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Būvnieks aizbildinās ar
strādnieku trūkumu
Siltināšanas darbiem 3. pamatskolā bija jāsākās jau pirms mēneša. Stalažas
ap ēku arī saliktas pirms laba laika, taču konkursā uzvarējusī firma «RRB
celtniecība» tā arī darbus te nav sākusi – uzņēmuma vadība aizbildinās ar
strādnieku trūkumu. Tikai pēdējās dienās pie skolas var manīt pa kādam
strādniekam, taču, kā izrādās, tie nav firmas «RRB celtniecība» darbinieki
– lielā steigā tā sameklējusi apakšuzņēmumu, kas tagad apņēmies darbus
veikt viņu vietā.
Foto: Ivars Veiliņš
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Jāmaksā mājokļa nodoklis
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar šā gada 1. janvāri
spēkā stājās likums par
nekustamā īpašuma nodokli, kas sastāv no nodokļa par zemi un ēku vai
dzīvokli. Gada pirmajā
pusē iedzīvotājiem tika
izsūtīti maksāšanas paziņojumi, kuros aprēķināts
nodoklis par zemi, bet
nu pašvaldība sāk izsūtīt
paziņojumus par mājokļa nodokli, informē pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Ināra Krīgere.
Tā kā esošā programmatūra
liedza sākotnēji aprēķināt nodokli
par mājokli, gada sākumā Jelgavas
pilsētas pašvaldība nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
izsūtīja maksāšanas paziņojumus

par nekustamā īpašuma nodokļa
zemes daļu. Tagad ir izstrādāta
atbilstoša programmatūra, aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļa daļu, un jau jūlijā iedzīvotājiem sākts izsūtīt paziņojumus.
«Tiem, kuri paziņojumus saņēma
jūlijā, ir noteikti divi termiņi – līdz
16. augustam un 15. novembrim,»
norāda I.Krīgere, piebilstot, ka
nodoklis ir jānomaksā termiņos,
kas norādīti maksājuma paziņojumā, vai pirms termiņa, ja nodokļu
maksātājs tā vēlas.
Paziņojumus par nodokļa maksājumu turpina izsūtīt arī šomēnes,
un iedzīvotājiem, kuri tos saņems
augustā, būs tikai viens termiņš
– 15. novembris.
Iedzīvotāji neskaidrību gadījumā
aicināti vērsties Jelgavas pilsētas
pašvaldības Informācijas aģentūrā
Lielajā ielā 11 vai zvanīt uz tālruni
63005552.

Torņa pulksteņa melodijai
izvēlas tautasdziesmas
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldība iegūst Eiropas finansējumu
izglītības iestāžu siltināšanai, izsludina konkursu, tiek noteikts
uzvarētājs, konkursu
neviens nepārsūdz,
tiek noslēgts līgums
par darbu uzsākšanu
– skolu siltināšana var
sākties, bet, izrādās,
uzvarējusī firma nestrādā. Lai gan nav
šādas prakses, ka uzņēmumu sodītu par
darbu nesākšanu noteiktā laikā – līgumos
tiek paredzēts tikai
sods par objekta nenodošanu termiņā –,
šis precedents Jelgavas pašvaldībai licis
nopietni apsvērt turpmāk līgumos iekļaut
arī šādu nosacījumu.

Uzņēmumam «RRB celtniecība» konkursa kārtībā jāveic
energoefektivitātes paaugstināšana trīs objektos – bērnudārzā «Kamolītis», 3. pamatskolā un Amatu vidusskolā. Lai
gan stalažas pie objektiem tika
izvietotas jau pirms laba laika,
rosība tur sākusies tikai šonedēļ, pēc tam, kad iejaucās pašvaldība, norādot uzņēmējam uz
saistību nepildīšanu. «Šobrīd
esam panākuši vienošanos,
ka līdz 1. septembrim visās
trīs mācību iestādēs jābūt nomainītiem logiem, pabeigtiem
iekšdarbiem un sakārtotiem
ieejas mezgliem, lai netiktu
traucēts mācību process. Tālāk
jau skatīsimies, vai uzņēmējs
darbus pabeigs līgumā noteiktajā laikā,» uzsver Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks, turpinot, ka
atbildība sabiedrības priekšā
jau tiek prasīta no pašvaldības,
nevis konkrēta būvuzņēmuma,

kas kaut kādu iemeslu dēļ
nav izdarījis to, ko apņēmies.
«Ja uzņēmums skaidri zina,
ka nevarēs darbu paveikt, lai
atsakās no līguma slēgšanas
un dod iespēju nākamajam
pretendentam, kas pieteicies
konkursam.»
«RRB celtniecība» valdes
priekšsēdētājs Normunds Štāls
gan ir pārliecināts, ka nekas
vēl nav zaudēts un darbi tiks
pabeigti līgumā noteiktajā laikā. Tāpat uzņēmums ir gatavs
pildīt norunu un līdz mācību
gada sākumam izdarīt tos darbus, ko nebūs iespējams veikt,
kad mācību iestādes būs bērnu
un skolēnu pilnas. Uzņēmuma
pārstāvis gan neuzskata, ka
darbu aizkavēšanās būtu viņu
vaina. «Tie ir objektīvi apstākļi
– ekonomiskā situācija valstī,
kas ikvienā sektorā rada problēmas ar cilvēkresursiem,» tā
N.Štāls. Vienkāršāk sakot,
neesot, kas strādā. Ja pavasarī,

kad izstrādātas tāmes, cilvēki
bijuši gatavi strādāt pat par
trīs latiem stundā, tad tagad,
kad būvniecība rit pilnā sparā
un parādījies pieprasījums,
reti kurš gatavs strādāt par
mazāk nekā pieciem latiem
stundā. Tāpat pa šo laiku esot
cēlušās gan izejmateriālu, gan
darbarīku un tehnikas cenas,
piemēram, stalažu īre augusi
četras reizes – no 30 santīmiem
līdz 1,20 latiem.
Arī apakšuzņēmējus piesaistīt neesot tik viegli, jo tie lielākoties strādā citos objektos,
savukārt sadalīt objektus nav
izdevīgi, jo apjoma trūkuma dēļ
apakšuzņēmēji nevēlas «ķēpāties». Neskatoties uz grūtībām,
uzņēmumam ir izdevies noslēgt
līgumus ar apakšuzņēmējiem,
un jau šonedēļ visos trīs objektos sākušies darbi, informē «RRB celtniecība» valdes
priekšsēdētājs.
(Turpinājums 3.lpp.)

No 16. jūnija līdz 26.
jūlijam Jelgavas pašvaldība aicināja iedzīvotājus
paust savu viedokli par
atjaunotā Trīsvienības
baznīcas torņa pulksteņa iespējamām zvanu
melodijām, zvanu skaņu
un melodiju skanēšanas
laikiem un intervālu. Aptaujas rezultāti rāda, ka
lielākā daļa aptaujāto
jelgavnieku par baznīcas
torņa pulksteņa melodiju
izvēlējušies tautasdziesmas.
Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā, apkopojot aptaujas rezultātus,
ir nolemts, ka Trīsvienības baznīcas
torņa pulkstenis no pulksten 9 līdz
21 ik pēc trim stundām raidīs zvanu
skaņas pilnu stundu skaitu, bet
divas reizes diennaktī – pulksten
12 un 18 – iedzīvotāji un pilsētas
viesi varēs noklausīties melodiju.
Šāds lēmums pieņemts, lai ļautu
pilsētniekiem dabā novērtēt zvanu
skaņu skaļumu un izlemt, vai zvanu
skaņām būtu jāskan ik stundu.
Aptaujā kopumā piedalījās 311
respondenti. Uz jautājumu, cikos
būtu jāskan zvanu skaņām, vairākums norādījis, ka zvanu skaņas
vēlētos dzirdēt katru stundu no

pulksten 8 līdz 22. Salīdzinoši mazāks skaits aptaujāto atbildēja, ka
tām būtu jāskan ik ceturksni.
Iedzīvotāju domas dalījās jautājumā, cik reižu būtu jāskan zvanu
skaņām. Nedaudz vairāk kā puse
aptaujāto jelgavnieku atbildēja, ka
būtu jāizzvana stundu skaits. Savukārt 123 cilvēki uzskata, ka pietiktu
ar katras stundas iezvanīšanu vienu
reizi. Vairāk nekā 200 respondentu
anketās norādīja, ka zvanu melodijai būtu jāskan divas reizes dienā
– pulksten 12 un 18.
Iedzīvotājiem bija iespēja paust
viedokli arī par pašu zvanu melodiju, kādu viņi vēlētos dzirdēt no torņa
virsotnes. Anketās tika atzīmētas
vairākas, no kurām lielāko atbalstu guva tautasdziesmas «Stāvēju,
dziedāju», «Caur sidraba birzi gāju»,
«Pūt, vējiņi». Piedāvātas arī citas
melodijas, piemēram, «Nāk rudens
apgleznot Latviju», «Gaudeamus».
Pašlaik tiek veidotas mākslinieciskās apdares tautasdziesmām
«Stāvēju, dziedāju», «Caur sidraba
birzi gāju», «Pūt, vējiņi» un citām,
paredzot, ka atsevišķos svētkos,
piemēram, valsts svētkos, pilsētas
svētkos, Studentu dienās, tiks
atskaņota atbilstoša tematiska
melodija, piemēram, «Nāk rudens
apgleznot Latviju», «Gaudeamus».
Jāpiebilst, ka diezgan daudz respondentu ir norādījuši, ka vēlētos
dzirdēt arī kādas «Prāta Vētras»
dziesmas apdari.

Noteiksim jūlija populārāko sportistu!
 Ilze Knusle-Jankevica
Šodien interneta portālā www.
jelgavasvestnesis.lv sākas balsojums par jūlija populārāko
sportistu Jelgavā. Tas ilgs līdz 16.
augusta pulksten 17, kad tiks noskaidrots, kurš tad ir populārākais
jūlijā – kāds no airētājiem, BMX
braucējiem vai bokseris.
Sporta servisa centra metodiķis
Valdis Ilmers informē, ka jūlija populārākā sportista titulam nomi-

nēts bokseris Artjoms Haņevičs,
airētāji Gatis Pranks un Mārtiņš
Upītis, kā arī BMX braucēji Kristers Krīgers un Roberts Bāriņš.
Visi šie sportisti pagājušajā mēnesī
labi startējuši Eiropas mēroga
sacensībās.
Boksa kluba «Olimpiskais
rings» audzēknis A.Haņevičs
Eiropas skolēnu meistarsacīkstēs
Bulgārijā izcīnīja 5. vietu svara
kategorijā līdz 56 kilogramiem.
Viņa treneris ir Juris Šleija. Jel-

gavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas kanoists G.Pranks Eiropas
čempionātā Spānijā ieguva 10. vietu 500 metru distancē un 9. vietu
5000 metru distancē. Gata trenere
ir Lelde Laure. Airēšanas kluba
«KC» smaiļotājs M.Upītis Eiropas
čempionātā 200 metru distancē
finišēja 16. vietā, savukārt jūnijā
sportists labus rezultātus uzrādīja arī vienā no pasaules kausa
posmiem. Viņa trenere ir Ilze
Bome. Abi BMX kluba «Mītavas

kumeļi» pārstāvji startēja Eiropas
čempionātā – K.Krīgers 14 gadu
grupā ieguva 2. vietu, bet krūzeru
grupā (13 – 14 gadi) pirmo, savukārt R.Bāriņš krūzeru grupā (15
– 16 gadi) ieņēma 4. vietu. Abus
sportistus trenē Aivars Balbeks.
Interneta balsojums noslēgsies
16. augustā pulksten 17, un jau
nākamajā dienā jūlija populārākais sportists tiks sveikts pilsētas
domē kopā ar jūnija un jūlija
sporta laureātiem.

Līdz 16. augusta pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā
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viedokļi

Centrālās statistikas pārvaldes dati apliecina, ka kopš 2007.
gada Latvijā mazumtirdzniecībā pārdošanas apjomi arvien
samazinājušies – 2008. gadā kritums bija būtisks, bet kopš
tā laika apgrozījums krities viena procenta robežās. Taču
šiem statistikas datiem oponē sabiedrība – arī krīzes laikā
ne viens vien uzsvēra, ka lielveikali ir pēdējā vieta, kur varētu
manīt, ka cilvēkiem trūkst naudas: lielveikali bija pilni, rindas
nesaruka. Kā ir ar jelgavnieku pirktspēju un iepirkšanās paradumiem, «Jelgavas Vēstnesis» jautā mūsu tirgotājiem.

«Svētki mums nav
pļaujas laiks, bet citādi
sūdzēties nevaram»
Gita Valecka, firmas «Miezītes serviss» direktore, firmai pieder veikaliņi «Ritulītis» Sudrabu Edžus ielā un
«Lielupe» Aviācijas ielā:
«Es vienmēr esmu bijusi pārliecināta, ka arī mazajiem veikaliņiem ir nākotne un sava vieta
– pat tad, kad visi šausminājās
par lielveikalu ienākšanu pilsētā,
man bija tāda pārliecība. Un tā
ir attaisnojusies! Man pat grūti
pateikt, kur ir tas mūsu āķis,
bet savu klientu vienmēr esam
spējuši noturēt – pat pēdējos
gados krīzi neesam jutuši. Jā,
varbūt ir mainījušies mūsu
klientu iepirkšanās paradumi,
bet ne pirktspēja. Patiesībā
esam kļuvuši par tādiem īstiem
darba dienu veikaliem – tuvējo
māju iedzīvotāji labprāt nāk
pie mums pēc darba dienas un
iepērkas. Kāds varētu būt mūsu
pircēja portrets? Tuvējā kvartāla
iedzīvotājs, kurš nepārvietojas
ar savu automašīnu. Piemēram,
Aviācijas ielas veikalā esam
pamanījuši, ka cilvēks, kas ikdienā strādā Rīgā, vienalga
izvēlas iepirkties mūsu veikalā,
jo ir aprēķinājis, ka cenas Rīgas
veikalos ir līdzīgas mūsējām, un
viņam nav no lieka jāstaipa iepirkumu maiss no galvaspilsētas.
Protams, ir arī tādi cilvēki, kuri
konservatīvi, ieraduma vadīti,
iepērkas mūsu veikalos – viņiem
patīk tā personiskā attieksme,
ko sniedz mūsu pārdevēji. Nav
noslēpums, ka daļa pircēju, šeit
nāk arī tāpēc, lai varētu parunāt
ar pārdevēju, un mūsu meitenes
jau pazīst katru tantiņu, zina viņas dzīves stāstu, problēmas – tā
ir tā personiskā attieksme.
Ar vienu lietu gan mums kā
mazajiem veikaliņiem ir jāsamierinās – pirmssvētku laiks, kad
lielveikalos notiek īstā kņada,
mums nav nekāds pļaujas laiks.
Nu to esam sapratuši. Ja agrāk

brīnījāmies, kāpēc uz Jāņiem
siers tā arī paliek neizpirkts, tad
tagad mums ir skaidrs – svētki
ir tas brīdis, kad arī mūsu pas
tāvīgie pircēji dodas uz lielveikaliem, jo tad viņi grib lielāku
izvēli, plašāku sortimentu un
arī maciņu gatavi atdarīt vairāk.
Mēs, protams, nekad nevarēsim
piedāvāt tik plašu preču klāstu,
un, lai nebūtu jāskraida pa vairākiem veikaliem, viņi izvēlas
lielveikalu. Ļoti izteikti tas ir
kādus pēdējos trīs gadus, un mēs
to esam pieņēmuši. Tāpēc arī uz
svētkiem daudz mazākos apjomos pasūtām tā brīža «ejošās»
preces – simboliski, jo tomēr ir
cilvēki, kas arī tad priekšroku
dod mūsu veikalam.
Es nevarētu teikt, ka jelgavnieki meklētu un pirktu tikai to
lētāko – vismaz mēs to nenovērojam. Piemēram, lētās desas mūsu
veikalos nemaz tā nepērk – drīzāk tās, kurām cenas vidējas: ne
augstas, ne zemas. Tāpat ir arī
ar citām precēm. Ir mums bijuši
tādi produkti, kas vēl lielveikalu
ķēdēs nav iekļauti, un tad tieši
tos pat neregulārie pircēji brauc
meklēt tieši pie mums. Piemēram, bija tāds bums uznācis uz
lakto dzērienu «Labdaris», kas
nezin kur bija izreklamēts, un
mēs paši brīnījāmies, kā cilvēki
uzgājuši, ka praktiski vienīgā
vieta pilsētā, kur to tirgoja, bija
pie mums.
Citādi arī preču pieprasījumā
būtiskas izmaiņas nejūtam, ja
nu vienīgi pēdējā laikā stipro alkoholu un cigaretes pērk mazāk.
Jā, alkoholu varbūt tāpēc, ka
karstais laiks, lai gan arī nezinu
– iespējams, ka tas ir tikai mūsu
spriedums, bet patiesībā savu
dara kontrabandas preces.»
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Vasarā jelgavnieki vairāk ēd auksto Vai atbalstāt valdības
ieceri, kas paredz
zupu un mazāk dzer alkoholu
visiem iedzīvotājiem
Pilsētnieks vērtē

Rudīte Īviņa, «Maxima XX»
tīkla veikala direktore Jelgavā,
Driksas ielā:
«Šobrīd noteikti jūtam, ka vasara
un karstais laiks ievieš savas korekcijas mūsu pircēju paradumos. Lai
arī katru gadu ir sezonas preces,
ko vasarā pērk vairāk, šogad tas ir
daudz izteiktāk. Piemēram, dzeramais ūdens – tā patēriņš ir būtiski
audzis, salīdzinot ar pagājušo gadu.
Viens no iemesliem, kāpēc ūdens
ir starp «ejošākajām» precēm,
noteikti ir tas, ka pilsētā dzeramā
ūdens kvalitāte nav tā labākā, taču
karstais laiks noteikti šo ciparu vēl
dubulto.
Tāpat esam aprēķinājuši, ka
marinētās bietītes šosezon pērk par
150 procentiem vairāk nekā pirms
gada – varu tikai pieļaut, ka aukstā
zupa daudziem šajā karstumā ir
iecienītākā maltīte. Loģiski, ka arī
bez saldējuma cilvēki neiztiek – tā
pārdošanas apjomi mūsu veikalā ir
pieauguši pat par 200 procentiem.
Vēl kā vasaras top preces jāmin
dažādi sauļošanās krēmi, kefīrs,
jogurti, paniņas, alus.
Neapšaubāmi, ir arī tādas preču
grupas, kas karstumā ir daudz
mazāk pieprasītas, piemēram, stiprajam alkoholam vasarā pārdošanas
apjomi ir samazinājušies pat par 48
procentiem. Un tas ir tikai slavējami, ka karstumu jelgavnieki nesaista ar stiprā alkohola lietošanu.
Tāpat arī gaļu pērk mazāk – pat par
30 procentiem, tas gan neattiecas uz
dažāda veida šašlikiem, bet jāatzīst,
ka te gan apjomi nav īpaši auguši
– tie ir pagājušā gada līmenī.
Tāda ir situācija, ja runājam par
vasaru, taču, ja skatāmies kopumā,
tad noteikti nevar apgalvot, ka
mūsu veikals izjustu krīzi vai tās

deklarēt savus
ienākumus?

sekas. Patiesībā arī pirms gada
vai sešiem mēnešiem nejutām,
ka būtiski saruktu pirktspēja. Ne
velti sabiedrībā izskanēja doma: ja
kādam šķiet, ka Latvijā ir krīze, lai
ieiet lielveikalos – rindas pie kasēm
par krīzi neliecina. Un es tam varu
tikai piekrist – mēs nejutām, ka
cilvēki būtiski mazāk iepirktos. No
vienas puses, protams, bez pārtikas
cilvēks izdzīvot nevar – tā ir pirmās
nepieciešamības prece, taču, no
otras puses, apskatot tādu preču
pirkšanu kā kosmētika, sadzīves
ķīmija, bērnu preces, apģērbs, jāatzīst, ka arī to klienti nepērk būtiski
mazāk. Tas apliecina, ka cilvēkiem
nauda ir un krīze vairāk ir mūsu
galvās, nevis maciņos.
Man ir grūti spriest par to, kā tas
ir citās pilsētās, taču viens ir skaidrs
– pat divi viena tīkla veikali vienā
pilsētā var atšķirties gan preču pieprasījuma ziņā, gan pircēju plūsmas
ziņā. Piemēram, «Maxima» veikals
Driksas ielā un «Maxima» Rīgas ielā
– pircēju portrets ir krasi atšķirīgs.
Pie mums iepērkas lielākoties studenti, pensionāri un tie, kas pilsētā

iebrauc ar autobusu, – novada iedzīvotāji, jo mēs taču atrodamies pie
pašas autoostas. Savukārt Rīgas ielas «Maximā» galvenokārt iepērkas
tie, kuri brauc no vai uz darbu Rīgā.
Un tās tad arī ir atšķirības – kāds
ir viena pensionāra pārtikas grozs
un kāds Rīgas braucēja. Vēl tāda
nianse – ja mums pircēju plūsma ir
vienmērīga praktiski visu nedēļu,
bet tās beigās nedaudz mazāka, jo
svētdienās autobusi kursē retāk,
tad Rīgas ielas veikalā pretēji – tieši
nedēļas nogalē ir vērojams pircēju
pieplūdums. Un arī tas ir tikai
loģiski, jo tad turp dodas iepirkties
tie, kuri strādā Rīgā, bet pārtiku
pērk uz visu nedēļu.
Pieļauju, ka šādas nianses, kāpēc
vienā veikalā pērk un otrā ne vai arī
kāpēc vienā veikalā lielākas rindas
un otrā ne, vērojamas arī citās
Latvijas pilsētās. Protams, nevar
aizmirst arī bezdarba rādītājus, kas
noteikti ievieš savas korekcijas veikalos Latvijā. Kā jau teicu, Jelgavā
mēs to neizjūtam, jo, arī paskatoties
uz bezdarba līmeni, mūsu pilsētā tas
ir viens no zemākajiem valstī.»

nījuši savus
iepirkšanās
paradumus.
Nedomāju, ka
tas visvairāk
būtu saistīts
ar naudas
trūkumu
– manuprāt,
cilvēkiem pārtikai naudas
pietika arī tā
saucamajā
krīzē, taču
valstī valdošā nedrošība un panika
lika viņiem kļūt apdomīgākiem.
Tagad jau viss pamazām ieiet atpakaļ sliedēs – kā cilvēki iepirkās,
tā iepērkas.
No kā krīzes laikā atteicās? Mēs
savā veikalā novērojām, ka jau pašā
krīzes sākumā, 2008. gada otrajā
pusē, cilvēki atteicās no šokolādes
– mums krasi saruka šokolādes
tāfelīšu pārdošanas apjomi, pat
nācās preci norakstīt. Grūti pateikt, ar ko izskaidrojams, ka tieši
no šī produkta pircējs atteicās, jo
citās preču grupās tādus izteiktus
pavērsienus nejutām.
Drīzāk ekonomisko lejupslīdi mazāk jutām preču apgrozījuma ziņā
kā citā aspektā – proti, līdz ar 2008.
gada augustu pie mums pēkšņi cits

pēc cita vērsās cilvēki ar saviem CV
un vēlmi pie mums strādāt. Tas gan
bija izteikti un turpinās līdz pat šim
brīdim. Mēs esam izveidojuši savu
sistēmu un nevienu, kurš vēlas
pie mums pieteikties darbā, prom
nedzenam. Cilvēks vienkārši nāk
uz Informācijas centru, tur jau ir
sagatavotas veidlapas, viņš tās aizpilda, un ziņas tiek nodotas veikalam. Līdz ar to mūsu darbs netiek
traucēts, bet no šiem CV veidojam
savu kartotēku. Arī šobrīd man uz
galda stāv ap centimetru bieza kaudzīte ar šādiem iesniegumiem. Ik pa
laikam to, pārskatām un, ja mums
veidojas vakances, aicinām cilvēkus
darbā. Arī no šādi iesniegtiem CV
jau līdz šim darbā esam pieņēmuši
vairākus cilvēkus.»

Cilvēki atsākuši konservēt un vārīt zaptes

Ina Ilmere, «Rimi» veikala
direktore Jelgavā:
«Kā jebkurš tirgotājs, kas seko
līdzi savam darbam, mēs jau spējam
paredzēt pircēju vēlmes ne tikai
pa sezonām, bet pat pa mēnešiem
– līdz pat nedēļu precizitātei. Viens
tāds spilgts piemērs: sākās karstais
un lietainais laiks – mums uzreiz
bija skaidrs, ka dārzos sāk nogatavoties gurķi un tūlīt pircēji sāks
pieprasīt galda etiķi, vāciņus, rupjo
sāli, cukuru, garšvielas. Un tā arī
Sagatavoja notika. Patiesībā jāatzīst, ka mēs
Kristīne Langenfelde, izteikti jūtam – jelgavnieki ir atsāfoto Ivars Veiliņš kuši konservēt un vārīt zaptes. Ja
vēl 2007. un 2008. gadā šis process
bija tā kā apstājies – iespējams, labie
laiki ieviesa korekcijas un cilvēki secināja, ka mājās konservēt vairs nav
izdevīgi –, tad jau pagājušajā gadā
tas atkal atsākās. Novērojām, ka
daudz vairāk pieprasa ne tikai visu
zaptes vārīšanai un konservēšanai,
bet arī izteiktāk pērk saldējamos
trauciņus. Tas tikai norāda, ka
iedzīvotāji vēl domā krīzes iespaidā
un gādā krājumus ziemai.
Arī kopumā var just, ka pircējs
ir kļuvis apdomīgāks, nopietnāk
izsver, ko un vai vispār pirkt, vairāk
skatās uz akcijas precēm, iepērkas
ar iepriekš sagatavotu sarakstu.
Taču ir arī tādi, kuri vispār nav mai-

Kā pārciešat karsto laiku?

Grūti, jo par sevi atgādina vecās kaites
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Smagāk karstums panesams darbā
Vairāk uztraucos par bērniem nekā par sevi
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Mani tas neuztrauc, jo beidzot var izbaudīt īstu vasaru
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Nedēļas jautājums

Veldzējos ūdenī un daudz dzeru ūdeni

Staņislavs, jelgavnieks:
– Manuprāt,
šādu kārtību
varētu ieviest.
Lai jau cilvēki
redz, kur un cik
viņa draugs,
kaimiņš un pārējie nopelna. Neredzu, kur problēma, arī pats deklarētu savus ienākumus. Nav taču ko slēpt, godīgi
nopelnīta nauda.
Liena, māsu
palīdze:
– Varētu, jo
ļoti daudziem
cilvēkiem ir ienākumi, kurus
viņi nekur neuzrāda, manuprāt, šī sistēma
ļautu redzēt, kuri tad ir tie, kuri dzīvo
pāri līdzekļiem un, iespējams, nodarbojas ar apšaubāmām lietām.
Jeļena, strādā
Gumijas fabrikā:
– Kam tas vajadzīgs? Nu nē,
es šādu sistēmu neatbalstu.
Iedomājieties,
tā jau lielākā
daļa cilvēku strādā par minimālo
algu, no kuras vēl maksā tos vājprātīgos nodokļus. Skaidrs, ka katrs
meklē, kur vēl piestrādāt, un saņem
naudiņu uz rokas, lai nav jāmaksā
lielie nodokļi. Ja tas viss būtu jāuzrāda oficiāli, problēmas būtu lielākas
nekā vajag.
Sandra, sabiedrisko attiecību speciāliste:
– Tas ir koks ar
diviem galiem.
No vienas puses, tas būtu
godīgi – kāpēc
tad tikai ierēdņiem, lai tad visi to
dara. Taču, ja es pelnu no privāta
biznesa, kāda darīšana citiem, kā es
iegūstu naudu, cik nopelnu, ko nopirku. Tādā gadījumā neatbalstu.
Juris, bezdarbnieks:
– Ja Latvijā
būtu normāls
atalgojums,
vismaz 500
lati uz rokas,
tad tā lieta
būtu atbalstāma, taču šobrīd, kad cilvēki
strādā par minimālo algu, nē.
Visi taču meklē, kur vēl piestrādāt, saņemt naudu uz rokas, lai
oficiāli nav jāuzrāda. Galvenais,
lai ir, ko vēderā likt, lai kredītus
var nomaksāt. Kā tad tajā deklarācijā uzrādīs, no kurienes
naudu ņēma?

Savu viedokli paud –
67
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.lv
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Cīnoties pret dragreisu,
pils stāvlaukumā naktīs
aizliegs iebraukt
 Ritma Gaidamoviča

Lai Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(LLU) varētu cīnīties
pret pārgalvjiem, kas
nakts laikā rada nekārtības pie Jelgavas
pils, Jelgavas domes
Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē
LLU atļauts uzstādīt
transporta kustību ierobežojošas barjeras
pie iebrauktuvēm uz
Jelgavas pils teritoriju
no Pilssalas ielas un
uzstādīt papildzīmes ar
stāvēšanas laika ierobežojumiem.
«Situācija šobrīd ir neizturama
– teju katru nakti pils stāvlaukumā pulcējas pārgalvīgie autobraucēji un rīko dragreisu, līdz
ar to tiek bojāts stāvlaukuma
apzīmējums. Nesen to no jauna
uzkrāsojām, jau atkal jāpārkrāso.
Katru rītu stāvlaukumā ir pilns
ar tukšām, sasistām alkohola
pudelēm, kuras mūsu darbiniekiem jāsavāc,» nepieciešamību
pēc jaunas kārtības skaidro LLU
direktors Andrejs Garančs. Tā
kā līdzekļu arī dažādiem saimnieciskiem darbiem augstskolai ir mazāk, bet apzīmējumu

ZIŅAS

Darbi Rūpniecības
ielā tuvojas finišam

atjaunošana prasa pastāvīgus
ieguldījumus, nolemts uzstādīt
ierobežojošās barjeras. A.Garančs
atzīst, ka šis, pēc LLU domām, ir
vienīgais veids, kā cīnīties ar šīm
bezjēdzībām. «Lai cīnītos pret
šiem negodīgajiem un nekulturālajiem cilvēkiem, būsim spiesti
naktīs slēgt pils teritoriju un liegt
vispār iebraukt. Šim mērķim plānots uzstādīt divas barjeras – pie
Dienvidu un Ziemeļu korpusiem
–, kuras varētu slēgt pulksten
20,» tā A.Garančs. Tāpat tiks uzstādītas vairākas papildzīmes ar
stāvēšanas laika ierobežojumiem
pils teritorijā. Tiesa, gājējiem nav
jāsatraucas, viņu kustība netiks
ierobežota.
«Jāatzīst, ka ļoti bieži mūsu
stāvvietu izmanto tūristi, kas
nakšņo treileros. Ņemot vērā, ka
ar viņiem mums problēmu nekad
nav bijis, tūristus ierobežot neplā-  Ilze Knusle-Jankevica
nojam. Vakaros un naktīs pilī ir
sargs, kurš tūristus labprāt ielaidīs
Tuvākajā laikā Rūpniestāvvietā. Tas pats attieksies arī
cības – Filozofu – Damuz transportu, kam pilī kaut kas
bja ielas krustojumā
jānogādā,» tā A.Garančs.
tiks pabeigti galvenie
Direktors min – ja viss dokubūvdarbi. Tad atliks vēl
mentāli tiks nokārtots un saskauzstādīt luksoforus un
ņots, zīmes parādīsies jau visai
ielu apgaismojumu, bet
drīz. Kad tiks uzstādītas barjeras,
jau augusta beigās Rūpviņš vēl nevar pateikt, jo vispirms
niecības ielas posma
ir jāatrod tam līdzekļi. «Viss atkarekonstrukcija būs parīgs no finansēm, taču mēs risinām
beigta.
šo jautājumu,» tā A.Garančs.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļ
čūns informē, ka ceļa braucamās
daļas remontdarbi tuvojas finišam.
Jau ir izbūvēti pieslēgumi ūdensvadam, gājēju celiņi un autobusu
«Energoefektivitātes paaugsti- pieturas gandrīz jau pabeigtas,
nāšana pašvaldības ēkās» gaitā vēl atliek sakārtot ielas braucamo
Jelgavā šovasar plānots nosiltināt daļu un uzstādīt luksoforus, ielu
sešas izglītības iestādes – bērnu- apgaismojumu.
dārzus «Kamolītis», «Pasaciņa»
un topošo pirmsskolas izglītības
iestādi Pulkveža Brieža ielā, 2. un
3. pamatskolu, 4. vidusskolas veco
korpusu un Amatu vidusskolu.  Ritma Gaidamoviča
Domes priekšsēdētāja vietnieks
norāda, ka pārējos objektos darbi
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
rit pilnā sparā un nav pamata turpina pieņemt iesniegumus pabažām, ka tajos kaut kas netiks balsta pieprasījumam skolas piedeizdarīts laikā. Šajos objektos re- rumu iegādei un brīvpusdienām, ko
montdarbus veic «Latvijas tilti», finansē pašvaldība. Jelgavas Sociālo
«Rimts» un «LEC». Lai tomēr ie- lietu pārvaldes Sociālās palīdzības
gūtu sava veida garantiju tam, ka nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa
jau tā iekavētie darbi vairs netiks stāsta, ka lielākais pieprasījums
kavēti, pašvaldība pieprasījusi ir tieši pēc dāvanu kartēm skolas
no «RRB celtniecība» detalizētu piederumu iegādei – pagājušajā
darbu izpildes un cilvēkresursu mēnesī kartes saņēmuši jau 282
grafiku. «Uzņēmējs jau var teikt, skolēni, brīvpusdienām pieteikušies
ka objektā notiek darbi, bet, ja 185, taču pārvalde prognozē, kas
tur strādā, piemēram, pieci cil- skaits tikai pieaugs, jo liela daļa visu
vēki, ir pamats bažām, ka darbi atstāj uz pēdējo brīdi.
laikā netiks pabeigti,» uzsver
M.Liepiņa stāsta, ka pieprasīV.Ļevčenoks.
jums pēc abiem pabalstiem ir liels
Jāpiebilst, ka paralēli tam, un tas, tuvojoties skolai, tikai augs,
piesaistot Eiropas Reģionālās at- jo daļa cilvēku visu atliek uz pēdējo
tīstības fonda finansējumu, šogad brīdi. «Redzot, cik daudz cilvēku
tiek sakārtota arī pilsētas speciālo nāk pēc sociālajiem pabalstiem,
skolu – Speciālās pamatskolas, prognozējam, ka arī šī palīdzība būs
Speciālās internātpamatskolas nepieciešama. Piemēram, pērn jūliun 1. sanatorijas internātpamat- jā mēs saņēmām 156 iesniegumus
skolas – infrastruktūra.
pašvaldības apmaksātām brīvpus-

Būvnieks aizbildinās ar
strādnieku trūkumu
(No 1.lpp.)
Uz jautājumu par strādnieku
noturēšanas metodēm viņš atbild
– no tā, ka kādā jaukā rītā darbinieks uzmetīs uz galda atlūgumu
un aizbrauks peļņā uz ārzemēm,
nav pasargāts neviens, tomēr
uzsver, ka šis nav tas gadījums,
kad uzņēmums konkursā būtu
nodempingojis cenu un tādēļ
strādniekiem paredzētas būtu
vien minimālās algas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks apstiprina, ka iepirkumu
konkursa par izglītības iestāžu
siltināšanu uzvarētājs izraudzīts
pēc saimnieciskā izdevīguma
kritērija. Tomēr, lai nākotnē izvairītos no šādām nepatīkamām
situācijām, tiks apsvērta iespēja
no pašvaldības puses līgumā
iestrādāt punktu, kas paredz
līgumsodu ne vien par darbu
nepabeigšanu, bet arī par to neuzsākšanu laikā. «Īpaši aktuāli tas ir
gadījumos, ja objekts ir sezonāla
rakstura, līdzīgi kā mācību iestādes – vasara ir praktiski vienīgais
laiks, kad var veikt tik vērienīgus
remontdarbus,» piebilst pašvaldības pārstāvis.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Vides ministrijas
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta
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Viens no iepirkumu konkursa
nosacījumiem
bija, ka pretendentam darbu
laikā jānodrošina arī daļēja
kustība pa Rūpniecības ielu.
Tas, protams,
radīja neērtības,
bet jau augusta
vidū situācija
uzlabosies
– galvenie būvdarbi būs pabeigti, un atliks
vien uzstādīt
luksoforus un
Foto: Ivars Veiliņš apgaismojumu.
Būvdarbu veicēja, ceļu būvuzņēmuma «Igate», valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns lēš, ka
galvenie būvdarbi tiks pabeigti jau
nākamnedēļ, ja vien nebūs kādas
neparedzētas aizķeršanās. «Gribam pabeigt pēc iespējas ātrāk, jo
darbu laikā šajā posmā satiksme
ir apgrūtināta un neērtības izjūt
visi,» tā M.Peilāns. Tāpēc darbinieki uz ceļa strādā gan agrāk rītos un
vēlāk vakaros, gan brīvdienās.
Būtiski, ka ceļa posma remonts
tika pakārtots ūdenssaimniecības
attīstības projekta 2. kārtai, kuras
laikā SIA «Jelgavas ūdens» izbūvēja ūdensvada un kanalizācijas
tīklus Rūpniecības ielas posmā no
Filozofu līdz Dambja ielai. «Tas
mazliet mums aizkavēja darbu
uzsākšanu, bet izdarījām visu, lai
darbus nodotu laikā,» piebilst «Igates» vadītājs. Saskaņā ar līgumu
darbi jāpabeidz augusta beigās.

Šo abu krustojumu sakārtošanas darbi paredzēti aktivitātē
«Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas»,
realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu
«Satiksmes drošības uzlabošana
Rūpniecības – Atmodas ielas posmā, Jelgavā». Tā gaitā pie jauna
asfalta seguma, gājēju ietvēm,
autobusa pieturām un apgaismojuma tiks apmēram 250 metrus
garais Rūpniecības ielas posms no
Filozofu līdz Dambja ielai, tomēr
galvenais akcents tiek likts uz satiksmes drošības uzlabošanu šajā
krustojumā, ko gan autovadītāji,
gan gājēji atzinuši par bīstamu un
nedrošu.
Jāpiebilst, ka šis ir viens no retajiem projektiem, kura iepirkumu
konkursa rezultāts netika pārsūdzēts. Līdz ar to darbus varēja
uzsākt, kā plānots, maija beigās.

Brīvpusdienas piešķirtas jau 185 skolēniem
dienām, šogad jau par 30 vairāk,
bet pa visu pagājušo mācību gadu
kopā 800, 2008./2009. mācību gadā
brīvpusdienas ēda uz pusi mazāk
– 400 skolēni. Bet pabalstu skolas
piederumu iegādei jeb dāvanu
kartes pērn trijos mēnešos saņēma
978 skolēni, pagājušajā mēnesī jau
282,» tā M.Liepiņa. Noteikumi
paredz, ka brīvpusdienas tiek
piešķirtas uz visu mācību gadu un
1. – 6. klases skolēniem summa
par ēdienreizi ir 0,80 lati, 7. – 12.
klases skolēniem – viens lats. Bet
pabalsts skolas piederumu iegādei
tiek izsniegts dāvanu kartes veidā
– bērniem, kuri apgūs obligāto
sagatavošanas programmu, – 20
lati, pārējiem skolēniem – 40 lati.
Pieprasījuma pieteikumus skolas
piederumu iegādei var iesniegt līdz
30. septembrim, bet pieteikumus
brīvpusdienām pieņems visu mācību gadu. «Tas ir atkarībā no katras
ģimenes situācijas, kad brīvpusdienas būs nepieciešamas. Šobrīd gan
redzam, ka lielākais pieprasījums

ir tieši pēc dāvanu kartēm skolas
piederumu iegādei,» teic vadītāja.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas var saņemt trijos gadījumos
– trūcīga ģimene, kurā ir darbspējas
vecuma personas un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu personu
nepārsniedz 90 latus; ja ģimenē ir
skolēni, bet nav darbspējīgas personas, un ienākumi mēnesī uz vienu
personu nepārsniedz 140 latus; ja
skolēns dzīvo aizbildņa ģimenē,
kur ienākumi uz vienu personu
nepārsniedz 160 latus. Tādi pat
noteikumi attiecas uz pieprasījumu
skolas piederumu iegādei. Jāatgādina, ka, lai pieprasītu pabalstu,
iedzīvotājiem līdzi jāņem iztikas
līdzekļu deklarācija, iesniegums, izziņa no skolas, ka bērns mācās šajā
izglītības iestādē, un ienākumus
apliecinošs dokuments, ja šie dati
nav pieejami Sociālo lietu pārvaldes
datu bāzē. «Piemēram, par pēdējā
mēneša bezdarbnieka pabalstu,»
piebilst M.Liepiņa.

Īsi
 Šonedēļ pie veikala «IKI» Lielajā
ielā tiks uzstādīts luksofors, kas
turpmāk regulēs kustību pār gājēju
pāreju, informē pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Aļona Virviča. Luksofors tiks
uzstādīts vietā, kur pēc Lielās ielas
rekonstrukcijas izveidota neregulējama gājēju pāreja, bet kur pirms tam
cilvēki šķērsoja ielu tāpat. Luksofors
darbosies, piespiežot pogu, un būs
aprīkots ar skaņas signālu vājredzīgajiem. «Pilsētsaimniecības» direktors
Andrejs Baļčūns jau iepriekš uzsvēris,
ka iedzīvotāju drošība ir pirmajā
vietā, tāpēc nav svarīgi, ka samērā
īsā ceļa posmā turpmāk satiksmi
regulēs trīs luksofori. Darbu veicēji
lēš, ka luksofors darba kārtībā būs
jau nākamnedēļ.
 Pēc mēnesi ilga atvaļinājuma, 1.
augustā, darbu atsākusi un klientus
uzņem Nakts patversme. Tās direktors Artis Āns stāsta, ka pirmajā naktī
patversmes pakalpojumus izmantojuši pieci pastāvīgie klienti. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka iepriekš patversme strādāja visu
gadu bez pārtraukuma, tādēļ lēmums
jūlijā pārtraukt darbu savā ziņā bija
kā eksperiments, lai pārliecinātos, kā
šāda sistēma darbojas. «Šobrīd vēl
ir grūti spriest, vai tas ir izdevies. To
zināsim tikai pēc kādas nedēļas, kad
būs redzams, kādā stāvoklī klienti
atgriezušies, cik daudz dezinfekcijas
līdzekļu mums būs jāizlieto, lai uzlabotu viņu higiēnas stāvokli. Tikai tad
redzēsim, cik lieli ir ietaupījumi, taču
mēs ceram, ka viss būs kārtībā,» tā
A.Āns. Tāpat šīs nedēļas laikā tiks
veikta klientu aptauja, lai noskaidrotu, kur viņi šo mēnesi dzīvojuši, ko
darījuši un citas lietas.
 A/s «Rīgas miesnieks» un Jelgavas Gaļas kombināta īpašnieki
pieņēmuši lēmumu pārstrukturizēt
uzņēmumu gaļas pārstrādes biznesu. Restrukturizācija notiks vairākos
posmos un ilgs aptuveni gadu.
Pirmajā posmā apvienos «Rīgas miesnieka» un Jelgavas Gaļas kombināta
pārdošanas un loģistikas nodaļas.
Nākamajā posmā ražošana Latvijā
tiks pārcelta uz uzņēmuma «Jelgavas Gaļas kombināts» telpām, Rīgā
saglabājot tikai administratīvo un
loģistikas centru. «Rīgas miesnieka»
valdes priekšsēdētājs Juhans Matts
informē, ka abiem uzņēmumiem ir
vitāla nepieciešamība pēc reorganizācijas, lai kāpinātu to darbības efektivitāti. Rīgas ražotne ir novecojusi, tai
nepieciešami būtiski ieguldījumi, lai
ilgtermiņā saglabātu konkurētspējīgu
un mūsdienu prasībām atbilstošu
ražošanu. Savukārt Jelgavas ražotne
jau šobrīd atbilst lielākajai daļai gan
šodienas, gan nākotnes ražošanas
prasību.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums
Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
29. jūlija numura rakstā «Bērniem
arī zobu korekciju veic bez maksas»
ieviesusies neprecizitāte. Precizējam,
ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumu «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība»
14.1. punktu ortodontālās ārstēšanas
pakalpojumi bez maksas bērniem tiek
nodrošināti tikai divos gadījumos: ja
tā ir pirmreizējā konsultācija vai iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos
(personai vecumā līdz 22 gadiem).
Pārējie ortodonta pakalpojumi ir par
maksu, tostarp brekešu uzlikšana.

Mūsu absolventi labāki valodās, matemātikā, vēsturē un fizikā
 Ritma Gaidamoviča

Apkopoti šā gada centralizēto eksāmenu
rezultāti. Tie rāda, ka
Jelgavas vidusskolu
absolventi valsts pārbaudes darbos parādījuši stabilas zināšanas
un ieguvuši labu vērtējumu, kas liecina par
sistemātisku un rūpīgu
darbu, ziņo Jelgavas
Izglītības pārvalde.

Jelgavas Izglītības pārvalde
salīdzinājusi jauniešu zināšanu
pārbaudes rezultātus ar vidējo
rezultātu valstī 2009./2010. mācību gadā. Tie rāda, ka procentuāli mūsu absolventu rezultāti
centralizētajos eksāmenos (A, B,
C līmenis) ir labāki nekā vidēji
valstī latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, valsts valodā,
matemātikā, vēsturē un fizikā.
Tuvu valsts vidējam līmenim
absolventu sniegums ir ķīmijā (56
procenti pilsētā, 59 procenti valstī).

Sliktāks rezultāts gan ir bioloģijā
(pilsētā – 39 procenti, valstī – 53
procenti). Vērtējot rezultātus divu
mācību gadu salīdzinājumā, šajā
mācību gadā uzlabojies absolventu
sniegums angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, valsts valodas,
matemātikas, vēstures un fizikas
centralizētajos eksāmenos. Matemātikā 2008./2009. mācību gadā
35 procenti absolventu saņēma
vērtējumā A, B, C līmeni, bet šogad
jau 42 procenti; fizikā 2008./2009.
mācību gadā – 45 procenti, bet šajā

mācību gadā rezultāti jau uzlabojušies par desmit procentiem – 55
procenti. Būtiski paaugstinājušies
skolēnu sasniegumi vācu valodā
– 2008./2009. mācību gadā A, B
un C līmeni ieguva 59 procenti, bet
šogad – 70 procenti; krievu valodā
2008./2009. mācību gadā – 74 procenti, šogad eksāmenā augstākie
rezultāti ir 93 procentiem; valsts
valodā 2008./2009. mācību gadā A,
B un C līmenis bijis 57 procentiem,
šogad – 75.
Izglītības pārvaldes speciālis-

ti spriež, ka stabilas zināšanas
absolventiem ir latviešu valodā
– 52 procenti Jelgavas vidusskolu
absolventi ir saņēmuši augstākos
novērtējumus.
Ilgākā laika periodā joprojām
labākie rezultāti centralizētajos
eksāmenos ir Jelgavas Valsts
ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Jelgavas 5. vidusskolas
absolventiem.
Jau iepriekš Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza atzinīgi vērtēja to, ka visās pilsētas vidusskolās

ir absolventi, kuri visos pārbaudes
darbos saņēmuši augsto vērtējumu
– A vai B līmeni. Tas apstiprina
pārliecību, ka visās izglītības iestādēs ir atbilstoša izglītības vide,
kas rosina izglītoties un nodrošina
iespējas sasniegt augstus rezultātus
mācībās.
Vispārizglītojošo skolu (izņemot
Vakara (maiņu) vidusskolas) absolventi nav saņēmuši nevienu F līmeni angļu valodā, bioloģijā, latviešu
valodā, valsts valodā, vācu valodā,
fizikā, ķīmijā un krievu valodā.
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Nepļaujot zāli, var iekļūt
«melnajā sarakstā»
Ilona mājā Kārklu ielā 55a dzīvo jau
gadu un nav apmierināta ar to, kas notiek kaimiņos – Kārklu ielā 31 ir pamesta māja, kurā neviens nedzīvo un kuras
teritorija netiek kopta. Pirms kāda laika
māju apsēduši arī vandaļi – atlauzuši
garāžas durvis, nolauzuši kāpnes,
demolējuši. Tad sieviete sazinājusies
ar Hipotēku un zemes banku, kam, pēc
viņas rīcībā esošās informācijas, māja
it kā piederot. Esot atbraukuši kaut kādi
cilvēki, Ilona domā, ka bankas pārstāvji, un māju noslēguši, bet problēma ar
nesakopto teritoriju paliek.
Ilona ir sašutusi – kaimiņienei, kura
ir invalīde, pat uzliek sodu par to, ka
nav izkārts valsts karogs, bet te kāds
neapzinīgais aizlaiž postā īpašumu,
nekopj tā teritoriju, bet paliek nesodīts.
Jelgavas Pašvaldības policija uzsver, ka
īpašums policijas redzeslokā nonācis jau
vairākkārt, īpašniecei izsūtītas pavēstes, bet pagaidām situācija līdz galam
nav atrisināta.
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce
norāda, ka Pašvaldības policijas Pilsētas
iecirkņu grupas inspektori Kārklu ielu
31 jau agrāk ir piefiksējuši, sastādot
apskates protokolu. «Vizuāli māja
izskatās neapdzīvota, bet varētu būt,
ka īpašuma iekšējā teritorija ir pļauta,
bet piegulošajā teritorijā zāle ir gara.
Īpašuma īpašniecei, kura dzīvo citā
pilsētā, ir izsūtīta pavēste par ierašanos
Jelgavas Pašvaldības policijā tālākai
lietas izskatīšanai,» informē policijas
pārstāve.
Tā kā īpašniece norādītajā laikā

policijā nav ieradusies, viņai sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols,
kas nosūtīts Jelgavas domes Administratīvajai komisijai tālākai izskatīšanai. Jelgavas saistošajos noteikumos
noteikts maksimālais sods par zāles
nepļaušanu īpašumam piegulošajā teritorijā – tas ir līdz 50 latiem.
Lai pārbaudītu, vai īpašums pieder
bankai, laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
sazinājās ar Hipotēku un zemes banku.
Bankas pārstāve noliedza, ka īpašums
piederētu bankai. Viņa paskaidroja,
ka savulaik uz šo īpašumu tiešām
bija nostiprināta hipotēka Hipotēku
bankā, bet tā dzēsta jau pirms vairākiem gadiem. Lai gan tālāka izpēte
norādīja uz to, ka māja varētu piederēt
«Swedbank», arī šīs bankas pārstāve
Kristīne Jakubovska to noliedz. Viņa
vien uzsver, ka īpašums un ķīla ir divas
dažādas lietas, bet minētā māja nav
bankas īpašums. Līdz ar to ir iespējams, ka māja bankā ir ieķīlāta, bet tās
likumīgais īpašnieks ir kāda fiziska vai
juridiska persona.
Pašvaldības policijas pārstāve atzīst,
ka patiesībā cīņa ar privātīpašnieku
par zāles nopļaušanu viņa īpašumā
ir grūta – viss, kas ir policijas spēkos,
ir sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu. Par soda piemērošanu lemj
pašvaldības Administratīvā komisija.
Tās priekšsēdētājs Juris Volostņikovs
skaidro, ka gadījumā, ja soda nauda
netiek maksāta, materiāli tiek nodoti
tiesu izpildītājam, kas tālāk nodarbojas
ar parādu piedziņu. Turklāt pastāv
risks nokļūt tā sauktajā melnajā sarakstā jeb nemaksātāju datu bāzē.

Ceturtdiena, 2010. gada 5. augusts

Krūmus izzāģēs tuvākajās
dienās
Zvaigžņu ielas septītā nama iemītnieks
Dzintars satraucas par to, ka braukšanu
pa jau tā šauro ielu apgrūtina krūmi,
kuru zari sniedzas uz braucamās daļas.
Viņš vēlējās noskaidrot, vai tie nav jāizzāģē un vai pati Zvaigžņu iela saskaņā ar
normatīviem ir pietiekami plata.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālisti pēc laikraksta lasītāja
lūguma apsekoja Zvaigžņu ielu un konstatēja, ka krūmi tur patiešām ir jāizzāģē. «Kopā ar mežzini ielu apsekojām
vairākas reizes un secinājām, ka krūmi,
kas aug grāvjos un pie mājām, ir jāizzāģē
– to zari vietā, kur iela sašaurinās, rada
bīstamību,» skaidro «Pilsētsaimniecības»
ielu ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis, piebilstot, ka visvairāk ceriņi un
mežrozītes sakuplojuši pie Zvaigžņu ielas
2., 11. un 16. mājas. Mežzinis krūmus
plāno izzāģēt jau tuvākajās dienās. Līdz
ar to arī satiksmes drošība minētajā ielā
uzlabosies.
Savukārt, kas attiecas uz ielas platumu, tā atbilst D kategorijai un ir

Zvaigžņu ielas iedzīvotāji satraucas par to, ka braukšanu pa jau tā šauro ielu
apgrūtina krūmi, kuru zari sniedzas uz braucamās daļas. «Pilsētsaimniecība» sola
zarus apzāģēt jau tuvākajās dienās.
4,8 – 5 metrus plata. «Tik plata šī iela
ir arī vēsturiski, un tas ir pietiekami,
lai izmainītos divas pretim braucošas vieglās automašīnas,» norāda
E.Rubenis. Viņš piebilst, ka tas ir
Zvaigžņu ielas maksimālais platums
un platāka tā nevar būt – ielu no abām

pusēm ierobežo privātīpašums.
Jāpiebilst, ka pie D kategorijas ceļiem
pieder zemākās nozīmes ielas, galvenokārt ar grants segumu. Grants segums ir
arī Zvaigžņu ielai, bet, lai uzlabotu brauktuves kvalitāti un stiprību, pirms diviem
gadiem tai uzbērts frēzētais asfalts.

Ar vilcienu brauc tikai desmitā daļa
Kāda jelgavniece pauda neapmierinātību ar Jelgavas Autobusa parka
darbību un jauno produktu – vienoto
piecu kalendāro dienu abonementa
biļeti braukšanai vilcienos un Jelgavas
pilsētas nozīmes autobusos. «Strādāju
Rīgā un diendienā braucu ar vilcienu uz
darbu. Lai nokļūtu stacijā, jābrauc ar 5.
autobusu, bet tā reisi nav salāgoti ar vilciena reisiem. Pirmais vilciens no Jelgavas uz Rīgu atiet pulksten 5.19, bet uz to
ar sabiedrisko transportu paspēt nevaru,
jo pirmais autobuss no Bērzu kapiem uz
centru atiet 6.40. Stacijā esmu 7.02, trīs
minūtes pēc tam, kad uz Rīgu aizbraucis
jau otrais vilciens,» situāciju apraksta
sieviete. Tāpat esot arī vakaros un pat
dienā. Viņa labprāt izmantotu vienoto
biļeti, tāpēc vēlas noskaidrot, vai nav
iespējams 5. autobusa maršrutu salā-

got ar vilciena Jelgava–Rīga maršrutu žieru pārvadājumu nodaļas transporta
vismaz no rīta un vakarā.
inspektors Gatis Dūmiņš norāda, ka
pastāv cits veids, kā tikt uz rīta vilcieJelgavas Autobusa parka (JAP) valdes nu, kas no Jelgavas atiet pulksten 6.58.
loceklis Pēteris Salkazanovs norāda, Jābrauc ar 13. autobusu no pieturas
ka optimizācijas rezultātā pilsētas «Pērnavas iela» RAF dzīvojamā masīvā
autobusu maršrutos veiktas radikālas līdz Ozolnieku stacijai. Tur nāksies paizmaiņas, tāpēc līdz gada beigām vairs gaidīt 15 – 20 minūtes, jo vilciens ienāk
nav plānots kaut ko mainīt pilsētas 7.08. Tiesa, šāds maršruts iespējams
sabiedriskā transporta shēmā. Viņš tikai darba dienās. «Protams, tas rada
skaidro, ka katram pilsētas autobusam zināmas neērtības, jo pietura atrodas
ir konkrēts mērķis – nogādāt cilvēkus apmēram desmit minūšu gājienā no
uz skolu vai bērnudārzu, uz darbu Bērzu kapiem, bet tomēr iespēja ir,»
tepat pilsētā un uz vilcienu. «Visiem piebilst speciālists.
šiem cilvēkiem pilsētas centrā jānokļūst
JAP valdes loceklis atzīst, ka ir
apmēram vienā laikā, bet tā grupa, kas vairāki pilsētas autobusu maršruti,
pārvietojas ar vilcienu, ir vismazākā kuri nav saskaņoti ar vilcienu kustību
– tie ir apmēram desmit procenti mūsu grafiku, bet tik un tā vismaz šajā gadā
pasažieru,» tā P.Salkazanovs.
izmaņas Jelgavas autobusu sarakstā
Izpētot minēto situāciju, JAP Pasa- netiks veiktas.

Jelgavas televīzijas prioritāte – savi raidījumi
reģionālajām televīzijām liedz iespēju retranslēt citus kanālus. Tāpēc
reģionālā televīzija radusi iespēju
Īpašums Kārklu ielā 31 policijas redzeslokā nonācis jau vairākkārt, īpašniecei
pārraidīt TV 24 abpusējas sadarbības
izsūtītas pavēstes, bet pagaidām situācija līdz galam nav atrisināta.
rezultātā. «Nepilnus divus mēnešus
testa režīmā kabeļtelevīzijas «Baltcom» klienti kanālā TV 24 nu var redzēt arī Jelgavas televīziju,» norāda
J.Galviņš, piebilstot, ka Jelgavas teJelgavas televīzijas vadītājs Jānis levīziju pārraida tikai kabeļu tīklos.
«Stacijas parkā apstādījumos iemī- S.Reksce, piebilstot, ka tas tomēr nav
tas «štrāses», pa kurām staigā cilvēki. tas pats, kas apstādījumu un dobju Galviņš norāda, ka jaunais Elektro- Šobrīd Jelgavas televīzija raida katru
nisko plašsaziņas līdzekļu likums darba dienu no pulksten 21 apmēram
Vēlos zināt, vai Pašvaldības policija to izmīdīšana.

Taciņu ieminējus nesoda
kontrolē un vai tas ir atļauts? Citādi
sanāk, ka vieni apstādījumus posta,
izmin, bet par citu nodokļos nomaksāto
naudu pilsētai tie ir jāsaved kārtībā,»
sašutusi kāda «Jelgavas Vēstneša»
lasītāja.

Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste juriste Sandra
Reksce informē, ka Pašvaldības policija pilsētas zaļās zonas un parkus
apseko regulāri, bet pēc iepazīšanās
ar laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
lasītājas vēstuli Stacijas parku apsekoja atkārtoti. Policijas darbinieki
konstatēja, ka zālienā iemītas taciņas,
bet ne to, ka būtu izmīdīti un izpostīti
apstādījumi un dobes. «Saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
sods pienākas par apstādījumu bojāšanu, koku un krūmu laušanu, parka
piegružošanu, pieminekļu, piemiņas
plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras bojāšanu vai iznīcināšanu, suņu
ekskrementu nesavākšanu, alkohola
lietošanu parkā, kas uzskatāms par
sabiedrisku vietu. Par taciņu iemīšanu sods gan nav paredzēts,» norāda

Pilsētas zaļās zonas regulāri pārbauda arī pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālisti. Apsekojot zaļās zonas, nav konstatēts, ka Stacijas
parkā vai kur citur pāri apstādījumiem
būtu iemītas taciņas. «Protams, cilvēki iet pa taisno un iemin taciņas zālē,
bet, ka būtu izbradāti apstādījumi, nav
konstatēts,» norāda «Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja. Viņa
uzsver, ka iespēju robežās pamanītie
bojājumi tiek novērsti, bet ir ļoti grūti
cīnīties ar cilvēku ieradumu sēdēt un
staigāt pa zāli. Speciāliste piebilst, ka
šogad atjaunots zāliens, ierīkotas dobes un sakopti celiņi vairākos parkos,
piemēram, Raiņa un Alunāna parkā,
skvērā pie autoostas.
Jāpiebilst, ka Pašvaldības policija
sākusi darbu pie grozījumu izstrādes
vairākos pašvaldības saistošajos noteikumos. Izmaiņas ļaus veiksmīgāk
cīnīties pret huligāniem un sabiedriskā īpašuma bojātājiem, kā arī pārgalvjiem, kas nerūpējas par savu un citu
drošību. Lai grozījumi stātos spēkā,
tie jāapstiprina domes sēdē.

Kāds lasītājs vēlējās pateikties Jelgavas televīzijai par izrādīto iniciatīvu retranslēt TV 24 – Latvijas Ziņu
kanālu, tādējādi dodot iespēju kaut
ko redzēt arī tiem, kam nav dekodera.
«Es ieteiktu vēl pusstundiņu retranslēt ziņu kanālu CNN vai BBC angļu
valodā,» raksta A.Sirmulis.

stundu pusotru, bet rudenī plāno
raidlaiku pagarināt. Tad joprojām
izlases veidā tiks pārraidīti atsevišķi
neatkarīgo producentu raidījumi,
kurus var redzēt arī TV 24, bet no
tādām televīzijām kā CNN vai BBC
raidījumi netiks rādīti. «Nedomāju,
ka tas ir nepieciešams, jo kabeļtelevīzijas klientiem šie kanāli ir pieejami
kādā no programmu paketēm. Mēs
uzsvaru liksim uz pašu raidījumiem,»
tā J.Galviņš.

JNĪP dokumentēs padarīto – par citu kļūdām
atbildēt negrasās
Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
redakcijā vērsās kāda Katoļu ielas
6 iedzīvotāja, kura sūdzējās par SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) darbu. Pēc kundzes
teiktā, JNĪP meistari, mainot mājai
kanalizācijas un ūdens caurules,
nav nostiprinājuši podu, un tam tek
garām ūdens. Arī izlietne jānostiprina. Uz sievietes zvaniem Avārijas
dienests nereaģējot, aizbildinoties
ar meistara slimību. Kundze lūdza
laikraksta palīdzību, lai atrisinātu
radušos situāciju. Tiesa, viņa uzska- nāts. Arī zvani un sūdzības par podu
ta, ka tā ir uzņēmuma vaina, un par un nolūzušo izlietni no sievietes
pakalpojumu maksāt nav gatava.
saņemti, un dzīvoklis jau iepriekš
apsekots, konstatējot, ka izlietne
Kad laikraksts sazinājās ar JNĪP nav nolūzusi, bet gan nolauzta,
Remontu daļas vadītāju Jāni Kuķi, ieliekot tajā kaut ko smagu. «Lai
viņš apstiprināja, ka šogad minētajā gan tā nav mūsu vaina, meistari
mājā ir veikta cauruļu nomaiņa, bet visu salaboja, bet, lai izvairītos no
pēc tam klozetpods ticis nostipri- situācijas, kad mums pārmet citu

Lai gan Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde ir
pārliecināta, ka tā
nav viņu meistaru
vaina, bojājumi
Katoļu ielas 6.
mājā novērsti, bet
turpmāk par šāda
veida pakalpojumiem kundzei
gan būs jāmaksā
saskaņā ar uzņēmuma cenrādi.
neizdarības vai avārijas radītās
sekas un pieprasa tās novērst kā
garantiju iepriekš veiktam darbam,
paveikto dokumentējām un fiksējām
fotogrāfijās,» tā J.Kuķis.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš
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Strītbolistiem 9. vieta

Cīnīsies par vietām augšgalā

Nevar atjēgties

Komanda nokomplektēta

Junioriem – bronza

Noslēdzies strītbola turnīrs «Moscow
Open». Tajā čempiona titulu izcīnīja Krievijas izlase, bet mūsējiem dalīta devītā
vieta 17 komandu konkurencē. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau ziņoja, ka Latvijas
izlases sastāvā spēlēja BK «Zemgale» pārstāvis Edgars Krūmiņš, kā arī Raimonds
Elbakjans, Andrejs Šeļakovs un Jurijs
Aleksejevs. Puiši grupu turnīrā izcīnīja
četras pārliecinošas uzvaras četrās spēlēs, bet
izslēgšanas turnīrā zaudēja Serbijai (divu spēļu
summā). Lielāko panākumu Latvijas izlase
izcīnīja 2009. gadā, kad
18 valstu konkurencē
ieguva trešo vietu.

Sestdien, 7. augustā, pulksten 12 Liel
upē pie Pils salas notiks Latvijas čempionāta 4. posms ūdens moto sportā.
Sacensības notiks vairākās klasēs, un
tajās piedalīsies arī septiņi Jelgavas
kluba «Paisums» sportisti, turklāt
divi no viņiem cīnīsies par palikšanu
augšgalā. «Jānis Kuķalks un Mārtiņš
Lauss Baltijas čempionātā ieguva otro
vietu un arī Latvijas čempionātā pēc
trīs aizvadītiem posmiem ir labāko
vidū,» norāda kluba vadītājs un pasākuma organizators Valdis Kuķalks.
Pavisam Latvijas čempionātā ir pieci
posmi. Jelgavā notiks priekšpēdējais.
Ikviens interesents aicināts pavadīt
laiku brīvā dabā pie Lielupes, ieeja
pasākumā – bez maksas.

Vēl vienu zaudējumu Latvijas čempionātā piedzīvojis Jelgavas futbola
klubs. FK «Jelgava» LMT virslīgas 13.
kārtas spēlē piekāpās FC «Skonto»
futbolistiem ar rezultātu 0:5. Šis ir
otrais zaudējums Latvijas čempionātā
pēc kārtas, ko mūsu spēlētāji piedzīvojuši pēc izstāšanās no UEFA Eiropas
līgas kvalifikācijas 2. kārtas. Pirms tam
mūsējie piekāpās «Jūrmalai VV» ar
1:2. Jāatgādina, ka nākamā spēle notiks Ozolnieku stadionā
7. augustā
pulksten 19
pret «Liepājas metalurgu».

Sieviešu volejbola komandai «Jelgava/LU»
šosezon pievienosies četras Murjāņu
Sporta ģimnāzijas absolventes – Zanda un
Anda Mičules, Ilze Liepiņlauska un Kristīne
Lece. «Zanda spēlē cēlāja pozīcijā, kas
mums vienmēr radījusi problēmas. Tiesa,
komandā joprojām spēlē Inguna Minuse,
bet jau sezonas beigās viņa mocījās ar
traumām, tāpēc pieļauju, ka šosezon viņa
vairāk pievērsīsies pludmales volejbolam,»
tā treneris Jānis Leitis. Vēlēšanos atgriezties komandā izteikusi arī cēlāja Ilze Ķīse.
«Izskatās, ka šogad uz dažām pozīcijām
būs konkurence,» piebilst treneris. No
pagājušā gada sastāva tikai viena spēlētāja
komandu pametusi, bet joprojām ierindā
ir vienīgā Jelgavas puses sportiste Jana
Pogožeļska.

Latvijas junioru izlase
Eiropas čempionātā izcīnījusi bronzas
medaļas, izšķirošajā
cīņā uzvarot Serbijas
komandu (75:49).
Izlases sastāvā spēlēja
arī jelgavnieks Andris
Misters, kurš jau vairākus gadus mācās ASV. Šajā čempionātā
Latvijas juniori (U-18) izcīnīja sešas uzvaras
– pār Zviedriju, Franciju, Spāniju, Poliju,
Horvātiju un Serbiju, taču piedzīvoti arī
trīs zaudējumi – Slovēnijai, Lietuvai un
Krievijai. Izlase otro reizi Latvijas vēsturē
izcīnījusi bronzas medaļas U-18 čempionātā, taču komandai priekšā vēl pasaules
U-19 čempionāts.

Hokejisti mācās spēlēt bez ripas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau mēnesi jaunā Jelgavas
hokeja komanda, kas šosezon spēlēs Latvijas čempionāta virslīgā, trenējas – puiši
līdztekus fiziskās formas uzlabošanai jau sākuši treniņus
uz ledus, lai apgūtu kombinācijas, iepazītu biedrus
un izprastu spēles taktiku.
«Šobrīd galvenais ir iemācīt
puišiem spēlēt bez ripas,
jo viens hokejists spēles
laikā ar ripu pavada vidēji
divas minūtes. Pārējā laikā
ir spēle bez ripas,» galveno
uzdevumu definē komandas
treneris Ronalds Ozoliņš.
Šobrīd ir zināms, ka virslīga startēs
11. septembrī, un līdz tam jāpaspēj
nokomplektēt komanda. Pagaidām
trenera R.Ozoliņa rīcībā ir 22 spēlētāji,
– katrs jāizvērtē un jāizlemj, vai viņam
būs vieta jaunajā komandā. Daudzi no
puišiem ir Jelgavas Ledus sporta skolas
bijušie audzēkņi, kuri sasnieguši 18 gadu
vecumu un kuriem vairs nav, kur spēlēt.
«Pagājušajā gadā puiši U-18 čempionātā
parādīja, ka spēj cīnīties ar visām komandām. Šogad šai komandai vairs nav, kur
reāli spēlēt, tāpēc bija jālec iekšā virslīgā.
Pretējā gadījumā virknei jauniešu sporta
gaitas nāktos pārtraukt,» stāsta treneris.
Tomēr kandidātu pulkā ir arī hokejisti
no Rīgas, Ventspils un Valmieras, bet
viņi visi ir topošie Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņi. Arī trenerim tas ir
izaicinājums: «Vienkārši gribas ticēt, ka
šie puiši var.»

Topošās virslīgas
hokeja komandas
22 kandidāti un
vēl trīs vārtsargi
pirms mēneša
uzsāka treniņus
Ronalda Ozoliņa
vadībā. Vispirms
sauszemes treniņi, tad svaru zāle
un stadions, nu
arī pievienojušies
treniņi uz ledus.
«Šobrīd noteicošais faktors, ko
vērtēju spēlētājos, ir attieksme
un raksturs,» tā
R.Ozoliņš.
Foto: Ivars Veiliņš
Gatavojoties sezonai, ieplānotas arī
vairākas pārbaudes spēles, kuras ļaus
paskatīties, ko komanda var, kāda tā
izskatās uz ledus, kas spēlētājiem padodas un kas ne. Komandas pārstāvis
Armands Ozollapa informē, ka sāktas
sarunas ar «Liepājas metalurgu», tāpat
plānots samēroties spēkiem ar kādu no
Amatieru līgas augšgala komandām.
Treneris piebilst, ka līdz sezonas sākumam plānots katru nedēļu aizvadīt
vismaz vienu pārbaudes spēli. «Zinu, ka
darba būs daudz, jo spēlētājiem ne viss
padodas, tomēr visu vēl var labot un iemācīt,» norāda R.Ozoliņš, piebilstot, ka

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola uzņem izglītojamos
Pamatskolā (1. – 9. klase) latviešu un krievu plūsmā
• pamatskolas izglītības programmā – klātienē un neklātienē,
• pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā.

Uzņemšana un informācija: Skolotāju ielā 8. Tālrunis: 20363528; 63021897;
63029024.
Uzņemšanas komisijas sēdes – 23. un 24. augustā no plkst.9 līdz 14.
Skolas mājas lapa: www.jelgava.lv/vakarskola.

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

Uzņēmums uz noteiktu laiku aicina darbā meistarus ēku fasādes siltināšanas darbiem
Jelgavā. Maksājam pēc padarītā darba mēnesī; cena par m² – Ls 3,50. Par ātri un kvalitatīvi
paveiktu darbu ir iespējamas piemaksas.
Darbā aicinām tikai un vienīgi cilvēkus, kuri grib un var strādāt. Čīkstuļus un cilvēkus, kuri
vienmēr ir ar kaut ko neapmierināti, lūdzam netraucēt.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu psihologam

Skolā ir iespēja mācīties pēc individuāla mācību plāna ar tālmācības elementiem. Skolā
ir māmiņu istaba, būs arī auklīte, kura pieskatīs Jūsu bērniņu.

(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.

par virslīgu, un tad varētu būt zināms,
kuras komandas tiešām piedalīsies
čempionātā, kāds būs spēļu grafiks un
kas būs jelgavnieku pirmie pretinieki
jaunajā sezonā.
Bet līdz tam puiši turpinās trenēties
gan svaru zālē, gan uz ledus, jau sākts
darbs pie komandas nosaukuma un logo
izstrādes, formas tērpu un cita inventāra
iegādes. A.Ozollapa piebilst, ka pagaidām
gan vēl nav nolemts, kāds tad īsti būs jaunās komandas nosaukums, tāpēc aicina
ikvienu jelgavnieku iesūtīt savu variantu. Idejas var sūtīt uz e-pastu: armands@
zemgale.info ar norādi «Konkurss».

Lai pieteiktos darbā vai iegūtu papildu informāciju, lūdzam zvanīt pa tālruni 29368834.

Vidusskolā (10. – 12. klase) latviešu un krievu plūsmā
• vispārizglītojošā virziena programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.

BALTIJAS ASTROLOĢIJAS SKOLA

pats lielākais darbs būs tieši pie taktikas
apguves. «Jauniešiem ir jāsaprot, ka
hokejs ir arī spēle bez ripas, tā nav tikai
skriešana uz priekšu ar ripu un gola iesišana, tā ir arī skriešana atpakaļ bez ripas
un vārtu neielaišana, atstrādāšana jeb tā
sauktais melnais darbs, ko ne vienmēr
no malas pamana un novērtē. Jauniešu
hokejā ir tendence ātri paķert ripu un
skriet, tāpēc jāiemāca strādāt ar galvu
un saprast komandas būšanu, taktiskās
lietas,» tā treneris.
Jelgavas Ledus sporta skolas direktors Andris Kudurs min, ka 11. augustā
notiks Latvijas Hokeja federācijas sēde

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

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

ar vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm.

Prasības:
• maģistra izglītība psiholoģijā;
• sertifikāts par tiesībām veikt no vardarbības cietušo bērnu rehabilitāciju;
• darba pieredze ar vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm.
Uz slodzi.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001. Tālrunis: 63026313. E-pasts: jbsac@inbox.lv.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darba jomā pēdējo trīs gadu laikā;
• pieredze darbā ar grupām.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• organizēt un veikt sociālo korekciju pusaudžiem ar deviantu uzvedību;
• organizēt un vadīt atbalsta grupas vecāku lomas pilnveidošanai: audžuģimenēm, aizbildņiem, aprūpes tiesības zaudējušiem vecākiem, ģimenēm, kurām ir sarežģījumi bērnu
audzināšanā, vecākiem, kuru ģimenēs ir traucēta funkcionēšana.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz e-pastu: soc@soc.jelgava.lv līdz 2010. gada 16.
augustam. Tālrunis informācijai – 63007524.

Sporta pasākumi
 7. augustā pulksten 12 – LR
čempionāta 4. posms, Jelgavas
atklātais čempionāts ūdens moto
sportā (Pils salā).
 7. augustā pulksten 16 – 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).
 19. augustā pulksten 16 –
orientēšanās sacensības «Alnis
2010», 11. kārta (Bērzukrogā).
 21. augustā pulksten 10 – Tehnisko sporta veidu svētki (pie sporta kompleksa «Zemgale»).
 21. augustā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba kauss (Jahtkluba
bāzē).
 22. augustā pulksten 19 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC
«Tranzīts» (Ozolnieku stadionā).
 25. augustā pulksten 11 – Jelgavas junioru čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (Pils
salā).
 26. augustā pulksten 16 –
orientēšanās sacensības «Alnis
2010», 12. kārta (Tetelē).
 28. augustā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba regate ķīļjahtām un kreiserjahtām (Jahtkluba
bāzē).

Meklē darbu
Meklēju jebkādu darbu.
Tālrunis 28866836.
Veca, slima cilvēka aprūpe. Darbs siltumnīcā, tirgošanās uz ielas ar dārzeņiem.
Tālrunis 25965958.
Vīrietis, 62 gadi (fiziski un garīgi vesels),
meklē vecumam atbilstošu darbu. Ir savs
auto un B kategorijas tiesības.
Tālrunis 29529888.
Sieviete (60) – auklītes darbu. Var piedāvāt
veca cilvēka aprūpēšanu vai citu darbu.
Tālrunis 29788771.
Sieviete (52) meklē darbu.
Tālrunis 63027068, 20351324.
Sieviete meklē darbu. Ir sekretāres-lietvedes izglītība. Labas angļu, krievu valodas
zināšanas.
Tālrunis 26986164.

Piedāvā darbu
Meklē aukli/mātes palīgu septiņgadīgam
zēnam pēc skolas nodarbībām. Darbs 30
stundas nedēļā. Zvanīt pēc pulksten 18.
Tālrunis 28379744.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS UŽULIS (dz. 1940. g.)
JĀNIS ŠVARCBAHS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 7.08. pulksten 14
no Zanderu sēru nama
uz Rozīšu kapiem.
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9. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1044.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 14. un 15. sērija.
10.40 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
11.10 «Cilvēku planēta. Futbols virs mākoņiem». Dokumentāla filma.
12.10 «De facto».*
12.50 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 2001.g. 2.sērija.
14.50 «Ielas garumā».*
15.20 «Rullē droši!» Videofilma.
15.50 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls 14.sērija.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 17.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1044.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Strādājam laukos».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Veiksmes ceļinieki. Kas bija Ed.L?» Dokumentāla filma.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «20 gadi. 20 stāsti».*
22.50 «Tev ir tiesības!»
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 76.sērija.
0.05 «De facto».*

LTV7
Līdz plkst. 14.00 – raidītāja profilakse.
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Astanas Baris.
28.12.2008.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 28.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 20.sērija.
20.00 «Pārcilvēki. Spēkavīri Spānijā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Mājas, mīļās mājas» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
23.35 «Krējums... saldais».
0.05 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 93. un 94.sērija.
10.10 «Māsas Olsenas iekaro Londonu». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.05 «Intrigante». ASV seriāls. 16.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV seriāls. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 239.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 66.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 139.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 140.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. 61.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 4.sērija.
1.45 «Palikt dzīvam». ASV šausmu filma. 2006.g.
3.20 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
139. un 140.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 8.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 30.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 36.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.40 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 1.sērija.
11.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.15 «Garšu laboratorija».
12.05 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 17.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitātes šovs. 16.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 120.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 61. un 62.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 95. un 96.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Komēdijseriāls. 54.
un 55.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 5.sērija.
21.25 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV un Kanādas seriāls. 23.sērija.
22.25 «Norakstītais». ASV seriāls. 8.sērija.
23.20 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 11.sērija.
0.20 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
0.50 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 10.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

tv programma
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 «Sasisto lukturu ielas» (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.). Komēdijseriāls.

10. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1045.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 16.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Strādājam laukos».*
11.15 «2020». Dokumentāla filma. 8. (noslēguma) sērija.
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Dziedošais gliemežvāks». Romantiska drāma. 2006.g.
14.15 «100.pants». *
14.45 «Bars». Latvijas dokumentāla filma. 2007.g. Filma
pievērš uzmanību vardarbībai skolā. Katrā skolā
katru dienu kāds bērns saskaras ar vienaudžu
vardarbību. Kā rīkoties, ja esi kļuvis par upuri
– viens pret stiprāko vai viens pret baru? Filmā
izteikti dažādi viedokļi – skolēni stāsta par fizisko
un emocionālo vardarbību skolā, rādītas arī skolu
iespējas to novērst, cīnīties pret to.
15.15 «Bērnu stāsti».*
15.45 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Filmu studijas AB
animācijas filma.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 18.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1045.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Strādājam laukos».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Sarkanais un brūnais». Dokumentāla filma.
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 77.sērija.
0.10 «LTV portretu izlase». Horeogrāfe Olga Žitluhina.

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 29.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Pārcilvēki. Spēkavīri Spānijā». Dokumentāla filma.
13.00 «Akvanauti».Seriāls. 20. un 21.sērija.
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Omskas Avangard. 16.01.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 29.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 24. (noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 21.sērija.
20.00 Projekts «Zeme». Dokumentāla filma. 1.sērija
Kalifornija un 2.sērija Etiopija. Kalifornija ir viens
no pazīstamākajiem ASV štatiem. Taču tikai
nedaudzi zina, cik tā ir dažāda un cik atšķirīga var
būt tās vide. Krāšņās dzīvnieku un augu pasaules
dēļ to droši var uzskatīt par vienu no pēdējiem
paradīzes stūrīšiem uz zemes. Jums tiks dota
iespēja ielūkoties saulainajā štatā un atklāt tā
nezināmo pasauli, kas parasti paliek apslēpta
cilvēka acij.
21.00 «Ceļojums bez robežām: Armēnija».
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 24. (noslēguma) sērija.
23.55 «Liktenīgais ceļš». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2007.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 95. un 96.sērija.
10.10 «Māsas Olsenas Romā». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
12.05 «Intrigante». ASV seriāls. 17.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 240.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 67.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 141.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 142.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ilgu ziedi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 6.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 5.sērija.

1.50 «Es esmu Sems». ASV drāma. 2001.g.
3.55 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 141. un 142.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 9.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 31.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 37.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 54. un 55.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 2.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 5.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 90. un 91.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitātes šovs. 17.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 121.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 63. un 64.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 97. un 98.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 56. un 57.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 6.sērija.
21.25 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 10.sērija.
22.25 «Skaitļi». ASV seriāls. 8.sērija.
23.25 «Šons un miroņi». Šausmu komēdija. 2004.g.
1.10 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 11.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 21.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.). Informatīva vakara
programma.
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.). Informatīva vakara
programma.
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (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.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

11. augusts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1046.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 17.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Strādājam laukos».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.45 «Jauna nedēļa».*
12.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.00 «Sābri». Dokumentāla filma.
13.45 «Kosmiskā blusa». Dokumentāla filma.
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100.pants». *
15.25 «Bērnu stāsti».*
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 19.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1046.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Strādājam laukos».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
23.25 «Zebra».
23.40 «Nakts ziņas».
23.55 «Vides fakti».*
0.25 «Lietu daba. Glābjot Kristalu». Dokumentāla filma.
Tas ir stāsts par kādas meitenes atgriešanos dzīvē narkomānu rehabilitācijas centrā. Šīs meitenes
un arī citu jauniešu ķeršanos pie narkotikām
lielā mērā pamudinājušas nesaskaņas ģimenē,
tāpēc terapijas kursu iziet arī viņu vecāki. Doktors
Vozs ir nepiekāpīgs – gan ar maigumu, gan ar
līdzjūtību, gan ar ironiju un humoru vai ar skarbu
tiešumu izjautājot pacientus, viņš atklāj sāpju un
izmisumu ainu, no kuras lēnām dzimst apņēmība
neatgriezties pie narkotikām.

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 30.sērija.
10.50 «SeMS».
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12.00 Projekts «Zeme». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 22.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Jaroslavļas Lokomotiv.
19.01.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 30.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
327.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 22.sērija.
20.00 «Postošais spēks». Lielbritānijas daudzsēriju
dokumentāla filma. 2006.g. 2.sērija Uguns vētra.
Austrālijas pilsētu Sidneju no vienas puses
apskalo jūra, bet no otras to apņem meži un
krūmāji, pati ugunsnedrošākā vide uz planētas.
Vairāk nekā 90% no meža aizņem eikalipti. Šo
koku miza un lapas satur viegli uzliesmojošu
eļļu. Dienas karstumā eļļa iztvaiko un virs koku
lapotnēm veido viegli uzliesmojošu tvaiku mākoni.
Ja kaut kur rodas uguns perēklis un liesmas
sasniedz kokus, tvaiki aizdegas, paātrinot uguns
izplatību. Karstums. Vējš. Zibens. Šo dabas
spēku savienojums ik gadu Austrālijā rada daudz
ugunsgrēku, bet neviens no tiem pagaidām pilsētu
nav nopostījis. Bet ja vienkopus atgadās visi šie
nelabvēlīgie apstākļi, tad postošo uguns vētru var
palīdzēt uzvarēt tikai brīnums.
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 3. un 4.sērija.
0.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
327.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 97. un 98.sērija.
10.05 «Manatu». Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2007.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 18.(sezonas noslēguma) sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 241.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 68.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 143.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 144.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Novākt Kārteru». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 7.sērija.
1.05 «Supernatural». ASV seriāls. 6.sērija.
1.55 «Nakts sardze». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1995.g.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 143. un 144.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 10.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 32.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 38.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 56. un 57.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 15. un 16.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 3.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 6.sērija.
12.05 «Sirds un ledus». Seriāls. 92. un 93.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 3». ASV realitātes šovs. 18.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 122.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 65. un 66.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 99. un 100.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 58. un 59.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 7.sērija.
21.25 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija. Vaļa
sūta Ivanu nopirkt gaļu, bet Ivans atgriežas ar
dzīvu sivēnu un paskaidro, ka esot atradis darbu
– viņš audzēšot cūkas. Jurijs no pilsētas atgriežas
noguris un saaukstējies. Viņš sūdzas par studentu, kurš ar sesto reizi nevar nolikt eksāmenu. Olga
profilakses pēc liek visiem apsiet maskas. Ciemā
izplatās baumas, ka Budjko saslimuši ar cūku
gripu. Visi iet Budjko mājai ar līkumu un izvairās
no jebkādiem kontaktiem ar tās iemītniekiem…
22.30 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
23.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
0.35 «Atļauts smieties!» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 22.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 «Izmeklēšans 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 «Sasisto lukturu ielas» (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.). Krievijas 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.

12. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1047.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 18.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Strādājam laukos».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.45 Kuldīgas mistērijas «Gadu durvis, laiku vārti».
Koncertuzvedums.*
12.45 «Zebra».*
13.00 «Zelta rokas Latvijā».*
13.30 «Cilvēku planēta. Precināšana Lisdūnvarnā».
Dokumentāla filma.
14.45 «Vertikāle».*
15.10 «Tev ir tiesības!»*
15.25 «100.pants». *
15.55 «Mūža stipendiāti. Māksliniece Džemma Skulme». *
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 20.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1047.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Strādājam laukos».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Savvaļas rozes». Daudzsēriju mākslas filma.
1.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Garīgā dimensija».*
23.30 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Gildholas
mūzikas un drāmas skola.*
24.00 «Eiropas muzikālās pilsētas». Kopenhāgena – sens
Ziemeļeiropas valstu mūzikas kultūras centrs.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
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. 31.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čehovas Vitjaz.
25.01.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 31.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 328.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 23.sērija.
20.00 «Inde!» Dokumentāla filma. Indes pielietojums cilvēku dzīvēs dažādu rēķinu nokārtošanai ir tikpat
vecs kā pati pasaule. Tās izskata un izmantošanas daudzveidīgums licies vilinošs tūkstošiem
cilvēku, kuri tās dēļ zaudējuši dārgāko, kas tiem
piederējis – savu dzīvību. Pateicoties indes varai
pār dzīvību un nāvi, senajās kultūrās tā tikusi
izmantota gan kā soda mērs, gan kā atriebes un
slepkavības ierocis. Taču topatlaik atradušies
arī cilvēki, kuri ticējuši indes dziedējošajām
īpašībām un spējai mazināt cilvēces ciešanas. Arī
mūsdienās zinātnieki visā pasaulē joprojām nav
iepazinuši visus dabā atrodamos indes veidus
un to īpašības. Taču tas neattur šos centīgos
darboņus izmantot zināmās indes nevainojamu
zāļu radīšanā, kas dod cilvēcei vairāk labuma,
nekā ļaunuma.
21.00 «Pludmales volejbola apskats».
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Skārda vīrs». ASV fantastikas filma. 2007.g. 2.sērija.
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 328.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 99. un 100.sērija.
10.10 «Kliforda patiešām lielā filma». Animācijas filma. 2004.g.
11.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 21.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 242.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 69.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 145.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 146.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 5. augusts
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 7.sērija.
1.50 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināltrilleris.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
145. un 146.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 12.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 11.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 33.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 39.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 58. un 59.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 17. un 18.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 4.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 7.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 94. un 95.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 3». ASV realitātes šovs. 19.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 123.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 67. un 68.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 101. un 102.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 8.sērija.
21.25 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 63.sērija.
22.20 «Bezizeja». ASV spraiga sižeta filma. 1993.g.
0.10 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 15.sērija.
1.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 1.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 «Sasisto lukturu ielas» (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.

13. augusts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 23.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 19.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Strādājam laukos».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Cilvēku planēta. Havanā nekas nav neiespējams».
Dokumentāla filma. Dzīve sociālistiskajā Kubā
nav viegla. Viss tiek kontrolēts, un iedzīvotāji
pat pārtikas produktus saņem uz kartītēm. Taču
sadzīves grūtības ir norūdījušas kubiešus un
atraisījušas viņu radošo fantāziju. Dažu cilvēku
prasme sadabūt to, kā nekur nav, un izdarīt to,
kas nav iespējams, ir vienkārši apbrīnojama.
14.45 «100.pants». *
15.15 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 21.sērija.
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 23.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 20. un 21.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju detektīvfilma.
29.sērija. Nogalināts Renē Tijons, bijušais komercdirektors lielā smaržu uzņēmumā, kuru vada
Klods Pokē. Nākamajā dienā Izabella Florāna
saņem anonīmu vēstuli, kurā rakstīts, ka noslepkavotais samaksājis par Melānijas izvarošanu
un slepkavību, tomēr nozieguma līdzdalībnieks
vēl sodu nav saņēmis. Noskaidrojas, ka minētā
Melānija Vornē gājusi bojā, kad stažējusies Kloda
Pokē uzņēmumā. Kurš nogalinājis Tijonu? Kurš
rakstījis anonīmo vēstuli?
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
23.55 «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 «TV motors».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 32.sērija.

10.45 «SeMS».
12.10 «Inde!» Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak.
28.01.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 32.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 329.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 24.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 41.sērija Nākamais solis.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 329.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 101. un 102.sērija.
10.10 «Papucīši». Francijas piedzīvojumu komēdija. 1983.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 243.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 70.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 147.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 148.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 «Apokalipto». Spraiga sižeta piedzīvojumu drāma. 2006.g.
1.15 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.
2.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
3.20 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
4.10 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 147. un 148.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 13.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 12.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 34.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 40.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 19. un 20.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 5.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 8.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 96. un 97.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitātes šovs. 20.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 124.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 69. un 70.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 103. un 104.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ņujorkas taksometrs». ASV spraiga sižeta komēdija. 2004.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.25 «Jackass 2». ASV dokumentāla komēdija. 2006.g.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 2.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 «Kobra 2. Antiterors» (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 «Sasisto lukturu ielas» (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.

14. augusts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 69.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju detektīvfilma.
29.sērija.
12.40 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Mūsdienu deju koncerts.*
15.20 «LTV portretu izlase». Agris Daņiļēvičs.*

TV programma
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15.50 «100.panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Precināšana Lisdūnvarnā».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Ostas iela Ventspilī. Vasaras
ceļojums Kurzemes jūrmalā turpinās Ventspilī.
Ostas iela vai promenāde Spīķeru piekraste
Ventmalā piesaista gan ar figurālajām puķu
dobēm un govju parādi, gan arhitektu paveikto
seno ēku atjaunošanā un jauniem projektiem, gan
vēsturiskiem stāstiem un interesantiem arheoloģiskiem atradumiem. Ostas ielai piekļaujas arī
vairākas mazas ieliņas, kurās vēsturniece Ingrīda
Štrumfa izstāstīs gan to, kāpēc ielai tāds vārds,
gan atsevišķu namu un dzimtu likteņstāstus. Ja
palaimēsies, tad redzēsim arī kā kuģis paslīd
garām mājām ielas galā Ventsmalā.
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Latgales Māras ceļš».
Latvijas dokumentāla filma. 2009.g.
22.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Krusta ceļš.
24.00 Nakts ziņas.
0.10 «Vestards Šimkus. Sinfonietta Rīga. Vīnes klasika».*

15.55 «Simulants». ASV komēdija. 2005.g. Lomās:
Dž.Noksvils, B.Kokss, K.Heigla, Dž.Rīss, B.Čots
u.c. Stīvs ir nonācis naudas grūtībās, un viņa
tēvocis Gerijs tāpat. Viens neapdomīgi aizņēmies
25 tūkstošus dolāru no vietējās slimnīcas, otru
izputinājuši azartspēļu parādi. Lai iegūtu naudu,
viņiem ienākusi prātā gluži neprātīga doma – ir
tikai jāpiedalās paraolimpiskajās spēlēs un,
protams, jāuzvar! Tādēļ Stīvs izaicina esošo olimpisko čempionu, par kuru viņam jākļūst labākam!
17.50 «Kā Maiks 2 – ielu basketbols». ASV ģimenes filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
Lomās: Dž.Deivisa, H.Lorijs u.c. Pelēns Stjuarts
nespēj aptvert savu laimi. Beidzot viņš drīkst
atstāt bāreņu namu un dzīvot Litlu ģimenē, kurā
viņš tiek pieņemts par audžudēlu. Litlu mājās
Sjtuartu gaida dažnedažādi piedzīvojumi, jo
ģimenes kaķis Sniegapika nemaz nav sajūsmā
par Stjuarta ierašanos. Runcis, kurš līdz šim
bijis vienīgais Litlu mīlulis, tagad jūtas lieks un
aizmirsts, tādēļ ir cieši apņēmies atbrīvoties no
pelēna.
22.05 «40 dienas un 40 naktis». ASV, Lielbritānijas un
Francijas komēdija. 2002.g.
24.00 «Amerikāņu Maskava». ASV komēdija. 1984.g.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.

LTV7

TV5

7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pludmales volejbola apskats».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo –
Novosibirskas Sibirj. 20.02.2009.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 51.sērija.
16.50 «Skārda vīrs». ASV fantastikas filma. 2007.g. 2.sērija.
18.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
18.55 «Nesteidzini mīlestību» (ar subt.). Ukrainas komēdija. 2008.g. Lomās: I.Pegova, D.Spivakovskis,
J.Žagars, Ļ.Žurakovska. 30 gadu vecumā Katjai
nākas pārdzīvot īstu traģēdiju – viņas mīļotais vīrietis izrādījies visparastākais meitu ģēģeris, kam
ir ne tikai sieva, bet arī vairākas mīļākās... Sešus
gadus Katja ir lolojusi šīs attiecības, sešus gadus
cerējusi, ka viņi apprecēsies, un tagad – seši
mūža gadi aizlaisti vējā. Draudzenes notikušo
pārdzīvo līdz ar Katju, viņas nolemj palīdzēt. Šajā
gadījumā tas nozīmē internetā sameklēt piemērotu precinieku, turklāt noteikti ārzemnieku. Lai arī
no šīs puses piedāvājums būtu pieklājīgs, pašai
Katjai nākas saņemties – efektīgāk ģērbties un
nomest pāris kilogramu svara. Šajā laikā Katjas
darba vietā sāk strādāt jauns kolēģis...
20.50 «33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls». 2.daļa.
21.50 Pasaules meistarsacīkstes junioriem spīdvejā. Daugavpils.
0.20 «Visi mēmi». Lielbritānijas komēdija. 2005.g.

7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
8.45 «Bezbailīgais četrinieks» (latviešu val., ar subt.
krievu val.). Vācijas animācijas filma. 1997.g.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.50 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
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 «Sprogainīte Sjū» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV komēdija. 1991.g. Režisors Dž.Hjūzs.
Lomās: Dž.Beluši, K.Linča, A.Portere. Viņa
– skaista, bet vientuļa sieviete satiek viņu – klaidoni ar pievilcīgo meitenīti Sjū. Sieviete nezina,
ka negadījums, kura dēļ viņa jūtas vainīga abu
priekšā un kura dēļ vēlas uzņemties rūpes par
abiem, ir klaidoņa izplānots.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.40 «Skaistā Jeļena» (ar subt.). Krievijas mūzikls. 1986.g.
Lomās: V.Izotova, A.Bloks, A.Ravikovičs, N.Martons.
23.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
24.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
ASV izklaidējoša programma.
6.40 «Holivudas lutekļi». ASV dokumentāls raidījums. 2.sērija.
7.05 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
7.15 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 83. un 84.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika».
Latvijas komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
10.40 «Meklējot Kamelotu». ASV animācijas filma. 1998.g.
12.15 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
14.15 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
15.20 «Paātrinājums».
ASV un Austrālijas piedzīvojumu filma. 2004.g.
17.05 «Čārlijs Bartlets». ASV liriska komēdija. 2007.g.
19.00 «Komisārs Reksis 9».
Vācijas un Austrijas detektīvseriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Kamilla». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
22.25 «3000 jūdzes līdz Greislendai». ASV spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 2001.g.
0.40 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
2.10 «Apokalipto». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu
drāma. 2006.g.
4.20 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
5.10 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 83. un
84.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». Seriāls. 14.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 13.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 35.sērija.
7.25 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.50 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks».
Animācijas seriāls. 24. un 25.sērija.
9.15 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 «Merlins, varenais burvis 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
11.05 «Princešu aizsardzības programma». ASV komēdija. 2009.g.
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.15 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 3.sērija.

15. augusts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 16.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Polinēzijas haizivis briesmās».
Dokumentāla filma.
12.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Svētā Mise. Tiešraide.
14.25 «Vertikāle».
14.55 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu». LTV videofilma.
16.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
17.00 «Cilvēku planēta. Havanā nekas nav neiespējams».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Kuldīgas stāsti».
18.50 «Dziedošais gliemežvāks».
Romantiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.30 «Vara un skaistums». ASV drāma. 2002.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Sarkanais oktobris». Dokumentāla filma. Filma
stāsta par neparastām militārajām mācībām
Sarkanais oktobris, kurās piedalās ASV un vācu
piloti-izmēģinātāji. Divas nedēļas Ziemeļvācijas
debesīs viņi testē un apgūst paņēmienus, kā
cīnīties pret Aukstā kara laika draudu – krievu
iznīcinātāju MiG-29, vienlaikus stāstot par
iznīcinātāju pilotu personīgo dzīvi.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Akvanauti». Seriāls. 24.sērija.
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 39.sērija.
14.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. SK Liepājas metalurgs
– Skonto FC. Tiešraide.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 52.sērija.
16.50 33. starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.
17.50 «Čērčils». Seriāls. 9. un 10.sērija (ar subt.).
19.25 «Visi mēmi». Lielbritānijas komēdija. 2005.g.

21.10 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā. Vairāk
par šo lielo jaunatnes sporta forumu un Latvijas
sportistu iespēto – īsā kopsavilkumā.
21.35 «Londonieši». Seriāls. 8.sērija.
22.25 «Meiteņu skola 2. Leģenda par Fritonas zeltu».
Lielbritānijas piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
Režisori: O.Pārkers, B.Tompsons. Lomās: R.Everets,
K.Fērts, D.Tenants, T.Rīlija. Meiteņu skola, kurā dzīvo
un mācās uzņēmīgas, stipras, azartiskas meitenes,
protams, arī drosmīgas. Tajā dzīvo arī leģenda par
Fritonas zeltu, par pirātu paslēptajiem dārgumiem.
Reiz kāds nezināmais pa telefonu dod ziņu par
apslēptiem dārgumiem, un Selija patiešām skolas
bibliotēkā atrod dārgu gredzenu. Gredzena vērtēšana
un par to solītā cena rosina tālākos notikumus, kas
nāk ar vēl vairākiem negaidītiem atklājumiem. Tas
attiecas gan uz skolas direktori Fritona jaunkundzi,
gan uz Anabellu, kurai ir tāds pats uzvārds, un
pavisam dīvainus minējumus rosina saistība ar
slaveniem pirātiem...

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
ASV izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar dinozauriem».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 3.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 85. un 86.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirdsmīļā Monika».
Latvijas komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
11.15 «Ostins Pauerss: Spriegs, kurš mani iz...» ASV
piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
13.10 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
14.00 «Mežrožu ieleja. Alkas pēc laimes».
Vācijas un Kanādas melodrāma. 2007.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.10 «Pēc saulrieta». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
19.05 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Troja». ASV, Lielbritānijas un Maltas varoņeposs. 2004.g.
23.20 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
1.10 «3000 jūdzes līdz Greislendai».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
3.10 «Kamilla». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
4.40 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 85.sērija.
5.15 «Pirajas medības» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 15.sērija.
5.50 «Senā pasaule 5». Animācijas filma.
7.05 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 10.sērija.
8.05 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 26.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. 12.raidījums.
12.00 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.15 «Baywatch: Kāzas Havaju salās».
ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
16.00 «Dullais desmitnieks».
17.05 «Kailais ierocis 33 1/3». ASV komēdija. 1994.g.
18.40 «Neuzveicamais Banzuke».
Japānas realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Lielbritānijas, ASV,
Vācijas un Japānas piedzīvojumu filma. 2001.g.
21.55 «Pēdējais cietoksnis». ASV trilleris. 2001.g. Lomās:
R.Redfords, Dž.Gandolfīni, M.Rufalo u.c. Ģenerālis
Irvins ir cienījams kara veterāns, kurš savas
karjeras laikā pieļāvis tikai vienu kļūdu. Taču tieši
tās dēļ Irvins tika pakļauts kara tribunālam un notiesāts uz vairākiem gadiem ieslodzījumā. Irvins
ir samierinājies ar likteni, viņu interesē tikai viens
– godam un mierīgi izciest sodu un atgriezties
mājās. Taču liktenis lemj citādi, kad Irvins atklāj
ko šokējošu – cietumā ieslodzītos aukstasinīgi
nogalina. Par to ir atbildīgs cietuma priekšnieks
pulkvedis Vinters. Tad Irvins nolemj pēdējoreiz
uzņemties atbildību un kļūt par vadoni izmisušu
cietumnieku pulkam...
0.25 «Cilvēks cilvēkam». Drāma. 2005.g.
2.30 «Tranzīts» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija. 2006.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.
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 «Vecmeita» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2008.g.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.20 «Ankor, vēlreiz ankor!» (ar subt.). Krievijas drāma.
1992.g. Režisors P.Todorovskis. Lomās: V.Gafts,
I.Rozanova, J.Jakovļeva, V.Iļjins. Filmas notikumi
risinās pēckara gados tālā karavīru pilsētiņā.
Noslēgtajā sabiedrības lokā virmo intrigas,
zemiskums, nodevība, kam seko aresti. Garnizona
komandieri, kurš augstu vērtē godīgumu un
pienākuma apziņu, nomāc šī ikdiena.
0.05 «Dīleris» (latviešu val., ar subt. krievu val.). ASV
krimināldrāma. 1992.g.
1.50 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 13. augustā pulksten 19 – apvienības «Estrādes teātris» muzikāla komēdija
«Optimisti nāk». Izrādē būs neticami lielas balvas (konkursantiem), pārpratumi
un izlīgumi, nesaprašanas un pārprašanas, bet visiem pārpratumiem par spīti
dominēs superlabvēlīga atmosfēra un kopā dziedāšanas prieks. Izrādē skanēs
grupas «Labvēlīgais tips» dziesmas aktieru izpildījumā, un visu augšminēto izdzīvos O.Dreģe, D.Bonāte, L.Krivāns, E.Melbārdis, Z.Neimanis, I.Puga un H.Ozols.
Literāro pamatu kompilējis un režiju caurvijis Z.Neimanis. Muzikālo materiālu
darinājis K.Krievkalns. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
 21. augustā – sarīkojums «Mēs –Vecpilsētai» (Uzvaras parkā).
 26. augustā pulksten 19 – «Grammy» balvas ieguvēja džeza trompetista
Braiena Linča un Ņujorkas universitātes Afro-karību džeza okteta koncerts.
Koncertā B.Linčs uzstāsies ar talantīgiem mūzikas studentiem un piedāvās
plūstošu un mūsdienīgu latīņu džezu (kultūras namā).
 28. augustā – Piena, maizes un medus svētki. Piena paku laivu regate.

Izstādes
 No 5. augusta līdz 5. septembrim – Pāvila Šenhofa gleznas no cikla «Čaka
Rīga» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. augustam – gleznotājas Zigrīdas Cīrules izstāde (Miezītes bibliotēkā
Dobeles šosejā 100).
 Līdz 13. augustam – Spānijas mākslinieku Luisa Havjera Gaja un Blankas
Muņoz de Baenas darbu izstāde (kultūras namā).

Gaida pieteikumus no tirgotājiem Piena,
maizes un medus svētku tirgum
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas 10. Piena, maizes un
medus svētki Jelgavā. Uz kārtīgu medus ēšanu un piena
dzeršanu ikviens tiks aicināts
28. augustā Hercoga Jēkaba
laukumā. Taču līdz 20. augustam piena produktu ražotāji,
beķeri, konditori, maiznieki
un bitenieki, kā arī amatnieki
aicināti pieteikties svētku gadatirgum.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle stāsta, ka īpaši aicināti tie amatnieki, kuru veikumu varam
izmantot iepriekš minēto produktu ražošanā, pārstrādē vai uzglabāšanā, – keramiķi,
kokamatnieki un pinēji. «Iesniegumus no
tirgotājiem gaidīsim līdz 20. augustam,»
tā S.Sīle. Lai saņemtu tirgošanās atļauju,
līdz 20. augustam no tirgotājiem tiks gaidīts iesniegums, reģistrācijas apliecības
kopija, no pārtikas tirgotājiem – papildus

arī pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija un preču sortimenta saraksts.
Pieteikumus tirgotāji var sūtīt pa faksu
63084676, pa e-pastu: santa.sile@kultura.
jelgava.lv vai pa pastu uz adresi: aģentūra «Kultūra», K.Barona iela 6, Jelgava,
LV – 3001.
Piena, maizes un medus produktu ražotājiem un tirgotājiem, amatniekiem, kuru
izstrādājumi pielietojami piena, maizes,
medus produktu pārstrādei un uzglabāšanai (keramiķi, kokamatnieki, pinēji), par
vietu līdz trim metriem dalības maksa ir
10 lati; citiem pārtikas produktu tirgotājiem, kuru prece nav pielietojama piena,
maizes vai medus produktu pārstrādē,
– 20 lati (vieta līdz trim metriem). Tāda
pati cena arī amatniekiem, individuālā
darba veicējiem, kuru izstrādājumi nav
pielietojami piena, maizes, medus produktu pārstrādei un uzglabāšanai. Par
katru tirdzniecības metru, kas pārsniedz
noteikto izmēru, piemaksa – pieci lati.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem
63084675 vai 29295901.

 Ritma Gaidamoviča

Aģentūra «Kultūra» izsludinājusi pieteikšanos gadskārtējai Piena paku laivu regatei, kas tradicionāli notiek Piena, maizes un
medus svētku laikā. Pieteikties
var līdz 20. augustam, taču, jo
ātrāk pieteiksies, jo lielākas izredzes saņemt sākuma kapitālu
– apmēram 1000 tukšas piena
pakas laivas būvniecībai.
Šogad Latvijā vienīgā Piena paku laivu
regate notiks 28. augustā. Taču līdz 20.
augustam aģentūra «Kultūra» gaida
pieteikumus no komandām, kuras vēlas
piedalīties šajā atraktīvajā pasākumā, kas
ar katru gadu uzstāda jaunus rekordus
laivu skaita ziņā.
Pieteikuma anketa pieejama aģentūras «Kultūra» mājas lapā: www.kultura.jelgava.lv, pieprasot pa e-pastu:
evelina.bucele@kultura.jelgava.lv vai

«Svētceļojums – cita pasaule»
Augusts katoļiem ir liela notikuma
mēnesis – Aglonā saplūst tūkstošiem
cilvēku, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētkos, kas notiek 15. augustā. Dažas
svētceļnieku grupas uz Aglonu devās jau
26. jūlijā, bet vairāk nekā 50 jelgavnieku,
saņemot bīskapa Antona Justa svētību,
300 kilometrus garo ceļu kājām sāka
svētdien, 1. augustā, no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles.
Svētceļojumā devušās mammas ar maziem bērniem, skolēni, studenti, dažādu
profesiju pārstāvji, tostarp daudz tādu,
kuri uz Aglonu kājām dodas pirmo reizi,
un tādi, kuriem šī būs jau padsmitā reize.
Plānots, ka mūsu svētceļnieku grupai pa
ceļam vēl pievienosies Bauskas, Skaistkalnes un Neretas svētceļotāji un viņi
visi galamērķi sasniegs 12. augustā, lai
13. un 14. augustā piedalītos 5. Jauniešu
dienu pasākumos. 13. augustā pulksten
12 paredzēts arī Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas svētku
atklāšanas dievkalpojums, kuru vadīs
apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs
Luidži Bonaci.

Iekšējais miers svarīgāks
par tulznām uz kājām

Inga Madelāne-Čulba, Dārtas māmiņa:
«Dažus gadus, kad negāju svētceļojumā, kamēr biju ārpus Latvijas un gaidīju
bērniņu, sirdī bija tāds kā tukšums, man
pietrūka. Jā, var jau svētdien aiziet uz
baznīcu, taču tur nesaņemsi to, ko gaidi
no svētceļojuma. Svētceļojumā tu izdzīvo
kopību, tuvāku mīlestību, pārbaudījumus,
un tas stiprina, tu sāc mācīties pieņemt
cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Domāju, ka
šis ceļojums man būs morāli grūtāks, jo
pirmo reizi eju kopā ar mazuli, arī vīrs
mājās ļoti uztraucas. Vienmēr pirmās
divas dienas ir grūtākās, jo esi izrauts
no ikdienas, tev no daudz kā ir jāatsakās
– TV, interneta, lietām, bez kurām ikdiena
ir grūti iedomājama – , taču tu pierodi un
jūties kā citā pasaulē. Es svētceļojumu
saistu ar notikumu, kad Mozus gāja uz
savu apsolīto zemi – viņš pulcēja līdzi sev
tautu un 40 gadus gāja cauri grūtībām.
Arī mēs šajā pusmēneša laikā izejam
Foto: Ivars Veiliņš daudz kam cauri. Tā laikā ir jāiemācās
pazemība, nečīkstēt, dalīties ar to, kas
pa tālruni 63084677.
mums ir. Esmu gājusi grupās, kur viena
Organizatori komandai nodrošina aptuēdienreize sastāv no divām maizītēm,
veni 1000 tukšas, aizlīmētas piena pakas.
«Lūgums pieteikties savlaicīgi, nosūtot
aizpildītu regates pieteikuma anketu, jo Jelgavā «Grammy» balvas
piena paku skaits ir ierobežots. Piena pakas ieguvējs
komandām tiks rezervētas pieteikumu 26. augustā pulksten 19 uz fantastisku
iesniegšanas kārtībā,» tā aģentūras «Kul- koncertu Jelgavas kultūras namā aicina
tūra» projektu vadītāja asistente Evelīna «Grammy» balvas ieguvējs džeza tromBučele.
petists, Braiens Linčs un Ņujorkas univerJāpiebilst, ja sacensībās drīkst piedalīties sitātes Afro-karību džeza oktets. Šobrīd
tikai tie peldošie transportlīdzekļi – laivas, B.Linčs strādā Ņujorkas universitātē, kā
plosti un kuģi –, kuru peldspēju nodrošina arī pasniedz seminārus dažādās mūzikas
kartona piena produktu pakas. Par laivas skolās visā pasaulē, tostarp viesošanās
klāju drīkst izmantot jebkuru materiālu, laikā Jelgavā viņš sniegs meistarklases
piemēram, finieri, preskartonu. Arī paku Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Koncertā
stiprināšanai, noslēgšanai atļauts izmantot B.Linčs uzstāsies ar talantīgiem mūzikas
citus materiālus, piemēram, līmi, silikonu, studentiem
būvniecības līmi, līmlenti. Par laivu būv- un piedāvās
niecību, piena paku saņemšanu un citiem plūstošu un
organizatoriskiem jautājumiem labprāt mūsdienīgu
atbildēs Evelīna pa tālruni 26885106, latīņu dže63084677 vai e-pastu: evelina.bucele@ zu.
kultura.jelgava.lv.

Sākusies pieteikšanās Piena paku
laivu regatei

Ceturtdiena, 2010. gada 5. augusts

Vairāk nekā 50 jelgavnieku 300 kilometrus garo ceļu uz Aglonu kājām sāka svētFoto: Ivars Veiliņš
dien, 1. augustā.
protams, ar to nepietiek, taču tu nedrīksti
čīkstēt un tev ir jāpateicas par to pašu. To,
kas ir Aglona, cilvēki saprot, taču to, kas
ir svētceļojums, – tikai tie, kuri paši tajā
gājuši. Tikai tie saprot, kāpēc visi uzņemas
tādas grūtības, tulznas, negulētas naktis
– tu iegūsti iekšējo mieru, piepildījumu,
kas ir daudz svarīgāk par materiālām
vērtībām un tulznām uz kājām. Tieši šajās
divās nedēļās es atjaunoju paļāvību, gūstu
prieku, palīdzot citiem, un galu galā tā ir
neaprakstāma dzīves skola.»

«Cilvēkiem tas šķiet akli,
bet man dod spēku»

Dodas pēc garīga
piepildījuma

Tatjana un Matīss Priedes:
«Manā dzīvē Dievs uz katra soļa ir apliecinājis, ka viņš ir mums klāt. Jā, daudzi
man ir jautājuši: parādi, ļauj sataustīt,
taču saprotiet – tas nav iespējams. Solim
doties svētceļojumā gatavojos jau trīs
gadus, jo mans galvenais mērķis ir vēl
vairāk padziļināt ticību sev un Dievam.
Sajutu, ka ir īstais mirklis un tieši kopā
ar dēlu Matīsu, jo viņš man pirms trim gadiem deva ticību dzīvot tālāk. Kāpēc iet?
Varbūt tāpēc, ka es šajā garajā ceļa posmā
lūdzoties vēlos sakārtot jautājumus, ko
atrisināt nav manos spēkos. Galvenais ir
garīgais stāvoklis – tev jābūt atvērtam,
jāpaļaujas, un es tāda esmu. Mēs zinām,
ka mūsdienās vairs uz cilvēkiem nevaram
paļauties, to jau vēsta bauslis – nepaļaujies uz cilvēkiem, bet uz Dievu. Es vēlos
gūt garīgo piepildījumu un spēkus šī
ceļojuma laikā. Jā, Dievs nepalīdzēs tev
šodien, rīt, bet zinu, ka lietas, par ko
lūdzos, viņš sakārtos. Man ir pārliecība,
ka viņš mūs neatstās vienus. Mani neuztrauc nesaskaņas, kas rodas ar draugiem
šī jautājuma dēļ, man ir sava pārliecība,
pie kuras stingri pieturos.»

Laura Blumfelde, vidusskolniece:
«Uz Aglonu kājām došos jau ceturto reizi, šogad līdzi ņemot arī
draudzeni Santu. Mans svētceļojuma mērķis ir garīgi atjaunoties,
gūt jaunus spēkus jaunajam mācību
gadam, jauniem darbiem, ko nevar
iegūt tāpat, pilsētā atpūšoties. Jā,
vienmēr daudzi brīnās, kāpēc sevi
tā mocīt. Nenoliegšu, fiziski tas
ir grūti, taču, ejot kopā ar Dievu,
lūdzoties, morāli tas ir vienkārši,
un, galvenais, tu no tā daudz gūsti.
Manuprāt, tas ir labi pavadīts laiks,
tu esi izdarījis kaut ko svētīgu, iepazinies ar jauniem cilvēkiem, ieguvis
draugus, jūties mentāli piepildīts,
gatavs gāzt jaunus kalnus. Tās sajūtas nav aprakstāmas, tikai saproti,
ka ir vairāk labuma nekā ļaunuma.
Protams, pa ceļam jau ne reizi vien
šķiet, ka nesasniegsi galamērķi, taču
brīdī, kad to esi izdarījis, tev gribas
iet vēl un vēl. Tiesa, visa ceļojuma
laikā galvenais ir rēķināties ar to, ka
cilvēkiem ir atšķirīgas domas, tāpēc
ir jāciena vienam otrs. Ne reizi vien
esmu dzirdējusi, ka cilvēkiem, kuri
nav saistīti ar ticību, tas šķiet akli,
pat glupi, taču tiem, kuri zina, kas
tas ir, tas ir ticības pārbaudījums,
pirmām kārtām jau pašam sev un arī
Dievam. Nenoliegšu, arī mans brālis
un mani draugi neatzīst šādas lietas,
taču tas nenozīmē, ka es neiešu, jo
galvenais ir mana ticība sev. Ja tu
kaut vienu reizi pamēģini, zini, kas
īpašs tajā slēpjas.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Gaida pieteikumus Popielai

Muzejā keramiķi Djačenko

«Vivo centrs» sadarbībā ar «O!Kartes
akadēmijas» dziedošajiem talantiem
Eviju, Samantu un Mareku izsludinājis Popielas konkursu, kas Jelgavā
norisināsies 28. augustā. Tajā var
piedalīties un savas dziedāt un dejot
prasmes demonstrēt ikviens jelgavnieks. Pieteikšanās Popielai – līdz 12.
augustam. Popielas konkursā katrs
dalībnieks varēs uzstāties ar vienu
priekšnesumu savas izvēlētās mūzikas
pavadījumā. Pieteikties konkursam var
līdz 12. augustam, sūtot savas pieteikuma vēstules un izvēlētās dziesmas
īsto autoru un nosaukumu uz e-pasta
adresi: janis@bangbang.lv. Konkurss
norisināsies 28. augustā tirdzniecības
centrā «Vivo centrs».

Ceturtdien,
5. augustā,
pulksten
15 Ģederta Eliasa
Jelgavas
Vē s t u r e s
un mākslas muzejā durvis vērs jauna
izstāde – jelgavnieku keramiķu Mārītes
un Aleksandra Djačenko jaunāko darbu
izstāde «Līdzsvarā». «Šoreiz skatītājiem
ļausim novērtēt mūsu dekoratīvos traukus
un priekšmetus, kas veidoti pagājušajā
un šajā gadā. Dažos darbos keramika
kombinēta ar akmeni. Šajā izstādē redzams tas, kā mēs abi saprotam jūru,»
teic M.Djačenko. Izstāde muzejā būs
apskatāma līdz 5. septembrim.

