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Parkā – metāls, izglītība un māksla
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 10. septembrī,
no pulksten 13 Uzvaras
parkā notiks Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra Atvērto
durvju diena, kurā ikviens aicināts iepazīties
ar centra jaunās sezonas
piedāvājumu. Paralēli
Uzvaras parkā notiks
Metālapstrādes diena
ar metināšanas konkursiem, būs iespēja izkalt
monētas, aplūkot retro
radioaparātus un vērot
robotikas sacensības.
Vienlaikus pirmo reizi
Metālapstrādes dienas
apmeklētājiem būs iespēja novērtēt pirmā
Jelgavas metālmākslas
simpozija «Otrā elpa»
skulptūras, ko šonedēļ
veido astoņi mākslinieki
no Latvijas un Lietuvas.
Jau gandrīz nedēļu Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcas telpās valda radoša atmosfēra. Tur lielā
troksnī tiek griezts, locīts, slīpēts
un metināts metāls, no kā tiek
veidoti astoņi dažādi lielformāta
metāla mākslas objekti par tēmu
«Gaismekļi», kas piedalās pirmajā
metālmākslas simpozijā «Otrā
elpa». Skulptūras veido astoņi
Latvijas un Lietuvas mākslinieki, kuri atzīst, ka darbs sokas
lieliski. Viņuprāt, Jelgava ir labi
sagatavojusies simpozijam, tādēļ
māksliniekiem vien atliek strādāt
un sagādāt dāvanu pilsētniekiem.
Proti, visi metāla lielformāta darbi
vēlāk tiks eksponēti pilsētā. Šobrīd
gan vēl nav zināms, kur tieši, taču
daži mākslinieki jau paši nolūkojuši vietu. «Visu laiku ir jāuztur
darba temps, jo laika maz, taču
līdz sestdienai noteikti būs gatavs mans «Romantiskais tipāžs»
– laterna ar ziedu rokās, kuru
vēlāk labprāt redzētu Jelgavas
pils parkā, jo, manuprāt, tā ir ļoti
romantiska vieta,» atzīst mākslinieks Egons Peršēvics. Lietuvietis
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Donāts Mockus Jelgavas pirmajā
metālmākslas simpozijā veido
«Džokeru». «Cilvēki šodien ir tik
noskumuši un bēdīgi. Es ar savu
izgaismoto Džokeru centīšos iedzīvotājos raisīt smaidu un prieku, jo
dzīvē taču ir daudz skaista, par ko
priecāties,» tā par savu skulptūru
saka D.Mockus. Darbiem pabeigtiem jābūt rīt, lai Metālapstrādes
dienas laikā – sestdien no pulksten
13 – tos ļautu novērtēt skatītājiem,
īpašā balsojumā nosakot, viņuprāt, labāko. Kopumā festivālā
tiks apbalvoti trīs darbi – labākais
mākslinieku vērtējumā, žūrijas un
skatītāju vērtējumā. Apbalvošana
paredzēta ap pulksten 18.30.
Jāpiebilst, ka visos objektos tiks
iestrādāti apgaismes ķermeņi,
kuri iemirdzēsies līdz ar tumsas
iestāšanos.
Metālmākslas simpozijs ir viena
no Metālapstrādes dienas aktivitātēm, kas Uzvaras parkā intere-

sentus gaida no pulksten 13 līdz
17. Tur notiks Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Robotikas
kluba un Studentu parlamenta
prezentācijas «8 riteņu robots»,
«3 kilogrami sumo cīņas», varēs
arī novērtēt mini sumo un līnijas
sekotāja demonstrējumus. Bet
RTU Tehniskās jaunrades darbnīca kopā ar Studentu parlamentu
būs sagatavojusi metāla skulptūru
darbnīcu. Radošo metālapstrādes
darbnīcu piedāvās arī Jelgavas
Amatu vidusskolas audzēkņi,
bet, lai noskaidrotu prasmīgākos
metinātājus, notiks profesionāļu
un skatītāju konkurss metināšanā. Vēl dienas gaitā apmeklētāji
varēs izkalt monētu vai nagliņu,
apskatīt retro radioaparātu izstādi, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Tehnisko fakultāti, iemēģināt Baldones vidusskolas metālapstrādes
klases izgatavotos braucamrīkus,

sēdēt naglu krēslā un ieskatīties
pārvērtību spoguļos, ko atvedīs
bērnu zinātnes centrs «Tehnoannas pagrabi». Paralēli šīm aktivitātēm iecerēta metināšanas aparātu,
iekārtu un aprīkojuma, kalumu
demonstrācija, kā arī ikviens varēs
apskatīt un iesēsties Jelgavā ražotajā «Amo Plant» autobusā.
Parkā tiks prezentēts arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra jaunā mācību gada izglītības piedāvājums «Kopā mācīties
vieglāk!» un būs iespēja pieteikties
kursiem ar desmit procentu atlaidi
mācību maksai. Vēl centrs piedāvās itāliešu, franču un angļu valodas ekspresnodarbības, apgleznot
seju, pamēģināt Motesori attīstošās spēles, izgatavot floristikas
dekorus, apgleznot stiklu un piedalīties fotosesijā. Bet par kultūras
programmu gādās ansambļi «Lai
skan», «Rotiņa» un deju grupas
«Benefice» un «Intriga». Dienas

Metālmākslas
simpozija
«Otrā elpa»
tēlnieks Gunārs Platpīrs
(pa labi) veido apmēram
trīs metrus
garu tulpi ar
četrām ziedlapiņām. «Es
ļoti labprāt
arī gleznoju,
bet šoreiz
esmu nolēmis
uzgleznoto
izveidot kā
dizaina objektu pilsētvidē.
Manuprāt,
šis zieds, kas
tumsā izgaismosies, būs
jauka dāvana
jelgavniekiem,» tā
mākslinieks.
Foto: Ivars
Veiliņš
pasākumi – no pulksten 13 līdz 17
– ir bez maksas.
Savukārt no pulksten 18 līdz 23
Uzvaras parkā notiks noslēguma
pasākums, kurā tiks apbalvoti
metālmākslas skulptūru simpozija
laureāti. Pulksten 18 uzstāsies
Jelgavas Tirkīza kora ansamblis,
pulksten 19 – grupa «Dzelzs vilks»,
pulksten 20 – «Linga», pulksten
21.30 – grupa «Pērkons», bet noslēgumā spēlēs smagā metāla grupa «Huskvarn». Ieejas maksa pieaugušajiem – trīs lati; skolēniem,
studentiem un pensionāriem
– divi. Biļetes iepriekšpārdošanā
«Biļešu paradīzes» kasēs.
Jāpiebilst, ka metālmākslas
simpozijs saņem līdzfinansējumu
no Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.
– 2013. gadam projekta «Šauļu
un Jelgavas pilsētu sadarbība
kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā».

«Fortum Jelgava» siltumtrasi pielāgo biokoģenerācijas stacijai
 Sintija Čepanone

Sākušies maģistrālās siltumtrases rekonstrukcijas darbi, lai perspektīvā
siltumenerģiju pilsētā varētu nodrošināt no viena
avota – biokoģenerācijas
stacijas Rūpniecības ielā.
Šo darbu dēļ gan autovadītājiem, gan arī tuvējo
māju iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām.
«Rūpniecības ielā pašlaik tiek
veikti maģistrālās siltumtrases
rekonstrukcijas darbi, kuru laikā
esošie cauruļvadi tiek nomainīti

pret lielāka diametra cauruļvadiem,
kādi ir nepieciešami visas pilsētas
nodrošināšanai ar siltumenerģiju no
viena siltuma avota. Darbi tiek veikti jaunās biokurināmā koģenerācijas
stacijas izbūves projekta gaitā,»
norāda SIA «Fortum Jelgava» pārstāve Guntra Matisa, piebilstot, ka
nomainītie cauruļvadi tiks izmantoti
jaunu sistēmas posmu izbūvei.
Saistībā ar maģistrālās siltumtrases rekonstrukcijas darbiem Rūpniecības un Vīgriežu ielas apkaimē līdz
23. septembrim pārtraukta karstā
ūdens piegāde, savukārt no 12. līdz
16. septembrim būs slēgta satiksme
Rūpniecības un Tērvetes ielas krustojumā. «Uzņēmums atvainojas par

sagādātajām neērtībām un iespēju
robežās centīsies šos darbus pabeigt
īsākā laika periodā,» tā G.Matisa.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad paredzēts pabeigt
būvlaukuma Rūpniecības ielā 73
sagatavošanu un ielikt stacijas
ēkas pamatus. Nākamgad tiks būvēta pati ēka, uzstādītas iekārtas,
bet pavasarī, saskaņojot ar Valsts
vides dienestu, plānots uzsākt
saistvada izbūvi zem Lielupes, kas
savienos abus upes krastus, ļaujot
nodrošināt visā pilsētā siltumapgādi no viena avota. Paredzēts, ka
jaunajai biokurināmā koģenerācijas stacijai darbs jāsāk līdz ar 2013.
gada apkures sezonu.
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Siltināšanas
projektu nauda
drīz beigsies
 Sintija Čepanone

Ņemot vērā aktivitāti,
kāda pašlaik vērojama,
pretendējot uz valsts
atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijā,
nākamā gada pirmajā
pusē programmā pieejamais finansējums
varētu būt izsmelts.
Zemgales reģionālās
Enerģētikas aģentūras (ZREA) direktors
Mārtiņš Prīsis uzsver:
ja iedzīvotāji nepagūs
iesniegt siltināšanas
projektu, tad izdevumi
par nama renovāciju
pilnībā būs jāsedz no
saviem līdzekļiem.
Kā liecina informācija Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) mājas lapā,
kopējais programmā «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi» pieejamais finansējums ir 27 337 186
lati, no kura lielākā daļa jau
apgūta. «Saskaņā ar prognozēm
projekti par visu programmas
summu varētu būt iesniegti
līdz nākamā gada sākumam.
Precīzi to pateikt nav iespējams, taču, izvērtējot situāciju,
visticamāk, finansējums varētu
būt izsmelts līdz februārim vai
martam,» stāsta M.Prīsis, norādot, ka tādējādi vēlāk iesniegt
daudzdzīvokļu māju renovācijas
projektus, pretendējot uz 50 vai
60 procentu līdzfinansējumu,
vairs nevarēs.
«Reāli tas nozīmē, ka tie
daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti, kuri LIAA tiks
iesniegti februārī vai martā, ja
vien finansējums netiks izsmelts
agrāk, var tikt atbalstīti,» skaidro ZREA direktors.
Viņš vērtē, ka pēdējā laikā aktīvāki šajā ziņā kļuvuši arī jelgavnieki. «No Jelgavas kopumā šajā
programmā iesniegti apmēram
desmit projekti. Piemēram, Raiņa
ielā 3 tas jau realizēts, taču vēl par
sešām vai pat septiņām mājām,
galvenokārt Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes apsaimniekotajām, projektus LIAA jau ir
apstiprinājusi,» situāciju ieskicē
M.Prīsis, aicinot šo iespēju izmantot arī citu daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus, kamēr siltināšanai
vēl iespējams saņemt valsts atbalstu.
Jāatgādina, ka saskaņā ar siltināšanas programmu dzīvokļu
īpašnieki no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām pašlaik var atgūt 50 procentus, bet,
ja vismaz 10 procentiem no dzīvokļu īpašniekiem uz projekta
iesnieguma iesniegšanas dienu
ir maznodrošinātas personas
statuss, tad atbalsts ir 60 procentu apmērā.
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Ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

17. septembrī Saeimas ārkārtas vēlēšanās jelgavniekiem būs jābalso par sev tīkamākās partijas piedāvāto sarakstu Zemgales
vēlēšanu apgabalā. Tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» uzdod jautājumus piecu partiju Zemgales vēlēšanu apgabala līderiem, kas
atklāj gan partijas nostāju valsts attīstībā, gan viņu pašu personīgo viedokli. Partijas izvēlētas, ņemot vērā socioloģisko
aptauju rezultātus, kuri ļauj prognozēt, ka tās varētu pārvarēt piecu procentu barjeru un iekļūt Saeimā.

Atbild Zemgales sarakstu līderi
Imants Parādnieks, «Visu Latvijai!»
– «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»

Augusts Brigmanis, Zaļo un Zemnieku
savienība

Ivars Zariņš, «Saskaņas centrs»

Aigars Štokenbergs, «Vienotība»

Jānis Ozoliņš, Zatlera reformu partija
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Zemgales reģionā tradicionāli
ir dominējusi lauksaimnieciskā
ražošana, tomēr apzināmies,
ka modernajās saimniecībās
teju viss ir automatizēts un šīs
saimniecības nebūs tās, kas
nodrošinās ar darba vietām

Zemgale – tās ir divas lietas:
zemkopība un uzņēmējdarbība.
Cik man ir sanācis runāt, tad
Zemgalē daudzi zemnieki ir
veiksmīgi attīstījušies, ir modernizētas saimniecības. Taču
nauda, ko saņemam no ES
struktūrfondiem saimniecību
modernizācijai, tiek dalīta pēc
platībām, un tas ir neloģiski.
Loģiski būtu, ja tie, kuri jau ir
ieguldījuši savu saimniecību
modernizēšanā, varētu saņemt
vēl, lai attīstību turpinātu, bet
šobrīd sanāk, ka viņu limits jau
izsmelts. Ja nauda ir veiksmīgi
ieguldīta, tad jāļauj turpināt
attīstīties. Otra lieta, kas jau sen
bija jāizdara, – jāizveido valsts
attīstības banka, kas ļautu iegūt
kredītu zemes iegādei. Tagad šī
nauda stāv banku stabilizācijai,
kam reāli tā vairs nav nepieciešama. Šī pati banka ļautu arī

«Vienotībai» tas ir līdzīgs visos vēlēšanu apgabalos – mēs to īstenosim
caur finanšu instrumentiem, kas
mūsu programmā pieminēti, piemēram, attīstības bankas izveide. Tie
ir arī mūsu ministri, kas kandidē,
– viņi ar savu pieredzi palīdzēs
risināt šos jautājumus.
Jelgavu skar jautājums par cietumu, būtiskākais – uz mūžu ieslodzītie. Jelgavā tie ir 50 procenti no visas
Latvijas mūža ieslodzītajiem. Tuvāko mēnešu laikā esam paredzējuši
viņus no Jelgavas pārvest uz citām
ieslodzījuma vietām. Tas, protams,
ir konfidenciāls jautājums... Taču
tas noteikti ļaus jelgavniekiem
justies drošāk, jo drošība ir būtiska
ikvienam iedzīvotājam.
(Vai tiešām cietums šodien ir
svarīgākais Zemgales attīstības
jautājums? – red.) Cietums, protams, nav tas pats aktuālākais, taču
mums sarakstā ir konkrēti cilvēki,
kuru personīgie kontakti palīdzēs
attīstīt Zemgali. Mēs ar saviem
kandidātiem esam «noseguši» visu
Zemgali.

Galvenais uzsvars jāliek uz
nodokļu jautājumu. Darbaspēka nodokļi ir par lielu, lai mūsu
uzņēmumi attīstītos un atgūtu
konkurētspēju. Mūsu piedāvājums
paredz līdz 2014. gadam samazināt
darbaspēka nodokļus par deviņiem
procenta punktiem. Tas palielinās
gan iedzīvotāju ieņēmumus, gan
uzņēmumu, kuri šobrīd spiesti
strādāt pelēkās ekonomikas zonā,
konkurētspēju. Otrs būtiskākais
jautājums ir par struktūrfondu
atbalstu lauksaimniecībā. Šobrīd
mūsu zemnieki platību maksājumos saņem 50 – 60 eiro par hektāru,
bet, piemēram, Beļģijā tie ir 450 eiro
par hektāru. Tas apliecina mūsu
neprofesionalitāti un neizdarību,
kā arī klaji diskriminē Latvijas
lauksaimniekus. Jelgavā atrodas
LLU, kurā ik gadu tiek sagatavoti
speciālisti lauksaimniecības jomā.
Domāju, ka šie speciālisti būtu jāpiesaista, lai pamatotu Eiropai, ka Latvijai piešķirtie platību maksājumi ir
neadekvāti zemi. Tāpat Zemgalē un
jo īpaši Jelgavā ir labs rūpnieciskās
ražošanas attīstības potenciāls,
kuru bremzē nepārdomātā nodokļu
politika. Šobrīd uzņēmēji nav gatavi
ieguldīt ražošanas attīstībā, jo gala
produkta cena pie šādas nodokļu
politikas nevar būt konkurētspējīga.
Drošākais veids, kā attīstīt mūsu
ekonomiku, ir radīt vienlīdzīgus
nosacījumus visām nozarēm. Uzņēmēji paši atradīs nozares ar lielāko
potenciālu, ja vien spēsim piedāvāt
atbilstošu nodokļu politiku.

Mūsu piedāvājums ir balstīts uz
zaļo ekonomiku gan lauksaimniecības ražošanā, gan iekārtu ražošanas attīstībā. Mēs runājam par
zaļo enerģiju, kur visu spektru – no
izpētes līdz ražošanai – varētu veikt
uz vietas mūsu Latvijas laukos, ražojot paši sev siltumu un elektrību.
Pirmkārt, Zemgalē ir sava augstskola – LLU –, kuras zinātnieki un
pētnieki varētu noskaidrot, kuras
kultūras un kā audzējot vislabāk
iespējams izmantot alternatīvās
enerģijas iegūšanai. Pēc tam lauksaimnieki šīs kultūras audzētu, bet
ražošanas uzņēmumi ražotu iekārtas, kas pārvērš lauksaimniecības
kultūras enerģijā. Tās būtu gan
jaunas darba vietas, gan ražošanas
attīstība, gan ekonomija reizē. Jo
mazāk enerģijas mēs iepirksim no
Krievijas, jo vairāk naudas paliks
mūsu pašu zemē. Šobrīd sanāk, ka
mums pašiem ir smagi jāstrādā,
lai naudu nopelnītu, bet pēc tam
mēs to atdodam Krievijai par tās
resursiem. Bet, protams, tam ir
nepieciešams valsts atbalsts – esam
aprēķinājuši, ka tie ir vismaz 100
miljoni latu, ko katru gadu var
piesaistīt no dažādiem ES fondiem,
lai to novirzītu šādas ražošanas
attīstībai Latvijā. Atbalstu varētu
sniegt arī topošā valsts attīstības
banka. Zemgalē jau ir labi piemēri
biogāzes ražošanā, un to varētu
attīstīt ne tikai lielās saimniecības.
Jūs savā programmā lepojaties ar to, ka esat izveidojuši Demogrāfijas politikas
apakškomisiju. Vai, jūsuprāt,
vēl viena birokrātiska struktūra var veicināt dzimstību
valstī?
Jā, saprotu, pielādēts jautājums!
Protams, apakškomisijas izveide
pati par sevi dzimstību valstī neveicinās. Taču tie jautājumi, kurus
mēs tur cenšamies aktualizēt,
situāciju varētu mainīt. Piemēram, deleģējot balsstiesības bērnu
vecākiem. Tas mainītu politisko
partiju intereses – tās būtu spiestas vairāk rūpēties par ģimeni kā
par mazu šūniņu, aizstāvēt tās
intereses, ja reiz gribētu tikt ievēlēti Saeimā. (Vai tas nozīmē, ka
politiķiem ir vajadzīga runga aiz
muguras, lai neaizmirstu par ģimenēm ar bērniem? – red.) Mūsu
partijai tas noteikti nav vajadzīgs,
bet citām gan. Būsim godīgi – kas
notiek šodien, kāds šodien ir svarīgākais jautājums? Pensijas! Jo
mēs labi zinām, ka apzinīgākais
vēlētājs ir pensionārs, tāpēc uz
to arī tiek spekulēts. Bet mēs gribam pateikt, ka ģimenes politika
nevar palikt otrajā plānā. Tāpēc
šī situācija ir jāpagriež uz otru
pusi, lai politiķi būtu ieinteresēti
aizstāvēt ne tikai pensionārus, bet
arī ģimenes ar bērniem.

lielāku skaitu cilvēku. Tādēļ
akcents būtu jāliek uz ražošanas
attīstību, tajā skaitā pārtikas
pārstrādi. Viens no piemēriem
ir zemnieku kooperatīva «Latvijas piens» Jelgavā topošā
piena pārstrādes rūpnīca. Šis
projekts tiek realizēts ar Zemkopības ministrijas atbalstu. ES
struktūrfondu līdzekļi jānovirza
arī tādām reģionam būtiskām
nozarēm kā mašīnbūve un metālapstrāde. Lielākā daļa šajā
nozarē strādājošo uzņēmumu
ir orientēti uz eksportu un gatavi paplašināt savu ražošanu,
veidojot jaunas darba vietas.
Papildus jau esošajam atbalstam
turpināsim darbu pie valsts attīstības bankas izveides, kuras
uzdevums būs kreditēt valsts
attīstībai nozīmīgus projektus
ar subsidētām kredītprocentu
likmēm. Pirmos kredītus uzņēmēji un lauksaimnieki varēs saņemt jau 2012. gadā. Ne mazāk
svarīgi ir ieguldījumi novadu un
pilsētu publiskās infrastruktūras attīstībā un cilvēku izglītībā,
ļaujot pašiem iedzīvotājiem
lemt, kurās jomās šie līdzekļi
būtu jāiegulda. Jāmaina līdzekļu sadales princips, vairāk
akcentējot reģionus, jo līdz šim
valsts investīcijas plānotas pēc
nozarēm, kas nav devis vēlamo
rezultātu.

daudz aktīvāk valstij līdzdarboties valsts attīstībā – ieguldīt
uzņēmējdarbībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstībā. Tie
ir ceļi, elektrības pieslēgumi,
komunikācijas teritorijās, kur
perspektīvā varētu attīstīties
uzņēmējdarbība. Piemēram,
Lietuvā valsts savas Klaipēdas
ostas infrastruktūras attīstībā
ieguldīja septiņus miljonus un
dažu gadu laikā piesaistīja 160
miljonus investīciju, kas radīja
vairākus tūkstošus darba vietu.
Taču, kopumā paskatoties,
mēs nonākam pie paša galvenā
jautājuma – kāpēc valsts attīstība nav notikusi līdz šim? Tāpēc,
ka valsts nav spējusi definēt
savus mērķus, uz kurieni tā
virzās. Vispirms ir jābūt vīzijai,
un atkarībā no tās jātop nozaru
stratēģijām un rīcības plānam.

Vai uzskatāt, ka Aivars
Lembergs ir reāls premjerministra amata kandidāts?
Vienmēr esam uzskatījuši, ka
dzīvojam tiesiskā valstī, tādēļ
kādu notiesāt pirms tiesas sprieduma nav korekti. Pēc «Latvijas
faktu» aptaujas datiem, par
Aivaru Lembergu būtu gatavi
balsot 38 procenti pilsoņu. Ar
šādu atbalstu nevar lepoties
neviens politiķis. Ņemot vērā
sabiedrības atbalstu, uzskatām,
ka Aivars Lembergs ir atbilstošs
premjerministra amata kandidāts, kurš arī līdz šim ir aizstāvējis Latvijas intereses gan
sarunās ar starptautiskajiem
aizdevējiem, gan iestājoties pret
ārvalstu biznesa haizivju vēlmi
pārņemt mūsu uzņēmumus.

Vai atzīstat Latvijas okupācijas faktu?
Man kā cilvēkam, kurš zina
Latvijas vēsturi, nav saprotama
šīs diskusijas pamatotība un
jēga. Par šo jautājumu diskutē
tie, kuri vēlas šķelt sabiedrību,
un man tas sāp. Tieši tāpēc
es esmu atsaucies «Saskaņas
centra» piedāvājumam ienākt
šajā partijā, lai parādītu, kuri ir
īstie Latvijas patrioti, kas gatavi
strādāt Latvijas labā un vēlas
apvienot latviešus ar cittautiešiem. Mēs centīsimies nerunāt
par šiem jautājumiem, jo tā ir
tikai politiskā spekulācija, uz
kuras kāds vēlas taisīt savu
politiku. Tagad ir jāstrādā, nevis
jādiskutē par šiem jautājumiem.
(Atbildēt uz jautājumu pēc būtības kandidāts atteicās – red.)

Kāda ir jūsu attieksme pret
nodokļu nomaksu, ņemot vērā,
ka iepriekš, strādājot uzņēmējdarbībā, jūsu uzņēmumiem ir
bijušas problēmas ar nodokļu
maksāšanu?
Esmu godīgi samaksājis visus
nodokļus. Jā, piekrītu, ka es, tāpat
kā daudzi citi tolaik, izmantoju
caurumu likumā, kad privātperso-

nas varēja nemaksāt nodokļus par
nekustamā īpašuma pārdošanu.
Bet to taču darīja visi! (Štokenbergs
kopā ar kompanjoniem pārrakstīja
savu daudzmiljonu vērto nekustamo īpašumu no juridiskas personas
uz fiziskām, lai pēc tam to pārdotu,
nesamaksājot valstij nodokļus aptuveni pusotra miljona latu vērtībā
– red.) Taču es gribu uzsvērt, ka es
kā politiķis pēc tam šo caurumu
likumā pamanīju un pats arī ierosināju to mainīt, lai turpmāk šādas
spekulācijas vairs nebūtu iespējamas. Un tieši Dombrovska valdība
panāca, ka caurums likumā vairs
nepastāv. (Tātad jūs kā uzņēmējs
šo caurumu veiksmīgi izmantojāt
savās interesēs, lai nemaksātu nodokli, un pēc tam kā politiķis, kad
jums tas bija izdevīgi, šo caurumu
likvidējāt? – red.) Es esmu izdarījis
visu, lai likums būtu labāks. Ja par
to caurumu, kas bija, – pēdējo trīs
gadu laikā esmu ziedojis 200 000
latu dažādiem cēliem mērķiem,
tāpēc nedomāju, ka ir korekti runāt
par manu izvairīšanos no nodokļu
nomaksas.

Vai premjerministra kandidātam ir jābūt augstākajai
izglītībai?
Primārā lieta ir cilvēka zināšanas un prasme vadīt, lai
viņš varētu pilnvērtīgi pildīt
sava amata pienākumus. Mans
personīgais viedoklis ir tāds, ka
premjerministra un citu valstiski nozīmīgu amatu kandidātiem
jābūt gan augstākajai izglītībai,
gan pieredzei lielu uzņēmumu
vai organizāciju vadībā. Cits
jautājums ir par to, cik konkurētspējīgu izglītību iespējams iegūt Latvijā, ja citās ES valstīs tā

Pilsētnieks vērtē

Vai piedalīsieties
Saeimas vēlēšanās?
Lilita, pedagoģe:
– Protams,
ka piedalīšos, jo tas
ir ikviena
pilsoņa pienākums – vēlēšanās izdarīt
savu izvēli. Par ko balsot, vēl
neesmu izlēmusi, taču man ir
svarīgs politiķa godīgums, vai
viņa vārdi sakrīt ar darbiem.
Zinu – jo mazāk sola, jo vairāk
izdara. Vēl izvērtēšu kandidātu labos darbus.
Kaspars,
students:
– Iešu uz
Saeimas
vēlēšanām
un izpildīšu
pilsoņa pienākumu. Protams, man kā
studentam šobrīd no politiķiem gribas dzirdēt vairāk
par pasākumiem, reformām,
kā viņi palīdzēs un atbalstīs
studentus. Cītīgi šobrīd visam
par un ap Saeimas vēlēšanām
sekoju līdz masu medijos. Domāju, ka lasītais un dzirdētais
man palīdzēs izdarīt pareizo
izvēli.
Dainis, uzraugs:
– Viens jau
nevar izmainīt pasauli,
taču es, tāpat kā citi,
ie šu b alsot , ce rot uz p ārmaiņām valstī. Manuprāt,
tas jādara katram Latvijas
iedzīvotājam. Man svarīgi, lai
deputāti spētu veikt tautas
uzticēto pienākumu un tiešām
domātu par mums, ne tikai
par sevi.
Ilze, režisore:
– Man šķiet,
ka šis notik u m s – ā rkārtas Saeimas vēlēšanas – ir tas gadījums, kad
tauta var pati izlemt, pierādīt
to, ka cilvēki ir jāņem vērā. Bet
politiķiem ir jāsaprot, ka viņi
ir tautas kalpi, kurus ievēlam
mēs, tāpēc viņiem ir jābūt atbildīgiem par mums. Noteikti
iešu uz vēlēšanām.
Aivars, mehāniķis:
– Kaut kas
taču ir jāmaina, nevar
malā stāvēt
un tikai noskatīties uz notiekošo, tāpēc
vēlēšanās noteikti piedalīšos.
Tiesa, gribētos, lai šie politiķi
būtu godīgāki pret tautu. Ārkārtas vēlēšanas Latvijā notiks
pirmo reizi, tāpēc ceru, ka
patiešām kaut kas mainīsies
uz labu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

tik un tā netiek atzīta. (Zatlera
reformu partijas premjerministra amata kandidāts Edmunds
Sprūdžs nav ieguvis augstāko
izglītību, kā arī viņam nav pieredzes, vadot lielu uzņēmumu
vai organizāciju – red.)
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
Jānis Kovaļevskis, foto no
kandidātu personīgā arhīva
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Atzīmēs
Jāņa Čakstes
dzimšanas dienu
 Sintija Čepanone

14. septembrī ar ziedu nolikšanu pie Jāņa
Čakstes pieminekļa
Jelgavā atzīmēs mūsu
valsts pirmā prezidenta 152. dzimšanas
dienu. Nolikt ziedus,
godinot J.Čakstes ieguldījumu Latvijas
izaugsmē, šajā dienā
aicināts ikviens jelgavnieks.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Rekonstrukciju uzrauga arheologi
 Sintija Čepanone

Rekonstruējot Raiņa ielu,
vairākos posmos uzietas
koka caurules, kas, iespējams, saglabājušās
no ūdensvada ap 1880.
gadu. Vairākas dienas
šī iemesla dēļ būvdarbi
tika ierobežoti, taču piesaistītais arheoloģiskais
būvuzraugs devis atļauju tos turpināt.
Būvdarbi saskaņā ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas rekomendāciju kopš
augusta beigām kopumā tika ierobežoti divos Raiņa ielas posmos
– no Akadēmijas ielas līdz LLU
sporta namam un starp Pētera un
Mātera ielu, taču nelielā posmā
gar Raiņa parku, kur, iespējams,
kultūrslānis – ēku pamati – konstatēts tikai šonedēļ, būvdarbus
uz laiku apturēja «Pilsētsaimniecība» pēc savas iniciatīvas.
«Būvdarbu laikā no zemes
tika izcelti vairāki lieli koka
gabali, kas, visticamāk, saglabājušies no 19. gadsimta
ūdensvada. Darbi Raiņa ielas
posmā no Akadēmijas ielas līdz
peldbaseinam saskaņā ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendāciju

Kā informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors, ziedus pie pieminekļa J.Čakstem
14. septembrī pulksten 15
noliks pilsētas vadība, tā izrādot cieņu J.Čakstem gan kā
mūsu novadniekam un pirmajam Valsts prezidentam, gan
kā spilgtai personībai, kura
paustās idejas nav zaudējušas
aktualitāti arī mūsdienās.
Līdz ar pilsētas vadību godināt Valsts pirmo prezidentu
viņa dzimšanas dienā aicināts
ikviens jelgavnieks.
J.Čakste laikabiedru atmiņās
raksturots kā ārkārtīgi darbīgs,
lojāls un patriotisks politiķis,
izcils diplomāts, erudīts un
saprotošs cilvēks. Latvijas Republikas prezidents viņš bija
no 1922. līdz 1927. gadam, un
viņa uzdevumos ietilpa jaunās  Sintija Čepanone
Latvijas valsts reprezentācija.
J.Čakste apzinājās, ka demo«Īstenojot maģistrālā
krātiskas un mazas valsts
ūdensvada rekonstrukprezidents nedrīkst pārspīlēt
ciju Garozas ielā un tās
ceremonijas ar samākslotu teapkaimē, esam panākuši
atrālismu, lai nekļūtu komisks,
ūdensapgādes drošubet nedrīkst arī pārstāvēt
mu. Ja šie darbi netiktu
savu republiku ar nolaistu
veikti, no nopietnām
galvu, vienkāršām manierēm
ūdensvada avārijām nāun pašapziņas trūkumu, jo tad
kotnē izvairīties nebūtu
viņu un viņa valsti necienīs ne
iespējams,» norāda SIA
zemes iedzīvotāji, ne ārzemju
«Jelgavas ūdens» propārstāvji, un laikabiedri liejektu īstenošanas grupas
cina, ka viņam bija izdevies
vadītāja Ieva Strode.
atrast zelta vidusceļu. J.Čaksti
prezidenta amatā ievēlēja 63
Nupat noslēgušies maģistrālā
gadu vecumā.
ūdensvada izbūves darbi Pārlielupē,

Foto: Ivars Veiliņš
Raiņa ielas rekonstrukcijas laikā atsevišķos posmos būvnieki atrakuši vairākas koka caurules, kas, visticamāk, pilsētā nodrošinājušas ūdensapgādi 19. gadsimtā. Lai maksimāli precīzi varētu fiksēt vecā ūdensvada atrašanās vietu, turpmāk rekonstrukcijas gaitu kontrolēs arheoloģisko būvuzraugu grupa.
tika pārtraukti vispār, taču otrā
– ierobežoti, jo vecais ūdensvads acīmredzot bijis izbūvēts
paralēli rekonstrukcijas laikā
izraktajām tranšejām un darbu
gaitā būtiski aizskarts netika,»
skaidro pašvaldības aģentūras

«Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done.
Lai iespēju robežās saglabātu
Raiņa ielā uzieto kultūrvēsturisko mantojumu, rekonstrukcijas
procesā piesaistīta arī arheoloģisko būvuzraugu grupa, kuru

vada arheologs Guntis Zemītis.
«Apzinot situāciju, viņš atļāva
darbus turpināt. Tiesa gan – atsedzot vēl kādu vecā ūdensvada
posmu, tas jāiezīmē kartē, lai
būtu dati par to, kur un cik garā
posmā tas bijis,» tā D.Done.

Uzlabota ūdensapgādes drošība Pārlielupē
un tie tika īstenoti, realizējot ES
līdzfinasēto projektu «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā, 2. kārta». Tiesa
gan – kā uzsver I.Strode, dzeramā
ūdens kvalitāte līdz ar to nav uzlabojusies, toties ūdensapgāde gan
kļuvusi drošāka. «Pa Garozas ielu
izbūvēts maģistrālais ūdensvads,
kas ar ūdeni nodrošina visu Liel
upes kreiso krastu. Lai tas būtu
drošs ekspluatācijā, bija nepieciešams nomainīt cauruļvadus vairāk
nekā četru kilometru garumā, un
nu vecās tērauda un dzelzsbetona
caurules nomainītas pret mūsdienīgām plastmasas caurulēm,»
rezumē speciāliste, norādot, ka at-

taisnojusies pirms darbiem izvēlētā
darbu izpildes secība, ūdensapgādi
būvdarbu gaitā nodrošinot pa pagaidu vadu, tādējādi būvdarbu laikā
maksimāli izdevies izvairīties no
avārijas situācijām.
Maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un būvniecību
Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco
Strēlnieku ielā un Brīvības bulvārī
bija plānots veikt secīgi pa posmiem,
taču tos izdevās nodrošināt paralēli,
līdz ar to arī darbi tika paveikti
praktiski par mēnesi agrāk, nekā sākotnēji plānots, informē I.Strode.
Jāatgādina, ka maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un
būvniecība Garozas ielā un tās

apkaimē veikta līdz ar lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbiem un ceļa seguma virskārtas nomaiņu Garozas ielā, kas
bija iespējama, izlietojot līdzekļus,
kuri Jelgavai tika piešķirti kā cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajam reģionam.
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju pilsētā veicam
vienlaicīgi ar pašvaldības realizētajiem ielu sakārtošanas projektiem,
un pašlaik darbi turpinās Raiņa
ielā un Čakstes bulvārī,» norāda
I.Strode, piebilstot, ka drīzumā arī
sāksies tehnisko piedāvājumu izstrāde ūdens attīrīšanas kompleksa
rekonstrukcijai.

Saeimas vēlēšanas – 17. septembrī
 Sintija Čepanone

Gatavojoties 11. Saeimas vēlēšanām,
kas notiks sestdien,
17. septembrī, vakar
visā Latvijā durvis
vēruši vēlēšanu iecirkņi, tostarp 15 iecirkņi Jelgavā. Tiesa
gan – nobalsot varēs
tikai vēlēšanu dienā, taču pirms tam
iecirkņos iespējams
pieteikt balsošanu
mājās, iepazīties ar
balsošanas kārtību,
partiju programmām
un ziņām par kandidātiem.
«Pa četrām stundām dienā
līdz pat vēlēšanām būs atvērti
visi 15 iecirkņi mūsu pilsētā,
tostarp Amatu vidusskolā,
kas pirmo reizi strādāja aizvadītajā tautas nobalsošanā
par Saeimas atlaišanu. Šajās
dienās visi vēlēšanu iecirkņi strādās vienlaicīgi, taču
katru dienu to darba laiks
atšķirsies, lai interesentiem
nodrošinātu iespēju iecirkni
apmeklēt kā rīta un vakara
stundās, tā arī dienas vidū un
pēcpusdienā,» stāsta Jelgavas
Vēlēšanu komisijas priekšsē-

dētājs Jānis Dēvics. Šajā laikā
ikvienam nodrošināta iespēja
iepazīties ar balsošanas kārtību, partiju programmām,
kandidātu sarakstiem, kā
arī pieteikt balsošanu mājās.
J.Dēvics norāda, ka balsošanu
savā atrašanās vietā konkrētā
iecirknī varēs pieteikt līdz 17.
septembra pulksten 12, tajā
nogādājot attiecīgu iesniegumu. Iesnieguma paraugs
atrodams Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) mājas lapā
www.cvk.lv, taču to var rakstīt
arī brīvā formā, neaizmirstot
norādīt precīzu adresi un
durvju kodu, ja tāds ir.
J.Dēvics norāda, ka šajās
Saeimas vēlēšanās, salīdzinot ar iepriekšējām, būtisku
jauninājumu nav – arī 17.
septembrī balsstiesīgie iedzīvotāji savu izvēli varēs izdarīt
jebkurā vēlēšanu iecirknī
visā Latvijā, taču svarīgi atcerēties, ka kopumā ir pieci
vēlēšanu reģioni – Zemgales,
Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Rīgas – un katrā
deputātu kandidātu saraksti
atšķirsies.
Vienīgās izmaiņas varētu
skart viena mūsu pilsētas
vēlēšanu iecirkņa darba laiku,
taču, vai tā būs, kļūs zināms
tikai šodien, jo Saeimai jāno-

lemj, vai atbalstīt Rīgas Ebreju reliģiskās draudzes lūgumu
pagarināt vēlēšanu iecirkņu
darba laiku Sabata svētku dēļ.
Proti, vēlēšanas notiks dienā,
kad ebrejiem ir Sabata svētki,
un to laikā – līdz pulksten
20.36 – visiem ticīgajiem ebreju draudzes locekļiem saskaņā
ar jūdaisma ticības kanonu ir
aizliegts veikt jebkādu darbu,
tādēļ nav iespējams arī balsot.
«Ja Saeima šo ierosinājumu
akceptēs, tad viens iecirknis
arī mūsu pilsētā vēlēšanu dienā strādās divas stundas ilgāk
– 189. iecirknis, kas atrodas 3.
pamatskolā Uzvaras ielā 10
tādā gadījumā būs atvērts no
pulksten 7 līdz 22, savukārt
pārējie strādās no pulksten
7 līdz 20,» informē J.Dēvics.
«Lēmumu, kuram iecirknim
noteikt ilgāku darba laiku,
drīkst pieņemt katra novada
un pilsētas Vēlēšanu komisija,
un mēs esam vienojušies, ka
gadījumā, ja kādā vēlēšanu
iecirknī tomēr būs jānodrošina par divām stundām ilgāks
darba laiks, līdz pulksten 22
būs atvērts iecirknis Jelgavas
3. pamatskolā – tas nav viens
no lielākajiem pilsētā, toties
atrodas pilsētas centrā, līdz
ar to pieejams lielākam skaitam iedzīvotāju, kas vēlēsies

nobalsot pēc pulksten 20,»
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisijas lēmumu pamato tās
priekšsēdētājs.
Šodien un rīt, 8. un 9. septembrī, visi piecpadsmit iecirkņi atvērti no pulksten 12
Iecirkņa Nr.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

līdz 16. Vēlēšanu zīmes un
aploksnes iecirkņos tiks nogādātas dienu pirms vēlēšanām,
lai 17. septembrī pulksten 7
varētu uzsākt darbu.
Saskaņā ar CVK datiem Jelgavā ir 40 575 balsstiesīgo.

Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu adreses
Iecirkņa nosaukums
Adrese
JELGAVAS 3. PAMATSKOLA
UZVARAS IELA 10
AĢENTŪRA «KULTŪRA»
KRIŠJĀŅA BARONA IELA 6
JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
MEIJU CEĻŠ 9
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA
ASPAZIJAS IELA 20
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
SKOLOTĀJU IELA 8
JELGAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA FILOZOFU IELA 50
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
MĀTERA IELA 44
LLU SPORTA ZĀLE
TĒRVETES IELA 91D
SIA «ALVIMA»
LIETUVAS ŠOSEJA 2
MIEZĪTES BIBLIOTĒKA
DOBELES ŠOSEJA 100
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA
AKMEŅU IELA 1
JELGAVAS 1. SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA INSTITŪTA IELA 4
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
AKADĒMIJAS IELA 25
JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA
BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6
JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA
LOKA MAĢISTRĀLE 29
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki pirms vēlēšanām

08.09.2011.

09.09.2011.

10.09.2011.

11.09.2011.

12.09.2011.

12 – 16

12 – 16

9 – 13

9 – 13

12 – 16

13.09.2011.

14.09.2011.

15.09.2011.

16.09.2011.

17.09.2011.

8 – 12

16 – 20

12 – 16

12 – 16

7 – 20

189. iecirknis 17. septembrī būs atvērts no pulksten 7 līdz 22,
ja 8. septembrī to apstiprinās Saeima.
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Īsi
 Rīt, 9. septembrī, Rīgā notiks Eiropas Kultūras mantojuma dienu atklāšana, kurā tiks pasniegtas arī Kultūras
mantojuma gada balvas. Novērtējot
Jelgavas pašvaldības ieguldījumu
Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija tai piešķīrusi
Kultūras mantojuma gada balvu
nominācijā «Labākais saimnieks»
par Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa restaurāciju. Uz
atklāšanas pasākumu dosies Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors. Bet sestdien,
10. septembrī, Jelgavā atzīmēs Eiropas
Kultūras mantojuma dienu ar pasākumu Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā. Šeit Norvēģijas un Zviedrijas
kultūras mantojuma speciālisti ar
mūsējiem dalīsies pieredzē pieminekļu restaurācijā, klātesošie iepazīsies
ar muzeja ekspozīciju, kā arī viesus
svētkos sveiks Ā.Alunāna Jelgavas
teātris. Muzejs šajā dienā būs atvērts
arī apmeklētājiem.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
rīt, 9. septembrī, pulksten 10 paaudžu dienas centrā «Sadraudzība»
aicina biedrus uz pirmo tikšanos.
Pensionāru biedrības vadītāja Marija
Kolneja stāsta, ka šajā dienā būs iespēja pierakstīties dažādām biedrības
piedāvātajām aktivitātēm.
 Valsts policijas Zemgales reģi
ona pārvaldes (VP ZRP) darbinieki,
strādājot pastiprināti kukuļdošanas
apkarošanas jomā, šogad astoņos
mēnešos aizturējuši jau 16 autovadītājus par kukuļa došanu policijas
darbiniekiem, tostarp četrus Jelgavā. VP ZRP priekšnieka palīdze Ieva
Sietniece informē, ka no kopējā skaita
Jelgavā aizturēti četri autovadītāji,
Dobelē – četri, Tukumā – trīs, Bauskā
– divi, Aizkrauklē – divi un Jēkabpilī
– viens. Augustā vien aizturēti pieci
autovadītāji par kukuļa došanu policijas darbiniekiem: Bauskas novadā divi
autovadītāji, bet Tukumā – trīs.
 Darbu atsāk Jelgavas Latviešu
biedrības (JLB) veco jelgavnieku
klubiņš «Sendienas». Uz tikšanos
Jelgavas kultūras namā interesenti
aicināti 11. septembrī pulksten 13. JLB
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs
informē, ka tikšanās tēma ir «Mēs atkal
esam kopā». Sīkāka informācija – pa
tālruni 63027133.
 Par konkursā «Energoefektīvākā
ēka Latvijā 2010» iegūto dāvanu
karti 100 latu vērtībā Helmaņa ielā 3
pamazām papildina apstādījumus.
«Pagājušajā ziemā vairāki augi pie
mūsu mājas izsala, tāpēc stādījumi
jāatjauno. To gan darīsim pakāpeniski,
mājas apkārtni papildinot arī ar citiem
augiem. Ir prieks, ka augi mums nav
jāiegādājas par savu naudu, jo šim
mērķim varam tērēt dāvanu karti,»
saka Helmaņa ielas 3 mājas vecākā
Lilita Baškevica. Šobrīd iestādīti pirmie
augi. L.Baškevica stāsta, ka iegādātas
divas akācijas un vairākas klintenes, lai
tās iestādītu izsalušo vietā. «Dāvanu
karte stādaudzētavā «Dimzas» derīga
līdz nākamā gada maijam, tāpēc to
arī apgūsim pakāpeniski,» tā mājas
vecākā.
 Lielās talkas organizatori aicina
Latvijas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus piedalīties Lielās talkas
Pagalmu konkursā, iesūtot informāciju par savu pagalmu, kam
nepieciešami uzlabojumi. Lielās
talkas administratore Andra Miklucāne informē, ka konkursa kārtībā
tiks izvēlēti pieci pagalmi, kuriem
talkas organizatori ar sadarbības
partneriem izstrādās labiekārtošanas
plānus un kopā ar pašiem pagalma
iedzīvotājiem Lielās talkas dienā uzsāks reālus sakopšanas darbus. Konkursā var piedalīties ikvienas Latvijas
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs. Ar
konkursa noteikumiem var iepazīties
mājas lapā talkas.lv. Pieteikumus var
sūtīt līdz 23. oktobrim pa e-pastu:
andra.miklucane@talkas.lv vai uz
adresi: Latvijas Pašvaldību savienība, Mazā Pils iela 1, Rīga, LV–1050,
ar norādi «Lielās talkas Pagalmu
konkurss».

Ritma Gaidamoviča
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izglītība

Ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

ZRKAC piedāvājums
paplašināts ar 90 programmām
 Ritma Gaidamoviča

«Jauno mācību sezonu sākam
ar ļoti konkrētu uzdevumu
– nodrošināt aktuālas, kvalitatīvas un plašas pieaugušo
izglītības iespējas mūsu pilsētas
un Zemgales reģiona iedzīvotājiem. Ik dienu, papildinot savas
zināšanas un prasmes, mēs
summējam tās kādā konkrētā
kompetencē. Tāpēc aicinām
ikvienu izmantot šīs iespējas,» rosina Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC) Svētes ielā 33 direktore
Sarmīte Vīksna.
ZRKAC darbs nebija apstājies arī vasarā,
jo šeit notika aktīva gatavošanās jaunajam
mācību gadam, lai jau 10. septembrī pulksten 13 ikvienu aicinātu uz Atvērto durvju
dienu, dodot startu jaunajam mācību
gadam. Šoreiz – Uzvaras parkā. Paplašinot
savu darbības virzienu un funkcijas, jaunā
mācību gada izglītības piedāvājumā ZRKAC iekļāvis 245 kursu programmas, pagājušajā gadā bija 155. Kursu piedāvājums
strukturēts tā, lai ikviens varētu atrast sev
vajadzīgo programmu un spētu mērķtiecīgi
paaugstināt savu kompetenci valodu, informāciju un tehnoloģiju, uzņēmējdarbības,

inženierzinātņu, pedagoģijas, psiholoģijas
un citās jomās. Izglītības iespējas plānotas
arī nozaru pārstāvjiem – ārstniecības
speciālistiem, tiesībsargājošo iestāžu, tūrisma jomas darbiniekiem – un ģimenēm.
Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa šogad izstrādājusi metodiskā
atbalsta plānu profesionālo skolu pedagogiem, lai kopīgi strādātu pie profesionālās
izglītības pievilcības uzlabošanas. «Esam
secinājuši, ka profesionālo skolu vadītājiem un skolotājiem ir jānodrošina plašas
tālākizglītības iespējas,» uzsver direktore.
Pedagogi atzīmē, ka angļu valodas prasmes
pilnveide viņiem ir ļoti aktuāla, lai varētu
startēt dažādos projektos. «Gan skolotāja,
gan darba devēja personīgais piemērs un
vēlme izzināt jauno, regulāri papildināt
zināšanas veido sabiedrībā mūžizglītības
kultūru,» spriež direktore.
Ņemot vērā, ka Jelgava tiek pozicionēta
kā metālapstrādes pilsēta, jaunajā mācību
gadā vēl viens no centra mērķiem ir aktīvi
popularizēt ar inženierzinātnēm saistītās
kompetences. «Mūsu lielais jaunieguvums noteikti ir Metālapstrādes parks ar
jaunākajām tehnoloģijām, kas tiks atklāts
10. septembrī. Līdz ar parka izveidošanu
palielinājies arī mūsu izglītības pakalpojumu piedāvājums,» piebilst direktore.
Jauna sadaļa šajā mācību gadā ir
«Ģimenes izglītība», kurā centrs sniegs

iespēju vecākiem pilnveidot savu pedagoģisko kompetenci. Centrs piedāvās
bezmaksas pasākumu «Vecāku dienas»,
kad vecākiem būs iespēja tikties ar dažādu jomu profesionāļiem, lai runātu,
piemēram, par bērna audzināšanas
jautājumiem, karjeras iespējām. «Pagājušajā gadā to jau praktizējām un
atsaucība bija liela, tāpēc nolēmām, ka
iesāktais jāturpina,» uzver direktore.
Tiks piedāvāta arī jauna darba forma
– tematiskās ģimeņu ekskursijas, kad
vecāki kopā ar bērniem varēs apmeklēt
uzņēmumus, ražotnes, tādējādi iesaistoties sava bērna karjeras plānošanā.
S.Vīksna stāsta, ka centram ir laba lektoru datu bāze, un viņi tiks aicināti uz
bezmaksas semināriem, konferencēm,
lai runātu par aktuālām tēmām.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju,
centrs šajā gadā mācību maksu atstājis
nemainīgu. «Tāpat jaunajā sezonā mēs
turpināsim sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, nodrošinot iespēju
mācīties bezdarbniekiem un arī strādājošajiem, kuri saņem mūžizglītības
kuponus, – krietni audzis mūsu kursu
piedāvājums tieši šai mērķauditorijai,»
stāsta ZRKAC direktore. Centrs saglabājis arī atlaižu sistēmu pensionāriem,
ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, un atlaides ir no desmit

«Mūsu atslēgas vārdi –
daudzveidība, pieejamība
un mūsdienīgums. Jaunas
iespējas ir valodu apmācībā,
būs vairāk praktisko kursu,
bet visplašākais piedāvājums
gaida strādājošos, pašnodarbinātos un bezdarbniekus,
kuri izmantos bezmaksas
apmācību kuponus,» stāsta
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga.
Šī nodaļa ir kursiem bagātākā, nodrošinot iespēju mācīties dažādām cilvēku
grupām. Gada jaunums valodu apmācībā
– iespēja mācīties franču un itāliešu valodu. «Jaunajā sezonā īpašu uzmanību
pievēršam specializētajiem angļu valodas
kursiem, akcentējot valodas apguvi konkrētās specialitātēs – pakalpojumu nozarē
strādājošiem, apsardzes un biroja darbiniekiem. Sadarbībā ar Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļu mācīsim arī policijas,
medicīnas un aviācijas darbiniekus. Bet
vispārējās angļu valodas kursus esam
iedalījuši vēl smalkākās valodu prasmju
pakāpēs, lai klienti atrastu savai pieredzei visatbilstošāko,» stāsta A.Vanaga.
Lai mācību process kļūtu mūsdienīgāks,
šogad visas valodu auditorijas aprīkotas
ar intereaktīvajiem mācību līdzekļiem.
«Valodas apguve kļūs vizuāli krāsaināka, vieglāk uztverama, tādējādi mācību
procesu padarot interesantāku un efek-

tīvāku,» piebilst nodaļas vadītāja.
Savukārt datorzinībās, kā uzsver
A.Vanaga, ir pagājis pirmo iemaņu apgūšanas laiks «Word» un «Exel» programmās un sākas individuālo projektu laiks.
«Lielākā daļa cilvēku datoru jau prot
lietot un šobrīd vēlas apgūt konkrētas
programmas, kas nepieciešamas darbā.
Akcentu liksim uz inženierzinātņu un
datorgrafikas programmām, piemēram,
«AutoCAD», «CorelDraw Graphic», ko
mācīsim padziļināti,» tā A.Vanaga.
Ar katru gadu aug interese arī par praktiskiem kursiem, kuros ir iespēja attīstīt
savus talantus, tāpēc šogad papildināta
arī šī sadaļa – būs vairāk iespēju šūšanas
darbnīcā, kur veikts remonts, zīda un
stikla apgleznošanā. Ieviestas arī divas
jaunas programmas – tekstilmateriālu
dekorēšana un virsdrēbju šūšana.
Tāpat būtiski palielinājies piedāvājums
bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
«Bezdarbniekiem piedāvājam jau 59
kursus – klāt nākušas valodu nodarbības konkrētās specialitātēs, datorkursi
konkrētās programmās. Jāpiebilst, ka
paralēli mācībām mēs sniedzam arī
atbalsta pasākumus, piemēram, darba
interviju simulāciju, ekskursijas uz pilsētas uzņēmumiem, kur ir vakances,»
piebilst A.Vanaga. Tāpat vairāk nekā 50
programmās izmantot bezmaksas mācību
iespējas šogad piedāvāsim strādājošajiem
un pašnodarbinātajiem cilvēkiem, kuri
saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras mūžizglītības programmas kuponus
prasmju pilnveidei.

 Ritma Gaidamoviča

«Mērķis jaunajā sezonā ir
nemainīgs – turpināt sniegt
atbalstu uzņēmējiem, lai
sekotu līdzi visam jaunajam un kopīgi tiektos uz
izaugsmi,» uzsver ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra direktore Sarmīte Vīksna
līdz pat 70 procentiem. «Ar katru gadu
palielinās interese par individuālajām
nodarbībām valodās, datorzinībās un inženierzinātnēs. Tieši tāpēc tāda iespēja
būs arī šogad,» piebilst direktore.
Vienlaikus centrs šovasar pilnveidojis
arī darba vidi – Lielā konferenču zāle
tagad aprīkota arī ar jaunākajām tehnoloģijām un paver plašākas iespējas.

Arī itāliešu un franču valoda Izveidota pamatīga
 Ritma Gaidamoviča

Uzņēmējiem
būs praktiskas
mācības

CNC mašīnu bāze

Viens no lielākajiem jaunieguvumiem ZRKAC ir Metālapstrādes mācību parks, kas jau
strādā, taču oficiāli tiks atklāts 10. septembrī. Parka vadītājs Māris Ernstsons stāsta,
ka līdz ar parka ierīkošanu izveidota pamatīga bāze ar profesionālām CNC jeb ciparu
programmas vadības darbgaldu mašīnām, kas dod plašākas iespējas sagatavot tieši
tādus speciālistus, kādi šodien nepieciešami uzņēmējiem. «Iekārtas ir ļoti daudzveidīgas, nodrošinot, lai pie mums būtu tādas iekārtas kā uzņēmēju ražotnēs,» uzsver
vadītājs. Līdz ar jaunu iekārtu iegādi klāt nākušas arī septiņas mācību programmas,
bet pavisam Metālapstrādes mācību parks piedāvā 23 dažādus kursus. «Izprotot
vajadzības un iespējas, arī šogad mēs orientēsimies uz individuālajām apmācībām,»
piebilst vadītājs. Būtiska loma jaunajā sezonā parkam būs ne tikai topošo speciālistu
skološanā, bet arī profesionālo pedagogu kompetenču pilnveidošanā. Tā, piemēram,
jau rīt, 9. septembrī, parkā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Mašīnbūves
un metālapstrādes rūpniecības asociāciju notiks seminārs profesionālo skolu, kas
saistītas ar metālapstrādi, pedagogiem.
Foto: Ivars Veiliņš

Lai ļautu gūt jaunas zināšanas un
prasmes, Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļa jauno sezonu sāk, piedāvājot
30 jaunus kursus uzņēmējdarbības
kompetences attīstībai. Piemēram,
«Finanšu un nodokļu grāmatvedība», «Konfliktoloģija». Padziļināti
tiek piedāvātas programmas «Vadības menedžments» un «Pirmie soļi
uzņēmējdarbībā». «Iesākumā visi
vēlējās šīs zināšanas iegūt pēc iespējas ātrāk, taču šobrīd ir sapratuši, ka
tomēr vajadzīgi stabili pamati, jo ar
virspusējām zināšanām nekur tālu
netiks,» spriež L.Miķelsone. Piedāvājumā ir arī biznesa angļu valoda, kas
būs noderīga uzņēmuma vadītājiem
un darbiniekiem, kam ikdienā nākas
atbildēt uz e-pastiem, sarunāties pa
telefonu ar ārzemju partneriem vai
pasūtītājiem.
Nodaļas vadītāja atzīst, ka ne visiem pietiek laika un arī finanses, lai
mācītos, taču ir vēlme augt. Lai palīdzētu to īstenot, nodaļa uzņēmējus
aicinās uz praktiskiem bezmaksas
semināriem. Viens no tiem – «Inovāciju menedžmenta novērtējums
uzņēmumā» – notiks 20. oktobrī, kurā
piedalīties varēs 15 uzņēmēji. «Lai
piedalītos, jāievēro divi nosacījumi
– uzņēmumam jābūt vismaz piecus
gadus vecam un pārstāvim jābūt
pamatzināšanām angļu valodā,» tā
L.Miķelsone, aicinot uzņēmējus pieteikties jau tagad pa tālruni 63012155
vai e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv.
Ņemot vērā to, ka arvien lielāku
nozīmi arī uzņēmējdarbības vidē ieņem sociālie tīkli, plānots praktiskais
seminārs par blogu veidošanu «Blogs
uzņēmējam». Lai rosinātu dizaina domāšanas pamatprincipu izmantošanu
mazā un vidējā biznesa ideju attīstībā, sadarbībā ar Latvijas Investīciju
attīstības aģentūru notiks seminārs
«Dizaina domāšana šodien».
«Mēs domājam arī par jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Šosezon kopā
ar «Junior Chamber International
Latvia» organizēsim jauno uzņēmēju
un līderu konferenci «Uzrāviens»,»
piebilst L.Miķelsone.
Uzņēmēji ir gaidīti ZRKAC, lai
izteiktu savus ierosinājumus, iniciatīvas un iegūtu konsultācijas par
dažādiem aktuāliem jautājumiem,
piemēram, kā uzņēmums savu pakalpojumu var piedāvāt ārzemēs, kā
strādāt ar sadarbības partneriem, kā
sākt uzņēmējdarbību.

Veicinās profesionālās izglītības pievilcību
 Ritma Gaidamoviča

ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta
nodaļa līdz ar funkciju paplašināšanu šogad galveno
uzmanību vērš uz trim virzieniem: pilnveidot metodes un
pedagogu kompetences darbā ar talantīgiem skolēniem,
uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību un
rosināt skolotājus strādāt ar
inovatīvām metodēm, tādējādi veicinot skolēnu izziņas
aktivitāti un radošumu.

Lai nodrošinātu pedagogu tālākizglītības pieejamību, nodaļa
iesaistījusies Valsts izglītības satura
centra projektā, ko finansē Eiropas
Sociālais fonds, «Vispārējās izglītības
pedagogu tālākizglītība», nodrošinot
to, ka daudzi kursi notiks Jelgavā.
«Viena no mūsu prioritātēm – darbs
ar talantīgiem skolēniem. Rudenī
īstenosim Valsts izglītības attīstības
aģentūras atbalstīto projektu, kura
mērķis ir sekmēt un attīstīt talantīgu
bērnu radošo domāšanu un interesi
par dabas zinātnēm, organizējot
radošās darbnīcas «Ekoloģiskās alternatīvas». 60 pilsētas un novada

talantīgajiem skolēniem būs iespēja
darboties radošajās darbnīcās fizikā,
ķīmijā un bioloģijā,» stāsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska. Savukārt
skolotājiem notiks semināri par to,
kā strādāt ar talantīgiem bērniem.
«Vienlaikus turpināsim arī iesākto
izglītojošo darbu – kā strādāt ar
bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi. Šogad
organizēsim seminārus un pieredzes
apmaiņas pasākumus sākumskolas
un pamatskolas izglītības iestāžu
skolotājiem,» skaidro S.Šabanska.
Darbu sāks Angļu valodas studija,
kurā mācīties aicināti tie pedagogi,

kuri prot angļu valodu, taču nepieciešams nostiprināt angļu sarunvalodas
un diskusiju prasmes.
«Tā kā sākam darbu arī ar profesi
onālo skolu pedagogiem, mūsu uzdevums šogad ir šo pedagogu kompetenču
pilnveidošana, lai uzlabotu profesi
onālās izglītības kvalitāti un pievilcību.
Vēlamies pedagogus iesaistīt mācību
priekšmetu metodiskajās apvienībās,
lai pilnveidotu pedagogu profesionālo
meistarību un veicinātu sadarbību ar
vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Lai
uzlabotu darba kvalitāti, plānojam arī
profesionālajā izglītībā pārņemt pieredzi no vispārējās izglītības, piemēram,

rīkot pedagogu metodisko darbu skati,
kas līdz šim nav bijis,» pārmaiņas atklāj S.Šabanska. Bet, turpinot gādāt,
lai skolotāji arvien vairāk savā darbā
izmantotu modernās tehnoloģijas,
šogad iecerēts veidot mācību filmu
konkursu ne tikai pilsētas līmenī, bet
jau visā Zemgalē.
Būs arī mācību olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu konkursi.
Skolēnus, kuri izvēlēsies izstrādāt
pētniecisko darbu par kādu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu piedāvātajām tēmām, sagaida
pārmaiņas – šis konkurss šogad notiks
atsevišķi.

Ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

Sporta diena ZOC 10. septembrī
Pulksten 10 Reģistrēšanās
Futbola zibensturnīrs bērniem un
jauniešiem
Pulksten 11 Mucas celšana
Strītbola turnīrs un soda metienu konkurss
Pulksten 12 Šautriņu mešana
Volejbols
Novuss
Šahs
Zviedru stafetes jauktajām skolu
komandām
Pulksten 13 Vieglatlētikas trīscīņa bērniem
Pulksten 14 Frisbija šķīvīša mešana mērķī
Sacensības mazajiem riteņbraucējiem
Pulksten 15 3. Jelgavas Sievu nešanas čempionāts
Izmēģinājuma braucieni BMX trasē
Pulksten 18 Apbalvošana Uzvaras parkā
(sievu nešana, futbols, strītbols)
Laiki nedaudz var mainīties.

Jelgavā startē
Latvijas boulinga tūre

3. un 4. septembrī Jelgavas boulinga
hallē norisinājās Latvijas boulinga
tūres 1. reitinga turnīrs, kurā piedalījās visi labākie Latvijas spēlētāji.
Kopumā sacensības notiks deviņos
posmos, un vienlaikus tā būs arī
atlase uz pasaules un Eiropas čempionātu. Jelgavu turnīrā pārstāvēja
b o u l i n g a klubs «A-Z boulings».
Vīriešu konkurencē uzvarēja «A-Z
boulings» pārstāvis Artūrs Ļevikins,
bet sieviešu – Marija Tkačenko no
kluba «BBS». Finālā bija iekļuvis arī
Jelgavas kluba pārstāvis Juris Bricis.
Nākamā sacensību kārta norisināsies
17. un 18. septembrī «Toss» boulinga hallē Rīgā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Notiks studentu «Futfests» Oļegs Malašenoks
14. septembrī pirms FK «Jelgava» spēlēs Krievijā
virslīgas spēles ar JFC «Olimps» Zemgales Olimpiskajā centrā norisināsies
studentu futbola zibensturnīrs, kurā
īpaši aicināti piedalīties studējošie jaunieši. Komandu reģistrācija
– no pulksten 13, bet spēļu sākums
– pulksten 14. Katrā komandā var
pieteikt ne vairāk kā astoņus spēlētājus. Būtisks nosacījums, ka laukumā
jābūt vismaz vienai daiļā dzimuma
pārstāvei. Laukumā vienas komandas sastāvā vienlaikus varēs iziet
pieci spēlētāji. Turnīra uzvarētāji tiks
apbalvoti virslīgas spēles puslaika
pārtraukumā. Papildu informācija
par studentu «Futfestu» mājas lapā:
www.fkjelgava.lv.

Aizvadītajā nedēļā FK «Jelgava» veica savu
pirmo transfēra darījumu kluba vēsturē.
Viens no kluba labākajiem spēlētājiem
Oļegs Malašenoks turpmāk spēlēs Krievijas
nacionālās līgas klubā «Volgar-Gazprom».
Līgums ar spēlētāju noslēgts uz diviem gadiem. Latvijas izlases kandidāts pagājušajā
sezonā bija labākais vārtu guvējs FK «Jelgava» sastāvā, gūstot 11 vārtus. Arī šosezon
Oļegs virslīgas turnīrā bija guvis
sešus vārtus. Joprojām turpinās
sarunas par Arta Lazdiņa pāreju
uz vienu no Čehijas virslīgas
klubiem. Ja vienošanās netiks
panākta, Latvijas izlases pussargs savu karjeru turpinās
FK «Jelgava» sastāvā.

Hokejisti intensīvi gatavojas
jaunajai sezonai
 Ģirts Pommers

Jau zināms, ka 2011./2012.
gada sezonā Latvijas atklātajā virslīgas hokeja čempi
onātā dalību apstiprinājušas
deviņas komandas, tostarp
arī Jelgavas hokeja klubs
«Zemgale/JLSS». Komandā ir
notikušas būtiskas pārmaiņas
– tās skārušas ne tikai spēlētāju soliņu, bet arī treneru
korpusu.
Jelgavnieki Latvijas hokeja augstākajā
sabiedrībā pēc vairāku gadu prombūtnes
atgriezās pagājušajā sezonā, kad ar jaunu sastāvu izdevās visnotaļ veiksmīga
debija – HK «Zemgale/JLSS» 32 aizvadītajās čempionāta spēlēs uzvaras un
zaudējumus dalīja uz pusēm, kas turnīra
noslēguma tabulā deva 5. vietu deviņu
komandu konkurencē. Izslēgšanas spēlēs
gan tik labi neveicās, jo sērijā līdz divām
uzvarām tika zaudēts «SMScredit.lv» vienībai. Jaunos jelgavniekus vadīja treneris
Ronalds Ozoliņš, kurš vasarā saņēma
vilinošu piedāvājumu no HK «Rīga» un
nākamo sezonu sāks kā galvenā trenera
Leonīda Tambijeva asistents.

No Amerikas uz Jelgavu

Starpsezonas posmā komandas galvenā trenera amats tika uzticēts pieredzējušajam speciālistam Jevgeņijam
Linkevičam. «Trenēt sāku 1983. gadā
Rīgā, «Latvijas Bērza» sporta skolā,
pirms tam gan bija jāizdara sāpīga izvēle
starp profesionāla hokejista karjeru un
mācībām Sporta institūtā. Tajā laikā
bija tikai viena komanda, kurā bija vērts
spēlēt – «Dinamo» –, taču konkurence
sastāvā bija milzīga, tādēļ izvēlējos mācības. Tagad varu atklāt, ka nenožēloju
savu izvēli. Rīgā nostrādāju 11 gadus,
trenējot vairākas komandas. Diemžēl
pienāca 1995. gads, kurā pajuka visa
hokeja sistēma – latviešus izmeta no

PSRS čempionāta, sporta veida saimniecībā valdīja milzīgs haoss. Tieši tad nāca
pirmie piedāvājumi strādāt Ziemeļamerikā,» stāsta treneris.
Nostrādājis vairākus gadus dažādos
Amerikas junioru klubos par treneri un
hokeja direktoru, J.Linkevičs pārtrauca
savu darbību hokejā: «Ziemeļamerikā
gribēju strādāt ar profesionāļiem, taču
tas īsti neizdevās – ilgi biju bez darba,
līdz beidzot man piedāvāja strādāt kādā
junioru komandā par otro treneri. Pēc
tam pāris gadu pavadīju vēl citās komandās. Pateicoties lieliskiem kontaktiem
ar cilvēkiem Čikāgā, kļuvu par junioru
komandas hokeja direktoru. Tur tika
pavadīti astoņi gadi. Taču man joprojām
bija motivācija strādāt ar pieaugušajiem,
taču Amerikā, ņemot vērā milzīgo konkurenci, to izdarīt nav nemaz tik viegli.
Turpinājumā pamainīju klubus, taču
augstāk tā arī netiku,» stāsta J.Linkevičs,
piebilstot, ka vasarās organizējis jauniešu
un bērnu treniņus un nometnes. «Tad uz
kādu brīdi paņēmu pauzi – 25 gadus biju
pavadījis hokejā, bija pārņēmusi rutīna.
Un tad arī saņēmu zvanu no Ērika Miļuna (Latvijas U-20 izlases treneris – red.),
kurš piedāvāja iespēju strādāt Jelgavā.
Atceros, atbilde bija jādod pāris dienu
laikā. Prieks, ka Jelgavā nav privāts
klubs, jo man ir slikta pieredze ar šādiem
klubiem. Jāsaprot, ka pats galvenais ir,
lai bērnam nav pašam jāmaksā par ledu
un pārējo, jo tas ilgtermiņā var radīt
problēmas,» tā viņš.

METĀLA LIEKŠANAS OPERATORUS.
Prasības:
• vēlama pieredze līdzīgā amatā metāla apstrādes jomā;
• vēlama tehniskā izglītība;
• prasme nolasīt mehāniskos rasējumus un orientēties auto konstrukcijās;
• spēja darboties patstāvīgi un komandā;
• iespēja strādāt maiņu darbu;
• prasme plānot laiku un noteikt prioritātes.
Mēs piedāvājam:
• interesantu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu;
• apdrošināšanu un sociālās garantijas.
CV un pieteikumu lūdzam sūtīt līdz 2011. gada 16. septembrim uz e-pasta adresi:
dace.graudina@bucherschoerling.com.
Tālrunis uzziņām: darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17 – 63661050, 63629504,
29771777.
Adrese: Ganību iela 105, Ventspils, LV-3601.

Sporta pasākumi
 8. septembrī pulksten 18 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava-2» – SK
«Liepājas metalurgs 2» (ZOC).
 10. septembrī pulksten 11.30 – LJČ
spēle futbolā U-16: Jelgavas BJSS – JFC
«Jelgava» (ZOC).
 14. septembrī pulksten 18 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – JFK
«Olimps» (ZOC).

SIA «IBIZA» pērk mežā pie ceļa Jelgavas nov.
Priede:
G: 3.7; 4.9; 5.5
Ø 14 - 17
34 Ls
Ø 18 - 27
36 Ls
Priede:
G: 6.1
Ø 18 <
39 Ls
Egle:
G: 4.9; 5.5
Ø 14-17
35 Ls
Ø 18 <
39 Ls
Egle:
G: 6.1
Ø 18 <
42 Ls
Apse
G: 2.5; 3.1; 5.0
Ø 12 - 23
19 Ls
Ø 24 <
23 Ls
Skujukoku p/m:
Bērza p/m
Jauktu koku malka
12 Ls (0.58k)
Transporta izmaksas netiek ieturētas
Piedāvājam slēgt līgumus ar fiksētām cenām
Tel: 28330750, Info: www.ibiza.lv

Meklē darbu
Vēlos aprūpēt, pieskatīt bērnu. Esmu pensionēta audzinātāja. Tālrunis 28690179.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Izskatīs visus piedāvājumus. Varam veikt
iekšdarbus. Tālrunis 28866836.
Pensionāre. Varu pieskatīt bērnu jebkurā
vecumā. Tālrunis 25967466.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis,
plītis, skursteņus, pirts krāsnis, siltummūrus. Varu konsultēt. Izbraucu uz rajoniem.
Tālrunis 28893830 (Rihards).
Angļu valodas skolotāja. Privātstundas.
Tālrunis 28489892.

Jaunais hokeja kluba «Zemgale/JLSS» treneris Jevgeņijs Linkevičs ir gatavs likt Elektriķis. Elektroinstalācijas montāža un
nomaiņa. Tālrunis 288226522.
lietā savu ASV gūto pieredzi, lai spēlētājos veidotu profesionālu attieksmi
Foto: Ivars Veiliņš Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
pret darbu.

Šosezon Latvijas hokeja čempionātā startēs
• SK «Liepājas metalurgs»
• HK «Ozolnieki/Monarch»
• DHK «Latgale»

• «SMScredit.lv»
• «Zemgale/JLSS»
• HS «Rīga/Prizma»

vēl ir palikuši Ēriks Ozollapa, Aigars
Mironovičs, Lauris Džeriņš un Hārdijs
Parādnieks, bet klāt nākuši virkne jauno
hokejistu.
Komandas otrais treneris Miks Golubovičs atklāj, ka ir mainījusies treniņu
specifika. «Pie jaunā trenera viss notiek
intensīvāk. Ronalds vairāk paskaidroja,
bet te jau prasa konkrētas lietas un
konkrētu izpildījumu,» trenerim piekrīt
viens no pieredzējušākajiem jelgavniePrasa profesionālu
kiem uzbrucējs Ē.Ozollapa. «Treniņu
attieksmi pret darbu
intensivitāte ir augstā līmenī – mums
Krasas izmaiņas ir piedzīvojis koman- nedod atsevišķus fiziskos vingrinājumus,
das sastāvs – klubu pametuši līderu trio piemēram, skriet līnijas. Tas viss ietilpst
brāļi Āboltiņi. Jaunākais savu hokejista dažādos spēļu momentu vingrinājumos
karjeru turpinās Aigara Ciprusa trenētajā HK «Rīga 2», vidējais ģimenes
apstākļu dēļ nākamajā sezonā startēs
«Monarch» vienībā, bet vecākais devies
uz Vāciju. Tāpat komandu pametuši vēl
vairāki spēlētāji. No pieredzējušajiem

SIA «Bucher Schoerling Baltic» –
starptautisks mašīnbūves uzņēmums Ventspilī,
kas nodarbojas ar komunālās tehnikas ražošanu, – aicina darbā
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• HS «Rīga/LSPA»
• SK «Rīga’95»
• «Elektrēnu Energija» (Lietuva)

– pretuzbrukumu slīpēšanā un kustīgā
saspēlē,» tā hokejists.
Jaunie «zemgalieši» uz ledus trenējas
piecas reizes nedēļā, kā ar apmeklē svaru zāli. J.Linkevičs atzīst, ka mērķis ir
tuvoties profesionālu sportistu treniņu
grafikam. «Man patīk jauno hokejistu
attieksme pret darbu. Jāatzīst, bija aizdomas, ka būs grūtāk. Spēlētājiem jāsaprot,
ka te vairs nav amatieru komanda, mēs
trenējamies kā profesionāļi, tāpēc jābūt
konkrētai attieksmei pret darbu,» tā
treneris.
Plānots, ka regulārā čempionāta spēles
sāksies 17. septembrī un turpināsies līdz
martam.

mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis (47) meklē darbu tirdzniecībā, var
ražošanas uzņēmumos. Nekustamo īpašumu analītiķis (ir pieredze), apdrošināšana
(ir pieredze). Augstākā izglītība: ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29497467.

Piedāvā darbu
SIA «AP&AR» meklē strādniekus(-ces)
iekšdarbiem. Vēlams – brigāde. Darbs
Ziemeļvidzemē. Apmaksa par gabaldarbu.
Dzērājus ļoti lūdzu netraucēt.
Tālrunis 25522446.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu).
Braucam pakaļ. T.26984528

Pārdod
Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Malka. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Ātri un kvalitatīvi spiežam sulu. T. 29774876
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160
Birzes ielā atrasts naudas maks ar
J.Svirlovskas dokumentiem. T. 28248774.
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 26977634.
Pazudis kucēns 2 mēn. vecs, rudpelēks.
Atradējam atlīdzība. T. 29660353

Aizsaulē aizgājuši
ALDONIS PETKUS (dz. 1929. g.)
PĒTERIS DONGA (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 08.09. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ODUMS GRIGĀNS (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 09.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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12. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1270.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Šokolādes vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.15 «Es – savai zemītei.*
12.45 «Eirobusiņš».*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35 «Montija Dona itāļu dārzi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.45 «20 gadi. 20 stāsti». 1990. – 1994.*
14.50 «20 gadi. 20 stāsti».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.15 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
35.sērija.
15.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls. 7.
un 8.sērija.
16.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.25 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1270.sērija.
17.20 11.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 6.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Viss notiek».
23.45 «Garīgā dimensija».
0.15 «De facto».*
0.55 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 402.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 51.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 2.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 51.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 402.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 12.sērija.
20.55 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 3. un 4.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Rūdijs: Džuliani stāsts». Biogrāfiska filma. 2003.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 94.sērija.
10.05 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 11. un 12.sērija.
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 87.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 26.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 203.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 204.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
22.10 «Londonas bulvāris». Krimināldrāma. 2010.g.
0.20 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 7.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.20 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 203. un 204.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 6.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 8.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 43.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 10.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4» (ar subt.). 105.–107.sērija.
9.35 «Divi cepas».*
10.20 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 93.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 38.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 390.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 166.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 172.(noslēguma) sērija.
16.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 390.sērija.
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 16.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 12.sērija.
24.00 TV3 priekšvēlēšanu studija Pēdējais vārds.
1.40 «Neuzveicamais banzuke».
2.30 «Visu uzvarai». Seriāls. 6.sērija.
3.20 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 8.sērija.
4.05 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 38.sērija.
4.30 «Nakts joki».

13. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1271.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 6.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 6.sērija.
11.25 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Viss notiek».*
13.50 «Latvija var!»*
14.20 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.15 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 35.sērija.
15.40 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
16.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.25 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1271.sērija.
17.20 11.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 7.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv»
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Francijas dokumentāla filma. 2008.g. 3.daļa.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un ārsts
Igors Kudrjavcevs. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 403.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». 3.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 52.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 3.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 52.sērija.
17.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Kazaņas AK Bars
– Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.15 «Tavs auto».
20.45 «Autosporta programma nr.1».
21.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 403.sērija.
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.30 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 9.sērija.
0.20 «Leones dzīve». Itālijas daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 95.sērija.
10.05 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 13. un 14.sērija.
13.00 «Kāzas angļu stilā». Lielbritānijas šovs. 2.sērija.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 88.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 27.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 205.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 206.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Otrā iespēja». Romantiska komēdija. 2002.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 2.sērija.
23.55 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
1.55 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 21.sērija.
2.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 7.sērija.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 205. un 206.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 7.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 9.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 44.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 11.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Kobra 15». 9.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 94.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 39.sērija.

tv programma
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls.
12.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 391.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 167.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 2. un 3.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 391.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 35.(sezonas noslēguma) sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 16.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 28.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 12.sērija.
1.00 «Paldies par pirkumu! 2». Seriāls. 8.sērija.
1.25 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls.
1.50 «Visu uzvarai». Seriāls. 7.sērija.
2.40 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 9.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 167.sērija.
4.05 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 39.sērija.
4.35 «Nakts joki».

14. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1272.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 7.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Jauna nedēļa».*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «100. panta preses klubs».*
14.00 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes».*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.10 «Kas te? Es te!»*
15.40 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 31.
un 32.sērija.
16.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.25 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1272.sērija.
17.20 11.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv»
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Zebra».
23.30 «Vides fakti».*
24.00 «Izvēlies zaļi!»*
0.30 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 404.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 53.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 4.sērija.
13.15 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Kazaņas AK Bars
– Rīgas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 53.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 404.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.*
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Mācoties no kļūdām. Stadioni». Dokumentāla filma.
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Londonieši». Polijas seriāls. 25.sērija.
0.05 «SeMS».*
0.45 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 9.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 96.sērija.
10.05 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 15. un 16.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 89.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 28.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 207.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 208.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 LNT Ziņu dienesta rīkotās Līderu debates. Programmas.
23.45 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
2.10 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 207. un 208.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 8.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 10.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 45.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 12.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Melu teorija 2». 35.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 95.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 40.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 392.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 168.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 392.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10» Realitātes šovs. 2010.g. 1.sērija.
22.10 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
23.55 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
0.50 «Krietnie zagļi». Seriāls. 2.sērija.
1.45 «Visu uzvarai». Seriāls. 8.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 10.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 168.sērija.
4.05 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 40.sērija.
4.30 «Nakts joki».

15. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1273.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 8.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 8.sērija.
11.25 «Zebra».*
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.00 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
13.45 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv»*
14.20 «Vertikāle».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.10 «Kas te? Es te!»*
15.40 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 33.
un 34.sērija.
16.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.25 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1273.sērija.
17.20 11.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 9.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv»
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Neatkarība kā māksla». LTV videofilma. 2011.g.
22.15 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Kinotēka».
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un ārsts
Igors Kudrjavcevs. Tiešraide.
0.10 «Ķepa uz sirds».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 405.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». 5.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 54.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 5. sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 54.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.25 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas apgabala Atlant – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.45 «Nopirktā patiesība». Dānijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.00 «Ar makšķeri».
23.30 «Zebra».*
23.45 «SeMS».*
0.25 «Mācoties no kļūdām. Stadioni». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 97.sērija.
10.05 «Būt slaidai un mīlētai». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 17. un 18.sērija.
13.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 90.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 29.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 209.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 210.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.

20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 LNT Ziņu dienesta rīkotās Līderu debates. Premjeri.
23.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 22.sērija.
0.40 «Londonas bulvāris». Krimināldrāma. 2010.g.
2.35 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 209. un 210.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 9.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 11.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 46.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 13.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 96.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 41.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 393.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 169.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 6. un 7.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 393.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «Terminators 3: Mašīnu sacelšanās». Fantastikas
spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 «Specvienība 4». Seriāls. 5.sērija.
1.40 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 6.sērija.
2.35 «Visu uzvarai». Seriāls. 9.sērija.
3.25 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 11.sērija.
4.10 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 169.sērija.
4.50 «Nakts joki».

16. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 12.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 9.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 9.sērija.
11.25 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 30.sērija.
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Baltijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
14.25 «Neaizmirstais sākums». LTV videofilma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 35. un 36.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 21.sērija.
0.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 3.sērija.

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 406.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». 6.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 55.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 6.sērija.
13.15 «Sābri». Dokumentāla filma.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas apgabala Atlant – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 55.sērija.
17.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 406.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.*
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 13.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Spekavīru sacensības 2010 World’s Strongest Man».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 11. un 12.sērija.
23.00 «Baiļu līcis». Detektīvfilma. 2007.g. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 98.sērija.
10.05 «Laimes recepte». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 19. un 20.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 91.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 30.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 211.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 212.sērija.
18.55 «Tautas balss».

Ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
0.05 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.
2.30 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.
4.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 211. un 212.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 10.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 12.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 47.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 14.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Trauma». 9.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 97.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 42.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 170.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 8. un 9.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ķertais profesors 2». ASV komēdija. 2000.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Vampīrs Ņujorkā». ASV komēdija. 1995.g.
2.35 «Bišu uzbrukums». Vācijas šausmu trilleris. 2007.g.
4.15 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 42.sērija.
4.40 «Nakts joki».

17. septembris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 141. un 142.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 Ziņu speciālizlaidums 11.Saeimas vēlēšanu dienā.
10.15 «Ķepa uz sirds».
10.45 «Kas var būt labāks par šo?»
11.15 «Kinotēka».*
11.30 «Varžu karalis». Pasaku filma.
12.40 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
13.00 Ziņu speciālizlaidums 11.Saeimas vēlēšanu dienā.
13.20 «Režisoram R.Rikardam – 70». «100 gadi un ota.
Margarita Stīpnieks». Dokumentāla filma.
14.00 «M.Braunam – 60». Grupas Sīpoli koncerts Kamēr
tu šo spēli spēlē... 1. un 2.daļa.
16.00 Ziņu speciālizlaidums 11.Saeimas vēlēšanu dienā.
16.20 «M.Braunam – 60». Grupas Sīpoli koncerts Kamēr
tu šo spēli spēlē... 2.daļas turpinājums.
17.00 «Baltijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». “No Uzvaras ielas līdz Bauskas pilij”.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.05 «Latloto izloze».
21.15 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas īsfilma.
21.45 «Izvēlies nākotni!» 11.Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu nakts.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Sidnejas.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.05 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
16.05 «Nopirktā patiesība». Dokumentāla filma.
17.15 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
19.30 «Parandžas un augsti papēži». 5. un 6.sērija.
20.35 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 13.sērija.
21.25 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 2.sērija.
23.05 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Sidnejas.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
Komēdijseriāls. 12.sērija.
9.00 «900 sekundes». Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Komēdija. 2003.g.
12.20 «Eiropas prāta banka». Intelektuālā spēle.*
13.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
14.00 LNT ziņas. Speciālizlaidums.
15.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3». Turpinājums.*
17.40 «Viņš ir viņa». Romantiska komēdija. 2006.g.
18.00 LNT ziņas. Speciālizlaidums.
18.15 «Viņš ir viņa». Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas komēdija ģimenei.
22.05 LNT Ziņu dienests. Vēlēšanu nakts.
1.35 «Kiss-Kiss, Bang-Bang». Kriminālkomēdija. 2005.g.
3.15 «Sala». ASV trilleris. 2005.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 11.sērija.

5.45 «Ņujorkas ielās 4». 13.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 2». 19.sērija.
7.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 12.sērija.
7.45 «Mūmija 2». Anim. ser. 208.sērija.
8.05 «Kaila kods 3». 8.sērija.
9.00 «Simpsoni 10». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.35 «Kinomānija».*
11.10 TV3 ziņu speciālizlaidums.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.35 «Ķertais profesors 2». ASV komēdija. 2000.g.
14.00 «Mūsu Zelta dziesma».*
17.15 TV3 ziņu speciālizlaidums.
17.25 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Nacionālie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
23.05 TV3 vēlēšanu nakts.
1.00 «Ugunsvīrs». ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
3.00 «Dieva noslēpumi». ASV ģimenes filma. 2008.g.
4.50 «Nakts joki».

18. septembris, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 143. un 144.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.00 «Labrīt, Latvija!» Speciālizlaidums.
10.05 «Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 36.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 36.sērija.
10.55 «Montija Dona itāļu dārzi». Dok. f. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Varžu karalis». Pasaku filma.
16.30 «Pārsteidzošie augi». Dokumentāla filma. 2009.g.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».*
18.50 «Mīlas šķēršļi». Vācijas melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Būt kopā, un viss». Romantiska drāma. 2007.g.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Laiks vīriem?»*
0.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 21.sērija.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 2.sērija.
13.40 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.35 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.10 «Tīņu sirdis». Dokumentāla filma.
17.15 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Sidnejas.*
18.50 «Krējums… saldais».
19.20 «Baiļu līcis» (krievu val.). Detektīvfilma 1. un 2.sērija.
21.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 29.sērija.
21.50 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
22.00 «Zem Āfrikas melnās saules». Drāma. 2005.g. 1.sērija.
23.40 Rīgas Dinamo 3.sezonas noslēguma svētki.*

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 40.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 4.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «900 sekundes». Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 «Ražots Latvijā».
10.30 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.
11.05 «Alise Brīnumzemē». Anim. f.
12.10 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
14.00 LNT ziņas. Speciālizlaidums.
14.15 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».*
15.35 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.30 TV pirmizrāde! «Kukarača». Animācijas filma. 2011.g.
19.10 LNT Ziņu dienesta un LNT ziņu Top 10 speciālizlaidums. Vēlēšanu rezultātu analīze.
20.30 «Basketbols TV».
20.35 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
0.15 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
2.00 «Viņš ir viņa». Romantiska komēdija. 2006.g.
3.45 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 12.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 1.sērija.
6.40 «Sliktāk nevar būt». 1.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 13.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 3.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 TV pirmizrāde! «Arnold!» Anim. f.
12.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
13.05 «Lidosta». ASV komēdija. 2004.g.
15.50 «Robins Huds, zagļu princis». Piedzīvojumu filma. 1991.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
21.00 «Mūsu Zelta dziesma».
0.10 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2011. Fināls.
2.00 «Mana vieta zem saules». Francijas drāma. 2007.g.
3.50 «Visu uzvarai». Seriāls. 12.sērija.
4.35 «Nakts joki».

TV programma
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Aicina bērnus vecumā no 8 līdz 10 gadiem
mācīties sagatavošanas studijā, kas notiek
Jelgavas Mākslas skolas telpās.
Pirmā tikšanās – 10., 17. septembrī plkst.10.
Skolotāja – Kristīna Landau-Junkere,
tālrunis 26173276.

Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam
aprūpētājam uz 0,8 slodzēm.
Prasības: pirmā līmeņa
sociālā aprūpētāja augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis: 63026313.
E-pasts: jbsac@inbox.lv.

Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2011./2012. mācību gadā
piecus un sešus gadus vecos bērnus apmeklēt
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas
izglītības programmu ar apmācību latviešu valodā.
Četrgadīgos bērnus aicinām uz rotaļu grupiņu
pēcpusdienās.
Tālrunis uzziņām – 63021773.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 5 gadu
vecumam grupās ar latviešu valodas
apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālrunis: 29379286, 63026815.
www.saulitesrakari.lv

ANGLU VALODAS STUDIJA
Piedāvā apgūt klasisko un biznesa
angļu valodu mazās grupās (3 – 6 cilvēki)
bērniem no 3 gadu vecuma, skolēniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Sagatavo bērnus (no 7 gadiem),
jauniešus un pieaugušos starptautiskajiem eksāmeniem (Kembridžas angļu
valodas eksāmeni un IELTS) angļu valodā
ar iespēju iegūt starptautiski atzītus
sertifikātus visā pasaulē.
Iespējamas arī pāru un individuālās
nodarbības.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

Cienījamie vecāki!
Klubs «Baltā sakura» aicina jūsu bērnus
(no 7 līdz 14 gadiem)
uz KUNG-FU un KARATE nodarbībām.
Mēs palīdzēsim jūsu bērniem VIENMĒR un VISUR
efektīvi aizstāvēt sevi jebkurā bīstamā situācijā!
Pirmā tikšanās (prezentācija un pierakstīšanās) –
11. septembrī plkst.14.
Adrese: Jelgava, Jāņa iela 1a (iepretim Jāņa baznīcai).
Tālrunis 22376075.

Sveicināti!
Ja vēlaties iepazīt mūsu Jelgavu un labāk runāt latviski,
aicinām Jūs uz latviešu valodas klubu. Tiksimies divas
reizes mēnesī.
Pirmā tikšanās notiks 8. septembrī plkst.17 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4).
Patiesiem interesentiem – bez maksas.
Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas Latviešu
biedrība
Kosmofozijas institūts
«Saskarsme» (Jelgavā)
interesentus aicina pieteikties alternatīvās
dziedniecības un astroloģijas mācību
programmā. Tālrunis 29379805.

Lietuviešu valodas kursi
Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» Jelgavas skolēnus no
1. līdz 12. klasei aicina apgūt lietuviešu valodu.
Pirmā tikšanās – Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē 10. septembrī plkst.10, pasniedzēja Janīna
Skaruliene.
Pieteikties mācībām var, iepriekš piezvanot pa tālruni
63082765, 63005467.
Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)
piedāvā daudzveidīgu mācību
programmu ar iespējām apgūt
astrologa profesiju, kā arī iegūt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Tālrunis 29379805.

Granīta pieminekļi, kapu apmales
Jelgavā, pie Meža (Nikolaja) kapiem.
www.stoneart.lv

T.25501848
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Kultūras pasākumi
 9. septembrī pulksten 19 – Normunda Rutuļa jubilejas koncerts «4Desmit». Biļešu
cena – Ls 20; 12; 9; 8; 6; 5. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
 10. septembrī no pulksten 13 līdz 17 – Metāla apstrādes diena. Starptautiskā
metāla skulptūru simpozija «Otrā elpa» darbu izstāde, tēma – «Gaismekļi». Ieeja – bez
maksas. No pulksten 18 līdz 23 – Metāla apstrādes dienas noslēgums ar grupu «Dzelzs
vilks», «Linga» un «Pērkons». Metāla skulptūru izgaismošanās. Biļešu cena – Ls 3 (pieaugušajiem); Ls 2 (skolēniem, studentiem un pensionāriem) (Uzvaras parkā).
 10. septembrī – Eiropas kultūras mantojuma dienas (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
 11. septembrī pulksten 15, 17 un 19, 12. septembrī pulksten 19 – kino. Jauna
kinokomēdija ar Gundaru Āboliņu galvenajā lomā «Monsieur Taurins». Pilnīgi neprātīgs
vācu valodas skolotāja Gunāra Tauriņa ceļojums labākas dzīves meklējumos uz Franciju.
Ieteicama no 12 gadiem. Biļešu cena – Ls 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem –
Ls 1 (kultūras namā).
 12. septembrī pulksten 11 – Dzejas diena Pārlielupes bibliotēkā. Dzeju lasīs Jelgavas
jaunie dzejnieki Pārlielupes bibliotēkas lasītāji Velta Brinza un Harijs Krūze (Pārlielupes
bibliotēkā).
 12. septembrī pulksten 13 – tikšanās ar mūsdienu dzejnieku un rakstnieku Arvīdu
Deģi, lai Spīdolas ģimnāzijas Jauno literātu klubiņa biedriem pasniegtu 80 minūšu garu
meistarklasi dzejā (bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
 12. septembrī pulksten 15 – Jelgavas Latviešu biedrība ielūdz uz Dzejas dienu
(Raiņa parkā).
 12. septembrī pulksten 18 – Dzejas pēcpusdiena «Es varēju nesteigties…». Piedalās
dzejniece Liāna Langa, mūziķe Ilze Grunte un aktrises Rita Barona un Ilze Ungure. Ieeja
– bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
 15. septembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne «Lielā cerību
stunda». Režisori A.Matisons, A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. septembrī no pulksten 9 līdz 14 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot!».
Rudens ražas tirgotāji aicināti pieteikties līdz 13. septembrim. Sīkāka informācija – www.
kultura.jelgava.lv (Hercoga Jēkaba laukumā).
 17. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde A.Vampilovs «Atvadas jūnijā».
Zaudētās ilūzijas 2 daļās. Režisors M.Eihe. Notikumi ir īsti satīriski un reizē traģikomiski. Bet pāri visam valda dzirkstošs jauneklīgums un alkas pēc dzīves. Lomās: A.Siliņš,
D.Grūbe, L.Subatnieks, P.Liepiņš, D.Gaidelis, I.Dzelme, A.Dzērve, I.Briķe, G.Andžāns,
B.Neja vai Ē.Eglija, A.Līvmane, M.Janaus. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 18. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Latviešu biedrības Dzejas almanaha atvēršanas
svētki (kultūras nama Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – starptautiskā teātra kompānija «Domino» piedāvā:
I.Kalniņš, S.Ivaņņikova, T.Lukašenkova ekstravagantā komēdijā pēc V.Allena «Sekss,
laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē» (krievu valodā). Režisors O.Šapošņikovs. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. septembrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Džons Patriks «Dīvainā misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena –
Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 9. oktobrim – gleznotāja Ulda Zutera jubilejas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. septembrim – Jāņa Birziņa fotogrāfiju izstāde «Tavā dejā man griezties,
tauta, tavā dejā es esmu skaists» (kultūras nama 1. stāva mazajā foajē).
 Līdz 26. septembrim – Franča Gailiša gleznas (kultūras nama 1. stāva lielajā
foajē).
 Līdz 26. septembrim – Raita Hroloviča personālizstāde «*». Industriālās ainavas.
Darbi izpildīti autortehnikā (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Septembrī – gleznotāja Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfa Raita Junkera gleznu
personālizstāde «No...» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati». Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem, studentiem un
pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. septembrim – fotoizstāde «Augsto purvu vērtības» (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).

«Vēja zirdziņš» sāk jubilejas sezonu un
katru mēnesi sola paveikt labu darbu

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

Bildēs iegleznotas
domas

«Gleznoju to, ko redzu un jūtu, nemēģinot mākslīgi radīt sarežģītas koncepcijas un izmantot dažādus efektus. Domāju, ka
mana glezniecība ir vienkārša. Vairums manu darbu radušies, gleznojot noskaņas, tverot pārejas mirkļus dabā. Mans laiks
Foto: Ivars Veiliņš
ir rīts, vakars, pavasaris un rudens,» par saviem darbiem saka mākslinieks Uldis Zuters.
 Sintija Čepanone

U.Zutera gleznu izstāde Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
durvis vēra vakar – mākslinieka 70. jubilejā
–, un tajā apmēram sešdesmit gleznās var
izsekot līdzi tam, kā mainījusies viņa daiļrade. Novērtējami gan darbi, ar kuriem,
kā pats saka, viss sākās, gan arī jaunākie.
«Saulespuķes, kas gleznotas, pērn braukājot pa Burgundiju, ir mana jaunākā glezna
– vēl krāsa līp.»

darbus, U.Zuters vien nosaka: «Nekāds
smagsvars glezniecībā es neesmu pilnīgi
noteikti. Īstam māksliniekam jādzīvo
mākslā, bet man visu mūžu ir bijis darbs,
tāpēc man patīk apzīmējums «brīvdienu
gleznas». Es gleznoju brīvajā laikā.»
Bet ikdienā viņš jau trīspadsmit gadus
ir dizainers Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. «Kā datorists
esmu nulle – zinu tikai savas programmas, kurās tad arī top bukleti, afišas, pa
kādai grāmatiņai un citam izdevumam,»
paškritisks ir U.Zuters, piebilstot, ka šajā
darbā viņu glābj tas, ka ir mākslinieks,
kaut arī datordizains un gleznošana esot
divas pavisam atšķirīgas lietas. Paralēli
tam Amatu vidusskolā viņš māca zīmēt topošajiem frizieriem. «Nu, tajā mani mana
kundze ievilka, jo viņa tur skolo frizierus
un savus bērnus citam negrib uzticēt,» tā
mākslinieks.

bijis tāds pamatīgs mīnusiņš, jo, ja nezīmē
regulāri, ātri vien var zaudēt formu – «acs
jau redz, bet roka neklausa», turklāt mācīt
zīmēt viņam patīkot, bet zīmēt pašam
– ne visai.
Par sevi U.Zuters mēdz teikt, ka ir
«kapitāls sliņķis». Kaut vai tādēļ, ka
vislabprātāk viņš glezno plenēros – citādi
ir grūti sevi piespiest kaut ko pasākt.
«Bet plenērā ir komanda, ir reglamentēts
laiks, un tieši tādos apstākļos, kad citu
neko darīt nevaru, es izdaru visvairāk.
Tieši plenērā es jūtos vislabāk, un vairums
manu darbu radušies, gleznojot noskaņas,
tverot pārejas mirkļus dabā,» viņš pamato
savu patiku gleznot ainavas. Klusās dabas,
portreti – tas viss prasa laiku, piesēdēšanu,
vairāk zīmēšanu. Bet ainavas top vienā
elpas vilcienā. «Citādāk nemaz nevar, jo
gaisma mainās, un tad jau pavisam cita
bilde sanāk,» tā viņš.

Nedzīvo tikai mākslā

Plenēri disciplinē

Dabas likumi nemainās

«Agrs rīts un pēdējie saules
stari vakarā. Pavasaris un rudens – tas ir mans laiks. Tur
ir krāsas, tur ir noskaņa, tur ir
sajūtas, kas man ir tik svarīgas
gleznojot. Un tieši tāpēc tas, ko
es domāju, ir iekšā katrā bildē,»
saka mākslinieks Uldis Zuters.

«Patiesībā jau tie vecie darbi gadus
piecdesmit vai pat vairāk nebija cilāti. Kad
gatavojos izstādei «Sākums», tos atradu
tēva mājas bēniņos. Redz, tolaik vēl biju
tik maziņš, ka pretendēju būt liels mākslinieks, tāpēc dažus savus darbus esmu pat
parakstījis,» smej mākslinieks, piebilstot,
ka, pēc tik daudz gadiem turot rokās
pirmos darbus, kļūst mazliet dīvaini, taču
atmiņā cita pēc citas ataust reiz piedzīvotās
sajūtas, darbu tapšanas process. Un arī par
pēdējās desmitgadēs tapušajām gleznām
viņš var pastāstīt tā, it kā tās nupat, nupat
tikai būtu pabeigtas. Taču, vērtējot savus

Izrādās, tieši mācīšana bijis iemesls tam,
lai U.Zuters atgrieztos pie gleznošanas.
Savu radošo darbību viņš iedala divos
posmos. «Nopietni sāku gleznot tūlīt pēc
Mākslas akadēmijas absolvēšanas, bet tad
dažādu, vairāk subjektīvu, iemeslu dēļ to
pārtraucu darīt un vismaz gadus astoņus
negleznoju vispār. Tiesa gan – no tā pavisam prom aiziet nevar. Arī man nesanāca,
jo ap to laiku bija jāskolo savi bērni – vajadzēja sagatavot viņus Lietišķās mākslas
vidusskolai, un tā es pamazām atsāku
gleznot,» atceras mākslinieks, neslēpjot,
ka laiks, kas pavadīts bez gleznošanas,

Kaut laiku pa laikam mākslinieks labprāt piedalās plenēros ārzemēs un dabas likumi, kā viņš saka, jau nemainās, U.Zuters
atzīst: par Latviju nekā skaistāka nav.
«Lai cik spēcīgi iešalcas vējš piekrastes
smilgās, lai cik rezignēts ir noskaņojums,
katrs Ulda Zutera darbs ir pilns harmonijas un iekšēja spēka, kas apliecina nodzīvotā mirkļa vienreizīgumu, piesātinātu ar
vīrišķīgu, apvaldītu poētiku,» par U.Zutera
gleznām saka Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.
Jāpiebilst, ka U.Zutera jubilejas izstāde
muzejā būs apskatāma līdz 9. oktobrim.

Pirmdien – Dzejas diena
 Ritma Gaidamoviča

Izveidojot Mīlestības jostu – cilvēku dzīvo ķēdi apkārt kultūras namam, kurā
piedalījās ap 400 dejotāju un viņu vecāki –, un kopīgi nodejojot plaukstiņpolku,
lielākais pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš» šonedēļ sācis
jauno sezonu. Šī kolektīvam ir jubilejas sezona, atzīmēs 20. dzimšanas dienu. Arī
jaunajā sezonā tas turpina sekot savam moto «Audz dejā!» un šo sezonu sola
pārsteigumiem bagātu. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Alda Skrastiņa atklāj, ka
decembrī plānots īpašs labdarības koncerts ar skatītāju un pašu dejotāju iemīļotām
dejām kolektīva 20 gadu pastāvēšanas laikā, kas izdejotas 12 dažādos uzvedumos,
maijā gaidāms jubilejas koncerts, bet katra mēneša divdesmitajā datumā «Vēja
zirdziņa» dejotāji apņēmušies veikt kādu labu darbu. Tā, piemēram, septembrī
plānots lasīt ozolzīles, ko vēlāk vest meža dzīvniekiem, organizēt labdarības
tirdziņu, kurā «Vēja zirdziņa» vecāki var mainīties ar koncerttērpiem, no kuriem
viņu bērni jau izauguši. Vēl rudenī plānots iesaistīties lapu grābšanā. «Mēs esam
daudz, tāpēc darbi ātri iet uz priekšu, un patiesi ceram, ka, izdarot ko labu, mēs
palīdzēsim citiem,» piebilst A.Skrastiņa.
Foto: Ivars Veiliņš

Dzejas dienu mūsu pilsētā ar dažādiem
pasākumiem atzīmēsim 12. septembrī.
Jau tradicionāli no rīta notiks dzejnieku
priekšlasījumi pilsētas skolās – šogad arī
pamatskolās, bērnu bibliotēkā «Zinītis»
dzejnieks Arvīds Deģis pasniegs dzejas
meistarklasi Spīdolas ģimnāzijas vidusskolēniem, bet Dzejas dienu pilsētā noslēgs
pasākums «Es varēju nesteigties...» Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā. Taču
līdz tam skolēni aicināti rakstīt dzeju par
tēmu «Es un šis laiks», kuru varēs nolasīt
Dzejas stundā un vēlāk nodot vērtēšanai
pieredzējušiem dzejniekiem.
Dzejas dienas organizatore Vija Zelmene
stāsta, ka šis gads īpašs ar to, ka pasākumos tiks iesaistīti arī pamatskolu audzēkņi. Proti, Dzejas stunda, kurā piedalīsies
jau zināmi dzejnieki – Ieva Samauska,
Eduards Aivars, Andris Ogriņš – un Jelgavas Latviešu biedrības literātu kluba

«Pieskāriens» dalībnieki, notiks kopumā
deviņās pilsētas skolās, arī pamatskolās.
«Šogad turpinām pērn iesākto – aicinām
skolēnus rakstīt dzeju. Šī gada tēma ir «Es
un šis laiks»,» tā V.Zelmene. Piedalīties
var ikviens skolēns neatkarīgi no vecuma.
«Visus jaunradītos dzejoļus skolēni 12. septembrī varēs nolasīt skolas Dzejas stundās,
bet katras izglītības iestādes labākā dzejoļa
autors, kurš tiks noskaidrots skolā, šajā
dienā dzejoli varēs nolasīt arī Dzejas dienas
pasākumā Raiņa parkā,» tā V.Zelmene,
piebilstot, ka pēcpusdienā jau būs izvērtēti
visi dzejoļi un izvēlēti labākie darbi, kuru
autori saņems balvas.
Uz diviem pasākumiem Dzejas dienā
aicina arī pilsētas bibliotēkas. Bibliotēkā
«Pārlielupe» Loka maģistrālē 17 interesenti aicināti uz tikšanos ar šīs bibliotēkas lasītājiem jaunajiem dzejniekiem Veltu Brinzu
un Hariju Krūzi. Bet bērnu bibliotēkā
«Zinītis» Lielajā ielā 15 pulksten 13 sāksies
dzejnieka A.Deģa meistarklase dzejoļu

rakstīšanā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
Jauno literātu klubiņa biedriem.
Savukārt pulksten 15 pilsētnieki
gaidīti Raiņa parkā, kur uzstāsies kluba
«Pieskāriens» dzejnieki un ciemiņi, kā
arī katras skolas jaunais dzejnieks, bet
par muzikālo skanējumu gādās Inguna
Kanceviča ar ansambli «Nianse».
Dzejas dienu noslēgs dzejas pēcpusdiena «Es varēju nesteigties...» Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā.
Sākums – pulksten 18. Šajā pēcpusdienā
dzejniece Liāna Langa, mūziķis Olafs
Štāls un aktrises Rita Barona un Ilze
Ungure aicinās doties līdzi ceļojumā pa
pasauli un iepazīt ASV tuksneša mieru,
Manhetenas tveici, Florences renesansi
ziemā, Izraēlas mirkļus un Turcijas noslēpumus. Ieeja uz visiem Dzejas dienas
pasākumiem ir bez maksas. Dzejas dienu
organizē Latviešu biedrība, Zinātniskā
bibliotēka un Sabiedrības integrācijas
pārvalde.

