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Poliklīnika
atsāk darbu sestdienās
 Kristīne Langenfelde

No 11. septembra Jelgavas poliklīnika atsāk
darbu sestdienās, kad
speciālisti pacientus
pieņems no pulksten
9 līdz 12.
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Anna Zīverte skaidro, ka
nu jau otro gadu poliklīnika vasaras periodā sestdienās nestrādā.
«Vasarā poliklīnikā atvērts tikai
Procedūru kabinets un pieņem
dežūrārsts, jo pieredze liecina,
ka iedzīvotāji šajā laikā mūsu
iestādi apmeklē daudz retāk
– vidēji klientu skaits krītas par
20 – 30 procentiem. Ja šā gada
pirmajā ceturksnī pārtērējām
mums piešķirtās kvotas un ap-

kalpojām vairāk cilvēku, nekā
bija paredzēts, tad vasarā tas ir
izlīdzinājies un pārstrādes vairs
nav. Savukārt, tuvojoties rudenim, jūtam, ka iedzīvotāji atkal
biežāk izmanto poliklīnikas pakalpojumus,» atzīst A.Zīverte.
Vienlaikus brīvā sestdiena
vasarās ļauj ietaupīt iestādes līdzekļus, jo neatkarīgi no apmeklētāju skaita alga darbiniekiem
būtu jāmaksā par pilnu darba
laiku. «Turklāt jūnijs, jūlijs un
augusts ir atvaļinājumu laiks
ne tikai mūsu klientiem, bet arī
darbiniekiem. Tāpēc šāds darba
grafiks noteikti attaisnojas,» tā
A.Zīverte.
Taču jau no šīs sestdienas poliklīnika atsāks strādāt ierastajā
režīmā un iedzīvotājus pieņems
arī sestdienās.

Sporta diena Jelgavā un
Latvijas Olimpiskā diena
2010 «Uzstādi savu
olimpisko rekordu» –
11. septembrī Zemgales
Olimpiskajā centrā

Programma
No pulksten 10.30 līdz 14.40 – reģistrēšanās sacensībām.
Pulksten 11 – orientēšanās sacensības «Iepazīsti Zemgales
Olimpisko centru» (bērniem līdz 14 gadu vecumam).
Pulksten 11.05 – orientēšanās sacensības «Iepazīsti Zemgales
Olimpisko centru» (jauniešiem un pieaugušajiem).
No pulksten 11.30 līdz 12.30 – vieglatlētikas trīscīņa bērniem
(zēniem un meitenēm līdz 12 gadu vecumam).
No pulksten 11.30 līdz 14.30 – «Uzstādi savu olimpisko rekordu!». Disciplīnas – basketbola tālmetieni, futbola bumbas dribls,
volejbola serves, fiziskā sagatavotība (pievilkšanās pie stieņa).
Pulksten 12.15 – BMX trases oficiālā atklāšana.
No pulksten 12.20 līdz 16.20 – Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kauss un BMX Open «Zemgales kauss».
No pulksten 12.30 līdz 14.40 – Otrais Jelgavas sievu nešanas
čempionāts (sacensības vada spēkavīrs Raimonds Bergmanis).
No pulksten 13 līdz 14 – zviedru stafetes jauktajām skolu
komandām.
Ap pulksten 14.50 – sacensības mazajiem riteņbraucējiem (bērniem līdz 14 gadu vecumam, dalība ar saviem velosipēdiem).
Pulksten 16 – Jelgavas sieviešu volejbola kluba un Latvijas kadetu
izlases komandu volejbola spēles demonstrējums.
Sacensību programmā iespējama laiku nobīde.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Raiņa ielā 3 apkures
rēķini saruks jau šoziem

Jau šoziem Raiņa ielas
3. nama iedzīvotāji par
apkuri maksās mazāk, jo
ēkā uzsākti siltināšanas
darbi, kas ļaus būtiski
ietaupīt uz siltuma patēriņu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

Pēc gandrīz gadu ilgas dokumentācijas
kārtošanas sākusies
Raiņa ielas 3. nama siltināšana, kas ir pirmā
māja Jelgavā, kuras siltināšanai iegūts valsts
administrētais Eiropas
Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums.
Tas nozīmē, ka iedzīvotāji atgūs 50 procentus no ieguldītajiem
līdzekļiem un jau šajā
apkures sezonā rēķinos izjutīs siltināšanas
rezultātu.
Kā atzīst Raiņa ielas 3 mājas
vecākais Aivars Pūka, darbi
patlaban rit labi un iedzīvotāji
par celtnieku paveikto nesūdzas.
«Protams, 90 dzīvokļu mājā ir
grūti panākt simtprocentīgu
vienprātību, taču šobrīd sūdzēties nav pamata – arī tad, ja ir
kāda aizķeršanās vai neizdarīts
sīkums, tas tūlīt tiek novērsts.

Vienīgais, kas cilvēkiem nepatīk,
– aizkavējies projekta sākums,
taču tas ir vienīgi valsts birokrātijas un ministriju neizdarības
dēļ,» uzsver A.Pūka.
Patlaban Raiņa ielā 3 uzsākta jumta, pagraba un ārsienu
siltināšana, tāpat kāpņutelpās
tiks nomainīti logi, arī pašas
kāpņutelpas izremontētas, visā
mājā tiks nomainīts karstā ūdens
stāvvads. Projekta ģenerāluzņēmējs ir «Mītavas celtnieks». Šie
darbi ir tie, ko iespējams realizēt
projekta gaitā, kur 50 procentus
no izmaksām sedz Eiropa. Taču
pēc tam, kad bija apstiprināta
projekta tāme un iedzīvotāji pārliecinājās, ka kopējās izmaksas
nav tik vērienīgas – līdz 1000
latiem uz dzīvokli –, dzīvokļu
īpašnieki bija gatavi arī veikt
papildu darbus (galvenokārt
tāpēc, ka māja ir liela – tajā ir
90 dzīvokļi), kas jau tiks veikti
par mājas līdzekļiem. «Jau šobrīd noslēdzas iepirkums par
lietusūdens un fekālās kanalizācijas stāvvadu nomaiņu mājā.
Diemžēl šos darbus nevarēja

veikt par projekta līdzekļiem, jo
tās nav attiecināmās izmaksas
siltināšanas programmā, taču ir
gandarījums, ka iedzīvotāji bija
gatavi vienlaikus mājā ieguldīt
papildu līdzekļus un savest kārtībā arī šīs jomas,» atzīst Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
(JNĪP) tehniskais direktors Uldis Lazdiņš.
JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis piekrīt mājas iedzīvotāju
viedoklim, ka birokrātija valsts
siltināšanas programmā ir par
lielu. «Mums ir iespēja salīdzināt
Vācijas atbalstītos siltināšanas
projektus mūsu pilsētā ar nupat
uzsākto valsts programmu, un
jāatzīst, ka papīru lietas šeit ir
daudz laikietilpīgākas. Tāpat
varētu vēlēties, lai valsts programmā būtiskāks akcents tiktu
pievērsts darbu kvalitātei reāli
objektā, ne tikai dokumentācijā.
Ja Vācijas projektu gadījumā bija
stingra uzraudzība objektā uz
vietas, tad valsts programmā tās
nav. Tomēr uzskatu: ja valstī tiek
piešķirti tik vērienīgi līdzekļi siltināšanai, tad būtu tikai loģiski,

ja valsts arī algotu būvuzraugus,
kas kontrolētu situāciju,» spriež
J.Vidžis, piebilstot, ka šobrīd tas
ir jāuzņemas apsaimniekotājam.
Taču vienlaikus J.Vidžis atzīst,
ka šī programma ir būtisks ieguvums dzīvokļu īpašniekiem, jo
sava īpašuma energoefektivitāti
iespējams paaugstināt par piesaistītiem līdzekļiem, un to nevar
neizmantot.
To pamazām sāk novērtēt arī
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.
«Šobrīd jau pilsētā četrām mājām
ir gatavi siltināšanas projekti,
bet vēl septiņu māju iedzīvotāji
izteikuši gatavību piedalīties šajā
projektā. Šajās septiņās mājās jau
veikts energoaudits, un uz tā pamata taps siltināšanas projekts,
kas ļaus apjaust, cik katrā mājā
nepieciešams ieguldīt, lai iegūtu
maksimālu siltuma ietaupījumu.
Tas tikai apliecina, ka arī jelgavnieki soli pa solim sāk apzināties
siltināšanas priekšrocības. Ja
šim mērķim vēl ir iespējams
piesaistīt Eiropas naudu, būtu
neapdomīgi to neizmantot,» uzsver U.Lazdiņš.

Pie Trīsvienības baznīcas torņa atklās Eiropas Kultūras mantojuma dienas
 Kristīne Langenfelde

Līdz 20. septembra pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā

Sestdien, 11. septembrī,
pulksten 11 pie Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa notiks Eiropas Kultūras mantojuma
dienu atklāšana Jelgavā
un mastā tiks uzvilkts
Kultūras mantojuma
dienu karogs.

Kā informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors, Eiropas Kultūras
mantojuma dienu atklāšanas
pasākumā piedalīsies Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre
Elita Šņepste un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Zemgales nodaļas

vadītāja Elvīra Mantrova.
Savukārt Latvijas Mākslas
akadēmijas profesors Ojārs
Spārītis stāstīs par Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcu
Eiropas kultūras mantojuma
kontekstā, bet torņa tehniskā
projekta autors arhitekts Artūrs Lapiņš prezentēs torņa
projektu.
Pašlaik Jelgavas Svētās Trīs-

vienības baznīcas tornī jau
ir pabeigti rekonstrukcijas
darbi. Līdz ar to ir atrisinātas
divas problēmas – saglabāta
daļa pilsētas kultūrvēsturiskās
apbūves, kas tika sagrauta
abu pasaules karu laikā, un
izveidots inovatīvs tūrisma
produkts pilsētā un Zemgales
reģionā.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Mums jāsāk lepoties ar to, ko ražojam
Pagājušajā nedēļā Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
ekonomikas ministrs
Artis Kampars pasniedza Pateicības rakstus
desmit lielākajiem eksportētājiem Zemgales
reģionā, izvērtējot 2009.
gada rezultātus. Saskaņā
ar Centrālās statistikas
pārvaldes datiem pērn
kopējais preču eksporta apjoms Zemgalē sasniedza 329,7 miljonus
latu, bet desmit vadošie reģiona uzņēmumi
nodrošināja 52 procentus no kopējā reģiona
eksporta apjoma. Par
2009. gada lielākajiem
eksportētājiem Zemgalē tika nosaukti SIA
«Agro Trade Latvija», SIA
«Baltic Candles Ltd,»,
a/s «Balticovo», SIA «Dinex Latvia», SIA «Gaujas
koks», SIA «Latgran»,
«Latraps», «Latsin», SIA
«Linas Agro» un SIA «Tenachem».
Lai gan kopējā valsts ekonomikas struktūrā Zemgales reģionā
strādājošie uzņēmēji 2009. gadā
nodrošināja tikai aptuveni deviņus
procentus no valsts kopējā eksporta apjoma, to ieguldījumu ir grūti
pārvērtēt. Arī ekonomikas ministrs
A.Kampars, tiekoties ar reģiona lielākajiem eksportētājiem, uzsvēra,
ka tieši eksportējošie uzņēmumi
ir tie, kas Latviju velk ārā no
krīzes, jo iekšējais tirgus diemžēl
tik ātri neatkopsies. Diskusijā pēc
Pateicības rakstu pasniegšanas,
kurā piedalījās arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, tika
akcentēti jautājumi par valsts
atbalsta pasākumiem eksporta veicināšanai, finansējuma pieejamību
un spekulācijām biržā ar graudu
cenām, kā rezultātā inflācija varētu
skart arī citas ar lauksaimniecību
saistītās nozares.

Piesaistīt banku finansējumu
joprojām sarežģīti

Lai veiksmīgi strādātu eksporta
jomā, nepieciešama laba sadarbība
ar finanšu institūcijām. Tomēr
bankas, strauji reaģējot uz ekonomikas lejupslīdi, vai nu pilnībā
pārtrauca finansēt uzņēmējdarbī-

bu, vai piedāvāja ļoti neizdevīgus
nosacījumus. Tieši banku neieinteresēto attieksmi diskusijā uzsvēra
SIA «Agro Trade Latvija» valdes loceklis Olavs Legzdiņš, norādot, ka
īpaši sarežģīti bankas pārliecināt
par veiksmīgu savstarpējo sadarbību ir uzņēmumiem ar Latvijas
vai Baltijas kapitālu. «Arī šobrīd,
kad situācija ekonomikā sāk stabilizēties, bankas pret uzņēmēju
plāniem izturas rezervēti, tādējādi
rodas sarežģījumi daudzu projektu
realizācijā,» tā O.Legzdiņš. Tāpat
uzņēmēji aicināja ekonomikas
ministru padomāt par iespējām
celt Latvijas uzņēmumu reputāciju banku vērtējumā. Savukārt
A.Kampars uzsvēra, ka lielā mērā
šajā problēmā esam vainīgi paši,
jo regulāri ar plašsaziņas līdzekļu
starpniecību tiek izcelti negatīvie
piemēri, kuri izskan arī ārpus
valsts robežām. «Tas kopumā
veido gan Latvijas valsts, gan
uzņēmējdarbības vides tēlu. Tiesa
gan – situācija nav tik bezcerīga, jo
virkne banku, stabilizējoties Latvijas kredītreitingam, ir atsākušas
kreditēšanu. Cits jautājums ir par
to, vai piedāvātie projekti atbilst
viņu izvirzītajiem kritērijiem. Plašākā apjomā kreditēšana varētu
atsākties pēc tam, kad bankas
sajutīs stabilitāti. Tādēļ mūsu visu
interesēs ir nelikt bankām ciest vēl
lielākus zaudējumus, piemērojot
plašus atvieglojumus maksātne
spējas un bankrota gadījumos,»
situāciju rezumē A.Kampars.

Valsts kā investors

Vairāki uzņēmēji akcentēja arī
problēmu, ka virkne no šobrīd
aktuālajiem valsts atbalsta pasākumiem eksportētājiem, vismaz lielākajiem uzņēmumiem, nav aktuāli.
Vairākās Skandināvijas valstīs tiek
realizēts uzņēmējdarbības modelis,
kurā valsts iesaistās kā investors,
iegūstot proporcionālu uzņēmuma
akciju daļu, ko pēc tam realizē
pēc tirgus cenas. Arī a/s «Baltic
ovo» valdes priekšsēdētājs Arnis
Veinbergs norādīja, ka nākamajai
nozīmīgajai uzņēmuma attīstībai
nepieciešamas investīcijas 30 – 40
miljonu latu apjomā. «Diemžēl
nedz valsts, nedz bankas nav
gatavas galvot vai finansēt šāda
apmēra projektus, tādēļ šobrīd
esam visai tālu no izvirzītā mērķa: sasniegt piecus procentus no
Eiropas olu tirgus apgrozījuma,»

Ekonomikas
ministrs Artis
Kampars,
tiekoties ar
Zemgales
reģiona
lielākajiem
eksportētājiem, uzsvēra, ka tieši
eksportējošie
uzņēmumi
ir tie, kas
Latviju velk
ārā no krīzes,
jo iekšējais
tirgus diemžēl tik ātri
neatkopsies.
situāciju raksturo A.Veinbergs. Arī
A.Kampars apstiprina, ka šobrīd
pieejamais lielākais atbalsta apjoms augstas pievienotās vērtības
projektiem ir līdz 10 miljoniem
latu. «Turklāt jāņem vērā, ka
jebkura veida valsts galvojumi ir
budžeta izdevumi, kurus šobrīd
nevaram atļauties. Savukārt, runājot par valsts investīcijām, jāņem
vērā mūsu līdzšinējā politiskā
un biznesa kultūra. Piemēram,
«AirBaltic» gadījumā valstij pieder
uzņēmuma kontrolpakete, bet vai
tas nozīmē, ka valsts spēj kontrolēt
to, kas notiek šajā uzņēmumā?
Bertolds Fliks patiešām ir izcils
menedžeris, tikai darbojas savās,
nevis nodokļu maksātāju interesēs,
kas vienā dienā gandrīz noveda pie
tā, ka valstij šajā uzņēmumā vairs
nekas nepieder. Kamēr nemainīsies politiskās un uzņēmējdarbības
kultūras līmenis, privātais kapitāls
darbosies daudz efektīvāk,» norādīja A.Kampars. Tomēr to, ka arī
valstij piederoši uzņēmumi spēj
sekmīgi darboties, pierāda kaut vai
Jelgavas siltumapgādes kompānija
«Fortum», kuras 51 procents akciju
pieder Somijas valstij.

Jānovērtē arī
vietējā tirgus potenciāls

«Nav normāli, ka valsts izsludinātā skolēnu autobusu iepirkumu
konkursā vietējais ražotājs «Amo
Plant» nevar piedalīties tikai tādēļ,
ka tā piedāvāto autobusu pagriešanās rādiuss ir par pieciem centimetriem lielāks. Tas ir kārtējais
piemērs, kā mēs novērtējam savus

uzņēmējus un ražotājus. Rietumos
nekas tāds nav iedomājams, īpaši
tādās stratēģiski svarīgās nozarēs
kā mašīnbūve. Ar steigu jāmaina
domāšana un jāsāk lepoties ar
to, ko ražojam, un jāpalīdz uzņēmējiem pārdot savu produkciju
vietējā tirgū,» problēmu ieskicēja
Jelgavas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš. Šai atziņai piekrita arī
ekonomikas ministrs, apstiprinot,
ka situācija ar skolēnu autobusu
iepirkuma konkursu patiešām ir
nesaprotama. Tāpat A.Kampars
uzsvēra, ka pat lielā Ķīna, augot
vietējā darbaspēka izmaksām, sāk
domāt par vietējā tirgus attīstību
un lomas nostiprināšanu. «Lai
nodrošinātu produktu daudzveidību, Ķīna ir atvērta arī importam,
īpaši aktuālas ir luksusa preces,
kuras Ķīnā bieži vien ir dārgākas
nekā Eiropas iepirkšanās centros.
Tas vēlreiz apliecina Ķīnas potenciālu, kuru vajadzētu novērtēt
arī Latvijas eksportētājiem,» tā
A.Kampars.

No pārspīlētajām
graudu cenām cietīs visi

Ņemot vērā, ka daļa no lielākajiem Zemgales reģiona eksportētājiem tiešā vai pastarpinātā veidā
ir saistīti ar graudkopības nozari,
tika pārrunāti arī jautājumi par šā
brīža tirgus spekulācijām ar graudu cenām, no kā cieš visi – sākot
no ražotāja, kuram attiecīgi pieaug tādu ražošanas līdzekļu cena
kā, piemēram, minerālmēsli, un
beidzot ar gala patērētāju, kuram
veikalā par miltu izstrādājumiem

nāksies maksāt vairāk. «Balticovo»
valdes priekšsēdētājs A.Veinbergs
atzina, ka 50 procentus no olu
ražošanas pašizmaksas veido graudu cena, kas ir ievērojami vairāk
nekā maizei, kurai graudi veido
tikai 10 procentus no ražošanas
pašizmaksas. Līdz ar to jārēķinās,
ka tuvākajā laikā varētu augt arī
olu cena.
«Šogad ir vēsturiski trešā augstākā graudu cena, kas joprojām
turpina augt. Līdz ar to tiek destabilizēta gan lauksaimniecība,
gan ar to saistītās nozares. Ja
kāds domā, ka lielākie ieguvēji ir
zemnieki, tad tie ir maldi, jo virkne
no viņiem graudus ir spiesti pārdot
par iepriekš noslēgtajos līgumos
fiksēto cenu, kas ir aptuveni 50
procenti no šā brīža tirgus cenas.
Savukārt citi gaida vēl augstāku
cenu un graudus nemaz nepārdod.
Daļa no viņiem noteikti nokavēs
un būs spiesti samierināties ar
ievērojami zemāku maksu, nekā
tā ir šobrīd. Likumsakarīgi, ka
uz augsto cenu reaģē arī saistīto
nozaru uzņēmēji, kā rezultātā
virknei zemnieku, kuri bija spiesti
pārdot savu produkciju par fiksēto
cenu, tos pašus minerālmēslus
nāksies pirkt par neadekvāti augstu maksu. Faktiski tās ir biržas
spekulācijas, līdzīgi kā ar naftas
cenām, tādēļ aicinu valdību uzrunāt ES institūcijas, lai sakārtotu
šīs lietas un graudu cenu milzīgās
svārstības ierobežotu, līdzīgi kā tas
ir ASV biržās,» tā kooperatīvās sabiedrības «Latraps» izpilddirektors
Edgars Ruža.

Lauksaimniecības nozari Produkcijas cenas nav mainījušās
krīze skārusi vismazāk
Armands Raguckis, SIA
«Linas Agro» valdes loceklis:
«Mūsu uzņēmumam 2009.
gads bija samērā veiksmīgs
– eksporta apjomus pat izdevās nedaudz kāpināt. Te gan
jāpiebilst, ka lauksaimniecības nozare bija viena no tām,
kuru krīze skāra vismazāk.
Aizvadītajā gadā turpinājām
sadarboties ar Eiropas, Āfrikas un Āzijas reģiona valstīm.
Lielākos graudu apjomus
eksportējām uz Skandināviju,

Maroku, Ēģipti, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Irānu
un Irāku. Iepriekšējās iestrādes ir devušas savu rezultātu,
tāpēc tāda īpaša satraukuma
par nākotni nav. Godīgi sakot, arī no valsts neko īpašu
negaidām. Līdz šim mūsu
uzņēmumam nav bijusi nepieciešamība izmantot kādus
no piedāvātajiem eksporta
atbalsta instrumentiem. Drīzāk būtu aicinājums uzlabot
represīvo institūciju darbību,
piemēram, joprojām eksportētājiem ir problēmas operatīvi
un likumā paredzētajā kārtībā
atgūt pievienotās vērtības nodokli. Procedūras būtu jāvienkāršo un jāļauj
uzņēmējiem
strādāt. Birokrātijas šajā
valstī joprojām
ir krietni par
daudz.»

Romāns Pjankovskis, SIA
«Dinex Latvia» finanšu un
administratīvais direktors:
«Ražojam automašīnu izplūdes
gāzu sistēmas un to sastāvdaļas.
Salīdzinot ar 2008. gadu, mūsu
apgrozījums pērn kritās aptuveni
par 30 procentiem, kas lielā mērā
saistīts ar kopējo ražošanas apjomu samazinājumu autobūves
industrijā, kuru apgādājam ar
savu produkciju. Līdz ar to aptuveni tādā pašā apjomā nācās
samazināt arī strādājošo skaitu.
Tomēr tirgū noturējāmies, jo spējām efektīvi samazināt ražošanas
izmaksas. Citiem «Dinex» grupas
uzņēmumiem šajā jomā tik labi
neveicās un nācās ciest zaudēju-

mus. Neizjutām
arī īpašu spiedienu uz savas produkcijas cenu no
mūsu klientiem.
Cenas, salīdzinot
ar pirmskrīzes periodu, faktiski nav
mainījušās, un tas
apliecina, ka esam
konkurētspējīgi.
Arī krīzes laikā
nesamazinājām
investīciju budžetu un ieguldījām
jaunās iekārtās un ražošanas
tehnoloģijās. Centāmies mazināt
izdevumus citās pozīcijās. Iespējams, tieši tādēļ krīzi izdevies
pārvarēt salīdzinoši veiksmīgi.
Savu produkciju galvenokārt
eksportējam uz ES valstīm, Krieviju un Turciju. Strādājam ar
tādiem zīmoliem kā «Scania»,
«Volvo», «Iveco», «DAF» un citiem
komerctransporta un speciālās
tehnikas ražotājiem. Šā gada
mērķis ir kāpināt apgrozījumu un
sasniegt 2008. gada apjomu, kad
mūsu apgrozījums sasniedza 13
miljonus latu, tādēļ atpakaļ darbā
esam aicinājuši iepriekš atbrīvotos
strādniekus, un nu jau uzņēmumā

atkal ir aptuveni 250 darbinieku.
Mūsu lielākā problēma ir tieši
kvalificētu darbinieku trūkums,
kurus galvenokārt cenšamies
apmācīt paši, jo uzņēmumam nepieciešami cilvēki ar specifisku pieredzi, kuru apgūt citur ir sarežģīti.
Lai jauns darbinieks apgūtu visas
nepieciešamās iemaņas, paiet kāds
pusgads, un lielākoties mums nav
tik daudz laika gaidīt, tādēļ, saņemot lielākus pasūtījumus, piesaistām cilvēkus arī no citām pilsētām.
Ņemot vērā, ka joprojām darba
tirgū kvalificētu strādnieku skaits
ir ierobežots, cerīgi skatāmies uz
Jelgavas pašvaldības veidoto Metālapstrādes mācību parku, kurā
perspektīvā varētu apmācīt arī
mūsu uzņēmumam nepieciešamos
darbiniekus. Ceram, ka nākotnē
veiksmīgi varēsim sadarboties
ar kaimiņos esošo «Amo Plant»
rūpnīcu un kompāniju ZIL. Mūsu
priekšrocība Krievijas tirgū ir
filtrētās gāzu izplūdes tehnoloģijas, kuras nepieciešams uzstādīt
Eiropas tirgum paredzētajiem
transporta līdzekļiem.»
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kādā jomā jūs
gribētu papildināt
savas zināšanas?
Līga Strode,
mājsaimniece:
– Bārmeņu un
floristu kursos. Tieši šajās
jomās esmu
strādājusi, tās
man arī patīk,
taču apzinos,
ka vēl ir daudz, ko mācīties, jo viss
nemitīgi attīstās. Šobrīd apsveru iespēju izmantot kādu no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajām
iespējām bezdarbniekiem. Varētu
mācīties arī angļu valodu, kas bieži
vien uzrādīta darba sludinājumos
kā nepieciešamā prasme.
Veronika, auklē bērnus:
– Noteikti valodās. Īpašs
sapnis man ir
iemācīties itāliešu valodu,
taču pagaidām
to nevaru atļauties. Valodas vienmēr paplašina
skatu uz pasauli. Savam priekam
man ļoti gribētos mācīties arī kādos dizaina kursos. Esmu studējusi
personālvadību, taču man šķiet, ka
skolā daudz kas bija lieks, daudz kā
arī pietrūka. Pieļauju, ka to es varētu
apgūt kursos.
Raimonds,
apsargs:
– Strādāju apsardzē un jau
tagad esmu
sapratis, ka ir
nepieciešamība zināt angļu
valodu. Tu nevari izbraukt no valsts, ja to nezini!
Vēl man ir jāiegūst autovadītāja apliecība, taču ģimenes budžetā nav
lieku līdzekļu, kurus varētu atvēlēt
šim mērķim. Grasos painteresēties,
kādas mācības strādājošajiem
piedāvās Nodarbinātības valsts
aģentūra.
Sandra, omīte:
– Kādreiz strādāju par sanitāri, un tagad,
ja iespējas ļautu, noteikti pamācītos kaut
ko medicīnas
nozarē. Tā ir lieta, kas mani tiešām
interesē. Tiesa, tagad man tam nav
laika, taču, ja būtu labs piedāvājums, to noteikti izmantotu.
Natālija, jaunā
māmiņa:
– Ņemot vērā,
ka man ir mazs
bērniņš, gribas
kaut kādas nodarbības par
bērna audzināšanu, attīstību, psiholoģiju. Taču daudz naudas šim mērķim nevaram atvēlēt
– varētu atļauties varbūt kādus 20
latus mēnesī.
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Pensionāru biedrība veidos
ātrās reaģēšanas vienību
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pensionāru
biedrība izstrādājusi un
iesniegusi apstiprināšanai četrus projektus, no
kuriem divi jau saņēmuši
atbalstu, bet viens tiek
izvērtēts 2. kārtā. Jau
oktobrī biedrība sāks
izstrādāt darba plānu, lai
Jelgavā izveidotu ātrās
reaģēšanas vienību, kas
palīdzētu vientuļiem iedzīvotājiem un cilvēkiem
ratiņkrēslā, bet septembra beigās grupa biedru
dosies iepazīt Beļģijas
kultūru.
Jelgavas Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja stāsta,
ka pozitīva atbilde saņemta 23
tūkstošus latu vērtajam projektam
«Ekspresis». Realizējot šo projektu, biedrība sadarbībā ar invalīdu
biedrībām «Zvaigzne», «Ēdelveiss»,
Zemgales NVO centru un Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi vēlas veidot
ātrās reaģēšanas vienību. «Vienībā
darbosies brīvprātīgie, kas palīdzēs
jelgavniekiem, kuri ir «iesprostoti»
četrās sienās, piemēram, cilvēkiem
ratiņkrēslā. Brīvprātīgie pildīs
kurjera, pavadoņa un uzticības
personas funkcijas. Piemēram, atnesīs zāles, pastu, pavadīs pie ārsta,
uz veikalu, banku,» ideju stāsta
M.Kolneja. Visiem iesaistītajiem
brīvprātīgajiem būs iespēja apgūt
arī zināšanas, kas viņiem noderēs
šajā darbā. M.Kolneja stāsta, ka
nu sākusies cilvēku apzināšana,
kuriem šāds pakalpojums būtu nepieciešams. «Sociālo lietu pārvaldes
uzskaitē ir nedaudz vairāk kā 100
cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslā,
taču, mūsuprāt, tādu ir daudz
vairāk,» tā vadītāja. Jāpiebilst,

ka šajā projektā plānots iesaistīt
12 jauniešus no Zemgales NVO
centra, kuri arī darbotos vienībā.
«Paredzēts, ka projekta laikā mēs
iegādāsimies arī velosipēdus, kurus
varētu nodot jauniešu rīcībā,» tā
vadītāja. Viņa atklāj, ka projekta
gaitā jāizstrādā arī digitālā karte.
«Tajā ar sarkaniem punktiem atzīmēsim cilvēku, kuri vēlas saņemt
šo pakalpojumu, dzīvesvietu, bet
ar ziliem – mūsu vienības cilvēku
mājas. Lai ietaupītu naudu uz
transporta rēķina, kartē varēs apskatīties, kurš brīvprātīgais dzīvo
tuvāk cilvēkam, kam nepieciešama
palīdzība, un tad arī tas varēs veikt
šo uzdevumu. Lai nebūtu tā, ka
kāds no RAF brauc uz 4. līniju, ja
mūsu cilvēks dzīvo, piemēram, 3.
līnijā,» stāsta M.Kolneja. Oktobrī
sāksies sagatavošanās darbi, brīvprātīgo mācības notiks janvārī, bet
pēc tam – jau reāls darbs.
Taču jau septembra beigās grupa
pensionāru dosies uz Beļģiju, lai
piedalītos apmaiņas projektā «Kultūras tilti» un iepazītu šīs valsts
kultūru un dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Portugāli, Beļģiju –, prezentētu mūsu valsti un tās raksturīgākās
lietas. «Tas viss, lai bagātinātu
mūsu biedrus. 2011. gadā mēs visu
dalībvalstu pārstāvjus uzņemsim
Jelgavā,» tā M.Kolneja. Bet šobrīd
uz otro kārtu izvirzīts arī biedrības
projekts «Veselības universitāte senioriem». Ja to atbalstīs, tad tas tiks
īstenots kopīgi ar Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra (JRPIC)
Pieaugušo tālākizglītības nodaļu.
Līdz ar šīm aktivitātēm Jelgavas
Pensionāru biedrība atsāk jauno
sezonu. Uz pirmo kopsapulci interesenti aicināti 16. septembrī
pulksten 10 JRPIC. Tiks apspriesta
jaunās sezonas darba kārtība, kā arī
varēs pierakstīties darba interešu
grupās.

Pie Trīsvienības baznīcas torņa atklās
Eiropas Kultūras mantojuma dienas
(No 1.lpp.)
Jāpiebilst, ka šajās dienās
precīzu laiku sācis rādīt arī
tornī uzstādītais pulkstenis.
Jau izmēģinātas arī tā zvanu
melodijas, taču šis process vēl
turpinās, lai izraudzītos piemērotāko melodiju, kas no torņa
skanēs noteiktās stundās.
2010. gada Eiropas Kultūras
mantojuma dienu tēma ir «Kultūras mantojums – mūsdienu
izaicinājums». Tā apvieno visu

iepriekšējo gadu tēmas (līdz šim
tās bijušas veltītas baznīcām,
koka mantojumam, pirmskara
mantojumam, pilsētu vēsturiskajiem centriem, sakoptākajiem
kultūras pieminekļiem, apdraudētākajiem pieminekļiem, pilskalniem, vēsturisko interjeru
saglabāšanai un restaurācijai
u.c.), konkrētajā objektā izceļot
veiksmi vai iespējas, kas izriet
no cilvēka radošas pieejas mantojuma saglabāšanā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra (JPPA)
«Pilsētsaimniecība» pārdod izsolē augošu koku koksnes
kopējo krāju 1317 kubikmetri, Jelgavā.
1. Izsoles priekšmets: 4 cirsmu augošu koku koksnes kopējā krāja 1317 kubikmetri.
2. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
2.1. cirsmai Nr.1 – Ls 4300;
2.2. cirsmai Nr.2 – Ls 4500;
2.3. cirsmai Nr.3 – Ls 4950;
2.4. cirsmai Nr.4 – Ls 4850.
3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: 10% apmērā no izvēlētās
cirsmas nosacītās cenas. Pārskaitījums JPPA «Pilsētsaimniecība», a/s «SEB Banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, ar
norādi «Augošu koku cirsmas Nr.1, Nr.2, Nr.3 vai Nr.4 ar koksnes kopējo krāju
izsoles nodrošinājums».
5. Pieteikumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta: izsoles dalībniekiem līdz 2010.
gada 23. septembrim jāiesniedz dokumenti saskaņā ar izsoles noteikumu prasībām. Izsole notiks 2010. gada 28. septembrī plkst.14 JPPA «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3. stāvā, 13. kabinetā.
6. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var
iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 2. stāvā, 6. kabinetā, vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas lapā: www.
pilsetsaimnieciba.lv.
7. Dalībnieku piedāvājumu reģistrācija notiek JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2. stāvā, 6. kabinetā.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 5 darba dienu laikā no
izsoles dienas.
9. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Jelgavas meži 3., 6. un 9. kvartāls, Jelgavā, laikā no 13. līdz 23. septembrim, iepriekš sazinoties pa tālruni 63084483,
26542142 (Pēteris Vēveris).
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Skola iegūst modernu mācību
frizētavu
 Ritma Gaidamoviča

Ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
atbalstu modernizēta
mācību bāze Amatu
vidusskolas jaunajiem
frizieriem – jau nākamnedēļ viņi praktiskās amata
iemaņas varēs apgūt jaunā mācību frizētavā.
Jelgavas Amatu vidusskolas frizieru specialitātes pasniedzēja Jeļena Koļesņikova stāsta, ka frizieru
mācību telpas pēc 15 gadiem beidzot
ir piedzīvojušas kapitālo remontu.
Tas veikts mācību frizētavā, pasniedzēju kabinetā, audzēkņu atpūtas
telpā, laboratorijā un noliktavā.
«Ir pilnībā pārvilkta elektroinstalācija, izbūvēta jauna ventilācija,
kanalizācija, ielikta jauna grīda,
telpas nosiltinātas un nokrāsotas,»
stāsta pasniedzēja. Bet šonedēļ
tās tiek papildinātas ar skapjiem,
darba galdiem, spoguļiem. «Pavisam tiks iekārtotas 25 darba vietas
– lielākā daļa mācību frizētavā un
daļa darba galdu mācību klasē, kur
praktiskās nodarbības aizvadīs 1.
kursa studenti. Reizē ar mēbelēm
saņemti arī trīs krēsli ar izlietnēm
matu mazgāšanai, seši jauni matu
žāvētāji, moderns lampu aparāts
ķīmiskai matu krāsošanai un ilgviļņu likšanai,» stāsta pasniedzēja.
Iekārtota arī telpa jauniešu atpūtai.
Šajā kabinetā ir arī slēdzami skapīši
personīgajām mantām. Tas viss
iegūts ERAF Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
2007. – 2013. gadam atbalstītā
projekta gaitā, modernizējot aprīkojumu. Plānots, ka 16. septembrī
Amatu vidusskolas frizieri dosies uz

Foto: Ivars Veiliņš
Šobrīd Amatu vidusskolas mācību frizētavā vēl norit pēdējie iekārtošanas darbi, bet jau nākamajā nedēļā te sāksies mācības.
sadarbības skolu Klaipēdā. Tieši šīs profesijām, modernizēta Amatu
abas skolas strādās pie tā, lai vērstu vidusskolas bāze, tiek veidots Meskolēnu uzmanību tieši uz profesio- tālapstrādes mācību parks, rīkotas
nālās izglītības ieguvi. Plānots, ka skolēnu ekskursijas uz šīm skolām,
viņi izstrādās CD, kurā parādītas domāts par Kompetences centra
friziera darba tehnoloģijas, kā arī izveidi. Izglītības un zinātnes
grāmatu ar ekonomisku ievirzi «Kā ministrijas valsts sekretāra vietatvērt frizētavu?». «Tajā būs visa niece nozares politikas jautājumos
informācija par abu valstu nodokļu Kristīne Vāgnere uzteica Jelgavas
sistēmām, kā rīkoties, atverot uzņē- domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un Izglītības pārvaldes vadīmumu,» piebilst pasniedzēja.
Šis ir viens no labajiem piemē- tājas Guntas Auzas darbu, kuri
riem, kas otrdien tika pieminēts vienmēr uzskatījuši, ka izglītība ir
reģionālajā profesionālās izglītības pilsētas prioritāte, un ar darbiem
forumā «Eiropas Savienības struk- to arī pierādījuši. «Jelgava ar lielu
tūrfondu atbalsts profesionālās iz- virzītājspēku attīsta ideju par
glītības modernizācijai», kurā tika Rietumzemgales kompetenču censpriests par to, kā pievērst skolēnu tru, apvienojot Amatniecības un
uzmanību profesionālajai izglītībai Amatu vidusskolu,» tā K.Vāgnere.
un turpināt lauzt stereotipu, ka Pilsētas mērs A.Rāviņš uzsvēra, ka
šajās skolās viss ir vecs un izvēlas Jelgavai ir vairāki virzieni, kas tiks
mācīties tikai nesekmīgie skolēni. spēcīgi attīstīti, – metālapstrāde,
Jelgava dalījās savā pieredzē, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība
kā attīstīt arodizglītību pilsētā. un informāciju tehnoloģijas. Taču
Piemēram, pilsētā notiek dažādas galvenais – tas jāveic sadarbībā ar
aktivitātes, lai rosinātu skolēnus visu līmeņu izglītības iestādēm,
izvēlēties arodskolas, – Metāl- pasniedzējiem, uzņēmējiem un
apstrādes diena, ekskursijas uz pašvaldību, lai radītu speciālistus,
uzņēmumiem, jau bērnudārzā kas tiešām ir nepieciešami darba
vecāki bērniem stāsta par savām tirgum.

«Pilsētsaimniecības» mājas lapā – laika ziņas Jelgavai
 Kristīne Langenfelde

Pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» mājas lapā: www.pilsetsaimnieciba.lv no šīs nedēļas
ir iespējams iegūt laika
ziņas Jelgavai.
Mājas lapas labajā pusē ir ievietota
saite uz meteoroloģiskajiem datiem.
Kā informē «Pilsētsaimniecības»
direktora vietniece Zaiga Savastjuka, šī informācija tiek ņemta un
atjaunināta ik pēc 20 minūtēm no
meteoroloģiskās stacijas, kas atro-

das Rīgas ielas un Brīvības bulvāra
krustojumā, un pagaidām dati tiek
atspoguļoti testa režīmā. Datos ir
iekļauti šādi mērījumi: gaisa temperatūra, vēja ātrums un virziens,
gaisa relatīvais mitrums, redzamība, nokrišņi un to daudzums, kā
arī absolūtais nokrišņu daudzums
konkrētajā dienā.
Divas šādas meteoroloģiskās stacijas pilsētā tika uzstādītas jau 2008.
gadā, un to galvenais uzdevums ir
iegūt precīzu informāciju par laika
apstākļiem, lai pašvaldības aģentūra
var operatīvi reaģēt un organizēt ielu uzturēšanu – galvenokārt

ziemas apstākļos.
Stacijas visu šo laiku izmantotas
kā operatīvi informācijas nesēji par
krasām laika apstākļu izmaiņām,
piemēram, strauju temperatūras
maiņu, apledojuma izveidošanos.
Bet ikdienā visiem speciālistiem
ir pieejami datorā apkopotie dati
tabulu un diagrammu veidā.
Z.Savastjuka piebilst, ka šobrīd
rasta iespēja meteoroloģiskās stacijas datus izmantot ne tikai «Pilsētsaimniecības» ikdienas darbā, bet
tiešsaistes režīmā publiskot arī aģentūras mājas lapā, lai tie iedzīvotājiem
vēstītu par laika apstākļiem pilsētā.

Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Jelgavas pilsētas dome 26.08.2010.
pieņēma lēmumu Nr.10/20 par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu
ceļā 10 un saistošos noteikumus
Nr.10/13 «Detālplānojums zemesgabalam Kļavu ceļā 10, Jelgavā.
Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi»
apstiprināšanu.
Ar detālplānojumu un saistošajiem
noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes kancelejā.

Izvēlies studijas Grāmatvedības
un finanšu koledžā vai Jelgavas
filiālē!
Tevi gaida trīs studiju programmas:
«Grāmatvedība un finanses»,
«Sabiedrības pārvaldes speciālists»,
«Uzņēmējdarbība un finanses».
Ērtākais un īsākais studiju laiks. Iegūsi
1. līmeņa augstāko izglītību. Tas būs
lētāk!
13. septembrī Spīdolas ģimnāzijā no
pulksten 15 līdz 19 dokumentu
pieņemšana bez maksas!
Ienāc: www.koledza.lv vai zvani
pa tālruni 63029211, 26016958!

Filozofu ielā 50 aicina bērnus
no 4 līdz 5 gadu vecuma grupās
ar latviešu valodas apmācību.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs
attīstīt katrā bērnā ētisko, estētisko,
intelektuālo un fizisko aktivitāti
atbilstoši vecumam un ar individuālu pieeju, veidojot bērnos iekšējo
vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un
kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773,
63023866.

Jelgavas pilsētas dome 26.08.2010.
pieņēma lēmumu Nr.10/21 par detālplānojuma iekškvartāla teritorijai starp
Pasta ielu, Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras
ielu un Dobeles ielu un saistošos noteikumus Nr.10/14 «Detālplānojums
iekškvartāla teritorijai starp Pasta ielu,
Krišjāņa Barona ielu, Uzvaras ielu un
Dobeles ielu, Jelgavā. Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi» apstiprināšanu.
Ar detālplānojumu un saistošajiem
noteikumiem var iepazīties Jelgavas
pilsētas domes kancelejā.

Īsi
 Rūpniecības – Dambja un Rūpniecības – Filozofu ielas krustojumos
jau darbojas luksofori, un tie jau atvērti satiksmei. Tiesa, rekonstrukcijas
darbi vēl nav pilnībā pabeigti. «Vēl notiek luksoforu darbības sinhronizācija
un nobeiguma darbi, bet saskaņā ar
projektu objekts jānodod 14. septembrī – uz to laiku viss būs izdarīts,»
norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktora vietniece Zaiga
Savastjuka. Šonedēļ plānots uzstādīt
arī autobusa pieturas un atkritumu
urnas. Z.Savastjuka piebilst, ka šobrīd
norit labiekārtošanas darbi – tiek pielaboti defekti, sakārtots zāliens –, kā
arī vērota transporta plūsma. Ja būs
nepieciešams, tiks ieviestas izmaiņas
luksoforu darbībā.
 Noslēdzies konkurss talantīgiem
skolēniem «Latvijas izcilnieks», kurā
starp 45 finālistiem cīnījās arī 11
gadus vecais jelgavnieks Eduards
Bluzmans. Tieši viņš kategorijā «Latvijas izcilnieks sportā» atzīts par
labāko. Tas nozīmē, ka mūsu pilsētas
jaunais «Shinri» karatē kluba karatists
saņems «Maxima» stipendiju 100 latu
apmērā katru mēnesi visa šī mācību
gada garumā. «Galvenais – nevajag
sliņķoties pie datora, bet iet un trenēties,» saņemot balvu, atzina Jelgavas
4. pamatskolas skolnieks E.Bluzmans.
Eduards jau trīs gadus nodarbojas
ar karatē, sasniedzot vērā ņemamus
panākumus. Pēdējā pusotra gada laikā
viņš izcīnījis astoņas godalgotas vietas
Latvijas līmenī un 14 – starptautiskā.
Viņa lielākais panākums – Itālijā iegūtais Eiropas čempiona tituls.
 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
(JZB) piedāvā bezmaksas mācības
interneta pamatzināšanu apguvē
iesācējiem. Tiek organizētas grupas
latviešu un krievu valodā cilvēkiem
vecumā no 55 gadiem, taču šo iespēju var izmantot arī gados jaunāki.
Mācībām var pieteikties cilvēki bez
priekšzināšanām, svarīgākais ir pašu
vēlme darboties un apgūt jauno. Trīs
vai četru nodarbību laikā cilvēki gūst
vispārēju priekšstatu par internetu,
iemācās vienkāršākās darbības ar klaviatūru, iepazīst meklētājprogrammas,
izveido savu pirmo e-pastu. Visiem,
kuri vēlas apgūt pirmos soļus internetā, jāaizpilda pieteikuma anketa
latviešu vai krievu valodā. Anketas
pieejamas JZB. Apmācības nelielam
dalībnieku skaitam organizē arī filiāles
– bibliotēka «Pārlielupe» un Miezītes
bibliotēka. Tālruņi papildu informācijai – 63007747 (JZB), 63011829
(«Pārlielupe»), 63083151 (Miezītes
bibliotēka).
 14. septembrī pulksten 17 Jelgavas kultūras namā notiks vēlētāju
un 10. Saeimas vēlēšanu Zemgales
deputātu kandidātu diskusija, ko
organizē sabiedriskā organizācija «Vēlēšanu reformas biedrība». Diskusiju
vadīs radiožurnālists Aidis Tomsons.
Tajā aicināts piedalīties ikviens interesents un jau iepriekš uzdot jautājumus
deputātu kandidātiem – tos līdz 13.
septembra pulksten 17 var nosūtīt
uz e-pasta adresi: indulis.berzins@
velref.lv. Šādas diskusijas pirms 10.
Saeimas vēlēšanām Vēlēšanu reformas biedrība un Konrāda Adenauera
fonds rīko katrā no pieciem vēlēšanu
apgabaliem. Pēc diskusijām to video
iespējams noskatīties mājas lapā:
www.velref.lv.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas
Mākslas skola
uzņem jaunus dalībniekus
(audzēkņus vecumā no 15
gadiem) programmā
«Sagatavošana tālākapmācībai»
(Mākslas vidusskolas līmenī un
sagatavošanai iestājeksāmeniem
augstākajās mācību iestādēs
zīmēšanā un gleznošanā).
Nodarbības notiks piektdienās no
pulksten 17. Pirmā tikšanās –
17. septembrī pulksten 17 Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2,
Jelgavā.
Interesēties pa tālruni 63023768,
27188622 vai 29521729.

SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:
Vieglo automobiļu autoservisā:
• meistaram,
• mehāniķim.
Prasības – datordiagnostikas prasmes un vismaz 5 gadu pieredze
atbilstošā amatā.
Kravas automobiļu autoservisā:
• mehāniķim.
Prasības – vismaz 5 gadu pieredze
atbilstošā amatā.
Automazgātavā:
• automazgātavas brigadierim.
Prasības – vismaz 3 gadu pieredze
atbilstošā amatā.

CV sūtīt līdz 24.09.2010.
pa e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.
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Jaunajā mācību gadā – jaunas iespējas!
 Ritma Gaidamoviča

«Programmu skaits šajā gadā
ir palielinājies, un to galvenais akcents būs profesionālās
kompetences pilnveide, ļaujot
mūsu kursu apmeklētājiem
apgūt arvien jaunas zināšanas
un praktiskās darba iemaņas.
Vērtējot ekonomisko situāciju,
programmās, kur tas iespējams, esam samazinājuši arī
mācību maksu. Taču vēlos teikt,
ka jaunais mācību gads nes arī
daudz jaunu iespēju, piesaistot
Eiropas Sorosa fonda līdzekļus, – atliek vien tās apzināt
un izmantot,» atzīst Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra (JRPIC) direktore Sarmīte
Vīksna.
JRPIC aktīvi strādāja arī vasarā, piedāvājot dažādas mācības darba meklētājiem un
bezdarbniekiem, taču šodien, 9. septembrī,
pulksten 17 ar Atvērto durvju dienu centrs
sāks jauno sezonu – 15. mācību gadu.
«Jaunā mācību gada izglītības piedāvājumā
esam iekļāvuši 155 kursu programmas

Uzņēmumu
katalogs gatavs
 Ritma Gaidamoviča
«Ik dienu klausāmies ekonomiskās
attīstības prognozēs, vēloties sadzirdēt, ka
novērojama stabila augšupeja. Mūsuprāt,
to var palīdzēt nodrošināt konkurētspējīgu
mazo un vidējo uzņēmumu darbība. Tieši
tālab sniedzam atbalstu uzņēmējiem, lai
sekotu līdzi visam jaunajam, neapjuktu
un kopīgi dotos vēlamajā virzienā,» atzīst
JRPIC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone.
Šis gads Uzņēmējdarbības nodaļai sācies
ar sen lolota projekta īstenošanu, proti, 10.
septembrī tiks «palaists» Uzņēmumu katalogs, kurā pieejama informācija par pirmo
100 Zemgales uzņēmumu ražoto, tirgoto
produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem.
«Bieži saņēmām jautājumu, kur var sameklēt uzņēmumu, kas ražo vai piedāvā
vienu vai otru lietu. Tieši tas mudināja
domāt, ka šāda informācija par savējiem
– zemgaliešiem – ir jāapkopo, tādēļ tapa
Uzņēmumu katalogs,» stāsta L.Miķelsone.
Katalogs no 10. septembra atrodams mājas
lapā: www.jrpic.lv.
«Viens no atslēgas vārdiem uzņēmējdarbībā ir eksports, kas šajos laikos ļāvis ne
vienam vien uzņēmumam ne tikai pārvarēt
krīzi, bet pat atsperties jaunai izaugsmei.
Tādēļ šajā gadā uzņēmējiem piedāvāsim
vairākus seminārus eksporta atbalstam.
Jau 23. septembrī notiks seminārs «Soli pa
solim uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas celšanai ES vienotajā tirgū»,» tā
L.Miķelsone. Otrs atslēgas vārds – inovācija.
Tādēļ jau trešo reizi sadarbībā ar Latvijas
Tehnoloģiju centru notiks Inovāciju diena.
«Finansējuma piesaiste ir teju galvenā
problēma attīstībai, kuras viens no risinājumiem ir banku sapratne un atbalsts. Mēs
vēlamies, lai šis dialogs būtu rezultatīvāks,
tāpēc rīkosim Uzņēmēju stundas, kurās
uzņēmēji varēs tikties ar dažādu banku
speciālistiem un izrunāt visu interesējošo,»
tā L.Miķelsone.
Bez ievērības nav palicis arī fakts par
Mikrouzņēmuma nodokļa likumu, kas stājās spēkā 1. septembrī. «Kā pareizi izprast
un pielietot likuma normas, izvēlēties šo
statusu vai nē, atbildes radīsim 26. oktobrī
seminārā «Mikrouzņēmuma nodoklis. Kam
tas izdevīgs?»,» stāsta L.Miķelsone. Darbinieku konkurētspējas paaugstināšanai nodaļa piedāvā jaunas mācību programmas:
«Pirmie soļi uzņēmējdarbības uzsākšanā»
(no juridiskā un nodokļu aspekta), «Vadības
menedžments», «Saskarsmes psiholoģija
policistu darbā» un «Pašvaldības policijas
darbinieku profesionālās darbības pamatkompetences». Plānoti arī semināri, ekskursijas uzņēmējiem, kuru nepieciešamību
noteiks procesi valstī. Bet 27. oktobrī notiks
seminārs «Veiksmīga klientu attiecību vadība uzņēmumā – teorija un prakse».

Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktore Sarmīte Vīksna
šādās jomās: valodas, komerczinības un administrēšana, sekretariāta un biroja darbs,
datorzinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ģimenes izglītība,» uzsver direktore. Izstrādātas arī jaunas tālākizglītības
programmas pedagogiem, ārstniecības personām, sociālajiem darbiniekiem un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem. «Domājot
par studējošo ērtībām, esam labiekārtojuši
mācību auditorijas un parūpējušies par to,

lai mūsu klienti varētu mācīties, izmantojot
jaunākās datorprogrammatūras versijas, lai
centrā būtu pieejamas tehnoloģijas radoša,
interaktīva mācību procesa nodrošināšanai.
Piemēram, esam palielinājuši to auditoriju
skaitu, kas aprīkotas ar pārnēsājamām
interaktīvajām ierīcēm. Lielākais jaunums
– izveidots Montesori pedagoģijas kabinets
vecāku un bērnu nodarbībām,» stāsta
S.Vīksna. Paplašinātas arī JRPIC mājas
lapas izmantošanas iespējas. Proti, tā
papildināta ar jaunu moduli «Uzņēmumu

Atvērto durvju
diena Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā, kad
ar jaunā mācību
gada piedāvājumu varēs iepazīties ikviens, notiks
9. septembrī no
pulksten 17.
Foto: Ivars
Veiliņš
katalogs», kā arī sniedz iespēju centra
klientiem izteikt savu viedokli par mācību
procesu un aizpildīt kursu izvērtējuma
anketas, izmantojot mājas lapu. «Mums ir
ļoti svarīgi, lai iestādes sniegtos izglītības
pakalpojumus raksturotu pieejamība un
piedāvājums laikā, vietā, satura un metožu
ziņā, lai mācību procesa virzība notiktu pēc
izglītojamā paša noteikta mērķa,» atzīst
S.Vīksna.
Direktore stāsta, ka uz jauno sezonu
skatās atbilstoši reālajai situācijai. «Jau

«Galvenais – vēlme iegūt jaunas zināšanas»
 Ritma Gaidamoviča

«Mūsu piedāvājums paredzēts
plašam iedzīvotāju lokam – iespējas apgūt jaunas zināšanas
šogad būs gan strādājošajiem,
kuri vēlas pilnveidot savas
profesionālās prasmes, gan
tiem, kuri šobrīd darbu meklē
un vēlas pārkvalificēties. Jaunumus piedāvāsim arī ģimeņu
izglītības programmās un katram, kurš vēlas apgūt ko jaunu
savu interešu un talantu attīstīšanai,» stāsta JRPIC Pieaugušo
tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga.
Šī nodaļa ir kursiem bagātākā un piedāvā vairāk nekā 70 programmas – valodu
apguvi, dažāda līmeņa datorzinības, programmas ārstniecības personu, senioru un
ģimeņu izglītībai. «Valodu un datorzinību
apguvē šogad vēlamies akcentēt iespēju
mācīties individuāli vai pāru nodarbībās
pēc individuāla mācību plāna, kas ļauj katram ērtā laikā un maksimāli mērķtiecīgi
apgūt tieši sev nepieciešamās zināšanas
un prasmes,» stāsta A.Vanaga. Jaunumi
šogad ir programmā «Sev, ģimenei un mājai». Pēc klientu pieprasījuma būs šūšanas
darbnīca, kurā turpinās mācības tie, kas jau
apguvuši pamatus. Tiks piedāvātas arī 60

stundu mācības
ar programmu
«Adobe Photo
shop». Pilnveidot
savas profesionālās prasmes
varēs geriatrijā
un slimnieku
kopšanas kursos,
bet iegūt jaunas
profesijas tālākizglītības programmās «Florists»,
«Aprūpētājs».
Darbu sāks arī
jauna programma vecākiem un JRPIC darbu sāks arī jauna programma vecākiem un bērniem
bērniem «Mon- «Montesori pedagoģija bērna attīstībai».
tesori pedagoģija bērna attīstībai». «Tā strādājoša vai pašnodarbināta persona,
būs iespēja, vērojot savu bērnu darbībā kura nav civildienestā un pēdējā gada laikā
ar dažādām attīstošām spēlēm, saņemt nav mācījusies, var saņemt kuponu līdz
speciālista konsultācijas par to, kā attīstīt 250 latiem mācībām programmās, kuras
sava bērna spējas atbilstoši viņa iedzim- nepieciešamas profesionālo prasmju pilntajiem dotumiem, rakstura īpašībām un veidei. Piedāvājums ir ļoti plašs – valodas,
temperamentam. Uzņems bērnus no 2,5 datorzinības, uzņēmējdarbība, pedagogu
līdz deviņu gadu vecumam,» tā vadītāja. profesionālā pilnveide, praktisku prasmju
Uz šīm nodarbībām vecāki var iegādāties apguve, tostarp šūšana, stikla apgleznošaabonementu un izvēlēties, cik reizes nākt. na, aukles darbs. Viņa skaidro, ka turpinās
Strādājošajiem un pašnodarbinātām arī sadarbība ar NVA bezdarbnieku un
personām liels iepriecinājums būs jaunā darba meklētāju izglītošanā. «Iespējas iziespēja iesaistīties Nodarbinātības valsts glītoties tiek piedāvātas katram, galvenais
aģentūras (NVA) piedāvātajos mūžizglī- ir vēlme to darīt. Mēs sniegsim atbalstu un
tības pasākumos. Tas nozīmē, ka katra palīdzēsim,» piebilst A.Vanaga.

Metālapstrādē uzsvars uz individuālajām mācībām
 Ritma Gaidamoviča

JRPIC Metālapstrādes apmācības filiāle piedzīvo lielas
pārmaiņas, jo te top moderns
Metālapstrādes mācību parks,
kas šobrīd jau tiek aprīkots.
Taču vienlaikus, sekojot līdzi
pieprasījumam un faktam,
ka uzņēmējam darbinieku
vajag šodien, nevis pēc pāris
mēnešiem, filiāle piedāvās
individuālās apmācības, ļaujot
visu apgūt daudz ātrāk.
«Metālapstrādes apmācības filiāle
šogad piedāvās jaunas mācību programmas, kas no iepriekš piedāvātajām būtiski
atšķirsies ar nodarbību formu. Kā? Tas
nozīmē, ka jaunajā mācību gadā cilvēks
varēs nākt pie mums un mācīties jau kaut
tajā pašā dienā – viņam nebūs jāgaida,
kamēr tiks nokomplektēta grupa, jo
mēs praktizēsim individuālās mācības,»
stāsta filiāles vadītājs Māris Ernstsons.
Šāda tipa programmas tiek piedāvātas
metinātāju un ciparvadības mašīnu speciālistu profesijās. Te galvenais uzsvars
tiks likts uz profesionālo kompetenču un
iemaņu iegūšanu, lai kursants var uzreiz

doties uz ražotni un
strādāt. «Mūsuprāt,
šādas pārmaiņas būtiski paplašinās arī
uzņēmēju iespējas.
Piemēram, ražošanā
tiek ieviests jauns
tehnoloģiskais process, bet nav speciālista, kas to mācētu,
tad nāk pie mums
– lūdzu, šodien jau
varam sākt sagatavošanas procesu. Tātad jau šodien mācīties un reizē strādāt. Pavisam JRPIC Metālapstrādes apmācības filiāle piedāvā
Tādējādi viss process 15 dažādus kursus.
ir daudz vienkāršāks un notiks ātrāk. «Es gribētu teikt, ka tas ir mūsu ieguldīJāpiebilst gan, ka šis cilvēks neiegūs pro- jums profesionālās izglītības reformas
fesiju, taču viņš būs iemācījies konkrētu īstenošanā, jo JRPIC šobrīd strādā pie
lietu, par ko saņems sertifikātu,» stāsta Zemgales reģiona Attīstības kompetences
vadītājs. Jāatzīst gan, ka šāda veida mā- centra izveides un daudz tiek domāts
cības ir nedaudz dārgākas, taču to būtība tieši par profesionālās izglītības iegūšanas
nav no jauna izgudrots velosipēds. Pēc iespējām,» tā M.Ernstsons. Jāpiebilst,
šādas formas strādā sadarbības partneri ka individuālā apmācība tiks piedāvāta
ārzemju mācību centros, taču mēs varam piecās programmās – CNC jeb frēzēšanā
lepoties, jo Latvijā esam pirmie, kuri to un virpošanā ar ciparvadības mašīnām,
piedāvās. Protams, pirms tam veikts mil- MAG, TIG un MMA metinātāju kvalifikāzīgs sagatavošanās darbs gan metodikas cijas celšanā. Bet pavisam filiāle piedāvā
izstrādē, gan mācību materiālu pilnveidē. 15 kursus.

pagājušajā gadā ievērojami samazinājās
to cilvēku skaits, kuri varēja atļauties
apmeklēt kursus par savu naudu, arī
uzņēmumi neapmaksāja darbinieku
mācības, tādēļ nemitīgi meklējam papildu finansējuma avotus, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem nepieciešamās izglītības
iespējas. Tādas būs arī šajā gadā, tikai
jānāk un jāinteresējas,» tā direktore.
Tāpat centrs saglabājis atlaižu sistēmas
pensionāriem, ģimenēm un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, kas ir no desmit
līdz pat 70 procentiem. «Šis mācību gads
mums arī kā iestādei ir īpašs, jo esam ceļā
uz Zemgales reģiona Attīstības kompetences centra statusa ieguvi, un tas nozīmē,
ka plānojam ievērojami paplašināt savu
darbību, lai nodrošinātu Jelgavas pilsētas
un Zemgales reģiona ekonomiskās, sociālās un izglītības politikas īstenošanu,»
uzsver direktore.
Atvērto durvju diena, kad ar jaunā mācību gada piedāvājumu varēs iepazīties ikviens, notiks 9. septembrī no pulksten 17.
Jāatgādina, ka šajā dienā reģistrētajiem
iesniegumiem tiks piemērota desmit procentu atlaide mācību maksai. «Gaidīsim
visus interesentus, lai kopā uzsāktu jauno
mācību gadu!» aicina S.Vīksna.

Strādās ar vecākiem
un skolotājiem
 Ritma Gaidamoviča

JRPIC Skolu atbalsta nodaļas
galvenie virzieni – darbs ar
pedagogiem, vecākiem un skolēniem. Šogad lielāko akcentu
tā liks uz skolotāju un vecāku
izglītošanu. Skolu atbalsta
nodaļas novitāte šajā mācību
gadā – jauna interešu grupa
«Jaunieši izglītotāji».
Šajā mācību gadā īpaši tiks domāts par
skolotāju profesionālo pilnveidi svešvalodās
un informācijas komunikāciju tehnoloģijās,
kas ļautu pedagogiem izmantot lielākas
iespējas mācību procesā, kā arī padarītu interesantāku priekšmeta apguvi skolēniem.
«Vēlamies, lai skolotāji vairāk izmanto interaktīvo tāfeli, radoši darbojas programmā
«Windows Movie Maker», veidojot mācību
materiālus – filmas. Skolotājiem tiks piedāvāta iespēja prezentēt savus darbus arī
konkursā,» stāsta Skolu atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska.
«Arvien vairāk skolās ienāk skolēni ar
mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem, un mūsu skolotājiem ir nepieciešamas jaunas kompetences darbā ar viņiem,
tālab risinājumu radīsim, skolotājiem piedāvājot kursus, seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus par šiem jautājumiem,»
tā S.Šabanska. Tāpat nodaļa kopā ar skolu
vadību šogad veidos darba sistēmu, pēc kuras strādāt ar talantīgiem bērniem. «Tā kā
valstī šogad netiks organizētas olimpiādes
vairākos mācību priekšmetos, nodrošināsim mācību priekšmetu olimpiāžu norisi
pilsētas līmenī. To saturu izstrādās mācību
priekšmetu metodiskās apvienības. Plānoti
arī konkursi, kas popularizēs skolēnu
pētniecisko darbību, jo, sākot ar šo mācību
gadu, vairākos dabaszinātņu priekšmetos
valsts pārbaudes darbi vidusskolā tiks
papildināti ar praktisko daļu. Piemēram,
bioloģija, ķīmija, fizika,» skaidro vadītāja.
Īpaši tiks domāts par atbalstu vecākiem,
rīkojot seminārus par bērnu audzināšanu,
karjeras jautājumiem, jo viņiem ir svarīga
loma šo jautājumu risināšanā. Rudenī
ieplānota Vecāku diena ar semināriem un
darbnīcām. Skolēniem JRPIC būs iespēja
ne tikai sevi pierādīt, darbojoties Skolēnu
domē un jauniešu atbalsta grupā «Jaunie
līderi», bet iegūt arī pieredzi jaunā interešu
grupā «Jaunieši izglītotāji». «Tajā aicinām
iesaistīties jauniešus, kuri gatavi mācīties
par dažādām viņiem aktuālām tēmām un
vēlāk izglītot citus skolēnus. Pirmie jauniešu darbības virzieni – atkarību profilakse
un mutes veselība,» tā vadītāja. Viņa atklāj,
ka šajā gadā mudināsim iestādes un organizācijas piedāvāt jauniešiem brīvprātīgā
darba iespējas, jo 2011. gads ir Brīvprātīgā
darba gads.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris

Spartakiādes gaitā notiks
futbola sacensības

«Olimpiskais rings»
uzņem jaunos

Aicina piedalīties
sadraudzības skrējienā

Jelgavas pilsētas skolu spartakiādes gaitā Valsts ģimnāzijas stadionā notiks futbola sacensības
četrās vecuma grupās. Jaunākajai
jeb 1999. – 2000. gadā dzimušo
grupai sacensības norisinās 8. un
9. septembrī, 1997. – 1998. gadā
dzimušajiem – 15. un 17. septembrī,
1995. – 1996. gadā dzimušajiem
– 22. un 23. septembrī, bet vecākajai grupai jeb 1991. – 1994. gadā
dzimušajiem – 29. un 30. septembrī.
Visās vecuma grupās spēles notiek
pēc mazā futbola 7:7 noteikumiem.
Komandas jāpiesaka pa tālruni
29388661 (A.Lukss) vismaz nedēļu
pirms sacensību sākuma.

Jelgavas boksa klubs «Olimpiskais rings»
sporta meistara Aleksandra Knoha vadībā
aicina jelgavniekus nodarboties ar boksu.
Nodarbības notiek Jelgavas 6. vidusskolā
otrdienās un trešdienās no pulksten 17.30,
bet sestdienās no pulksten 11.30. Ir iespējamas arī individuālās nodarbības. Jāatgādina, ka pēc jaunā gada klubs mainīs savu
atrašanās vietu. Proti, pašlaik kluba adrese
ir Loka maģistrāle 11 – 10, bet no jaunā
gada klubs atradīsies Raiņa
ielā 14. Sīkāku
informāciju var
iegūt pa tālruni 29895666
(A.Knohs).

No 10. līdz 13. septembrim Latvijai
cauri dosies sadraudzības skrējiena «The
World Harmony Run» daudznacionālā
komanda, kas kopš 25. februāra, kad
skrējiens svinīgi startēja Dublinā, ar
sadraudzības lāpu apceļo 49 Eiropas
valstis. Jelgavnieki tiek aicināti sagaidīt
starptautisko komandu ar lāpu skrējienu posmā Rīga – Jelgava – Eleja un
pievienoties tam. Skrējiena dalībniekus
Jelgava uzņems 12. septembrī pulksten
18.35 pie Jelgavas kultūras nama, 13.
septembrī pulksten 7.45 pie Jelgavas
1. sanatorijas internātpamatskolas,
pulksten 8 pie Jelgavas 4. vidusskolas,
pulksten 8.35 pie Jelgavas kultūras
nama. Visi laipni aicināti piedalīties!

Treneris: «Cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē»
 Ģirts Pommers

3. septembrī tika prezentēta
jaunā hokeja komanda «Zemgale/JLSS», kura jau 18. septembrī aizvadīs pirmo spēli Latvijas
atklātajā hokeja čempionātā.
Aizvadīto divu pārbaudes spēļu
rezultāti liecina, ka ar jelgavniekiem būs jārēķinās jebkurai
čempionāta komandai. Komandas prezentācijā cīņassparu hokejistiem novēlēja arī Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, savā vēlējumā
paužot cerību, ka jaunie hokejisti spēs pārsteigt.
«Puiši agrāk spēlēja U-18 komandā tepat
Jelgavā, bet lielākā problēma visā Latvijas
hokeja saimniecībā ir tā, ka U-20 grupām
vairs netiek organizēts savs čempionāts.
Principā sanāk tā: ja jaunajam hokejistam
neizdodas sevi pierādīt līdz šim vecumam
un tikt «Dinamo» vai kādā no ārzemju
klubiem, tad domas par profesionālu karjeru praktiski beidzas. Jāsaprot, ka 18 gadu
vecums nav nekāds rādītājs par spēlētāja
kvalitāti – progress vēl ir iespējams. Tādēļ
jūnijā sākām domāt par komandas izveidošanu spēlētājiem, kuriem nav izdevies tikt
klubos,» atzīst komandas galvenais treneris
Ronalds Ozoliņš. Jāpiebilst, ka komanda
intensīvi, piecas reizes nedēļā, trenējas jau
kopš jūnija. Komandas direktors Armands
Ozollapa papildina, ka spēlētājiem par
spēlēšanu netiek maksāts – tā vietā tiek
piedāvāti kvalitatīvi treniņi un iespēja
progresēt.

pašlaik komandas pamatsastāvā esošajiem
tikai seši nav Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēkņi. Interesanti, ka, līdzīgi kā «Dinamo Rīga» hokeja komandā, arī jelgavnieku
sastāvā spēlē trīs brāļi – Āboliņi, savukārt
jaunais uzbrucējs Jānis Zariņš atklāj, ka
šosezon izvirzījis mērķi gūt vairāk par 10
vārtiem. Komandas kapteinis Lauris Džeriņš uzver, ka komandā izveidojies saliedēts
kolektīvs: «Daļa spēlētāju kopā spēlēja
pirms šīs komandas izveidošanas, bet daļa
tikai nesen pievienojās. Tā kā trenējamies
intensīvi, mums ir izveidojies saliedēts un
draudzīgs sastāvs.»
Jāpiebilst, ka komanda mājas spēles aizvadīs Latvijas Krājbankas ledus hallē.

Pārbaudes spēļu
rezultāti iepriecina

HK «Zemgale/JLSS» komandas sastāvs
tiek veidots no jelgavniekiem, taču, lai
aizpildītu brīvās vietas dažās pozīcijās,
tiek pieaicināti citu hokeja skolu audzēkņi.
Tiesa gan, viņu īpatsvars ir mazs – no 22

Līdz šim klubs aizvadījis divas pārbaudes
spēles, pārspējot HK «Ogre» un HK «Concept» no Rīgas attiecīgi ar rezultātu 4:1 un
3:2. Izcīnītajām uzvarām ir liela loma komandas pārliecības celšanā. «Pēc pirmajām
pārbaudēm jāsecina, ka tuvojamies Latvijas
čempionāta līmenim. Par vājāko komandas
posmu pašlaik jāuzskata aizsardzība, kur
vēl pieļaujam daudz kļūdu, savukārt ar
uzbrukumu mums viss ir kārtībā. Tā kā

Jelgavas Mākslas skolas
Vizuālās komunikācijas studija

Jelgavas Mākslas skolas
Sagatavošanas studija

aicina pieteikties skolēnus un
pieaugušos nodarbībām sestdienās
plkst.11 Jelgavas Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2, Jelgavā.

aicina pieteikties bērnus no 8 līdz 10
gadu vecumam nodarbībām sestdienās
plkst.11 Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2, Jelgavā.

Jaunajai sezonai
gatavojas nopietni

Pirmā tikšanās –
11. septembrī plkst.11.
Interesēties pa tālruni 26173276.

Pirmā tikšanās –
11. septembrī plkst.11.
Interesēties pa tālruni 26173276.

Komandas
galvenais
treneris
Ronalds
Ozoliņš
ar saviem
spēlētājiem
debijas
sezonā cer
«iekost»
vadošajām
Latvijas
atklātā
čempionāta komanFoto: Ivars Veiliņš dām.
līdz sezonas sākumam ir vēl laiks, pieliksim pūles, lai uzlabotu sniegumu,» atzīst
komandas galvenais treneris.
Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezonu jelgavnieki uzsāks 18. septembrī, kad
Latvijas Krājbankas ledus hallē viesosies
«LSPA Rīga» hokejisti. Kopumā šosezon
čempionātā startēs deviņas komandas,
kuras izspēlēs četru apļu turnīru, 36
spēles, pēc tam aizvadot izslēgšanas spēļu
turnīru. Jelgavnieku mērķis, pēc galvenā
trenera R.Ozoliņa domām, ir iekļūšana
spēcīgāko pieciniekā. «Ja puiši turpinās
tikpat intensīvi trenēties un progresēt, tad,
domāju, iekļūšana spēcīgāko četriniekā
pirmajai sezonai būtu labs sasniegums.
Jāsaprot, ka lielākajai daļai spēlētāju nav
spēles pieredzes šādā līmenī. Ļoti vēlētos,
lai mēs spētu «iekost» vadošajiem klubiem,»
piebilst komandas galvenais treneris.
Interesanti, ka HK «Zemgale/JLSS» būs
vienīgais klubs Latvijas atklātajā čempionātā, kas piekritis aizvadīt izbraukuma spēli
Viļņas «Siemens arena». Ja jelgavniekus
apmierinās spēles apstākļi, tad sadarbība
tiks turpināta.
HK «Zemgale» atbalstītāji: Jelgavas pilsētas dome, Latvijas Krājbanka, SIA «Uzvara
– Lauks», agrofirma «Tērvete».

5
Notiks sporta deju sacensības
11. septembrī Jelgavas Sporta hallē
(Mātera ielā 44a)
notiks 2010. gada
Latvijas reitinga sacensības standarta
dejās un Jelgavas domes kauss standarta un Latīņamerikas dejās.
Sacensību programma: pulksten 11 – bērni
II (2. – 3. līm.), juniori I (E6, D, 8 dejas), bērni
(E4) un juniori II (D); pulksten 14.30 – jaunieši
(ST, reitings), bērni II (6 dejas, reitings), juniori
I (E4,E6), seniori, 25 gadi un vecāki (ST, W,
T, V, Q), bet pulksten 18.30 notiks reitinga
ieskaite standartdejās pieaugušo un junioru
II grupās. Sacensības noslēgs junioru I (standartdejās) un jauniešu (Latīņamerikas dejās)
cīņa par Jelgavas domes kausu.

BK «Zemgale» gatavojas
Jelgavas pilsētas domes
kausam
 Ģirts Pommers

No 17. līdz 19. septembrim
jaunatklātajā Zemgales Olimpiskajā centrā notiks jau sestais Jelgavas pilsētas domes
kauss basketbolā vīriešiem.
Līdz ar mājiniekiem, BK «Zemgales» basketbolistiem, tajā
piedalīsies arī Rīgas BK «Barons», Jonišķu «Delikateses»
un Pērnavas «KK Paernu».

Jelgavas pilsētas domes kausa
basketbolā vīriešiem spēļu grafiks
17. septembrī pulksten 17 – BK
«Barons» – Jonišķu «Delikateses»,
pulksten 19 – BK «Zemgale» – Pērnavas «KK Paernu»
18. septembrī pulksten 16 – Pērnavas «KK Paernu» – BK «Barons»,
pulksten 18 – BK «Zemgale» – Jonišķu
«Delikateses»
19. septembrī pulksten 11 – Pērnavas «KK Paernu» – Jonišķu «Delikateses», pulksten 13 – BK «Zemgale»
– BK «Barons»

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

noliktavas darbinieku.

Prasības:
• precizitāte un spēja strādāt patstāvīgi;
• angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
• iemaņas darbā ar grāmatvedības/noliktavas uzskaites programmu «Navision»
vai līdzīgām programmām.
Piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• pilna laika darbu.
Savu CV lūdzam sūtīt līdz 17. septembrim uz e-pasta adresi: anp@vekso.com.

 9. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 14. kārta
(Būriņos, Garajos kalnos).
 11. septembrī pulksten 11 – 2010.
gada Latvijas reitinga sacensības standartdejās, Jelgavas pilsētas domes kauss
Latīņamerikas dejās (Sporta hallē).
 11. septembrī pulksten 11 – Latvijas
Olimpiskā diena 2010 «Uzstādi savu rekordu» un Jelgavas pilsētas sporta diena
(Otrās Jelgavas pilsētas sievu nešanas
sacensības, Jauno talantu meklēšanas
sacensības, orientēšanās sacensības «Iepazīsti ZOC» u.c. sportiskas aktivitātes)
(ZOC).
 11. septembrī pulksten 12 – Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas kausa izcīņa
BMX un jaunās trases atklāšana (ZOC).
 12. septembrī pulksten 12 – orientēšanās kluba «Alnis» atklātais čempionāts
un Jelgavas novada čempionāts (Tetelē).
 12. septembrī pulksten 14 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC «Daugava» (ZOC).
 15. septembrī pulksten 17 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC «Daugava» (ZOC).
 16. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 15. kārta
(Tušķos).
 17. – 19. septembrī – Jelgavas pilsētas domes kauss basketbolā vīriešiem
(ZOC).
 18. septembrī pulksten 10.30 – cīņu
kluba «Milons» brīvās cīņas meistarsacīkstes bērniem («Milonā» Uzvaras ielā 12).
 18. septembrī pulksten 11 – Trenera
Ulda Samsona balvas izcīņa vieglatlētikā
(ZOC).
 18. septembrī pulksten 12 – Rudens
regate (Jahtkluba bāzē).
 18. septembrī – LR čempionāts un
Jelgavas kauss divniekos smaiļošanā un
kanoe airēšanā (Pils salā).
 23. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», nakts
kārta (Lediņos).

«Šobrīd trenējamies divreiz dienā jau
ierastajā sastāvā un gatavojamies Domes
kausam, pēc kura varēs izteikt kaut kādus
secinājumus par šīs sezonas komandas
sastāvu. Uz pārbaudes laiku komandā
trenējas Artūrs Dušelis un Mārtiņš Jaunzems, par kuru lietderību pagaidām grūti
spriest, atskaites punkts noteikti varētu
būt šo spēlētāju sniegums pārbaudes
spēlēs. Komandai joprojām nepieciešams
centra pozīcijas spēlētājs, kuru arī mekMeklē darbu
lējam, ir vairāki varianti, taču pagaidām
tos nevēlos atklāt,» tā pirms Domes kausa Tīru skursteņus, cukmūrīšus. Laboju skursteizcīņas saka komandas galvenais treneris ņus, plītis. Tālrunis 25438673.
Varis Krūmiņš.
Angļu valodas pasniedzēja. Angļu valodas

Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina
darbā

Metālapstrādes uzņēmums aicina darbā
DATU APSTRĀDES OPERATORU.

Sporta pasākumi

Prasības:
• prasme orientēties noliktavas darba specifikā un darba drošības jautājumos;
• prasme vadīt autokrāvēju, elektrokāru;
• noturība stresa situācijās un spējas strādāt komandā;
• arodizglītība vai vispārējā vidējā izglītība un profesionālie kursi;
• vēlama datora lietotāja prasme;
• labas latviešu valodas zināšanas, krievu, vācu vai angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas
par priekšrocību.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām un kuri vēlētos strādāt mūsu uzņēmumā, uzaicinām šī gada 13. septembrī no plkst.16 līdz plkst.18 ierasties SIA «AKG
Thermotechnik Lettland» Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, CV un dokuments par tiesībām strādāt ar autokrāvēju un elektrokāru.

nodarbības individuāli vai grupā (arī jūsu
darba vietā) vienu vai divas reizes nedēļā.
Tālrunis 29427849.

Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīs visus piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
Vīrietis (42 gadi) meklē darbu. Ir B, C un D1
kategorijas autovadītāja apliecība. Izskatīs
visus piedāvājumus. Tālrunis 26084566.
Šoferis ar savu evakuatoru līdz divām tonnām. Tālrunis 27883668.
Medmāsa (50 gadi) meklē darbu – slimu,
vecu cilvēku aprūpe. Varu strādāt arī par
auklīti. Tālrunis 22007328.
Ja vēlaties labu palīgu bērnu uzraudzīšanā pēc skolas līdz vecāku pārnākšanai
no darba, zvaniet pa tālruni 29743911. Ir
pieredze.
Sieviete (60) meklē darbu slimu un vecu
cilvēku aprūpē. Varu strādāt arī par auklīti.
Tālrunis 29788771.

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš»
mīļi aicina pievienoties savam pulkam
pirmsskolēnus!
Maza pilnas dienas grupa
no pulksten 8 līdz 19.
J.Asara ielā 12, Jelgavā.
Tālrunis: 63023718 vai 26164369.
www.punktins.lv.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS TJAZINS (dz. 1938. g.)
BENITA TARVIDA (dz. 1931. g.)
ANNA NOVAŠA (dz. 1933. g.)
VELTA OZOLIŅA (dz. 1932. g.)
ALFONS BROLIŠS (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 9.09. plkst.15 no Zanderu
kapiem.
JEVGENIJS BORŅJAKOVS (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 10.09. plkst.12 no Zanderu kapu
kapličas.
ALVIS TAMBAKS (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 11.09. plkst.13 no Jaunzemju
kapiem.

6
13. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1064.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 49. un 50. sērija.
10.40 «Cilvēku planēta. Pa vikingu pēdām». Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Ielas garumā». Lomonosova, Lauvas un Aiviekstes ielas.*
12.50 «Mandelas kundze». Lielbritānijas un Francijas
biogrāfiska drāma. 2010.g.
14.50 «100. pants».*
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 24.sērija.
16.40 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1064.sērija.
17.35 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 51.sērija.
19.00 «Latvija var!» Pirms 20 gadiem Ulda Pīlēna
arhitektu birojā strādāja pieci cilvēki. Pamazām
projektēšanai pievienojās arī būvniecība un ražošana. UPB holdingā ietilpst desmitiem uzņēmumu
un vairāk nekā 1000 darbinieku. 80% uzņēmuma
produkcijas – stikla un alumīnija konkstrukcijas,
dzelzsbetons un koģenerācijas stacijas – nonāk
eksporta tirgos. Kāda loma Ulda Pīlēna stāstā
bijusi rietumu izglītībai, padomju armijai un krīzei,
skatieties raidījumā.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas. Diskusijas par Kurzemi vada Arnis
Krauze.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Tev ir tiesības!»
23.50 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un dr. habil.
med. akadēmiķis Henriks Grigalinovičs. Tiešraide.
0.30 «De facto».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 53.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 348.sērija.
12.55 «Akvanauti». Seriāls. 36.sērija.
13.25 «Dabas taka».*
13.55 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
14.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Novosibirskas
Sibirj – Rīgas Dinamo.
17.25 «Mutanti X». Seriāls. 53.sērija.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas
seriāls. 348.sērija. Dašas jaunais pielūdzējs Iļja
Matvejevičs ir īsts brīnumārsts, kurš nodarbojas
ar lāzerterapiju. Gan Daša, gan viņas draudzenes
samaksā uz priekšu par vairākiem ārstnieciskās
skaistumkopšanas seansiem, taču “ārsts” pazūd,
atstādams skapī savu čemodāniņu ar darba
piederumiem. Kad meitenes to atver, atklājas, ka
brīnumainais lāzers ir gluži parasta pildspalva,
tātad pats ārsts bijis gluži parasts blēdis. Meitenes vēršas milicijā, lai krāpnieku notvertu.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 36.sērija.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
1.sērija Džordžijas purvājs. ASV Džordžijas pavalsts
Oltamahas upes piekrastē esošais purvājs ir neskartas dabas paraugs – mitrs, draudīgs, pilns ar
dažādiem kukaiņiem, kā arī, protams, aligatoriem.
Tik “aicinošā” apkārtnē cilvēks vadīs septiņas
svelmainas dienas un stindzinošas naktis.
20.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Zibatmiņa» (ar subt.). Krievijas trilleris. 2006.g.
0.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Novosibirskas
Sibirj – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 15.sērija.
10.05 «Aklā uzticēšanās». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 22.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 264.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 91.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 189.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 190.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.30 «Mentālists». ASV seriāls. 7.sērija.
0.30 «Nikita». ASV seriāls. 66.sērija.
1.25 LNT ziņu Top 10.*
2.20 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 189. un 190.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 20.sērija.
5.50 «Atlantīda». Seriāls. 22.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
8.05 «Bez tabu».

tv programma
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
10.15 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 796. un 797.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 53.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 145.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 21. un 22.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 145. un 146.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 224.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». ASV realitātes šovs. 36.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 211.sērija.
Koledžas futbola komanda uzvar kārtējā spēlē,
bet nākamajā rītā treneris staigā pa savu māju,
noplūdis asinīm. Šķiet, viņš pat neapzinās, ka ir
savainots, līdz beidzot sabrūk nama priekšā. Tā
kā viņa mājā var iekļūt jebkurš, jo ikviens zina,
kur glabājas rezerves atslēga, aizdomās turēto
lokā iekļūst visa futbola komanda. No ezera tiek
izvilkta arī mašīna ar sievietes līķi. Viss liecina, ka
bez viņas mašīnā atradies vēl kāds.
23.00 «Norakstītais». ASV seriāls. 13.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 7.sērija.
2.10 «Iemīlējies Šekspīrs». Romantiska komēdija. 1998.g.
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). 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 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

14. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1065.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 51.sērija.
9.55 «Latvija var!»*
10.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Četri gadalaiki. Rudens». Romantiska drāma.
2008.g. 2.filma.
12.40 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas.*
15.10 «100. pants».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.50 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1065.sērija.
17.45 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 52. un 53.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.10 «Viss notiek».
22.45 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un dr. habil.
med. akadēmiķis Henriks Grigalinovičs. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjannije ļvi.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 54.sērija.
10.45 Sporta balvas Laureus pasniegšanas ceremonija.*
12.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 54.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 349.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 37.sērija.
20.00 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 11. un 12.sērija.
21.00 «Eņģeļu izredzētie». Taizemes ekspedīcija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 349.sērija.
23.45 «Citā laikā». Kanādas un ASV
fantastikas drāma. 2001.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 16.sērija.
10.05 «Pārāk daudz mīlas». Vācijas komēdija. 2005.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 1.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 265.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 92.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 191.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 192.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 2.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 1.sērija.
1.50 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 191. un 192.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 224.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
10.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 36.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 798. un 799.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 54.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 146.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 23. un 24.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 147. un 148.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 225.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 21.sērija. Kamerona
atliek sen plānoto atvaļinājumu ar Čeisu, lai šķietami neizprotamu iemeslu dēļ pievērstos Hausa
pacientam – vides aktīvistam, kurš protesta laikā
zaudējis samaņu. Hausu nodarbina divi jautājumi
– kāpēc Kamerona izvairās palikt kopā ar Čeisu un
kāpēc Vilsons pēkšņi sācis ēst daudz pilnvērtīgāku
pārtiku un pievērsies veselīgam dzīvesveidam.
22.00 «Skaitļi». ASV seriāls. 13.sērija.
23.00 «Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā». Šausmu filma.
1.05 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 8.sērija.
2.05 «Ļaunākā stunda». Drāma. 2004.g.
4.00 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). 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 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

15. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1066.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 52. un 53.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «Viss notiek».*
12.55 «Šeit un tagad».*
14.30 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.45 «Kopā» (ar subt.).*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Austras koka pasakas». Animācijas filma.
15.45 «Rezgalības 3». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 40.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1066.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā. Cikls
stāstīs par ES fondu un programmu līdzekļu
apguvi Latvijā. Cikla mērķis – informēt par
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tiem veiksmīgi realizētajiem projektiem Latvijā,
kas tapuši ar ES fondu un programmu līdzekļu
piesaisti, kā arī veicināt ikviena Latvijas cilvēka
iniciatīvu, drosmi un uzņēmību radīt idejas un
mērķtiecīgi tās īstenot.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 54. un 55.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Aktrise Rēzija Kalniņa.*

LTV7
6.40 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
7.35 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 55.sērija.
10.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Habarovskas Amur – Rīgas Dinamo.
13.25 «Joka pēc». Seriāls. 48.sērija.
13.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.20 Projekts Zeme. Dokumentāla filma. 11. un 12.sērija.
15.25 «The Verve» koncerts.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 55.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 350.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 38.sērija.
20.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
Zviedrs Henriks Fekseuss izstrādājis savdabīgu
treniņu metodi, kas palīdz cilvēkiem atbrīvoties no
dažādām fobijām. Ļaudis, kuri baidās no augstuma,
tumsas, lēmumu pieņemšanas un vēl daudz kā
cita, sapulcējas uz “prāta vētru” 500 gadus vecajā
Ekenas pilī. Unikāla iespēja vērot Henrika Fekseusa
darba metodes, kuras zinātnieki varētu apstrīdēt...
21.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.30 «Ātruma cilts».
22.00 «Nākotnes parks».
22.30 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 350.sērija.
23.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Habarovskas Amur – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 17.sērija.
10.05 «Grēcīgā mīla». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 2.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 266.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 93.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 193.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 194.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Ziņu dienests piedāvā... Līderu debates Kurzemē.
Tiešraide.
23.35 «Mentālists». ASV seriāls. 9.sērija.
0.30 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 7.sērija.
1.30 «Supernatural 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.20 «Skarbie laiki». ASV krimināldrāma. 2005.g.
4.10 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 193. un 194.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 22.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 225.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
10.20 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 21.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 800. un 801.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 55.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 147.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 25. un 26.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 149. un 150.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 226.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.).
22.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
23.10 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
0.20 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.05 «Es un mana māsa». Francijas komēdija. 2004.g.
3.35 Medikopters 5». Seriāls. 55.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».

9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). 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 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

16. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1067.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 54. un 55.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Bangkokas rāpojošās delikateses». Dokumentāla filma.
14.20 «Vertikāle».*
14.50 «Tev ir tiesības!»*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Līme». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.40 «Medības». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 41.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1067.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 56. un 57.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas. Diskusijas par Zemgali vada Judīte
Čunka, Anita Rozentāle (Bauskas dzīve).
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 5.sērija.
0.10 «Garīgā dimensija».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
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. 56.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
12.45 «Akvanauti». Seriāls. 38.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Habarovskas Amur – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 56.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 351.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 39.sērija.
20.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma.
5. un 6.sērija.
21.00 «Kurš redzējis vārnu?» Dokumentāla filma. 2005.
g. Speciālisti uzskata, ka Latvijā ir desmit pāri zaļo
vārnu (Coracias garrulus). 1997. gadā viens no
šiem putniem tika sabraukts ar automašīnu. Biologs
Edmunds Račinskis mēģina veicināt zaļo vārnu ligzdošanu Latvijā, izliekot mākslīgos putnu būrus, taču
cilvēki ir pārāk aizņemti, lai pievērstu uzmanību kaut
kādiem tur retiem putniem un domā, ka zaļā vārna ir
kāds apzīmējums, nevis reāla putnu suga.
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Merlina māceklis». Fantāzijas drāma. 2006.g. 1.sērija.
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 351.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 18.sērija.
10.05 «Pegija sprukās». Romantiska kriminālkomēdija. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 3.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 12.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 267.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 94.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 195.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 196.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
23.10 «Mentālists». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 8.sērija.
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1.10 «Supernatural 2». ASV seriāls. 3.sērija.
2.00 «Atvadu skūpsts». Romantiska komēdija. 2006.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 195. un 196.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 27.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 226.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.
10.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 4.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 802. un 803.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 56.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 148.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 27. un 28.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 151.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 227.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 68.sērija.
22.00 «Miera nesējs». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
0.25 «Kinomānija».
0.55 «Bokseris». Īrijas un ASV sporta drāma. 1997.g.
2.50 «Sinatras dēļ». Lielbritānijas drāma. 2001.g.
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). 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 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

17. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 28.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 56. un 57.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas.*
13.35 «Mans zaļais dārzs».*
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.35 «Vides fakti».*
15.05 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 1.sērija.
15.50 «Rekets». Filmu studijsa AB animācijas filma.
16.00 «Vizīte». Filmu studijsa AB animācijas filma.
16.05 «Austras koka pasakas». Animācijas filma.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 28.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 58.sērija.
19.00 «Eirobusiņš». Jaunajā sezonā Eirobusiņš pētīs ES
fondu ieguldījumu visdažādākajās tautsaimniecības
nozarēs. Ciemojoties Latvijas novados, raidījuma
radošā grupa vērtēs, kā ES finansējums ir mainījis
cilvēku dzīvi. Kā allaž, uzmanības lokā būs arī
izsludinātie ES konkursi, programmas un apmācību
kursi. Raidījumu vadīs žurnālists Ansis Bogustovs.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 34.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 57.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma.
5. un 6.sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 «Joka pēc». Seriāls. 49.sērija.
14.30 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Polija. Tiešraide.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 40.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 43.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).

21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
23.20 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Polija.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 19.sērija.
10.05 «Negals ar jaunavību». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 4.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 13.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 268.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 95.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 197.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 198.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
23.20 «Pelikānu lieta». ASV politisks trilleris. 1993.g.
2.00 «Spēlētāju klubs». ASV krimināldrāma. 1998.g.
3.35 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
4.25 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
5.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 197. un 198.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 28.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 227.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.
10.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 804. un 805.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». Komēdijseriāls. 22.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 29.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 57.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 149.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 29. un 30.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 152.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 24. un 25.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Televīzijas zvaigzne: Rona Burgundija leģenda».
ASV komēdija. 2004.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Rejs». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
2.55 «Vissliktākais bokseris pasaulē».
Lielbritānijas un Francijas komēdija. 2004.g.
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). 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 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.45 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

18. septembris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 21.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 25.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 3.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 34.sērija.
12.40 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas.*
14.50 «Lilita baltā».*
15.15 «Lilita melnā».*
15.50 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Cilvēku planēta. Bangkokas rāpojošās delikateses». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Ielas garumā». Vārnu un Lauku ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.20 «Lēdija Čaterlija». Romantiska drāma. 2006.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Lēdija Čaterlija». Filmas turpinājums.
0.25 «LTV portretu izlase». Rakstniece Dace Rukšāne.*

TV programma
LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Akvanauti». Seriāls. 39.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Polija. Tiešraide.
16.30 «Relikviju medniece». Seriāls. 61.sērija.
17.20 «Vīrietis mājā» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2009.g.
18.45 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
19.15 «Merlina māceklis». Fantāzijas drāma. 2006.g. 1.sērija.
20.50 «Joka pēc». Seriāls. 49.sērija.
21.20 «Otrā āda». Kanādas, DĀR un Lielbritānijas trilleris. 2000.g.
22.55 1000 km Grand Prix Riga sacensību apskats.
23.25 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Polija.*

LNT
6.45 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 7.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 103. un 104.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Žaka pedālis».
10.00 «Kaķi nedejo». ASV animācijas filma. 1997.g.
11.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
16.00 «Dumpiniece». Jauniešu komēdija. 2006.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs.
23.25 «Saderināšanās uz mūžu». Francijas un ASV kara
melodrāma. 2004.g.
2.05 «Eņģeļu pilsēta». ASV un Vācijas romantiska
fantāzijas filma. 1998.g.
3.55 «Pelikānu lieta». ASV politisks trilleris. 1993.g.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.10 «Senā pasaule: kopā dziedāmās dziesmas 2».
Animācijas filma. 1997.g.
7.45 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas seriāls. 37.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 3.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
9.55 «Iepirkšanās rokenrols». 4.raidījums.
10.30 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 10.sērija.
11.25 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 3.sērija.
12.25 «Kinomānija».*
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 «Televīzijas zvaigzne: Rona Burgundija leģenda».
Komēdija. 2004.g.
15.05 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 3.raidījums.*
18.00 «Šreks Trešais». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karību jūras pirāti. Pasaules malā».
ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
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23.50 «Psiho». ASV trilleris. 1998.g.
1.35 «Slavas gaismā». ASV sporta drāma. 2004.g.
3.30 «Pārinieks». Francijas melodrāma. 2004.g.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs vīri laivā, neskaitot suni» (ar subt.). Komēdija. 1.sērija.
12.55 «Televeikala skatlogs».
13.10 «Salmu cepurīte» (ar subt.). Krievijas muzikāla
komēdija. 1974.g. 2.sērija.
14.25 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.20 «Jūrnieka duncis» (ar subt.). Piedzīvojumu filma. 1954.g.
18.55 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
0.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

19. septembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 22.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 26.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Vīri un mustangi». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Kirikū un zvēri». Animācijas filma.
16.50 «Dzīvais ūdens». Filmu studijas AB animācijas filma.
17.05 «6 miljardi stāstu».
17.10 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.21 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.25 «Province».
18.55 «Četri gadalaiki. Ziema». Drāma. 2008.g. 3.filma.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Dumpiniece Džeina». Biogrāfiska filma. 2007.g.
23.40 «Nakts ziņas».
23.55 «Savvaļas rozes». Seriāls. 6.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
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 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Polija. Tiešraide.
16.30 «Olimpiāde.lv»*
16.50 Kontinentālās hokeja līgas sezonas atklāšanas
programma. Tiešraide.

17.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Kazaņas Ak Bars. Tiešraide.
20.25 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
22.00 «Vienkāršā patiesība». Krimināldrāma. 2004.g.
23.35 «Laiks vīriem?»
0.05 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Polija.*

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar briesmoņiem». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 105. un 106.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē». Sirmā Latgale. 2.raidījums Īdeņa.
10.40 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
12.50 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
16.05 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 6.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
24.00 «Pasažieris nr.57». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
1.35 «Spēlētāju klubs». ASV krimināldrāma. 1998.g.
3.05 «Eņģeļu pilsēta». Romantiska fantāzijas filma. 1998.g.
5.50 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.) Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Senā pasaule 11: pundurzauru iebrukums».
Animācijas filma. 2004.g.
7.15 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 38.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.45 «Kinomānija».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Šreks Trešais». ASV animācijas filma. 2007.g.
12.40 «Iepazīstieties, Džo Bleks!» Fantastikas drāma. 1998.g.
16.15 «Smieklīgākie videokuriozi 18». 3.sērija.
16.45 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā».
Komēdija. 1974.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 4.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 4.raidījums. Tiešraide.
23.10 «Impērija». Trilleris. 2002.g.
1.00 «Es – slepkava». Francijas trilleris. 2004.g.
2.55 «Būt par Džonu Malkoviču». ASV komēdija. 1999.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Prinča Florizeļa piedzīvojumi». Daudzsēriju detektīvfilma.
12.35 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Žaka pedālis» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
18.00 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.55 «Kobra». Spraiga sižeta filma. 1986.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Erotiskie stāsti. Miesaskāre» (latviešu val.). Erotisks seriāls.

18. septembrī no plkst.10 līdz15 – Hercoga Jēkaba laukumā rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot!».
Pirksim un pārdosim rudens veltes, sarūpēsim krājumus bargajai ziemai. Dalībniekiem pieteikšanās līdz 13. septembrim.

26. septembrī plkst.18 – Dailes teātra viesizrāde. Viljams Somersets Moems «PENELOPE UN DIKS».
Mūsdienu laulības komēdija 2 daļās. Režisors – Dž.Dž.Džilindžers.
Moems piedāvā sievietēm drošu recepti, kā atradināt vīrus no vēlmes spert sānsoļus – ļaujiet vīriem vaļu! Lomās: R.Kalniņa,
L.Subatnieks, J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa vai S.Rubule un M.Janaus.
Biļešu cenas: Ls 8; 7; 6; 5.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 10. septembrī – Dzejas svētki Jelgavā. No pulksten 8.30 līdz 14 – Dzejas svētki visās
vidējās izglītības mācību iestādēs. Pulksten 15 – Dzejas svētki Raiņa parkā. Piedalās
R.Vilnīte, I.Ķīķere, E.Aivars, Jelgavas dzejnieku kluba «Pieskāriens» dzejnieki un Jelgavā
dzīvojošie cittautu dzejnieki.
 10. septembrī pulksten 21 – pasākuma «Mēs Jelgavas vecpilsētai» Live rock afterparty. Piedalās «Taizels», «Synodjc», par «nedzīvo» mūziku gādās Edžiņš. Pasākuma
laikā paredzēts arī Jura Lapiņa slideshow – «Mitau-Jelgav». Ieeja pret ziedojumiem –
Ls 1,50; ievērojot 30 gadu dresscode – 50 procentu atlaide (muzikālajā krogā «Cepuri
nost» Ausekļa ielā 12a).
 14. septembrī pulksten 15 – ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa par godu viņa 151. dzimšanas dienai (pie Jāņa Čakstes pieminekļa).
 16. septembrī pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne «Lielā
cerību stunda». Komēdija trīs cēlienos. Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļetes kultūras
namā un «Biļešu paradīzes» kasēs. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. septembrī pulksten 15 – pasākums «Piepildi mazā jelgavnieka sapni» (kultūras
nama 1. stāva foajē.)
 18. septembrī no pulksten 10 līdz 15 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot».
Dalībniekiem pieteikšanās līdz 13. septembrim (Hercoga Jēkaba laukumā).
 18. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas dzejnieku kluba «Pieskāriens» literārā almanaha «Zemgales vācelīte 2010» grāmatas atvēršanas svētki (kultūras nama Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – konkurss «Jelgavas talanti» (kultūras namā).
 26. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde. Viljams Somersets Moems
«Penelope un Diks». Mūsdienu laulības komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers.
Šis iestudējums – īsta medusmaize visām tām sievietēm, kuras neprātīgi mīl savu laulāto draugu un tiek pieviltas. V.S.Moems piedāvā sievietēm drošu recepti, kā atradināt
vīrus no vēlmes spert sānsoļus, – ļaujiet vīriem vaļu! Lomās R.Kalniņa, L.Subatnieks,
J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa vai S.Rubule un M.Janaus. Biļešu cena – Ls 8;
7; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Septembrī – Tautas gleznošanas studijas izstāde «Nāk rudens» (kultūras nama 1.
stāvā).
 Septembrī – Annas Ziemeles ilustrācijas jelgavnieces Guntas Micānes grāmatai
«Saules mājas – Tērvete» (kultūras nama 1. stāvā).
 Septembrī – Pilsētas fotokluba izstāde «Pilsēta naktī». Lielformāta fotogrāfijas
(kultūras namā).
 Līdz 6. oktobrim – Jelgavas novada tautas mākslas meistaru darbu izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 9. septembrī pulksten 15 – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu izstādes atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Septembrī – gleznotāja un rakstnieka Ulda Zemzara zīmējumu izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Vienkopus tradīcijas un modernais
 Ritma Gaidamoviča

Jaunas izstādes šonedēļ
durvis apmeklētājiem ver
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā. Vakar muzejā atklāta Jelgavas novada tautas mākslas meistaru veidotā izstāde «Pilnu pūru darināju»,
bet šodien, 9. septembrī,
pulksten 15 te skatītājiem
tiks nodota Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskolas
audzēkņu diplomdarbu
izstāde ar kopējo devīzi
«Pilsēta 2020».
«Es gribētu teikt, ka septembrī muzejā vienkopus esam apvienojuši tradicionālās vērtības un novatorismu.
Taču abām ir kāds vienojošais fakts
– tās patiks cilvēkiem ar praktisku
domāšanu, jo tieši te viņi varēs smelties daudzas jaunas idejas saviem
darbiem, ikdienai,» izstādes īsumā
raksturo muzeja direktores vietniece Marija Kaupere. Vakar atklātajā
izstādē muzeja vestibilā skatāmi
trīs Jelgavas novada tautas lietišķo
mākslas studiju – Līvbērzes «Līve»,
Jaunsvirlaukas «Staļģene» un Nākotnes «Nākotne» – dalībnieču rokdarbi.

Jelgavas novada tautas mākslas meistares uz muzeju atvedušas savus lakatus,
segas, paklājus. Šī izstāde būs aplūkojama līdz 6. oktobrim.

Mudina skolēnus rakstīt pozitīvus dzejoļus
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī īstā Dzejas diena
ir sestdien, 11. septembrī,
mūsu pilsētā ar jauno un
jau pieredzējušo dzejnieku
lasījumiem to atzīmēsim jau
rīt, 10. septembrī. No rīta, kā
katru gadu, dzejnieki tiksies ar
skolēniem, bet pēcpusdienā
– pulksten 15 – visi aicināti uz
Raiņa parku. Šis gads īpašs ar
to, ka skolēni speciāli Dzejas
dienai aicināti rakstīt dzeju.
Tieši šodien viņiem darīta zināma tēma, par kādu dzejoli
rakstīt, un līdz rītdienai tam
jābūt gatavam, lai nolasītu
Dzejas stundā.
«Katru reizi, aizejot uz skolu, skolēni
gaida, ko mēs viņiem esam sagatavojuši. Taču šajā gadā rosinām arī pašus
iesaistīties Dzejas dienas pasākumos
– ne tikai atnākt un klausīties, bet arī
pašus rakstīt dzeju,» stāsta Dzejas dienas
organizatore Vija Zelmene. Tieši tāpēc
šodien septiņām pilsētas vidusskolām
un ģimnāzijām paziņota tēma, par kuru
skolēni aicināti rakstīt dzejoļus. «Nereti
man ir tā iespēja ieskatīties padsmit-

gadnieku dzejas kladēs, un jāatzīst, ka
tur ir tik «melnas lietas»! Nenoliegsim,
ka arī apkārt ir daudz negāciju, taču
mēs aicinām skolēnus šajā reizē rakstīt
pozitīvus dzejoļus. Kopīgais sauklis ir
«Dzīvo pozitīvi», bet tālāk jaunieši var iet
dažādus virzienus – rakstīt par mīlestību,
mākoņiem, skaistu draudzību. Tas paliek
viņu ziņā, galvenais, lai tas ir pozitīvs,»
tā V.Zelmene. Visus jaunradītos dzejoļus
skolēni 10. septembrī varēs nolasīt skolas
Dzejas stundā, kurā piedalīsies arī Jelgavas Latviešu biedrības dzejnieku kluba
«Pieskāriens» dzejnieki un dzejnieki no
galvaspilsētas – Eduards Aivars, Renāte
Vilnīte un Ilze Ķīķere. Visi dzejoļi šīs
pašas dienas pēcpusdienā tiks izvērtēti
un izvēlēts labākais darbs, bet katrs
par drosmi saņems «Zemgales vācelītes
2009» izdevumu. Dzejas stundas notiks
septiņās pilsētas skolās – pulksten 8.50
Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā, pulksten 11 – Amatu vidusskolā,
pulksten 11.10 – Jelgavas 1. ģimnāzijā,
pulksten 12.40 – Jelgavas 4. vidusskolā
un Jelgavas Valsts ģimnāzijā, pulksten
13.30 – 5. vidusskolā, bet pēdējā Dzejas
stunda tiks iezvanīta pulksten 13.55
Spīdolas ģimnāzijā.
Savukārt pulksten 15 ne tikai skolēni,
bet ikviens jelgavnieks aicināts uz Raiņa

parku. Arī tur uzstāsies gan «Pieskāriena»
dzejnieki, gan ciemiņi, bet par muzikālo
skanējumu gādās Jelgavas novada labākais koris «Asni», kurš ir viens no tiem
deviņiem koriem, kas Skolēnu dziesmu un
deju svētkos cīnījās par Lielo balvu.
«Dzejas diena, manuprāt, ir dvēseles
svētki, kad mēs atveram sirdis. Dzejnieki
nonāk tuvākā saskarsmē ar lasītājiem,
klausītājiem. Svētki, kuros runā gan par
augstākām vērtībām, gan ikdienišķo,
tikai mazliet citādākā skatījumā. Dzejā ir
jāieklausās. Mēs nevaram teikt, ka vīnoga
ir skāba, ja neesam to pagaršojuši, tāpat
ir ar dzeju – nevajag teikt, ka mēs neko
nesaprotam, ja neesam pat pamēģinājuši.
Aicinu nebūt kūtriem, apstāties un paklausīties,» tā V.Zelmene.
Jāpiebilst, ka līdztekus Dzejas dienai
Jelgavas Latviešu biedrības dzejnieku
klubs «Pieskāriens» strādā pie jaunā dzejas
almanaha. V.Zelmene stāsta, ka teju 300
lapaspušu biezā «Zemgales vācelīte» jau
nodota drukāšanai. Tajā apkopoti vairāk
nekā 50 Zemgales jauno dzejnieku darbi.
«Zemgales vācelītes 2010» atvēršanas
svētki gaidāmi 23. septembrī pulksten 18
Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē. Šī
jau būs ceturtā Jelgavas jauno dzejnieku
grāmata. Uz tās atvēršanu, kā vienmēr,
pulcēsies arī visi autori.

Zemgales Olimpiskais centrs atklāts!
«Noslēdzies svarīgs posms mūsu dzīvē – esam uzcēluši
sen vajadzīgo Zemgales Olimpisko centru. Tas bija sarežģīts, grūts un ilgs ceļš. Gribas novēlēt, lai sportisti sajustu gandarījumu, sportojot šeit, te audzinātu raksturu,
būtu spītīgi un tiektos uz uzvaru. Lai mums izdodas
šo centru piepildīt,» ar šādiem vārdiem 2. septembrī
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš atklāja
Zemgales Olimpisko centru. Svinīgi lenti pirms došanās
centrā pārgrieza Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers,
A.Rāviņš un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents
Aldons Vrubļevskis.

Ar muzikāliem
priekšnesumiem
ZOC atklāšanā
uzstājās Jelgavas
4. vidusskolas
pūtēju orķestris
«Rota». Jāpiebilst, ka tieši šīs
skolas audzēkņi
būs tie, kuri multifunkcionālajā
centrā aizvadīs
sporta stundas.
Jelgavas
mākslas vingrotājas bija
pirmās sportistes, kuras
iemēģināja
Zemgales
Olimpiskā
centra lielo
zāli. Viņas
sniedza
meistarīgus
priekšnesumus.

Radošas un modernas idejas ikviens
varēs smelties Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolas audzēkņu izstādē, ko atklās
šodien, 9. septembrī, pulksten 15.
Šajā tautas mākslas izstādē skatāmi
lakati, segas, spilveni, grīdsegas, ko
meistares darinājušas nesen. Īpaši
godā celts arī Jaunsvirlaukas tautas
tērps, kas darināts šogad un par
kuru audējas konkursā «Nāc rotāties
tautas tērpā» nopelnīja 500 eiro lielu
prēmiju. «Izstāde ir ļoti krāšņa un
noteikti ļaus skatītājiem gūt pozitīvas emocijas,» stāsta M.Kaupere.
Bet šodien, 9. septembrī, pulksten
15 muzeja Lielajā zālē atklās Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas
absolventu diplomdarbu izstādi ar
kopējo devīzi «Pilsēta 2020». «Te
skatāmi darbi no 11 skolas piedāvāto
izglītības programmu absolventiem
– tērpi, metāls, tekstils, stikls, koks.
Skatītājiem ir iespēja redzēt daudz
novatorisku ideju. Jā, varbūt dažas
ir nedaudz «atrautas no zemes», taču
tas ir drosmīgs pilsētas redzējums,»
atzīst M.Kaupere. Viņa atklāj, ka
skatītāji, tāpat kā agrāk šajās izstādēs, noteikti varēs smelties daudz
jaunu ideju. Izstādes «Pilsēta 2020»
atklāšanā šodien piedalīsies arī
vairāki darbu autori. Jāpiebilst, ka
šī ir lieliska iespēja skolēniem, kuri
interesējas par Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolu, iepazīt audzēkņu veikumu.

Ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris

Atklāšanas pasākums sākās ar Latvijas, Jelgavas
un Latvijas Olimpiskās komitejas karogu pacelšanu. Tos mastā uzvilka sportisti, ar kuriem jau var
lepoties ne tikai Jelgava, bet visa Latvija, – futbola
kluba «Jelgava» kapteinis aizsargs Valērijs Redjko
(no labās), Latvijas čempione peldēšanā Ilona Badune un čempions smaiļošanā un kanoe airēšanā
Gatis Pranks.

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Jelgavas
mērs Andris Rāviņš, pēc svinīgās ZOC atklāšanas viesojoties ģērbtuvēs, vēlēja veiksmi mūsu
futbolistiem, kuri gatavojās draudzības spēlei
ar Anglijas premjerlīgas komandu FC «Blackpool». Tāpat V.Zatlers novēlēja Jelgavai savus
čempionus un atgādināja, ka ZOC atklāšana ir
jauns sākums.

Foto: Ivars Veiliņš
ZOC atklāšanā stadionā aizvadīta arī pirmā futbola draudzības spēle
starp FK «Jelgava» un FC «Blackpool». Vairāk nekā 1700 skatītāju priekšā sensacionālu uzvaru ar rezultātu 2:1 izcīnīja mājinieki. Jāatzīmē, ka
līdz ar to jelgavnieki kļuvuši par vienīgo komandu Latvijas vēsturē, kas
guvusi vārtus un arī uzvarējusi Anglijas premjerlīgas komandu. Vārtus
jelgavnieku labā guva Vladislavs Kozlovs un Oļegs Malašenoks.

Kārtīgu multifunkcionālā
centra iesvētīšanas deju
bija sarūpējuši arī bērnu
un jauniešu
centra «Junda» deju studijas «Benefice» dejotāji.

