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Šodien atklāj ZOC

Šodien svinīgi atklāj Zemgales Olimpisko centru, bet jau 11. septembrī te notiks Atvērto durvju un Sporta diena, kurā dažādās disciplīnās
Foto: Ivars Veiliņš
sevi pārbaudīt un jaunus rekordus uzstādīt varēs ikviens jelgavnieks.
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien pulksten 16.30
svinīgi atklās multifunkcionālo sporta kompleksu Zemgales Olimpiskais
centrs (ZOC). Pēc valsts
un pašvaldības viesu uzrunām sekos 4. vidusskolas pūtēju orķestra
priekšnesumi. Pēc tam
draudzības spēle starp
Jelgavas futbola klubu
un Anglijas premjerlīgas
klubu «Blackpool», ko
tiešraidē translēs arī LTV
7, bet tie, kuriem nav biļetes uz šodienas spēli, ar
ZOC varēs iepazīties pēc
nedēļas – 11. septembrī,
kad jaunajā kompleksā
notiks Sporta diena.
ZOC svinīgi atklās Jelgavas mērs
Andris Rāviņš un Valsts prezidents
Valdis Zatlers, bet pulksten 17
sāksies svētku koncerts, pēc kura
– futbola spēle, ko no pulksten 17.50

tiešraidē translēs LTV 7 kanālā.
A.Rāviņš uzsver, ka jaunais centrs
būtiski ietekmēs pilsētas sporta
dzīvi, jo paver iespējas mūsu sportistiem trenēties un spēlēt pilnvērtīgākos apstākļos. Plānots, ka jauno
kompleksu sporta nodarbībām
izmantos pilsētas skolēni, te notiks
dažāda mēroga sacensības futbolā,
vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā
un citās sporta spēlēs. Tāpat tajā
trenēsies Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbolisti, futbolisti un
vieglatlēti, ZOC kļūs par treniņu
un sacensību vietu arī vairākiem
sporta klubiem. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents
Aldons Vrubļevskis norāda, ka līdz
ar ZOC pabeigšanu noslēdzies cikls
un nu katrā Latvijas pilsētā, kurā
ir augstskola, ir moderns sporta
komplekss.
Sava veida Atvērto durvju diena,
kad ZOC būs pieejams plašākai
publikai, būs 11. septembrī – tur
notiks Sporta diena ar plašu programmu. Šo dienu LOK pasludinājusi par Latvijas Olimpisko dienu,

kuras devīze ir «Uzstādi savu
olimpisko rekordu!». Sporta servisa centra projektu vadītāja Guna
Trukšāne stāsta, ka šajā dienā septiņos Latvijas olimpiskajos sporta
centros, tostarp Jelgavā, ikviens
var mēģināt uzstādīt savu olimpisko rekordu basketbola tālmetienos,
volejbola servēs, futbola driblā un
pievelkoties pie stieņa. Dalībnieku
rekordus varēs reģistrēt «rekordu
grāmatā», pievienojot uzfilmēto
materiālu portālā www.sportacentrs.com.
Tomēr tās nav visas Sporta
dienas aktivitātes. Sākot no pulksten 10.30, ikviens varēs apskatīt
centru, kā arī piedalīties vai vērot
dažādas sportiskās aktivitātes.
Programmā: orientēšanās sacensības «Iepazīsti Zemgales Olimpisko
centru», vieglatlētikas trīscīņa, riteņbraukšanas meistarība bērniem
(dalība ar saviem velosipēdiem),
zviedru stafetes jauktajām skolu
komandām, Otrais Jelgavas sievu
nešanas čempionāts (vadīs spēkavīrs Raimonds Bergmanis). Ar

sievu nešanas sacensību nolikumu
var iepazīties Sporta servisa centrā
un portālā www.jelgavasvestnesis.
lv. G.Trukšāne piebilst, ka visās
disciplīnās sporta speciālisti vēros
bērnu un jauniešu sportiskos dotumus un jaunos talantus aicinās
nopietnāk pievērsties attiecīgam
sporta veidam.
Tāpat būs iespēja vērot jaunās
BMX trases atklāšanu un atbalstīt
savējos Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas kausa un BMX Open
«Zemgales kausa» izcīņā, kas sāksies pulksten 12. Bet sporta dienas
noslēgumā – Jelgavas sieviešu
volejbola kluba un Latvijas kadetu
izlases komandu volejbola spēles
demonstrējums. Sporta dienas
pasākumi ir bez maksas.
Jāatgādina, ka ZOC platība ir
61 520 kvadrātmetri, tā būvniecība sākta 2007. gadā un kopumā
izmaksāja 16,5 miljonus latu.
Darbus veica «LEC». Turklāt, lai
atrisinātu satiksmes organizācijas
jautājumus, ap ZOC sakārtoti seši
ielu posmi.

Mācības sāk 7076 skolēni, no tiem 696 – pirmklasnieki
 Ritma Gaidamoviča

Vakar, 1. septembrī, visās
pilsētas izglītības iestādēs
sācies jaunais – 2010./
2011. – mācību gads.
Uz 16 skolām devušies
nedaudz vairāk nekā
7000 skolēnu, tostarp
696 pirmklasnieki un 579
skolēni, kuriem šogad
jābeidz vidusskola.
«Neskatoties uz to, ka ir sācies
jaunais mācību gads, skolēnu skaits
ik pa brīdim mainās, kāds vēl nāk
klāt, cits izdomājis varbūt mainīt
skolu. Precīzu skolēnu skaitu zināsim tikai pēc dažām dienām,»

atzīst Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
«Šis man ir nozīmīgs gads, jo jābeidz 9. klase. Ļoti vēlos uzlabot sekmes svešvalodās un matemātikā. Ir
jāsarauj,» teic Spīdolas ģimnāzijas
audzēkne Lelde Bāra. Savukārt 3.
pamatskolas pirmklasnieks Ēriks
Miķelsons atzīst, ka ļoti grib iet uz
skolu, lai mācītos matemātiku, jo viņam patīk rēķināt. «Sajūtas ir labas
– jauna skola, jauni draugi, jaunas
iespējas. Vajag tik visu izmantot,» tā
saka Mihails Imajevs-Terehovs no
Spīdolas ģimnāzijas 10. klases.
Īpaši, protams, vakar šī diena
sākusies teju 700 pirmklasniekiem,
kuri uz skolu devušies pirmo reizi.
(Turpinājums 3.lpp.)

Tradicionāli
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā jaunais mācību gads ar vēstures
stundu par Academia
Petrina sācies 102 Spīdolas ģimnāzijas audzēkņiem,
kuri skolā sāk mācīties tikai šogad. Foto: Ivars Veiliņš
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Siltums nemaksās tik
dārgi, kā bija prognozēts
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan «Latvijas gāze»
paziņojusi, ka septembrī siltumapgādes uzņēmumiem dabasgāzes tarifi samazināsies
vidēji par 12 procentiem, turklāt prognozē, ka šāds tarifs
saglabāsies līdz gada
beigām, patērētājiem
par siltumu šosezon
tik un tā nāksies maksāt vairāk nekā pagājušajā apkures sezonā. «Neskatoties uz šo
samazinājumu, vidējā
dabasgāzes cena šajā
apkures sezonā tik un
tā būs lielāka nekā
pērn. Līdz ar to par
apkuri būs jāmaksā
vairāk, tomēr maksa
par apkuri nekāps tik
strauji, kā iepriekš tika
prognozēts,» situāciju
skaidro Jelgavas siltumapgādes uzņēmuma «Fortum Jelgava»
valdes locekle Aina
Bataraga.
AS «Latvijas gāze» preses
sekretārs Vinsents Makaris
stāsta, ka tarifa samazinājums
ir saistīts ar akcīzes nodokļa
atcelšanu no 1. septembra, kas
tarifus samazina par sešiem
procentiem, kā arī labvēlīgu

valūtu attiecību.
Lai gan gada pēdējos mēnešos
dabasgāzes cena samazinās,
A.Bataraga norāda, ka kopumā
maksa par gāzi šajā apkures
sezonā ir augstāka nekā pērn.
Ja pagājušajā apkures sezonā
vidējā dabasgāzes cena bija 115
lati par 1000 kubikmetriem,
tad nu saskaņā ar «Latvijas
gāzes» prognozēm tā būs 180
lati par 1000 kubikmetriem.
Pie šādas gāzes cenas Jelgavas
reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais siltuma tarifs ir 41,97
Ls/MWh bez PVN, kas ir par
18,6 procentiem augstāks nekā
pagājušajā apkures sezonā, kad
siltumenerģijas tarifs bija 35,40
Ls/MWh (bez PVN). Tomēr
siltumenerģijas gala tarifs ir
atkarīgs no tā, kāda PVN likme
tiks piemērota.
«Šobrīd notiek plašas diskusijas par jautājumu, kādu
PVN likmi piemērot maksai par
siltumu. Pašlaik iedzīvotājiem
tiek piemērota samazinātā
likme, kas ir desmit procenti,»
skaidro A.Bataraga. Viņa cer,
ka samazinātā likme netiks
atcelta, pretējā gadījumā iedzīvotāji par siltumu maksās
vēl vairāk.
«Fortum Jelgava» pārstāve
izteic pieņēmumu, ka dabasgāzes cena pēc Jaunā gada varētu
mainīties, proti, samazināties.
(Turpinājums 3.lpp.)

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.
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viedokļi

Pagājušajā nedēļā domes sēdē deputāti nobalsoja par jaunas
iestādes – Jelgavas reģionālā Tūrisma centra – izveidi pilsētā.
Apstiprināta arī iestādes vadītāja – Anda Iljina. Un līdz ar
to faktiski darbu var sākt jauna struktūra, kuras mērķis ir
tūrisma un kultūrizglītības attīstības veicināšana Jelgavas
pilsētā un apkārtnes novados. Centrs atradīsies atjaunotajā
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, un tā uzdevumos ietilps tūrisma
un ar tūrismu saistītu pakalpojumu organizēšana un sniegšana,
jaunu tūrisma produktu izstrāde, gidu darbības koordinēšana
pilsētā, vienota tūrisma produkta mārketinga attīstības un
atpazīstamības veicināšana, kā arī sadarbības veidošana ar
citām pašvaldībām gan Zemgalē, gan citviet Latvijā.
Šobrīd līdz ar iestādes izveidošanu un vadītājas apstiprināšanu
taps arī centra stratēģija, kas jau daudz detalizētāk parādīs
to, kādā virzienā centrs strādās nākotnē. Taču vēl pirms tam
«Jelgavas Vēstnesis» ar tūrismu saistītiem cilvēkiem jautā, ko
viņi sagaida no jaunizveidotās iestādes.

«Līdz šim vairāk darbojās
privātie kontakti»

Ginta Linīte, LLU muzeja
vadītāja:
«Es varu piekrist, ka šobrīd
trūkst tādas vienotas tūrisma attīstības pilsētā, taču tajā pašā laikā
pils ļoti veiksmīgi sadarbojas ar
pilsētas un novada Tūrisma informācijas centru, kas atrodas novada
domē, ar Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju, Alunāna muzeju, viesnīcu «Jelgava».
Tie vairāk ir personīgie kontakti
– mēs kopīgi startējam dažādās
izstādēs, iesakām tūristiem, kas
ierodas pilī, apmeklēt citus pilsētas
muzejus, jo zinām, kas tajā brīdī tur
notiek, ko ir vērts aplūkot. Tomēr,
ja mēs skatāmies plašāk, ar to vien
ir par maz – visas tūrisma jomā
iesaistītās puses, tā arī nav sēdušās
pie viena galda, un šis process pilsētā vienoti koordinēts netiek. Kat-

rā ziņā man ir
milzīgs prieks
par torņa atjaunošanu un
es ceru, ka arī
ar jaunizveidoto iestādi mēs
cieši sadarbosimies. Iespējams, ka viņi
tiešām beidzot
būs tie, kas
vadīs tūrisma
attīstību pilsētā, un līdz ar
to ieguvējs būs ikviens. Līdz šim,
šķiet, ik pa laikam ir uzpeldējusi
kāda tūrisma attīstības biedrība,
kas it kā ir gatava šādu funkciju
uzņemties, bet, cik ātri tā uzradās,
tik ātri arī pazuda. Tāpēc gribas
ticēt, ka šī iestāde būs nopietns
veidojums, kas strādās ilgtermiņā.
Katrā ziņā šāda koordinācija un
ilgtermiņa attīstība ir ļoti nepieciešama. Protams, pils ir tā, kas
tūristiem gan Latvijā, gan ārpus tās
ir plašāk zināma, tomēr mums vieniem pašiem trūkst tādu resursu,
lai uzsāktu vērienīgas informatīvas
kampaņas, ārpus valsts veicinātu
savu atpazīstamību, piesaistītu
tūristus pilsētai. Tieši tas būtu
šāda centra uzdevums – izstrādāt
tūristiem saistošu programmu un
piedāvāt to gan Latvijas apceļotājiem, gan ārvalstu viesiem.»

«Tūrisms – 1/4 daļa no
darba pienākumiem»
Tabita Šķerberga, Jelgavas
pilsētas, Jelgavas novada un
Ozolnieku novada Tūrisma
informācijas centra tūrisma
informācijas speciāliste:
«Līdz šim mūsu tūrisma centra
sadarbība ar pilsētu nav bijusi strikti
reglamentēta, lai gan 2002. gadā to
izveidoja rajona padome, pilsētas
dome un Tūrisma attīstības valsts
aģentūra, kur galvenās funkcijas
tolaik uzņēmās rajona padome.
Es, protams, arī piekrītu, ka centra
kapacitāte nav bijusi tik augsta, kā
to varētu vēlēties, bet jāsaprot, ka
mēs, divas speciālistes, kuras līdz
šim centrā strādājām (no pagājušā
gada vairs tikai viena speciāliste
– red.), faktiski esam novada domes Projektu nodaļas darbinieces,
kurām tūrisma joma ir tikai viena
ceturtā daļa no visiem darba pienākumiem. Centram nav bijis arī
patstāvīgs budžets, un tā darbs
nav orientēts uz peļņu. Katrā ziņā
savu iespēju robežās esam centušies
popularizēt pilsētas un novadu tūrisma objektus – izdevuši bukletus,
rīkojuši seminārus uzņēmējiem,
informējuši tūristus par iespējām
pilsētā un abos novados. Tomēr ir
virkne jautājumu, kas mums nav
bijuši pa spēkam, – galvenokārt cilvēkresursu trūkuma dēļ. Tieši tāpēc
no rekonstruētā torņa un tur izveidotās iestādes sagaidām ļoti daudz.
Mēs neizbēgami savienosimies ar šo
iestādi, un visticamāk, ka turpmāk

dus svētkos, tāpat arī Pilsētas
svētkos, un gribētāju netrūka.
Tas tikai nozīmē, ka ir jāattīsta
piedāvājums.
Pagaidām esmu diezgan rezervēta pret jaunizveidoto Jelgavas
reģionālo Tūrisma centru, kas
darbosies atjaunotajā Trīsvienības baznīcas tornī. Kāpēc? Tāpēc,
ka tas ir tikai pats sākums – ir izveidota iestāde, bet nav vēl tapusi
tās darbības stratēģija, lai varētu
izdarīt secinājumus, kā un kurā
virzienā tā strādās. Kad darbs
sāksies, varēs arī vērtēt, tāpēc es
saku: laiks rādīs. Katrā ziņā saskatu, ka būtiskākais uzdevums
ir mainīt sabiedrības viedokli par
to, ka Jelgavā tūrists piestāj tikai
divas stundas caurbraucot. Nav
iespējams, ka būtu pilsēta, kurā
nav, ko parādīt! Tas ir stereotips,
kas jāmaina. Mums ir pietiekami
daudz bagātību, kas tikai jāizceļ.
Kaut vai vecpilsēta – pašvaldība
tajā ir ieguldījusi vērienīgus līdzekļus, tagad tikai nepieciešams
saistošs stāstījums, un mums
atkal ir, ko izcelt. Ja šis process
tiktu koordinēts un virzīts, es
noteikti redzu iespēju tūrismu
veidot kā būtisku Jelgavas daļu.
Tāpēc jaunas iestādes izveidošana noteikti ir ieguvums, atliek
vien cerēt, ka tā sevi pierādīs arī
darbībā.»

tieši pilsēta uzņemsies tūrisma attīstības koordinatora lomu. Šis varētu
būt īstais brīdis tādam kārtīgam
grūdienam, lai beidzot tūrisms tiktu
vienoti koordinēts un tā būtu ne
tikai informatīvu materiālu izdošana un cilvēku informēšana, bet jau
nopietna attīstība, kas balstīta uz
ilgtermiņa stratēģiju.
Taču tai pat laikā jāatzīst, ka ne
tikai šāda vienota koordinatora
trūkums ir radījis šķēršļus līdz
šim. Arī paši uzņēmēji bieži vien
nav izrādījuši pietiekamu interesi.
Jā, viņi izsaka pārmetumus par
nepietiekamu atbalstu tūrismam
un gaida, ka kāds nāks un šo jomu
sakārtos, taču paši ir kūtri. Mēs
jau savā darbā saskārāmies ar to,
ka uzņēmējs pat nav ieinteresēts

painformēt mūs, piemēram, par
savas kafejnīcas darba laiku maiņu,
par jaunumiem savā viesu namā.
Reti kurā pilsētā kāds tūrisma speciālists nodarbojas ar to, ka apzvana
katru viesu namu, atpūtas vietu, lai
precizētu un atjaunotu informāciju,
– tā būtu uzņēmēju atbildība, ieinteresētība. Taču mēs līdz šim ne tikai
apzvanījām katru, bet arī tūrisma
bukletā šo informāciju publicējām
bez maksas, kas arī citviet jau sen
kā ir maksas pakalpojums. Tas
tikai skaidri pierāda, ka Jelgavai
patiesi ir nepieciešams tāds kārtīgs
pavērsiens tūrisma jomā, lai beidzot
visas ieinteresētās puses sāktu
sadarboties un kopīgi virzītos uz
mērķi. Ceram, ka jaunizveidotais
centrs šo funkciju spēs īstenot.»

«Jelgavas potenciāls ir vairākos aspektos»

«Jāmaina stereotips, ka
Jelgavā tūrists piestāj tikai
divas stundas caurbraucot»
Ināra Ozola, ceļojumu
aģentūras «Star Tours» direktore:
«Ja godīgi, tad man ir jāatzīst,
ka līdz šim tā arī neesmu sapratusi, vai pilsētā ir kāds speciālists
vai organizācija, kas koordinē tūrisma attīstību. It kā ir dzirdēts,
ka pastāv tāda Zemgales Tūrisma
attīstības biedrība, ko vada Andris Tomašūns, bet tā arī neesmu
izjutusi, ar ko tā nodarbojas un
vai vispār vēl eksistē. Tāpat arī
Tūrisma informācijas centrs, kas
atrodas Jelgavas novada domē,
– šķiet, ka viņu galvenā funkcija
ir tūrisma bukletu izdošana. Nenoliedzu, ka tas ir svarīgi, taču ir
virkne attīstības, sadarbības jautājumu, kas nekādi netiek virzīti.
Tāpēc arī mēs kā tūrisma aģentūra līdz šim esam darbojušies, tikai
izmantojot savu potenciālu. Jā,
mums ir arī piedāvājums Jelgavas
apskatei, bet nevar noliegt, ka pilsētā zinu tikai vienu profesionālu
gidu, tāpēc, ja ierodas vairākas
grupas ārzemnieku, tad pat gidu
nākas algot no Rīgas. Taču tai pat
laikā esam secinājuši, ka ne tikai
ārzemniekus interesē Jelgava kā
tūrisma objekts – labprāt iespēju
apskatīt ievērojamākās vietas
pilsētā izmanto arī jelgavnieki.
Esam rīkojuši ekskursijas pa
Jelgavu Piena, maizes un me-
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Ojārs Spārītis, mākslas zinātņu doktors:
«Drosmīgi pasniegt savu tūrisma
produktu var tas, kurš to spēj darīt
profesionāli. Agrāk pie ciema kalēja
visi zināja ceļu, jo visiem bija zirgi un
visiem vajadzēja tos apkalt. Kalējs
iztika bez reklāmas, un viņu uzmeklēja tāpēc, ka viņš bija labs meistars.
Tagad, ja skaļi nereklamēsiet, ka
šajās mājās cep visgaršīgākos pīrāgus, to neviens neuzzinās. Turklāt
ar pīrāgiem vēl ir par maz – vajag
arī alu un pirti, un puķes dārzā, un
atsevišķu istabu ar duškabīni un
WC. Palūkojieties, kā «Lauku ceļotājs» pa šiem gadiem ir izaudzinājis
savus pakalpojumu piedāvātājus.
Visi zina, kā piedāvāt kaut ko saistošu, neparastu vai kā mārketēt pat
to, kas ir arī kaimiņam. Taču tai
pat laikā nevar sagaidīt, lai katrā
lauku mājā, kur aug ābeles, būtu
arī profesionāls tirdzniecības menedžeris, kas pratīs pārdot ābolus.
Tā vienkārši nenotiek!
Problēmas tūrisma jomā Latvijā? Vienīgā un galvenā problēma
neatkarīgajā Latvijā pēc 1991. gada
bija un ir tā, ka valstiski tūrisms
netika atzīts kā pelnoša tautsaimniecības nozare, netika subsidēts,

Latvijas tūrisma produkts
netiek pienācīgi reklamēts
un pārdots uz
āru, netiek atbalstīts sīkais
uzņēmējs – tas,
kurš piešķir
zemei krāsainību un rada
tās neatkārtojamo identitāti.
Mums tagad ir
neinteresanti,
eiroremontus
pieredzējušu
viesnīcu blāķi. It visur
Latvijā par
kredītu naudu
ir sacelts vezumiem baļķu
namiņu kā viesu mājas, ēdināšanas
uzņēmumi, mazas «Lido» kopijas,
bet daudzas no tām saimniekiem
ir nācies slēgt, jo kredītu atdot
nebija iespējams lēnās aprites un
mazās peļņas dēļ. Bet valsts varēja
šo tautsaimniecības nozari balstīt,
glābt mazo uzņēmēju, kurš tieši
attālākos lauku nostūrus atdzīvina
un dara pievilcīgus. Ventspils un
Liepāja izdzīvos pašas, jo tur ir
pelnoša infrastruktūra, bet kas palīdzēs vientuļam uzņēmējam savest
kārtībā Ezerniekus, Sauleskalnu,
Embūtes Joda dambi, Bramberģes
pili pie Jelgavas? Tāpēc atbildība
prasāma no tuvredzīgās valdības,
kas 20 gadus nav ieraudzījusi
tūrismā pelnošu tautsaimniecības
nozari, kuras attīstīšana palīdzētu
noturēt pie šīs zemes cilvēkus, dodot
tiem darbu un ļaujot īstenot savu
mīlestību pret savu zemi un kultūras pieminekli. Jelgavas potenciāls
ir vairākos aspektos, kurus, es ceru,
Sv. Trīsvienības tornī sēdošie tūrisma speciālisti spēs labāk saredzēt
un pēc problēmas definēšanas atradīs veidus, kā nokļūt pie risinājuma,
peļņas un interesanta tūrisma
piedāvājuma.
Jelgava var piedāvāt un jau sek-

mīgi piedāvā Kurzemes hercogistes
galvaspilsētas, hercogu dinastijas, to
kultūras un vēstures tēmu.
Tomēr tai pat laikā jāatzīst, ka
Jelgava kā kontrastu pilsēta nav
pietiekami novērtējusi savus dažus
pēc kara posta atlikušos arhitektūras objektus – koka mājas, pildrežģa
būves –, ļaujot tām sagrūt. Bet tie
bija un ir vienīgie hercogu laika
liecinieki. Eksotiska ir Jelgavas
ievērojamo viesu tēma, karaļus, blēžus un valstsvīrus ieskaitot. Kādēļ
netiek runāts par Kārli XII Jelgavā,
par Vilhelmu II un Hindenburgu,
kaut vai par to pašu Bermontu. Kur
ir saraksts ar ievērojamiem baltvāciešiem – muižniekiem, ierēdņiem,
mācītājiem, amatniekiem, slavenām
un talantīgām sievietēm, kas darīja
Jelgavu slavenu un skaistu? Arī Pirmais un Otrais pasaules karš būtu
tēma, kas ļautu kā pāri robežšķirtnei redzēt, kas Jelgavā ir bijis un kas
palicis. Jā, karš nopostīja Jelgavu
līdz pamatiem. Bet tagad – 70 gadu
pēc kara – vairs nevar aizbildināties
ar to, ka vēsture Jelgavā sākas tikai
ar 1945. gadu. Arī 1940. – 1960. gadi
ar drupu novākšanu, jauno dzīvokļu
ēku celtniecību, pirmo ūdensvadu,
kanalizāciju, elektrību un cilvēciska
komforta atjaunošanās prieku ir
saistoša vēsture, par kuru es un vēl
daudzi labprāt vēlētos ko uzzināt.
Ja reiz Jelgava ir industrijas pilsēta,
tad arī šos panākumus gribētos
saistošā veidā redzēt piedāvātus
kā tūrisma produktu, bet dzelzceļš
nīkuļo, pirmā Ulmaņa laikā celtā
cukurfabrika – beigusi pastāvēt,
un, vai apskatot kaut vienu saglabātu RAF autobusiņu, ir iespējams
dzirdēt stāstu par Jelgavu kā autoindustrijas gigantu?
Bet vēl ir cilvēki, kas Jelgavu ir
veidojuši pēdējos 50 – 70 gados. Vai
viņu dzīves vietas, viņu darbi, veikums un domas ir dokumentētas,
lai kļūtu par pilsētas vēstures un
vienlaikus tūrisma produktu?»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Ar kādām sajūtām
sagaidāt jauno
mācību gadu?
Ligita Ausmiņa, Spīdolas
ģimnāzijas
mājturības
skolotāja:
- Noteikti ar labām domām,
pozitīvām sajūtām. Gribu
teikt, ka tas ir darbs, maize, jauni
bērni un jauks kolektīvs. Gribas, lai
jaunajā audzināmajā klasē augtu
radoši, mērķtiecīgi, sekmīgi un
sportiski bērni. Lai man turpinātos
laba sadarbība ar vecākiem. Pirmā
sapulce liek domāt, ka tā tas būs.
Protams, man ir jaunas idejas, ko
kopā ar bērniem paveikt.
Svetlana Gribanova, Valsts
ģimnāzijas angļu valodas
skolotāja:
- Protams,
skolā gaidām
atgriežamies
jaukus, saprātīgus un atbildīgus skolēnus. Patiesībā ir tādas labas sajūtas, apzinos,
ka priekšā grūts darba process, taču
tas noteikti nesīs augļus. Kā katrs
skolotājs, noteikti gaidu to paldies
no skolēniem gada noslēgumā.
Dita Mūrniece, 4. pamatskolas mūzikas
skolotāja:
- Jauns gads,
kaut kā jauna
sākums. Vasara bija brīnišķīga, spēki
ir uzkrāti diezgan. Gribas, lai ne
man, ne bērniem netrūkst radošas
izdomas. Man ir jauna audzināmā
klase, tāpēc šo gadu es sauktu par
pārbaudījumu gadu.
Judīte Poriķe,
Amatniecības
vidusskolas
informātikas
skolotāja:
- Gaidu atpakaļ
savu audzināmo grupu – 2.
kursu, gribas
redzēt viņu izaugsmi, jo daļa no
viņiem vasarā strādājuši, uzkrājuši
pieredzi. Tāpat šajā mācību gadā
mani un pirmkursniekus gaida
pārmaiņas – izmēģināsim jaunu
mācību metodi, jaunākās tehnoloģijas.
Rūta Bergmane, 1. ģimnāzijas mūzikas
skolotāja:
- Protams, ka
gaidu to ar patīkamām sajūtām. Vispirms
jau ir gandarījums par paveikto dziesmu un
deju svētkos, tagad ir iespēja doties
tālāk pa jau iemīto taku, jāīsteno
jauni mērķi. Katrā gadījumā uz visu
raugos optimistiski.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
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Skolēni aktīvi izmanto iespēju
pilsētas autobusos braukt lētāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau augusta pēdējās dienās pie Jelgavas Autobusu parka (JAP) kasēm veidojās rindas, jo izglītības
iestādes skolēniem steidza iegādāties mēnešbiļetes braukšanai pilsētas
sabiedriskajā transportā
septembrī. JAP aprēķini
liecina, ka jau šobrīd jaunā mācību gada pirmajam mēnesim nopirktas
vairāk nekā 600 skolēnu
mēnešbiļetes.
Uzņēmuma valdes loceklis Pēteris Salkazanovs atgādina, ka skolēniem, iegādājoties mēnešbiļetes,
tiek piemērotas atlaides. Saskaņā
ar domes lēmumu Jelgavas vispārizglītojošo skolu klātienes audzēk-

ņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta
pilsētā, tiek piešķirta atlaide 50
procentu apmērā no mēnešbiļetes
cenas, tādējādi viņi par mēnešbiļeti
maksā desmit latus. Savukārt bērni
no trūcīgajām ģimenēm ar attiecīgu
izziņu no Sociālo lietu pārvaldes var
saņemt vēl pabalstu mēnešbiļetes
iegādei 50 procentu apmērā no tās
cenas, tādējādi viņiem par mēnešbiļeti nav jāmaksā vispār.
Lai gan pagaidām vēl nevar
pateikt precīzu skaitu, cik skolēnu
mēnešbiļešu pārdotas braukšanai pilsētas autobusos septembrī,
pagājušajā mācību gadā vidēji
mēnesī tika nopirktas ap 800 mēnešbiļetēm. Lielākā daļa – ap 500
– no tām bija ar 50 procentu atlaidi,
bet pārējās – ap 300 – bezmaksas.
P.Salkazanovs pieļauj, ka šajā mācību gadā pieprasījums pēc mēnešbiļetēm varētu būt līdzīgs.

Siltums nemaksās tik
dārgi, kā bija prognozēts
(No 1.lpp.)
«Ja valdībai veiksies sarunas ar
«Gazprom», gāzes cenas nākamgad varētu kristies, bet pagaidām
vēl neviens nav izteicis prognozes,
cik liels šis kritums varētu būt,»
norāda A.Bataraga. Protams,
siltumapgādes uzņēmums ir ieinteresēts, lai cena netiktu sadārdzināta, jo jau pēc pagājušās sezonas
daudzi patērētāji bija palikuši
parādā – kopējā parāda summa
sasniedza 1,13 miljonus latu. Uz

1. augustu parāda summa bija
samazinājusies par vairāk nekā 25
procentiem un bija 840 000 latu.
«Ceram, ka līdz apkures sezonas
sākumam daļa parāda vēl tiks
dzēsta, tāpēc ar katru parādnieku
strādājam individuāli,» piebilst
A.Bataraga. Viņa norāda, ka, pēc
iespējas ilgāk novilcinot apkures
pieslēgšanu, diez vai tiks sasniegts
plānotais ietaupījums, jo siltums,
kas būs jāpatērē, lai izsalušo ēku
piesildītu, galu galā būs lielāks.

Izmaiņas maksā par siltumu
Gads

Vidējā dabasgāzes
cena (Ls/1000 m3 )

2009./2010. gada apkures sezona
2010./2011. gada apkures sezona

Siltuma tarifs
(Ls/MVh, bez PVN)

115		
180		

35,4
41,97

2010./2011. gada apkures sezonas siltumenerģijas gala tarifa prognoze
41,97 +10% PVN (iedzīvotājiem) = 46,17 Ls/MWh
41,97 + 21% PVN (juridiskām personām) = 50,78 Ls/MWh

Mācībām pieteikušies teju 100 strādājošie
 Ritma Gaidamoviča

Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) ievieš
jaunu Eiropas Sociālā
fonda projektu «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām».
Jaunā programma piedāvā nodarbinātām
personām pilnveidot
nepieciešamās prasmes,
sedzot personas mācību
maksu līdz 250 latiem.
Jelgavas filiālē dažādiem
kursiem pieteikušies jau
97 strādājošie.
NVA Jelgavas filiāles koordinējošā eksperte Anita Dolace stāsta, ka
interese par jauno programmu ir
liela. Tā paredz ļaut nodarbinātām
un pašnodarbinātām personām
pilnveidot darbam nepieciešamās
zināšanas, no NVA puses nodrošinot apmaksu ar kuponu sistēmu
par mācībām. Maksimālā summa,
ko apmaksās, ir no 225 līdz 250
latiem. «Interese tikai pieaug, īpaši
šonedēļ, kad dienā jau reģistrēti
vairāk nekā 20 cilvēki. Strādājošie izmanto piedāvāto iespēju, jo
kāpēc gan nepapildināt zināšanas
bez maksas vai ar nelielu līdzfinansējumu,» tā A.Dolace. Šobrīd
pieteikušās pārdevējas, degvielas
uzpildes stacijas operatori, gaļas
pārstrādes uzņēmuma darbinieki,
skolotāji, augstskolas pasniedzēji,
transporta uzņēmuma darbinieki.
«Lielākā daļa vēlas mācīties angļu
valodu, arī vācu un norvēģu valodu. No lielveikalu darbiniekiem
ir iesniegumi par valsts valodas
apguvi. Skolotājiem ir interese
par pedagoģiskām programmām,»

stāsta A.Dolace. Tiesa, tas, kurās
izglītības iestādēs mācības notiks
un kādas īsti vēl programmas līdztekus valodām tiks piedāvātas, būs
zināms pēc 6. septembra, jo šobrīd
izglītības iestādes vēl piesakās.
Mūžizglītības pasākumos tiek
atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides programmās
(no 160 stundām) un neformālās
izglītības programmās (no 24 līdz
159 stundām).
Dalībai mūžizglītības pasākumos
var pieteikties strādājoša persona
(izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura ir vecumā
no 25 gadiem, atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona, kura pēdējo formālo
vai neformālo izglītību ieguvusi
vismaz pirms gada vai agrāk, kura
pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņēmusi karjeras konsultanta atzinumu par nepieciešamību iesaistīties
konkrētās izglītības programmas
apguvē. Šīs mērķa grupas pašas
nodrošina līdzmaksājumu desmit
procentu apmērā no NVA izsniegtā
mūžizglītības kupona vērtības.
Mūžizglītības kupona maksimālā
vērtība šīm personām nepārsniedz
225 latus. NVA sedz mācību maksu
par izglītības programmas apguvi
līdz 250 latiem pilnībā, ja persona
atbilst vismaz vienam no šādiem
kritērijiem: līdz pensijas vecumam
atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, ir
divi vai vairāki bērni vecumā līdz
18 gadiem, ir noteikta invaliditāte vai arī persona ir atzīta par
trūcīgu.
Lai saņemtu mūžizglītības kuponu mācībām, jāreģistrējas NVA
Jelgavas filiālē pie A.Dolaces 3. kabinetā. Tas izdarāms katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 16.30.

3

Maskavas mērs: «Jelgava ir
labs sadarbības partneris»

 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgava ir labs sadarbības partneris, par ko
esam pārliecinājušies.
Tā ir pilsēta, kurai ir ne
tikai attīstīta rūpniecība,
bet arī kultūra un citas
jomas, turklāt manāmi
arī ieguldītā darba augļi.
Jelgavai, tāpat kā Maskavai, svarīgi ir arī sociālie
jautājumi un tiek domāts
par tādu sfēru kā izglītības, medicīnas un sporta
attīstību,» uzskata Maskavas pilsētas mērs Jurijs
Lužkovs, kurš pagājušajā
nedēļā bija ieradies vizītē
mūsu pilsētā.
J.Lužkovs norādīja, ka pirmais
iespaids par Jelgavu viņam radies
labs, te viss ir sabalansēts – gan rūpniecība un ražošana, gan iedzīvotāju
vēlmes un sociālie aspekti. Tas,
ka arī šajos laikos Jelgavā netiek
aizmirsts par bērnudārzu, sporta
objektu būvi, J.Lužkovam liek salīdzināt mūsu pilsētu ar Maskavu,
kurā ir līdzīgas prioritātes. Tikai
jāpiebilst, ka Maskava gan ir ap 20
reizes lielāka nekā Jelgava (ja Jelgavas platība ir 60 kvadrātkilometri,
tad Maskavas – 1081) un 66 tūkstoši
Jelgavas iedzīvotāju neveido pat vienu procentu no Maskavas iedzīvotājiem (Maskava ar 10,56 miljoniem
iedzīvotāju ir Eiropas lielākā pilsēta
pēc iedzīvotāju skaita).
J.Lužkovs Jelgavā bija ieradies,
lai oficiāli atklātu mašīnbūves

rūpnīcu «Amo Plant», kura ir
Maskavas – Jelgavas kopprojekts.
Darbs pie tās izveides sākās pirms
septiņiem gadiem, nu rūpnīca
sākusi ražošanu un tajā strādā 60
darbinieki. Aizsūtīta pirmā traktoru
partija Āfrikas valstīm, drīzumā būs
gatavi pirmie desmit pilsētas zemās
grīdas autobusi «Ambassador» ar
35 sēdvietām, kas tiek ražoti pēc
Holandes koncerna «VDL» licences,
bet paralēli norit darbs pie vidējas
tonnāžas kravas automašīnu ZIL
adaptācijas Eiropas tirgum. «Tas,
kas septiņu gadu laikā ir paveikts,
ir ļoti daudz, bet priekšā gaidāms ne
mazāk apjomīgs darbs – ražošana
nupat kā uzsākta, bet tagad jādomā,
kā to paplašināt un kādos veidos
realizēt savu produkciju,» norāda
J.Lužkovs. Viņš cer, ka Jelgavā
ražotie produkti atradīs noietu ne
tikai Latvijas un pārējo Baltijas
valstu, bet arī ES valstu un Krievijas
tirgos. «Tad rūpnīca dzīvos,» piebilst
Maskavas mērs.
«Amo Plant» ražošanas direktors Juris Ričiks stāsta, ka sāktas
arī pārrunas par jaunu produktu
ražošanu. «Viens no jaunajiem
produktiem varētu būt tā saucamais skolas autobuss ar 42 – 46
sēdvietām, kurš ir ļoti izturīgs uz
ceļiem. Otrs produkts varētu būt
pilsētas zemās grīdas autobuss pēc
vācu firmas MAN licences. Ja šobrīd
mēs paši konstruējam autobusa
karkasu, tad MAN gadījumā mums
būtu mazāk darba, jo plānots ievest
jau gatavus karkasus, te būtu jāveic
tikai iekšējie darbi,» tā J.Ričiks.
Vienlaikus ar ražošanas papla-

Maskavas
mērs Jurijs
Lužkovs (centrā) Jelgavā
bija ieradies,
lai oficiāli
atklātu mašīnbūves rūpnīcu
«Amo Plant»,
kura ir Maskavas – Jelgavas
kopprojekts.
Foto: Ivars
Veiliņš
šināšanu uzņēmums plāno būvēt
kompozītmateriālu detaļu rūpnīcu.
«Amo Plant» valdes loceklis Aleksejs
Maslovs stāsta, ka rūpnīcas projekts
jau ir izstrādāts, bet šobrīd tiek meklēti veidi, kā piesaistīt nepieciešamo
finansējumu. Jaunajā ražotnē,
kuras nosaukums būs «Amo Plast»,
plānots investēt 15 miljonus eiro.
Daļu no līdzekļiem paredzēts iegūt
caur ES struktūrfondiem, savukārt J.Lužkovs vizītes noslēgumā
apstiprināja, ka Maskavas valdība,
visticamāk, piešķirs nepieciešamos
papildu līdzekļus, jo uzskata šo
projektu par perspektīvu. Jaunajā
rūpnīcā plānots ražot plastikātus,
kas nepieciešami gan mašīnbūvē,
gan citās nozarēs. Ja Jelgavā tiks
uzbūvēta kompozītmateriālu detaļu
rūpnīca, tā būs vienīgā Eiropā.
Pēc iepazīšanās ar ražošanas
procesu Maskavas mērs apliecināja,
ka ar paveikto ir apmierināts. «Man
patīk strādāt ar Jelgavas pilsētas
vadību, jo tie ir darījumu cilvēki,
kas dara, nevis tikai runā. Turklāt
mūsu kopīgais projekts tiešām ir
perspektīvs,» tā J.Lužkovs. Jāpiebilst, ka «Amo Plant» ir pirmais
lielais projekts, kas Latvijā tiek realizēts ar Maskavas līdzfinansējumu.
Vizītes noslēgumā pilsētas Viesu
grāmatā Krievijas galvaspilsētas
mērs ierakstījis: «Pirmo reizi atrodos Jūsu pilsētā, un mani pārsteidz
balanss, kas panākts starp pilsētas
virzību uz ekonomisko attīstību un
cilvēcisko faktoru, uz ko vērsts Jelgavas telpas komforts un arhitektūras sociālie objekti. Novēlu veiksmi
tiem, kas rada jaunu Jelgavu!»

Mācības skolās sāk 7076 skolēni
(No 1.lpp.)
Pirmajā skolas dienā viņi saņēmuši arī daudz dāvanu. Lai gādātu
par bērnu drošību, Jelgavas pašvaldība tradicionāli pirmklasniekiem
dāvināja atstarotājus. «Latvijas
Gāze» sarūpējusi grāmatu «Gāzēna
stāsts par dabasgāzi», Satiksmes ministrija dāvināja grāmatu «Lieli ceļi,
mazi ceļi – droši ceļi», kas iepazīstina
ar ceļu satiksmes noteikumiem, bet
«Latvijas Zaļā karotīte» – burtnīcas.
Svarīgu dāvanu sarūpējusi arī «SEB
banka», kas pirmklasniekiem dāvina nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar riska segumu
1000 latu. «Protams, tas ir labs solis
no bankas puses. Mums pašiem
naudas šādam mērķim neatliek,»
teic pirmklasnieka mamma Diāna
Burharde.
G.Auza informē, ka skolu vadība
īpaši domājusi par skolēnu brīvā
laika pavadīšanas iespējām. «Visās
skolās, kur ir 1. līdz 6. klase, jaunajā mācību gadā strādās dienas
pagarinātā grupa, kurā bērniem būs
iespēja gan izpildīt mājas darbus,
gan spēlēt spēles. Pagarinātās dienas grupas skolotāju atalgojumam
naudu šogad saņemsim no valsts
budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē,

ka bērnu vecākiem nebūs jāmaksā
līdzfinansējums,» tā G.Auza. Divās
skolās pagarinātās dienas grupa
darbosies pat līdz pulksten 18 – Jelgavas 3. un 4. pamatskolā. Jelgavas
4. pamatskolas direktore Agita
Lundberga stāsta, ka viņas vadītajā
skolā šobrīd nolemts veidot četras
grupas – trīs pirmklasniekiem, no
kurām viena strādās līdz pulksten
18, un vienu jaukto grupu, kurā
mācīsies 2. – 6. klases bērni no pilsētas maznodrošinātajām ģimenēm.

Īsi

 «Paldies par to, ka šādu atkritumu
šķirošanas laukumu mums tuvumā
uztaisīja. Esam sapratuši, ka tas mums
ir izdevīgi, tagad visas lietas, ko var
sašķirot, vedam uz Salnas ielu, līdz ar
to mājās atkritumu konteiners pildās
lēnāk un nav tik bieži jāizved, varam
ietaupīt,» teic jelgavnieks Jānis Millers,
kurš laimējis «Šķirošanas maratona»
pēdējā izlozē. Viņš uz Salnas ielas
atkritumu šķirošanas laukumu nogādājis PET pudeles. Noskaidroti pēdējie
«Šķirošanas maratona» «laimīgākie»
tukšo PET, nolietoto elektropreču
un stikla īpašnieki. «Rimi» dāvanu
karti 30 latu vērtībā saņēmuši J.Millers,
Liene Vanaga, Laimnesis Ģederts, bet
SIA «Zemgales EKO» sarūpētās dāvanu
kartes 30 latu vērtībā «Kanclers» veikalā
– Dzintars Priednieks, Gunārs Kļavinskis
un Mārcis Freimanis.
 Izstāde-gadatirgus «Zemgales biznesa dienas 2010», kas bija plānotas
septembra beigās, tiks pārceltas uz
pavasari, informē Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras nodaļas vadītāja
Vineta Trankale. Šāds lēmums pieņemts
pārāk mazās uzņēmēju atsaucības dēļ.
«Iespējams, tas ir tāpēc, ka vienlaikus ar
izstādi Jelgavā arī citviet Latvijā notiks
dažādi pasākumi, gadatirgi,» piebilst
vadītāja. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka bija plānots – izstādegadatirgus «Zemgales Biznesa dienas»
notiks 24. – 25. septembrī Zemgales
Olimpiskajā centrā. V.Trankale aicina
piedalīties izstādē pavasarī. Izstādes
datumi gan vēl neesot noteikti, tomēr
tas varētu būt aprīlī maijā.
 8. septembrī – Vispasaules Fizioterapeitu diena. Šajā dienā iedzīvotāji
bez maksas aicināti doties uz konsultāciju pie fizioterapeitiem arī Jelgavā.
Iepriekš gan jāpiesakās. Jelgavā šādu
iespēju piedāvās divas medicīnas iestādes – Jelgavas poliklīnika un Zemgales
Veselības centrs. Iepriekš gan iedzīvotāji
aicināti pieteikties pa tālruņiem – Zemgales Veselības centra Rehabilitācijas
nodaļas tālrunis ir 63084627, bet Jelgavas Poliklīnikas tālruņi ir 26655256,
27894030 un 27897057. «Fizioterapeits
izvērtēs jūsu fizisko funkcionālo stāvokli
un ieteiks piemērotas, efektīvas un drošas fiziskās aktivitātes, lai arī jūs sajustu
kustību prieku,» aicinot izmantot iespēju, teic Latvijas Fizioterapeitu asociācijas
pārstāve Inese Kaļupniece.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties

«Šiem bērniem tiks nodrošināts
arī pašvaldības finansēts launags,»
norāda direktore. Savukārt 3. pamatskolas direktora vietniece Daiga
Miķelsone stāsta, ka viņu skolā līdz
pulksten 18 strādās pagarinātā dienas grupa 1. klases bērniem.
Jāpiebilst, ka no 1. septembra
autovadītājiem uz ceļiem jābūt īpaši
uzmanīgiem. Pie skolām izvietotas
arī ātrumu ierobežojošas zīmes
– 40 kilometri stundā – un patrulē
policijas darbinieki.

Jelgavas pilsētas dome aicina Nikolaja Zujeva (dzimis 1939. gada
19. maijā, miris 2010. gada 16.
augustā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, 110. kabinetā (kontakttālrunis
63005523 vai 63005470) divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar N.Zujeva īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Ja minētajā termiņā
N.Zujeva piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.
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«Jundā» 46 iespējas brīvajam laikam
 Ritma Gaidamoviča

«Jaunajā mācību gadā «Jundā»
klāt nāks jauni pedagogi – daži
no tiem pie mums atgriezīsies,
daži būs jauni, taču pats galvenais – mūsu piedāvājums pilsētas bērniem vecumā no diviem
līdz pat 25 gadiem nesarūk un
maksa par pulciņiem saglabājusies pagājušā gada līmenī,»
informē «Jundas» direktore Ilze
Jaunzeme.
Šogad «Jundā» skolotāja trūkuma dēļ
diemžēl netiks piedāvātas latviešu valodas
nodarbības taču vietā nākuši vairāki citi
jaunumi. Proti, pēc vecāku pieprasījuma
pašiem mazākajiem nodarbības notiks arī
no rīta – četrus līdz sešus gadus veci bērni
gaidīti uz Muzikālo leļļu teātri. «Skolotāja
Inguna Cine kopā ar bērniem dziedās,
veidos pirkstiņu lellītes un iestudēs muzikālas izrādes,» stāsta I.Jaunzeme. «Junda»
piedāvās arī vācu valodu. «Diezgan bieži
esam saņēmuši zvanus ar jautājumu: «Vai
jūs mācāt vācu valodu?» Vācu valodu varēs
mācīties jau no pieciem gadiem, ja bērns
prot lasīt,» stāsta direktore. Lai attīstītu
bērna valodu, runu logopēdiskās nodarbībās, bērniem no trīs gadu līdz skolas
vecumam tiek piedāvātas nodarbības «Riti
raiti, valodiņa». Pēc ilgāka laika «Jundā»
atgriezies arī teātra sports, kurā var piedalīties skolēni, sākot no 5. klases. «Brīvo improvizēšanu pasniegs tā pati skolotāja, kura
agrāk, – Zane Seipule,» piebilst I.Jaunzeme.
No skatuviskām nodarbībām klāt nākuši
baleta pamati 1. – 4. klases skolēniem. Tos
mācīs Liene Ķince, kura vadīs arī sarīkojumu un laikmetīgo deju. «Šogad no mums ir
aizgājis breika skolotājs, taču puiši netiks
atstāti bešā – divas reizes nedēļā viņiem
hiphopu un breiku pasniegs pedagogs no
Rīgas – Valērijs Oļehno. Šogad puišiem ir
iespēja darboties deju studijā «Benefice».
Dziesmu un deju svētki pierādījuši, ka
mūsdienu dejā ir puišu trūkums, tāpēc
«Benefice» šogad īpaši aicina pievienoties
tieši puišus,» tā I.Jaunzeme. Nedaudz citādā formā darbu septembrī sāks brīvā laika
pavadīšanas klubs «Pietura», kurā jaunieši
varēs saturīgi pavadīt brīvo laiku, organizēt
dažādas aktivitātes. «Pieturu» vadīs jauns
skolotājs, kurš uz mūsu pilsētu pārnācis no
Rīgas, Artūrs Spīķis. «Pieturā» gaidīti puiši
un meitenes no sešiem līdz 25 gadiem. Darbu pilnā sparā jau ar septembri turpinās arī
februārī dibinātais klubs «Puķuzirnītis»,
kurā uz radošām nodarbībām aicināti pilsētas bērni ar īpašām vajadzībām.
Maksa par pulciņiem šogad paliek
nemainīga – no viena līdz pieciem latiem
mēnesī. Tāpat kā līdz šim, saņemot izziņu
no Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes par
maznodrošinātās ģimenes statusu, ar
pašvaldības atbalstu šo ģimeņu bērni «Jundas» nodarbībās tiek uzņemti bez maksas,
izdevumus segs pašvaldība.
«Katrā no mums mājo kāda talanta
dzirkstelīte, galvenais ir atrast un ļaut tai
uzliesmot. Ar prieku gaidīsim jūs «Jundā»,»
aicinot pievienoties, teic direktore. Uzņemšana sākas 6. septembrī, taču lielākajā daļā
pulciņu tā norit visu gadu. Jāinteresējas
vien nodarbību laikos pie attiecīgā pulciņa
pedagoga vai «Jundā».

Deju māja, Raiņa iela 14
Uzņemšana mūsdienu deju studijā «Benefice»:
• 6. septembrī B grupas dejotāji (iesācēji)
no pulksten 14 līdz 19 un hip – hop puiši
un breikeri;
• 7. septembrī A grupas dejotāji (turpinātāji)
pulksten 15; 17 un 19 (uzņemšana sapulces
veidā – jāierodas uz kādu no šiem laikiem).
Nodarbību dienas:
• B grupas dejotājiem – otrdienas, ceturtdienas; puišiem – otrdienas, ceturtdienas;
• A grupas dejotājiem – pirmdienas, trešdienas, piektdienas.
Dalības maksa mēnesī: B grupa – Ls 4; A
grupa – Ls 5.
NODARBĪBAS SĀKSIES NO CETURTDIENAS,
9. septembra (B grupām), UN PIEKTDIENAS,
10. septembra (A grupām).

Pulciņa vadītājs
Pulciņa nosaukums
Vecums
Nodarbību laiki
Ēka, telpa
Dalības maksa
					
mēnesī, Ls
Agrita Loca
«Kustīgās notiņas»
3 – 4 gadi
P., T. 17 – 18
Pasta 32, Rotaļu istaba
5
Linda Liepa,
Zvanu ansamblis «Accelerando»
14 – 21 gads
O., Pt. 17 – 21
Pasta 32, Mūzikas klase
5
Agrita Loca				
Sarmīte Tauriņa
Ādas plastikas darbnīca
2. – 4. klase (iesācēji)
O., T. 13 – 15
Skolas 2, Ādmiņu istaba
5
		
5. – 12. klase (turpinājums)
O., T. 15 – 19		
		
2. – 12. klase
Pt. 13.30 – 18.30
Madlēna Bratkus, Tautas deju kolektīvi «Jundaliņi»,
3 – 4 gadi
P., T. 18.00 – 18.50
Pasta 32, Zāle
5
Guna Vanaga
«Jundēns», «Jundari»
5 – 7 gadi
P., T. 19 – 20		
		
1. klase
O., C. 19 – 20		
		
2. klase
O., C. 18.00 – 18.50		
		
4. – 5. klase
P., T. 14.30 – 16.00		
		
6. – 7. klase
O., C. 14.30 – 16.00		
		
8. – 9. klase
O., C. 16 – 18		
		
10. – 12. klase
P., T. 14.30 –16.00
Uģis Pekša
«Datorgudrības»
2. – 7. klase (iesācēji)
P., Pt. 15.00 – 16.30
Pasta 32, Datoru telpa
5
		
2. – 7. klase (iesācēji)
P., Pt. 16.45 –18.15		
		
2. – 7. klase (iesācēji)
O., C. 18.30 – 20.00		
		
8. – 12. klase (turpinājums)
P., Pt. 15.00 – 16.30		
		
8. – 12. klase (turpinājums)
O., C. 16.45 – 18.15		
		
8. – 12. klase (turpinājums)
O., C. 18.30 – 20.00
Inga Andersone
«Jundas ģitāras»
Bez priekšzināšanām
O., C. 16.00 – 17.30
Pasta 32, Direktores kabinets
5
		
Ar priekšzināšanām
O., C. 17.30 – 20.00
Siāra Vīgante
Līnijdejas
Iesācēji
T. 15.00 – 15.55
Skolas 2, Deju rūme
5
			
Pt. 15.00 – 15.55
Pasta 32, Zāle
		
Turpinātāji
T. 16 – 17
Skolas 2, Deju rūme
			
Pt. 16 – 18
Pasta 32, Zāle
Līnijdeju klubs		
P., O. 15 – 17
Jelgavas Speciālā pamatskola
1
				
Zemgales prospektā 7
Ilona Brizga	Keramika
Bez vecuma ierobežojuma
P., O., T., C., Pt. 13 – 19
Skolas 2, Ceplis
3
Inta Šveicere
Muzikālā studija un popgrupas
4 – 6 gadi
O., Pt. 17.00 – 17.55
Skolas 2, Dziesmu klēts
5
«Lai skan»
4 – 7 gadi (popgrupa)
O., Pt. 18.00 – 18.55		
		
Mazā popgrupa
T. 14.00 – 15.55,
			
S. 10.00 – 11.55		
		
Vidējā popgrupa
T. 16.00 – 17.55,
			
S. 12.00 – 13.55		
		
Skolēni iesācēji
O., Pt. 14.00 – 14.55		
		
Skolēni (turpinājums, jaunākā grupa)
O., Pt. 15.00 – 15.55		
		
Skolēni (turpinājums, vecākā grupa)
O., Pt. 16.00 – 16.55		
		
Jauniešu popgrupa
O. 19 – 21, T. 18 – 20,
			
S. 14 – 16
Viola Ņinkovska
Muzikālā studija, popgrupas,
Lielā popgrupa (8 – 13 gadi)
P., C., Pt. 18 – 20,
P., C. – Skolas 2, Dziesmu klēts,
5
kristīgo bērnu ansamblis «Smaids»		
S. 10.30 – 12.30
Pt., S. – Pasta 32, Rotaļu istaba			
		
Mazā popgrupa (7 – 8 gadi)
P., C., Pt. 15.30 –1700
			
S. 12.30 – 14.00		
		Kristīgo bērnu ansamblis «Smaids» P., C., Pt. 17 – 18 S. 14 – 16		
		
Studija «Smaids» (3 – 7 gadi)
P., C., Pt. 14.30 – 15.30
Māra Mangusa
Dabas draugu klubs
Bez vecuma ierobežojuma
P., O., C., Pt. 13 – 16
Skolas 2, Dabas bēniņi
5
Inese Saulīte
Angļu valoda
No 5 gadiem līdz skolas vecumam P., Pt. 17.05 – 18.00
Pasta 32, Valodu klase
5
(no 5 gadiem līdz 2. klasei)
1. – 2. klase
P., Pt. 18.05 – 19.05		
Elīna Ņinkovska
Angļu valoda (no 3. līdz 12. klasei) 3. klase
P., T. 15.00 – 15.55
Pasta 32, Valodu klase
5
		
4. – 5. klase
P., T. 16.00 – 16.55		
		
4. – 5. klase
O., C. 15.30 – 16.30 		
		
6. klase
O., C. 16.30 – 17.30		
		
12. klase
O., C. 17.30 – 18.30
Laura Vizbule
Stikla dizains
No 1. klases līdz 25 gadiem
O., Pt. 13.30 – 19.00
Skolas 2, Stikla salons
5
Santa Polīte
Floristika
No 1. klases līdz 25 gadiem
P., C. 14.30 – 18.30
Skolas 2, Dabas krātuve
5
Ilze Jaunzeme
Radošā darbnīca
1. – 8. klase
O., C., Pt. 13 – 17
Skolas 2, Radošā darbnīca
5
Inese Mičule
Tradicionālās mūzikas grupa
Bez vecuma ierobežojuma
C. 17 – 20
Skolas 2, Radošā darbnīca
5
Māris Kalniņš
Trases automodelisms
5. – 8. klase (ar priekšzināšanām) turpin. O., C. 14 – 18, Pt. 14 – 18 Skolas 2, Trase
5
Artūrs Spīķis
Brīvā laika klubs «Pietura»
Bez vecuma ierobežojuma
P., T. 14 – 18, Pt. 14 – 19 Skolas 2, Trase
5
Ilze Ungure
Mākslas studija
1. – 3. klase
P., C. 13 – 15
Skolas 2, Mākslas studija
5
		
3. – 7. klase
P., C. 15 – 17		
		
Pirmsskola
P., C. 17 – 19
Jana Eveliņa
Tekstilstudija
Līdz 25 gadiem
T. 14.30 – 17.30
Skolas 2, Mākslas studija
5
			
Pt. 14.30 – 17.30
Dace Vitkus	Klubs «Puķuzirnītis»
Līdz 25 gadiem
P., C. 15 – 18
Skolas 2, Ādmiņu istaba
1
Sintija Šteinkopfa Vēderdejas
2. – 5. klase
C. 15 – 16
Skolas 2, Deju rūme
5
			
Pt. 18 – 19
Pasta 32, Zāle
		
No 6. klases
C. 16 – 17
Skolas 2, Deju rūme
			
Pt. 19 – 20
Pasta 32, Zāle
		
Turpinātāji
Pt. 20 – 22
Pasta 32, Zāle
Larisa Voitova,
Vijolnieku ansamblis
5 – 8 gadi
P. 18 – 20, T. 15 – 17,
P., T., C. – Pasta 32, Mūzikas klase,
3
Inga Vrubļevska			
S. 10 – 12
S. – Pasta 32, Zāle
		
No 9 gadiem
T. 17 – 19, C. 18 – 20,
			
S. 12 – 14
Andulis Krūmiņš
Tehniskā modelēšana
1. – 4. klase
P., T., Pt. 13 – 16
Skolas 2, Cehs
5
Andulis Krūmiņš 	Kokapstrāde
5. – 12. klase
P., T., Pt. 16 – 19
Skolas 2, Cehs
5
Vineta Vīgante
Rīta komplekss 5 gadus veciem
5 gadi
P., T., Pt. 10 – 13
Pasta 32
5
Ilona Brizga
bērniem, kuri neapmeklē
Siāra Vīgante
bērnudārzu
Vineta Vīgante
Rīta komplekss 3 – 4 gadus veciem
3 – 4 gadi
O., C. 10.00 – 13.30
Pasta 32
5
Ilze Ungure
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu
Inese Mičule
Linda Valtere
Rūta Bozoviča
Mājokļa dizains
No 8. klases līdz 25 gadiem
P., T. 16 – 19
Skolas 2, J.I.P.
5
Linda Valtere
Jauniešu klubs
15 – 25 gadi
O., C. 14 – 19
Skolas 2, J.I.P.
1
Ieva Dresmane
«Riti raiti, valodiņa»
Pirmsskolas
O., C. 10 – 13
Pasta 32, Mūzikas klase
5
Inguna Cine
Bēbīšu skola
1. dzīves gads
P., T. 10.00 – 10.55
Pasta 32, Rotaļu istaba
5
		
2. dzīves gads
P., T. 11.00 – 11.55
		
3. dzīves gads
P., T. 12 – 13
Inguna Cine
Muzikālais leļļu teātris
4 – 6 gadi
T. 13.05 – 14.35
Pasta 32, Rotaļu istaba
3
Agnese Lāčauniece Latino aerobika
Vidusskolēni – 25 gadi
O., C. 20.00 – 21.30
Pasta 32, Zāle
5
Agnese Lāčauniece Show deju pāru grupa		
P., Pt. 20.10 – 21.40
Raiņa 14, Mazā zāle
5
Liene Ķince
Baleta pamati
1. – 4. klase
O. 17 – 18
Skolas 2, Deju rūme
5
			
T. 18 – 19
Raiņa 14, Mazā zāle
Liene Ķince	Klasiskā deja
16 – 25 gadi
P. 17.30 – 19.00
Skolas 2, Deju rūme
5
			
C. 18.00 – 19.30
Liene Ķince
Sarīkojumu dejas
16 – 25 gadi
P. 19.00 – 20.30
Skolas 2, Deju rūme
5
			
T. 19.00 – 20.30
Raiņa 14, Mazā zāle,
Liene Ķince
Laikmetīgā deja
No 5. klases līdz 25 gadiem
O. 18 – 19
Skolas 2, Deju rūme
5
			
C. 19.30 – 20.30
Aija Tarvida
Deju aerobika
Līdz 25 gadiem
P. 19 – 20 Pt. 18 – 19
Raiņa 14, Mazā zāle
5
Daiga Latkovska
Modeļu skola (kopīga programma No pirmsskolas vecuma līdz 25 gadiem T. 16 – 18	Elektrības 5a, Pasta 32, Zāle
3
ar modes namu «Tēma»)*		
S. 14 – 16
Zane Seipule
Teātra sports
5. – 9. klase
P. 14.30 – 17.30
Skolas 2, Deju rūme
5
Ksenija Osipova
Vācu valoda
5 – 8 gadi (nepieciešama lasītprasme) T. 17.00 – 17.55,
Pasta 32, Valodu klase
5
		
Pt. 16.00 – 16.55
		
9 – 14 gadi
T. 18.00 – 18.55
			
Pt. 14.00 – 14.55
		
No 15 gadiem
T. 19 – 20, Pt. 15.00 – 15.55
Normunds Hofmanis Tūrisms, alpīnisms un klinšu kāpšana 1. – 12. klase
P. 16 – 20, O. 16 – 19,
Jelgavas Valsts ģimnāzija, Sporta zāle
3
			
Pt. 16 – 20
Valērijs Oļehno
Breiks, hip – hop
1. – 4. klase
C. 14.30 – 16.00
Raiņa 14, Mazā zāle
4
		
5. – 9. klase
C. 16 – 18
		
No 16 līdz 25 gadiem
C. 19 – 21
*nodarbību (defilē, grims, stils, foto, psiholoģija u.c.) laiki tiks papildināti, atbilstoši pieteikumiem sadalītas arī dažādas vecuma grupas. Mācību maksa modes namā «Tēma» – 12 Ls/mēnesī,
būs arī papildnodarbības.
Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas!

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 2. septembris

Uzņem audzēkņus
Karatē klubs «Shinri» uzņem jaunus
dalībniekus, sākot no četru gadu
vecuma. Mazākajiem tiek piedāvātas vispārējās fiziskās sagatavotības
nodarbības ar spēles elementiem,
bet lielākie apgūst karatē pamatus
un laika gaitā izkopj savu tehniku.
Sākot no deviņu desmit gadu vecuma, audzēkņi sāk piedalīties dažāda
mēroga sacensībās. Klubs piedāvā
arī individuālās nodarbības, kā arī
treniņus pieaugušajiem. Treniņus
vada treneri Vitālijs Mišins un Aleksejs Bistrovs. Nodarbības notiek darba dienās Jelgavas Sporta hallē un
Jelgavas 2. pamatskolā. Informācija
pa tālruni 29585311 (V.Mišins) vai
29122547 (A.Bistrovs).

Mazie futbolisti – ceturtie
Latvijā
JFC «Jelgava» jaunie futbolisti, kas dzimuši 1999. gadā, Latvijas Jaunatnes futbola
līgā ierindojas 4. vietā. Puiši izšķirošajā
spēlē par medaļām zaudēja JFC «Skonto»
ar 2:4. Pirmajā kārtā tika aizvadītas piecas
spēles: pret SK «Babīte» zaudējums 0:2;
pret FK «Dinamo» 2:1; pret SK «Liepājas
metalurgs» 2:1; pret Smiltenes BJSS 0:0;
pret BFC «Daugava 1» 1:0. Spēlēs par 1.
– 4. vietu jelgavnieki nospēlēja neizšķirti
1:1 ar vēlākajiem čempioniem «Tukumu
2000/TSS», bet
pēdējā spēlē
zaudēja skontiešiem.

5

Baseins strādā arī svētdienās

Atzīmēs desmitgadi

Sākot ar 1. septembri, mainījies basiena
darba laiks – nu tas strādā garākas stundas,
turklāt arī svētdienās, informē LLU Sporta
nama direktors Viktors Valainis. Turpmāk
baseins atvērts darba dienās no pulksten 8
līdz 20.15, sestdienās – no 10 līdz 19, bet
svētdienās – no 10 līdz 16. Pēdējais laiks ir
stundu pirms baseina darba laika beigām.
Maksa par baseina apmeklējumu ir 3,50
lati (vienreizējā biļete), bet darba dienās
līdz pulksten 13 – 3 lati. Vienreizējā biļete
bērniem, studentiem un pensionāriem
maksā 2 latus. Abonements (8 reizes)
maksā 25 latus. Jāpiebilst, ka Jelgavas
baseina garums ir 25 metri, celiņu skaits
tajā – seši, ūdens temperatūra – 27,5 grādi,
dziļajā galā tas ir piecus metrus, bet seklajā
– 1,2 metrus dziļš.

4. septembrī «Agarska triāla klubs» svinēs
desmit gadu jubileju. Tā tiks atzīmēta gan
ar mototriālu, gan brīvdabas koncertu,
ko sniegs kluba vokālās studijas «Solo»
esošie un bijušie audzēkņi. Sacensību
un «Priežkalnu» trases atklāšana (Sidrabenes pagastā) sāksies pulksten 10.30.
Apbalvošanas ceremonija un pasākuma
svinīgā daļa plānota uzreiz pēc pēdējā dalībnieka finiša – aptuveni 16.30. Pēc tam
kluba vokālās studijas «Solo» bijušo un
esošo audzēkņu un pedagogu koncerts,
zaļumballe un arī viesmākslinieku uzstāšanās. «Jau ir zināms, ka uzstāsies Dinārs
Stundiņš, Rita Staune, mūsu sadarbības
partneri «Aprīļa pilienu» studija ar Nijoli
un Sabīni Berezinām un citi,» informē
kluba vadītājs Egils Agarskis.

Jelgavai sava «Schenker» līgas volejbola komanda Būs lielāka spēļu
prakse

 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Sadaloties pērnā gada Latvijas čempionvienībai, šogad
izveidojušās divas vīriešu
volejbola komandas, turklāt
viena no tām startēs ar mūsu
pilsētas vārdu – «Biolar/Olaine/Jelgava». «Šobrīd vēl
notiek sarunas starp klubu,
Sporta servisa centru un
Zemgales Olimpisko centru
par sadarbības iespējām,
tomēr gribētos, lai mājas
spēles varam aizvadīt jaunajā Olimpiskā centra hallē,»
norāda komandas spēlētājs
un menedžeris Andrejs Jamrovskis.

Foto: Ivars Veiliņš

«Ja izdosies vienoties, tas būs pozi- Pirmo treniņprocesa ciklu volejbola komanda «Biolar/Olaine/Jelgava» aizvadīja Jeltīvi gan komandai, kura varēs spēlēt gavas Sporta hallē un stadionā pie halles, bet komanda cer, ka par tās mājvietu kļūs
jaunā un skaistā zālē, gan Zemgales Zemgales Olimpiskais centrs. Tur tad varētu aizvadīt «Schenker» līgas mājas spēles.
Olimpiskajam centram, kurš tiks pirms trim nedēļām un šo ciklu aiz- pieciešams praktiski visās pozīcijās.
noslogots, gan pilsētai, jo tādējādi vadīja Jelgavas Sporta hallē. Sākot Viss, protams, ir atkarīgs no finantiks bagātināta tās sporta dzīve,» ar nākamo nedēļu, process mainīsies sējuma, un šobrīd kluba galvenais
uzskata volejbo– spēlētāji, ja būs sponsors ir Olaines ķīmiskā rūpnīca
lists. Tiesa, viņš Šobrīd komandā spēlē
labs laiks, trenē- «Biolar». «Bet puiši ir labā formā,
ir vienīgais jelgavsies ārā, apmeklēs strādā ļoti cītīgi, un var redzēt, ka
Andrejs Jamrovskis
nieks, kurš spēlē
svaru zāli, bet vē- grib spēlēt,» tā treneris.
Andrejs Baburovs
jaunās komandas
lāk īrēs zāli Rīgā.
Pirmā spēle «Schenker» līgā jauPēteris Aukmanis
sastāvā, – lielākā
Komandas trene- najam klubam paredzēta 17. oktobrī
Mārcis Jirgensons
daļa spēlētāju ir rīris Jurijs Deveikus – pretiniekos būs Kaļiņingradas
dzinieki, bet ir arī
Edgars Baiks
stāsta, ka koman- volejbolisti. «Biolar/Olaine/Jelgava»
no citām Latvijas
da ir nokomplektē- komandu tas nebaida, jo mērķis ir
Rolands Ozoliņš
pilsētām.
ta apmēram par 70 cīnīties par medaļām gan «Schenker»
Ko m a n d a t r e n i ņ p r o c e s u s ā k a procentiem, bet pastiprinājums ne- līgā, gan Latvijas čempionātā.
Kosmofozijas institūts «Saskarsme»
(Jelgavas filiāle) piedāvā interešu neformālās izglītības programmas netradicionālā medicīnā –
dziedniecībā un astropsiholoģijā. Mācību kurss
iekļauj dažādus virzienus tautas dziedniecībā un
piedāvā plašas citu zinātņu apgūšanas iespējas.
Tālrunis 29379805.

Autoserviss aicina darbā

auto atslēdznieku-motoristu
ar darba pieredzi.

Tālrunis 29130677.

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.

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā.
Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus (outsourcing) metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm
vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas.
Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē. 2006. gada jūnijā tika atvērta struktūrvienība
Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs nodarbināti vairāk nekā 250 strādājošo.
13 gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti
un piegādes termiņu ievērošanu.
Aicinām pievienoties mūsu komandai:
Galveno grāmatvedi (darba vieta – Dobele)
Darba pienākumi:
• grāmatvedības darba organizēšana;
• dalība budžeta plānošanā un izpildes kontrolē;
• naudas plūsmas plānošana;
• finanšu pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
• pārskatu sagatavošana valsts institūcijām, sadarbība ar tām;
• pamatlīdzekļu un investīcijas projektu uzskaite un kontrole;
• algu uzskaite;
• gada pārskata sastādīšana.
Prasības:
• augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu un grāmatvedības jomā;
• pieredze līdzīgā amatā ražošanas uzņēmumā;
• pieredze ar grāmatvedības uzskaites sistēmām;
• ļoti labas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas
labā sarunvalodas līmenī;
• zināšanas un spēja orientēties grāmatvedības un nodokļu likumdošanā;
• precizitāte, iniciatīva un spēja strādāt dinamiskā vidē.
Piedāvājam:
• dinamisku un atbildīgu darbu draudzīgā kolektīvā, sakārtotā un ērtā darba vidē;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• sociālās garantijas.
Ja šis darba piedāvājums ieinteresēja, gaidām Jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Galvenais grāmatvedis» uz e-pastu: kristine@eastmetal.lv līdz 15.09.2010.

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

Finišam tuvojas diskusija par to, kāds
šogad būs sieviešu volejbola čempionāta
formāts. «Lai gan visas detaļas vēl nav
skaidras, lielos vilcienos ir zināms – tas
būs Latvijas atklātais čempionāts volejbolā, kurā piedalīsies četras Latvijas un
četras Lietuvas komandas,» stāsta sieviešu
volejbola kluba «Jelgava/LU» prezidents
Vladislavs Beitāns.
Jaunais formāts ir tendēts uz to, lai
komandām būtu vairāk spēļu un līdz ar to
lielāka prakse. Šobrīd plānots, ka pavisam
tiks aizvadīti četri apļi, bet spēļu kalendāra
vēl nav. «Orientējoši čempionāts sāksies
novembra vidū,» piebilst V.Beitāns.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka komandas sastāvs nokomplektēts.
Šosezon pievienojušās četras Murjāņu
Sporta ģimnāzijas absolventes – Zanda un
Anda Mičules, Ilze Liepiņlauska un Kristīne
Lece. Treneris Jānis Leitis bilst, ka šosezon
rasti risinājumi, kā aizpildīt cēlāja pozīciju,
– tajā spēlēs Zanda, bet vēlmi atgriezties
komandā izteikusi arī Ilze Ķīse. Turklāt
vēl komandas sastāvā ir Inguna Minuse,
kura gan, iespējams, pilnībā nodosies
pludmales volejbolam. Jāpiebilst, ka vienīgā
Jelgavas puses spēlētāja komandā ir Jana
Pogožeļska, kura trenējās Jelgavas novada
Sporta centrā.
Komandas pirmais izgājiens šosezon
būs spēle pret Latvijas kadetu izlasi Sporta
dienas gaitā, kas notiks 11. septembrī ZOC.
Spēles sākums – pulksten 16.
Eksperimentālajā mūzikas studijā
Filozofu ielā 5, Jelgavā,
līdz 4. septembrim turpinās pieteikšanās
«Suzuki» klavierspēles programmā.
Programma paredzēta bērniem
(no 3 gadiem),
jauniešiem, pieaugušajiem.
Pirmā nodarbība
«Vecāku sesija» – sestdien,
4. septembrī plkst.11.
Tālrunis 26301941,
e-pasts: latviasuzuki@inbox.lv

Eksperimentālajā mūzikas studijā
Filozofu ielā 5, Jelgavā,
turpinās pieteikšanās
kompleksajā programmā
2010./2011. mācību gadam!

Prasības – vismaz 5 gadu pieredze
atbilstošā amatā.

Programmā var pieteikties bērni,
jaunieši un pieaugušie:
• sitaminstrumentu spēle ( no 9
gadu vecuma);
• klavierspēle (no 5 gadu
vecuma).

CV sūtīt līdz 24.09.2010.
pa e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.

Tālrunis 26301941,
e-pasts: videintra@navigator.lv

Kravas automobiļu autoservisā:
• mehāniķim.

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.

Pirmā tikšanās – 4. septembrī un
11. septembrī plkst.11.
Interesēties pa tālruni 26173276.

Pirmā tikšanās – 4. septembrī un
11. septembrī plkst.11.
Interesēties pa tālruni 26173276.

Sporta pasākumi
 2. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 13. kārta (pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas).
 2. septembrī pulksten 17.50 – ZOC
atklāšana. Futbola spēle: FK «Jelgava»
– Anglijas «Blackpool» (ZOC). Tiešraide
– LTV7.
 4. septembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 9.
kārta (6. vidusskolā).
 4. septembrī pulksten 10.30 – Baltijas čempionāta 4. posms un Latvijas
čempionāta 6. posms triālā. Ap 16.30
– apbalvošanas ceremonija un pasākuma svinīgā daļa, pēc tās vokālās studijas
«Solo» bijušo un esošo audzēkņu un
pedagogu koncerts, zaļumballe un
viesmākslinieku uzstāšanās (Garozā,
«Priežkalnos»).
 5. septembrī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā (SK «KC» airēšanas bāzē
Pasta salā).
 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).

Meklē darbu
Šoferis ar savu ekskavatoru – Zemgalē, visā
Latvijā. Tālrunis 27883668.
Tīru skursteņus, cukmūrīšus. Laboju skursteņus, plītis. Tālrunis 25438673.
Angļu valodas pasniedzēja. Angļu valodas
nodarbības individuāli vai grupā (arī jūsu
darba vietā) vienu vai divas reizes nedēļā.
Tālrunis 29427849.
Vīrietis (38) meklē darbu.
Tālrunis 63028129, 29893958.
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.
Vīrietis (42 gadi) meklē darbu. Ir B, C un
D1 kategorijas autovadītāja apliecība.
Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālrunis 26084566.

Piedāvā darbu
SIA «Sparlats» aicina darbā maiņas
meistaru un ražošanas vadītāju ogu, sēņu
pārstrādes procesos Bauskas rajonā.
Tālrunis 26185499.
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Aizsaulē aizgājuši
VITAUTS SAMUĻONIS (dz. 1962. g.)
MĀRTIŅŠ MEŽROZE (dz. 1928. g.)
SVETLANA POTURAJEVA (dz. 1960. g.)
JAKOFS BUH (dz. 1929. g.)
AUSMA GURECKA (dz. 1931. g.)
JEĻENA ENGELMANE (dz. 1964. g.)
RAIMONDS KUPSTIS (dz. 1954. g.)
JANĪNA BRICE (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 4.09. plkst.13 no Miera kapiem.
GEORGS TENISONS (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 2.09. plkst.15 no Meža kapiem.
ILZE KLIEDERE (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 2.09. plkst.14 no Baložu kapiem.
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6. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1060.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 40. un 41. sērija.
10.40 «Cilvēku planēta. Burundi bundzinieki». Dokumentāla filma.
11.35 «De facto».*
12.15 «Ielas garumā».*
12.45 «Anastasija. Annas noslēpums». Drāma. 1986.g. 2.sērija.
14.50 «Kas te? Es te!»*
15.20 «Suņu ķērāji». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 22.sērija.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 37.sērija.
16.40 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1060.sērija.
17.35 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 42.sērija.
19.00 «Latvija var!» Kartona iepakojuma ražotāja VG
Kvadra Pak produkciju jūs redzat gan savā
piemājas bodītē, gan pasaules lidostās. 60%
produkcijas uzņēmums eksportē. Kvadra Pak ražo
iepakojumu gan Latvijas uzņēmumiem, gan lieliem ārzemju zīmoliem. „Bērnībā es sev uzliku par
mērķi – nekad nestrādāšu algotu darbu. Mēģināšu radīt pats, lai nevienam neesmu neko parādā“,
tā par savu izvēli pievērsties uzņēmējdarbībai
saka AS VG Kvadra Pak padomes priekšsēdētājs
Andris Vītoliņš.
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 Jānis
Geste un Ieva Benefelde (Skrundas TV).
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Tev ir tiesības!»
23.50 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un psihoterapeite Aelita Vagale. 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. 48.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 344.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 31.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Šveice. 2009.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 48.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 344.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
SK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946. Tiešraide.
21.55 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
22.25 «Tavs auto».
22.55 «Zaza» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2009.g.
0.40 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 10.sērija.
10.05 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā». Romantiska
komēdija. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 17.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 259.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 86.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 179.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 180.sērija.
19.15 «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. 3.sērija.
0.30 «Nikita». ASV seriāls. 65.sērija.
1.25 LNT ziņu Top 10.*
2.10 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 179. un 180.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 32.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 56.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.15 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 786. un 787.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 57.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 7.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 140.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 11. un 12.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 135. un 136.sērija.

tv programma
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 220.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 35.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 210.sērija.
23.00 «Norakstītais». ASV seriāls. 12.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 5.sērija.
2.10 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 786. un 787.sērija.
3.10 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 11. un 12.sērija.
4.10 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 8.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 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga». (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «24» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
22.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

7. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1061.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 42.sērija.
9.55 «Latvija var!»*
10.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Četri gadalaiki. Vasara». Romantiska drāma. 2008.g.
12.40 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas.*
15.10 «100. pants».*
15.40 «Pasmaidi, draugs!» Filmu studijas AB animācijas filma.
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1061.sērija.
17.35 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 43. un 44.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 Ināra Vārpa un
psihoterapeite Aelita Vagale. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Šveice. 2009.g.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 49.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Lietu daba. Rotaļas ar indi». Dokumentāla filma.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 32.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Moldova. 2009.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 49.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 «Autosporta programma nr.1».
19.45 «Zebra».*
20.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā. Malta
– Latvija. Tiešraide. Latvijas izlase aizvadīs jau
otro atlases spēli šajā ciklā, šoreiz – izbraukumā
ar Maltas komandu. Pretinieki gan nav tie paši
spēcīgākie, taču spēlēs savā laukumā. Pirms spēles, pārtraukumā un pēc cīņas – Aktuālā studija.
22.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.30 «Afērists». Lielbritānijas krimināldrāma. 1999.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 11.sērija.
10.05 «Četras dienas Toskānā». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 18.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 260.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 87.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 181.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 182.sērija.

19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 1.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 20.sērija.
1.40 «Izšķirošais lēmums». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
3.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 181. un 182.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 14.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 33.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 57.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 220.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 35.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 788. un 789.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». Komēdijseriāls. 14.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 58.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 8.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 141.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 13. un 14.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 137. un 138.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 221.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 20.sērija.
Slimnīcā nonāk pavecāks kungs, par kuru ilgi
rūpējusies sieva. Dīvainas sagadīšanās dēļ sievai
slimnīcā kļūst slikti, turpretī vīra stāvoklis strauji
uzlabojas. Taču Hausu nodarbina cita problēma
– negaidīti aiziet bojā viens no komandas locekļiem. Tādēļ Hauss kā apsēsts cenšas noskaidrot
– kā tas iespējams, ka viņš neko nav pamanījis
un nav novērsis traģēdiju. 22.00 «Skaitļi». ASV
seriāls. 12.sērija.
23.00 «Briesmu lietas». ASV trilleris. 1998.g.
1.05 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 788. un 789.sērija.
3.05 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 13. un 14.sērija.
4.05 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 9.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 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «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 «24» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
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.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

8. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1062.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 43. un 44.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 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 38.sērija.
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1062.sērija.
17.35 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 45. un 46.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «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 Indra Roga, režisors
Mihails Gruzdovs.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*

Ceturtdiena, 2010. gada 2. septembris
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 50.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 9. un 10.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 33.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā. Malta
– Latvija.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 50.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 346.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 31.sērija.
20.00 «Postošais spēks». Lielbritānijas dokumentāla
daudzsēriju filma. 2006.g. 6.(noslēguma) sērija.
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 «Dzīvās lelles». Seriāls. 9. un 10.sērija.
24.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 12.sērija.
10.05 «Trīszvaigžņu skūpsts».
Romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 19.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 261.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 88.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 183.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 184.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Ziņu dienests piedāvā... Līderu debates Latgalē.
Tiešraide.
23.30 «Mentālists». ASV seriāls. 5.sērija.
0.30 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 4.sērija.
1.30 «Supernatural». ASV seriāls. 21.sērija.
2.20 «Dziedonis». ASV biogrāfiska drāma. 2006.g.
4.10 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 183. un
184.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 15.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 34.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 58.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 221.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.20 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 20.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 790. un 791.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 59.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 50.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 142.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 15. un 16.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 139. un
140.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 222.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.).
22.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
23.10 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
0.20 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 790. un 791.sērija.
3.05 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 15. un 16.sērija.
4.05 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 10.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 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Kobra 2. Antiterors» (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 «24» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
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.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

9. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1063.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 45. un 46.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Šoinas smilšu cilvēki».
Dokumentāla filma.
14.20 «Vertikāle».*
14.50 «Tev ir tiesības!»*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 39.sērija.
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
Jaunāko grāmatu apskats. Studijā – V.Kilbloka.
16.40 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1063.sērija.
17.35 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 47. un 48.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas. Diskusijas par Latgali vada Miroslavs
Kodis, Lāsma Zute (Latgales reģionālā TV).
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 4.sērija.
0.05 «Garīgā dimensija».*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 51.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.50 «Postošais spēks». Lielbritānijas dokumentāla
daudzsēriju filma. 2006.g. 6.(noslēguma) sērija.
12.45 «Akvanauti». Seriāls. 34.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Magņitogorskas Metallurg. 18.01.2010.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 51.sērija.
16.45 «SeMS».
17.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Sanktpēterburgas
SKA – Rīgas Dinamo. Tiešraide. Rīdzinieki uzsāks
savu trešo sezonu KHL ar izbraukuma spēli
Sanktpēterburgā. SKA ir ļoti labi nokomplektēta
komanda, kaut pagājušajā sezonā tā piedzīvoja
fiasko Gagarina kausa izcīņā.
20.45 «Ar makšķeri».
21.15 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 2.sērija.
22.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. SK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjanije ļvi. Vēl viena spēle jaunajiem
rīdziniekiem savā laukumā, un pretiniekos ir otra
Sanktpēterburgas komanda šajā turnīrā.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 13.sērija.
10.05 «Mīlas atklāsme». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 20.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 262.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 89.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 185.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 186.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 5.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 22.sērija.
1.50 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 2007.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 185. un 186.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 16.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 59.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 222.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 10 un 11.sērija.
10.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 3.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 792. un 793.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». Komēdijseriāls. 16.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 60.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 51.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 143.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 17. un 18.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 141. un 142.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 12.
un 13.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 2. septembris
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 223.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 67.sērija.
22.00 «Borna pārspēks». Spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Rozenštrāse». Vācijas un Nīderlandes drāma. 2003.g.
3.00 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 792. un 793.sērija.
3.40 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 17. un 18.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 11.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 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Kobra 2. Antiterors» (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 «24» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
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.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

10. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 27.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 47. un 48.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas.*
13.30 «Mans zaļais dārzs».*
14.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.30 «Vides fakti».*
15.00 «Cilvēku planēta. Dzelzceļš no Baikāla uz Amūru».
Dokumentāla filma.
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Dakteris Kleists». Seriāls. 27.sērija.
17.35 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 1.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 49. un 50.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju detektīvfilma.
33.sērija. Kamilu Valuā nošauj naktī Žilī Botrelas
mājās. Žilī bija viņai devusi patvērumu, jo
Kamila aizgājusi no vīra, kurš viņu sitis. Žilī vada
biedrību, kas palīdz sievietēm, kuras cietušas
no vardarbības ģimenē. Arī pašai bijis līdzīgs
liktenis – 15 gadus viņa cietusi no vīra sitieniem,
līdz iesniegusi sūdzību. Nu viņas vīrs ir cietumā.
Izmeklējot Kamilas slepkavību, Florānas brigāde
atrod Kamilas vīru. Izrādās, ka viņš ir Marseļas
policijas virsnieks...
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 52.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.30 «Joka pēc». Seriāls. 47.sērija.
11.55 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma.
3. un 4.sērija.
12.50 «Akvanauti». Seriāls. 35.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Sanktpēterburgas
SKA – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 52.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
Milicijas nodaļā pienāk izsaukums uz slavenas
aktrises dzīvokli, kurā it kā ielauzies bandīts.
Ierodoties notikuma vietā, izmeklētāju grupa
sastopas ar nedaudz citādu ainu – tā sauktais
bandīts ir veiksmīgs uzņēmējs, kurš apgalvo, ka
aktrise izkrāpusi viņam lielu naudas summu savam
nākamajam projektam un nozudusi. Savukārt
aktrise apgalvo, ka dienā, kurā viņa it kā ieradusies
pie uzņēmēja, viņas nemaz nav bijis Maskavā. Atšķetināt notikumu ir izmeklētāju grupas uzdevums.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
SK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjanije ļvi.
21.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
24.00 «Zveja» (ar subt.).
0.30 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 14.sērija.
10.05 «Vēstules debesīm». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 21.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 263.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 90.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 187.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 188.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Hazardas brašuļi». ASV un Austrālijas spraiga
sižeta piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
23.10 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
1.35 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
3.30 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
4.20 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
5.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
187. un 188.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 17.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 60.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 223.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 794. un 795.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 52.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 144.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 19. un 20.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 143. un
144.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mūsu kuplā ģimenīte». ASV ģimenes komēdija.
2005.g. Lomās: D.Kveids, R.Ruso, Š.Feriss,
D.Panabeikere u.c. Krasta apsardzes admirāli un
viņa nesen sastapto sapņu sievieti vieno kopējas
bēdas, jo abi ir zaudējuši savus laulātos draugus.
Gados vairs ne pārāk jaunie cilvēki nolemj
apprecēties. Mīlētāji vēlas dzīvot kopā, lai gan
viņam ir astoņi bērni, bet viņai – desmit. Pa to
laiku, kamēr bērni savstarpēji cīnās par ietekmēm
un teritoriju, viņu vecākiem arīdzan jāiztur īstens
jūtu pārbaudījums.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Vera Dreika». Lielbritānijas, Francijas un Jaunzēlandes krimināldrāma. 2004.g.
2.40 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 794. un 795.sērija.
3.40 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 19. un 20.sērija.
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 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Kobra 2. Antiterors» (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 «24» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
21.35 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.40 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

11. septembris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 19.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 23.sērija.
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 2.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 33.sērija.
12.45 Dailes teātrim – 90. Rainis. «Jāzeps un viņa brāļi».
Dailes teātra izrāde.*
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Šoinas smilšu cilvēki». Dokumentāla filma. Krievijas ziemeļos aiz Polārā loka
atrodas Kaņinas pussala. Tās lielākā apdzīvotā
vieta Šoina padomju varas gados pagājušajā gadsimtā bija plaukstošs zvejnieku ciems, bet tagad
tur valda pamestība un bezcerība. Kuģu vrakus
un cilvēku mājokļus pamazām aprok spēcīga vēja
nestās smiltis, un tikai daži no palikušajiem cer,
ka Šoina reiz atkal piedzīvos labākus laikus.
17.45 «Kopā» (ar subt.).

TV programma
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Lomonosova, Lauvas, Aiviekstes ielas.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšana. AS
Latvijas gāze Gada balva Operai.
22.55 Nakts ziņas.
23.05 «Saldā pēcgarša». Kanādas drāma. 1997.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
11.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Novokuzņeckas
Metallurg – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
14.30 «Zibatmiņa» (ar subt.). Krievijas trilleris. 2006.g.
16.25 «Dabas taka».
16.55 «Krējums... saldais».*
17.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.55 «Relikviju medniece». Seriāls. 59.sērija.
18.45 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
19.15 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 2.sērija.
20.50 16.starptautiskais Masī cirka festivāls.
21.55 «Prezidenta sargs 2. Epicentrs». ASV trilleris. 2002.g.
23.30 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Novokuzņeckas
Metallurg – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
Izklaidējoša programma.
6.45 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 6.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 99. un 100.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Žaka pedālis».
10.00 «Kaķi pret suņiem». ASV komēdija. 2001.g.
11.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
16.00 «Censoņas». Piedzīvojumu komēdija jauniešiem. 2003.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 3.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 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.
g. Režisors R.Šeltons. Lomās: K.Kostners, R.Ruso,
D.Džonsons. Rojs Makevojs, saukts par Skārda
Kausu, ir golfa profesionālis. Rojs prot uzsist tā,
lai liktu dvēselē atskanēt zvaniem – golfs viņam
ir poēzija, daļa no atvēziena – paklanīšanās
dieviem. Un tomēr viņš nīkst nomaļā Teksasas
nostūrī un nodarbojas ar mazienesīgu biznesu, lai
gan varētu iegūt vairāk. Tā uzskata daiļā Mollija
Grisvolde, atmodinot Rojā sajūtas, kuras viņš jau
bija gandrīz aizmirsis...
1.55 «Bezkauņas». ASV erotiska komēdija. 2004.g.
3.20 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
5.10 «Dzīves smieklīgāklie brīži».
5.20 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 18.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.10 «Senā pasaule: kopā dziedāmās dziesmas».
Animācijas filma. 1997.g.
7.45 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 16.sērija.
8.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas seriāls. 35.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 2.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
9.55 «Iepirkšanās rokenrols». 3.raidījums.
10.30 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 9.sērija.
11.25 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 2.sērija.
12.25 «Kinomānija».*
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 «Mūsu kuplā ģimenīte». Ģimenes komēdija. 2005.g.
15.05 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 2.raidījums.*
18.00 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g. Princeses
Fionas vecāki ielūdz savu meitu un viņas jauno
vīru uz svinīgām pusdienām savā pilī. Taču karaļpāris ij nenojauš, kā izskatās jaunais znots un
cik ļoti viņu mazā meitiņa ir pārvērtusies... Gan
Fiona, gan viņas iemīļotais Šreks ir zaļi, milzīgi
cilvēkēdāji! Vai jaunlaulātajiem ir kaut mazākās
cerības iegūt pavalstnieku labvēlību?
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karību jūras pirāti. Miroņa lāde».
ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
23.20 «12 pērtiķi». Zinātniskās fantastikas trilleris. 1996.g.
1.40 «Patiesība par Čārliju». ASV trilleris. 2002.g. Lomās:
T.Ņūtone, M.Vālbergs u.c. Kāda jauna sieviete
gatavojas šķirt laulību, kad pēkšņi uzzina, ka
viņas vīrs ir miris, bet viss mantojums pazudis.
Drīz vien viņa satiek noslēpumainu vīrieti, kurš
apgalvo, ka visa ģimenes manta pieder viņam, un
ir pārliecināts, ka sieviete naudu slēpj... Tikmēr
arvien vairāk cilvēku izrādās miruši.
3.20 «Līgavas draudzene». Romantisks trilleris. 2004.g.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.55 «Televeikala skatlogs».
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13.10 «Salmu cepurīte» (ar subt.). Krievijas muzikāla
komēdija. 1974.g. 1.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 «Svītraino reiss» (ar subt.). Komēdija. 1961.g.
18.55 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.20 «Netiešs bojājums» Trilleris. 2002.g.
23.25 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

12. septembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 20.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 24.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Pa vikingu pēdām». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Kur pazudis Elvis?» Latvijas komēdija. 2008.g.
16.55 «6 miljardi stāstu».
17.00 «Cilvēku planēta. Dzelzceļš no Baikāla uz Amūru».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Četri gadalaiki. Rudens». Drāma. 2008.g. 2.filma.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Mandelas kundze». Biogrāfiska drāma. 2010.g.
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Savvaļas rozes». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Akvanauti». Seriāls. 35.sērija.
14.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. Skonto FC – FK
Ventspils. Tiešraide.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 60.sērija.
16.50 16.starptautiskais Masī cirka festivāls.
17.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
19.30 «Prezidenta sargs 2. Epicentrs». ASV trilleris. 2002.g.
21.05 «Londonieši». Seriāls. 12.sērija.
21.55 «Citā laikā». Fantastikas drāma. 2001.g.
23.30 LMT Virslīgas spēle futbolā.
Skonto FC – FK Ventspils.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar briesmoņiem». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 101. un 102.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē». Sirmā Latgale. 1.raidījums
Murmastiene.
10.40 «Hazardas brašuļi». ASV un Austrālijas spraiga
sižeta piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
12.40 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
16.00 «Cīņu meistars kunga prātā». Komēdija. 1994.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 4.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
0.05 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
2.00 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
4.10 «Cīņu meistars kunga prātā». Komēdija. 1994.g.
5.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 19.sērija.
5.45 «Senā pasaule 9». Animācijas filma. 2002.g.
7.15 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma.
36.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.45 «Kinomānija».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
12.40 «Viņi mīl sambu». Romantiska komēdija. 2000.g.
14.30 «Sasodītā dzīve».
ASV un Lielbritānijas kriminālkomēdija. 1999.g.
16.50 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Komēdija.
18.40 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 3.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 3.raidījums. Tiešraide.
23.20 F-1 Itālijas Grand Prix izcīņa.
1.55 «Tropu drudzis». ASV drāma. 1991.g.
3.55 «Bila divas dzīves». Kanādas komēdija. 2003.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Prinča Florizeļa piedzīvojumi» (ar subt.). Krievijas
daudzsēriju detektīvfilma. 1979.g.
12.35 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). 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.). 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.).
22.10 «Asmens 2» (ar subt.). Šausmu trilleris. 2002.g.
0.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.10 «Erotiskie stāsti. Verdzenes» (latviešu val.). Erotisks seriāls.

«Šreks
2
»
11. septembris,
sestdiena

18.00

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 11 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.
 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.)

Izstādes
 No 3. septembra – Ulda Janča melnbaltais dokumentālais foto (kultūras
nama 1. stāvā).
 No 3. septembra – Annas Ziemeles zīmējumi (kultūras nama 1. stāvā).
 No 1. septembra – Pilsētas fotokluba izstāde «Pilsēta naktī».
 No 7. septembra līdz 6. oktobrim – Jelgavas novada tautas mākslas meistaru darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 9. septembra līdz 10. oktobrim – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas
audzēkņu diplomdarbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Septembrī – gleznotāja un rakstnieka Ulda Zemzara zīmējumu izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Kultūra»

DZIEDI, DEJO, MUZICĒ, GLEZNO UN SPĒLĒ TEĀTRI
SAVĀ BRĪVAJĀ LAIKĀ JAUNAJĀ SEZONĀ !
Kolektīva nosaukums, vadītājs

Uzņem jaunus dalībniekus

Vecums

Nodarbības

Bērnu vokālā studija «ROTIŅA»,
7. un 9.septembrī
No 4 gadu vec.
vad. A.Pizika 29229062
plkst. 16.00
līdz 3.kl.
6.septembrī plkst. 17.00
No 3 līdz 6
Bērnu vokālā studija «JAUTRĀS
NOTIŅAS», vad. I.Vītola 29511527		
gadu vecumam
Jauniešu koris «MĪTAVA»,
7. un 9.septembrī
Vecāko klašu skolēni
vad. A.Pizika 29229062
plkst. 16.00
un jaunieši
Jauktais koris «ZEMGALE»,
6.septembrī plkst. 17.00
Visās balsu grupās
vad. Z.Stafecka 29490859		
gaidām jaunus dalībniekus
Kamerkoris «TIK UN TĀ»,
14.septembrī plkst. 20.00
Gaidām dalībniekus
vad. G.Galiņš 29467242		
visās balsu grupās
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS», 7.septembrī plkst. 17.00
Jaunkundzes un kundzes,
vad. G.Jumiķe 26731200 		
gaidīsim jūs
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
6.septembrī plkst. 18.00
Pirmssk. un sākumsk.
vad. L.Grīnberga 26407668		
vecuma bērni
Deju studija «INTRIGA»,
6.septembrī plkst. 18.00
Meitenes vecuma grupās
vad. I.Ose 29149198		
no 6 līdz 25 g.
SARĪKOJUMU DEJU KURSI
7. un 14.septembrī
Grupās, sākot no 6 gadu
bērniem un jauniešiem,
plkst. 16.00
vecuma ar un bez
vad. G.Lambergs 29257697		
priekšzināšanām
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
3.septembrī plkst.18.00
Visās vecuma grupās,
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
Lielā kopsapulce!
sākot no 3 gadiem
vad. A.Skrastiņa 26539194			
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»,
2.septembrī plkst. 20.00
Gaidām jauniešus,
vad. L.Ozola 29484757		
kuriem deja ir prieks!
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»,
30.septembrī plkst. 20.00
Jauniešus
vad. B.Sokolova 29712365
Jauniešu studija
no 15 gadu vecuma
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
13., 15., 20., 22.septembrī
Aicinām jauniešus no
vad. L.Muskare, A.Noviks 29879292
plkst. 20.00
15 gadu vecuma!
SARĪKOJUMU DEJU KURSI
7. un 14.septembrī
Dejotāju grupās ar un
pieaugušajiem, vad. G.Lambergs 29257697 plkst. 19.00
bez priekšzināšanām
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»,
30.septembrī plkst. 20.00
Pamatsastāvā jauniešus
vad. E.Simsone 29712365		
un vidējās paaudzes dej.
Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
7.septembrī plkst. 20.00
Vidējās paaudzes deju
vad. L.Grīnberga 26407668		
ansamblis
Deju kolektīvs «LAIPA»,
15.septembrī plkst. 20.00
Vidējās paaudzes deju
vad. M.Skrinda 29428013		
kolektīvs
Deju kolektīvs «ROTA»,
14.septembrī plkst. 20.00
Tiem, kuri gados
vad. L.Muskare 29879292		
labākajos
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
17.septembrī plkst. 18.00
Visu gadagājumu, kam
vad. V.Leja, 28801113		
vien ir luste dziedāt,
			
dejot un muzicēt
Ā.Alunāna Jelgavas teātra
7.septembrī 14.00 – 16.00
2. – 4.klases audzēkņi
studija bērniem,			
vad. I.Zvilna 22019566
8.septembrī 14.00 – 16.00
5. – 9.klases audzēkņi
Jelgavas Jaunais teātris,
septembrī – pirmd., piektd.
No 16 līdz 40 gadiem
vad. Ģ.Šolis 29172218
ZĪMĒŠANAS STUDIJA,
7.septembrī plkst. 17.00
Studijā aicina skolu
vad. U.Roga 29546447		
jauniešus, 5. – 12.kl.
TAUTAS GLEZNOŠANAS STUDIJA,
1.septembrī plkst. 18.00
Vecāko klašu skolēni un,
vad. A.Kalniņa 26314574, 		
protams, pieaugušie!
I.Klapers 29953991
Tautas lietišķās mākslas studija
7.septembrī plkst. 17.00
Aušanas pamatu
«DARDEDZE», vad. I.Ozolniece 		
prasmes apgūšana
Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, tālr. 63084675, 29120524
Kultūras nams «Rota» , Garozas iela 15

otrd., ceturtd. 16.00
kultūras namā
pirmd. 17.00
kultūras namā
otrd., ceturtd. 18.00
kultūras namā
pirmd., trešd. 18.00
kultūras namā
otrd., ceturtd. no 20.00
kultūras namā
otrdienās plkst. 17.00
kultūras namā
pirmd., trešd. no 17.45
kultūras namā «Rota»
pirmd., otrd., trešd., ceturt.
no 16.00 kultūras namā
otrd., trešd., ceturtd.
no 15.30 nodarbību laikos
kultūras namā
pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no 15.30
kultūras namā
pirmd., trešd. 20.00
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
Pirmdienās, trešdienās
no 20.00 kultūras namā
pirmd., trešd. 20.00
kultūras namā
otrd., ceturtd. no 19.00
kultūras namā
otrd., trešd. 20.00
kultūras namā
otrd., ceturtd. plkst. 20.00
kultūras namā
pirmd., trešd. 20.00
kultūras namā «Rota»
otrd., ceturtd. 20.00
kultūras namā «Rota»
pirmd., piektd. 18.00
kultūras namā
Jāsagatavo dzejolis, īss
prozas darbs! Kult.namā,
ieeja no Uzvaras ielas
Kultūras namā «Rota»
otrd., trešd. no 16.00
kultūras namā
pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
no 18.00 kultūras namā
Otrd., ceturtd.
kultūras namā

www.kultura.jelgava.lv

Var mācīties lietuviešu valodu «Solo» uzņem jaunus
Arī šogad Jelgavas Sabiedrības integ- audzēkņus
rācijas birojā interesentiem būs iespēja
mācīties lietuviešu valodu. Skolēniem
no 1. līdz 12. klasei lietuviešu valodas
apmācība būs bez maksas, bet pieaugušajiem – lats par stundu, un līdzekļi
tiks novirzīti izdales materiālu sagatavošanai. Lietuviešu valodu turpinās
pasniegt skolotāja Janīna Skaruliene.
Pirmā jeb iepazīšanās nodarbība notiks
jau sestdien, 4. septembrī, pulksten 11
Sabiedrības integrācijas biroja jaunajās
telpās Sarmas ielā 4. Šajā laikā gaidīti
arī tie kursanti, kuri pagājušajā gadā
sāka mācīties un šogad vēlas papildināt
zināšanas. Lietuviešu valodas nodarbības notiks sestdienās, bet par laikiem
vienosies pirmajā tikšanās reizē.

Biedrības «Agarska triāla klubs» vokālā
studija «Solo», kura šajā nedēļas nogalē
svinēs piekto dzimšanas dienu, uzņem
jaunus audzēkņus. Biedrības vadītājs
Egils Agarskis informē, ka jaunās sezonas
pirmā tikšanās ar pedagogiem ir rīt, 3.
septembrī, pulksten 16 Aviācijas ielā 9.
Vokālās nodarbības pasniegs pedagoģes
Santa Miščenkova un Dita Mūrniece.
Jāpiebilst, ka dalībnieku uzņemšana norit
visu gadu. Pieteikties dziedāt var jebkurā
laikā pa tālruni 26318960 pie studijas
vadītājas Initas Agarskas. Studija gatavo
dziedātājus un piedalās dažādos vokālajos
estrādes un džeza mūzikas konkursos
Latvijā un ārzemēs. Studijā var iestāties,
sākot no četru gadu vecuma.

Ceturtdiena, 2010. gada 2. septembris

Lielākais notikums – Hercoga
Jēkaba 400. dzimšanas diena
 Ritma Gaidamoviča

«Arī jaunajā sezonā varam
apsolīt, ka Jelgavā varēs
baudīt daudzpusīgu kultūras dzīvi. Būs gan pašmāju
kolektīvu koncerti un izrādes, gan ceļu pie mums
mēros profesionāļi. Šobrīd
mākslinieki jau ir rezervējuši datumus un laikus pat trīs
mēnešus uz priekšu. Lielākais notikums – Hercoga Jēkaba 400. dzimšanas dienas
svinības, uz ko Dailes teātris iestudēs īpašu izrādi,»
pirms jaunās sezonas stāsta
aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics.
Līdz ar septembri, kad uzsāktas
skolas gaitas un pilsētā atgriezušies
studenti, jaunu darba cēlienu sāk arī
kultūras cilvēki. Aģentūras «Kultūra» direktors M.Buškevics atzīst, ka,
neskatoties uz naudas samazinājumu
arī kultūrai, Jelgava savu līmeni
turēs un pasākumu klāsts nekļūs
pieticīgāks. «Pasākumu plāns pildās,
un šobrīd daži datumus ir iezīmējuši
jau 2011. gadā. Īpaši esam priecīgi
par to, ka sarosījušās arī aģentūras,
biedrības un apvienības, kas piedāvā
savus pasākumus, un tas savukārt
mums ļauj pilsētniekiem piedāvāt
daudzpusīgāku pasākumu klāstu,»

teic M.Buškevics. Viņš atklāj, ka arī
jaunajā kultūras sezonā būs profesionālo teātru viesizrādes – Dailes,
Nacionālā, Liepājas, Rīgas Krievu
drāmas. «Visu laiku skatāmies piedāvājumu, lasām kritiķu vērtējumu,
klausāmies kolēģu atsauksmes par
izrādēm. Protams, zinām, ka jelgavnieki labprāt redzētu vairāk, taču ir
viens liels «bet» – ne visas scenogrāfijas mēs varam uzstādīt uz Jelgavas
kultūras nama skatuves. Taču labprāt dzirdētu ierosinājumus arī no
iedzīvotājiem, ko viņi vēlas,» atzīst
M.Buškevics. Kā tuvākos un lielākos
pasākumus M.Buškevics nosauc Rīgas Doma zēnu kora koncertu, Laura
Reinika un Aināra Mielava solokoncertus, bet 28. oktobrī Jelgavā būs
lielās svinības. Proti, Hercoga Jēkaba
400. dzimšanas dienas svētki. «Ir ideja, ka Dailes teātris iestudēs speciālu
izrādi. Šonedēļ sapulcē saņēmām
apstiprinājumu, ka izrāde būs. Tās
nosaukums šobrīd vēl nav zināms,»
tā direktors. Jāpiebilst, ka dzimšanas
diena šajā gadā ir arī vienam pašmāju
kolektīvam. Apaļu – 30 gadu – jubileju 13. novembrī svinēs tautas deju
ansamblis «Ritums», kurš skatītājus
aicinās uz īpašu koncertu. «Pērn
veiksmīga sadarbība uzsākta ar Latvijas Radio 2, tieši tālab viņi Jelgavu
izvēlējušies par koncertprogrammas
«Latvijas zelta kino dziesmas» norises
vietu. Tas notiks 16. novembrī,» stās-

ta direktors. Tiks turpināta arī ideja
par kino. «Esam saņēmuši piedāvājumu Jelgavā demonstrēt spēlfilmu
festivāla «Annas 2» astoņas filmas,
ko uzņēmuši Latvijas jaunie režisori.
Šobrīd tiek runāts, kad tas varētu
būt. Citas filmas rādīsim skolēnu
brīvlaikos,» stāsta direktors.
Ar prieku jāatzīst, ka visi aģentūras pašdarbības kolektīvi, studijas
turpinās darbu. Jaunumi vien divos
kolektīvos – kora «Zemgale» vadību
pārņem Zane Stafecka, līdzšinējais
diriģents Aigars Meri ar kori sadarbosies vien muzikālajos projektos, kam
jau iegūts finansējums, un turpinās
diriģēt Jelgavas kamerorķestri. Šādas
pārmaiņas ieviestas tāpēc, ka A.Meri
turpinās celt savu profesionalitāti,
mācoties Lietuvā. Bet deju kolektīvu «Diždancis» turpmāk vadīs Līga
Ozola.
Runājot par pasākumu ieejas maksu, M.Buškevics atzīst, ka vismaz
līdz šā gada beigām tā saglabāsies
iepriekšējā gada līmenī. Protams,
uz profesionālo teātru izrādēm un
viesmākslinieku koncertiem biļešu
cena ir augstāka, taču tik un tā tā ir
zemāka nekā Rīgā, ko izmanto arī galvaspilsētas iedzīvotāji. «Uzskatām, ka
pagaidām kultūra ir pieejama visiem,
jo ir arī daudz bezmaksas pasākumu
un pasākumu par simbolisku samaksu, nepieciešama vien vēlēšanās
atnākt un baudīt,» tā M.Buškevics.

Jauni rekordi gardākajos svētkos
 Ritma Gaidamoviča
Aizvadīti 10. Vispārējie latviešu piena, maizes un medus svētki, kuros zemgalieši noteikuši gan atzītāko medu, gan gardāko sēklu maizi. Īpaši debitējusi
Jelgavas Amatu vidusskola, piedāvājot savu griķu maizi, kas atzīta par otru
gardāko. Jauni rekordi uzstādīti 9. «Rasas» piena paku laivu regatē, tajā uz starta
stājās 31 komanda, kas ir lielākais skaits regates vēsturē. Tas tikai pierādīja, ka
Lielupe ir par mazu, jo šoreiz laivas startēja pat divos braucienos.
Pirmo reizi regatē sevi
pieteica akciju sabiedrības
«Latvenergo» komanda
«Elektriskais gans», kas
ieguva oriģinālākās laivas
titulu. Pļavā, kurai apkārt
elektriskais gans, bija
«iesprostotas» 17 plankumainas govis un buļļi.
«Domājam mēs visi zaļi,
ir mums elektriskie gani.
Gotiņas visapkārt ganās,
piens pakās pildās,» ar
šādu pašsacerētu dzejolīti
sevi pieteica šī komanda.

Par garāko laivu atzīta Jelgavas
Pašvaldības policijas «Luksusa numuriņš». Par laimi vai žēl, taču šoreiz
nevienam šo peldošo «numuriņu»
nenācās izmantot.
Foto: Ivars Veiliņš
Kā jau piena svētkiem pienākas,
neiztikt bez govs
slaukšanas, ko
piedāvāja Latvijas
Jauno zemnieku
klubs. «Protams,
kā īsts pilsētnieks
nekad nebiju
slaucis govi.
Interesanti, žēl
tikai, ka piena
vietā ūdens,
labprāt padzerPar «Zemgales gardāko medu 2010» attos pienu,» teic
zīts Madonas dravnieces Sigitas Stafeckas
Rinalds.
atvestais pavasara ziedu medus. «Kā īstos
svētkos, ar visu ko pacienā. Neatturamies
nogaršot arī vienu no latviešu lielākajiem
gardumiem,» teic Renāte Kozlova ar dēlu
Rolandu, kuri tieši balsojuši par uzvarētāju medu.

«Zinājām, kur dabūt
kāzu kleitu, pārējais attīstījās soli pa solim, un
radās kāzas uz ūdens ar
visu mācītāju, fotogrāfu
un lieciniekiem. To visu
paveicām kopā ar draugiem. Tiesa, tās nebija
īstas kāzas – meitene
gribēja uzvilkt kleitu,
es kā kapteinis piekritu
būt līgavainis,» stāsta
komandas «ENTAM»
kapteinis Jānis Indriks.
Komanda izcēlās ar to,
ka paspēja gan apprecēties, gan scēnas sarīkot, gan izšķirties, kā rezultātā ieguva
atraktīvākās komandas titulu un naudas balvu. Šīs bija īpašas kāzas kaut vai tāpēc,
ka mācītājs teica tā: «Tagad, mīļie kāzu viesi, airējam!»

Skatītāju lielākās
ovācijas izpelnījies
mazākais peldlīdzeklis – bļitkotājs jeb, kā
viņš pats savu
laivu nosaucis, «Debesmanna».

