Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.

Laikrakstu
iespējams
saņemt arī redakcijā
programma
Pasta ielā 47 – 214.

+TV

Ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris Nr.36 (170)

www.jelgavasvestnesis.lv

Pašvaldība vēlas
saglabāt ZITC projektu

Tieši projekta ēkas Peldu ielā 9 ieķīlāšanu Finanšu ministrija uzskatīja par ZITC un tās
atbildīgo personu visrupjāko pārkāpumu un, tiklīdz to uzzināja, vērsās tiesā ar prasību
Foto: Ivars Veiliņš
par visu projekta līdzekļu atmaksu 1,4 miljonu latu apmērā.
 Kristīne Langenfelde

Peldu ielā 9 – Lielupes labajā
krastā – uzcelt ēku, kurā atFinanšu ministrija ierastos biznesa inkubators un
sniegusi tiesā prasību
Būvizstrādājumu inovāciju un
par 1,4 miljonu latu
testēšanas centrs ar vairākām
piedziņu no biedrības
laboratorijām. Tobrīd šī pro«Zinātnes, inovāciju
jekta kopējās izmaksas bija
un testēšanas centrs»
2,8 miljoni eiro, un darbi bija
(ZITC), kura nav reajāīsteno līdz 2006. gada 30. nolizējusi atbilstoši novembrim. Projekts tika uzsākts,
sacījumiem ES Phare
taču tā īstenošana iekavējās,
programmas projektu.
un, iespējams, neizdarības vai
Jelgavas pašvaldība,
savstarpējas nesaskaņotības dēļ
kas ir viens no projekta
ZITC nenokārtoja formalitātes,
partneriem, pie konkas ļautu pagarināt projekta
krētiem nosacījumiem
realizāciju pēc 2006. gada 30.
būtu gatava pārņemt
novembra. Tieši tajā brīdī arī
projekta vadību un
sākās problēmas – tika fiksēts,
panākt, lai izveidotais
ka biedrība nav paveikusi to, kas
objekts Peldu ielā 9
projektā bija jāīsteno, proti, ēka
turpinātu darboties.
nebija līdz galam uzcelta un arī
visas laboratoriju iekārtas vēl
2005. gadā ZITC uzsāka pro- nebija piegādātas, tāpēc biedrījekta realizāciju, kas paredzēja bai neizmaksāja apmēram 600

000 eiro no projekta naudas ES
finansējuma – tā saņēma tikai to
daļu, par kuru darbi bija īstenoti. Taču, tā kā biedrība jau bija
pasūtījusi arī pārējās laboratorijas iekārtas, kuru iegādei nauda
tika atņemta, tā vērsās pie viena
no projekta partneriem – Jelgavas domes – ar lūgumu aizņemties līdzekļus iekārtu iegādei.
Pašvaldība biedrībai aizdeva 230
000 latu, lai tā pilnībā varētu aprīkot laboratorijas un turpināt
darbu. Paralēli tam ZITC bija
nepieciešams ņemt aizņēmumu,
lai pabeigtu ēkas būvniecību. Šī
aizņēmuma nodrošināšanai ar
tiesas lēmumu 2010. gada martā
tika uzlikta ķīlas atzīme uz ēku
Peldu ielā 9. Tieši projekta ēkas
ieķīlāšanu Finanšu ministrija
uzskata par biedrības un tās
atbildīgo personu visrupjāko
pārkāpumu, kas bija par pamatu

lēmuma pieņemšanai par finansējuma līguma pārtraukšanu un
līdzfinansējuma atgūšanu.
Skaidro Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte:
«Ir vairāki aspekti, kas mums
lika nopietni apsvērt šī projekta pārņemšanu, – mēs esam
projekta partneri, un dome ir
aizdevusi līdzekļus centra darbības nodrošināšanai, taču vēl
būtiskāk ir tas, ka projekts tiek
īstenots Jelgavā un pašvaldība
apzinās šāda objekta nozīmīgumu. Būvmateriālu ražotāji izrāda interesi par šāda testēšanas
centra nepieciešamību, un, tā kā
projekta partneri ir arī Latvijas
Lauksaimniecības universitāte
un Rīgas Tehniskā universitāte,
mēs saredzam iespēju nodrošināt tā darbu.»
(Turpinājums 3.lpp.)
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Pasažieru pārvadātāji
arvien vairāk interesējas
par «Amo Plant» autobusiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Iespējams, tieši jelgavnieki būs pirmie, kas
varēs notestēt tepat
mūsu pilsētā saliktos
autobusus. Proti, pasažieru pārvadātājs
«Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) bija izsludinājis iepirkumu par
piecu vidējas ietilpības autobusu iegādi.
Ja līdz 1. oktobrim
rezultāti netiks apstrīdēti, šos autobusus
piegādās AS «Ferrus»,
informē JAP valdes
loceklis Pēteris Salkazanovs.
JAP iegādāsies piecus vidējas ietilpības autobusus, lai
atjaunotu autobusu parku.
Paredzēts, ka jaunie autobusi kursēs pa Jelgavas ielām.
«Interesi par mūsu izsludināto iepirkumu izrādīja 11
pretendenti, bet pieteikumus
iesniedza tikai divi. Tā kā šoreiz
galvenais kritērijs, lai noteiktu
uzvarētāju, ir zemākā cena,
tad pēc aplokšņu atvēršanas
par uzvarētāju noteicām akciju
sabiedrību «Ferrus»,» stāsta
P.Salkazanovs, piebilstot, ka
abu piedāvājumu starpība ir ļoti
ievērojama. «Ferrus» piedāvātā
cena ir 957 000 latu, bet otra
pretendenta norādītā cena pārsniedza 1,2 miljonus latu.
Kā zināms, «Ferrus» ir viens
no mašīnbūves ražotnes «Amo

Plant» akcionāriem un «Amo
Plant» mārketinga un ārējo
sakaru direktors Igors Graurs
apstiprina, ka, ja konkursa
rezultāti netiks apstrīdēti,
JAP tiks piedāvāti tieši «Amo
Plant» komplektētie autobusi.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šobrīd
«Amo Plant» tiek salikti pirmie
desmit pilsētas zemās grīdas
autobusi «Ambassador», kuros
ir 35 sēdvietas, bet kuri spēj
uzņemt 85 pasažierus. Šos
autobusus arī paredzēts pārdot
JAP. Šobrīd pilnībā pabeigti ir
trīs autobusi, bet līdz septembra beigām gatavi būšot arī
pārējie. JAP vadītājs norāda, ka
pie labākā scenārija līgums tiks
noslēgts 1. oktobrī, bet autobusi
uzņēmumam jāpiegādā līdz 28.
oktobrim.
«Jāsaka, ka Latvijas pasažieru
pārvadātāju interese par mūsu
autobusiem arvien pieaug, un
«Jelgavas Autobusu parka»
iepirkumu konkurss ir tam apliecinājums,» uzsver I.Graurs.
Tieši šodien uzņēmumā viesojas
Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas biedri – apmēram
40 cilvēki no visas valsts –, kuri
tiks iepazīstināti gan ar ražošanas procesu, gan gatavajiem
autobusiem, gan uzņēmuma
iespējām. Bet jau nākamnedēļ
līdzīga tikšanās plānota ar citiem
pasažieru pārvadājumu nozares pārstāvjiem. Tāpat interesi
izrādījuši arī metālapstrādes,
mašīnbūves jomas pārstāvji.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Vienojas par Latvijas preču izstādes organizēšanu Maskavā
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
vizītes laikā Maskavas Dienvidu administratīvajā apgabalā panākta vienošanās par Latvijā ražotu preču
izstādes rīkošanu Krievijas galvaspilsētā nākamajā gadā.
Paredzēts, ka izstāde gadatirgus Jelgavas un citu Latvijas pilsētu uzņēmējiem dos iespēju ne tikai iepazīstināt
maskaviešus ar savu produkciju, bet arī to realizēt.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs informē, ka sarunās ar
Dienvidu administratīvā apgabala
prefektu Georgiju Smoļejevski
lielākais akcents tika likts uz ekonomiskās sadarbības veicināšanu, kā

arī iezīmēti iespējamie sadarbības
virzieni profesionālās izglītības
jomā.
A.Rāviņš norāda, ka Maskavas
Dienvidu administratīvo apgabalu, kurā ir 1,6 miljoni iedzīvotāju,

raksturo attīstīta rūpniecība un
plašās tirdzniecības iespējas. «Lielākais vizītes ieguvums ir panāktā
vienošanās par Latvijā ražotās
produkcijas izstādes organizēšanu
Maskavā nākamajā gadā, kas mūsu
uzņēmējiem dos iespēju iepazīstināt
maskaviešus ar savu piedāvājumu,
dibināt biznesa kontaktus. Dalībai
izstādē noteikti aicināsim ne tikai
Jelgavas, bet arī citu Latvijas pilsētu uzņēmējus, kas ir ieinteresēti
ekonomiskajā sadarbībā ar Krieviju,» tā A.Rāviņš.
Plānots, ka Latvijas produkcijas
izstāde varētu notikt nākamā gada

otrajā pusē un ilgt piecas dienas.
Šajā laikā Jelgavas un citu Latvijas
pilsētu uzņēmēji savu produkciju
varēs prezentēt un arī tirgot. Savukārt izstādes gaitā organizētais
biznesa forums dos iespēju dibināt
kontaktus starp abu valstu uzņēmējiem turpmākajai sadarbībai.
Līdztekus izstādes ekonomiskajam
virzienam plānota arī Latvijas
kultūras programma ar mūsu
kolektīvu piedalīšanos.
Kā informē Jelgavas pašvaldības
preses sekretāre Egita Veinberga,
tikšanās laikā pārrunāta arī Jelgavas rūpnīcas «Amo Plant» ražoto

autobusu iespējamā testēšana
Maskavas pilsētā, kā arī maskaviešu iespējas izmantot bērnu un
jauniešu centra «Junda» atpūtas
nometni «Lediņi». Skarti arī jautājumi par sadarbību un pieredzes
apmaiņu profesionālās izglītības
jomā, piemēram, mācību un metodisko līdzekļu iegādes iespējas,
apmaiņas programmas arodskolu
audzēkņiem un mācībspēkiem.
Tāpat Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs apmeklēja Latvijas
Republikas vēstniecību Krievijā un
tikās ar LR ārkārtas un pilnvaroto
vēstnieku Krievijas Federācijā

Edgaru Skuju un vēstniecības
padomnieci ekonomikas jautājumos Daci Cildermani. Pārrunāto
jautājumu loks skāra iespējamo
atbalsta sniegšanu plānotās izstādes organizēšanā un muitas
problēmas.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
vizītes laikā iepazinās ar interešu
izglītības organizēšanu Maskavas
Bērnu interešu un brīvā laika
pavadīšanas centrā, maskaviešu
pieredzi sociālās aizsardzības
jautājumu risināšanā, piemēram,
vides pielāgošanā cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
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Māju renovācijas projektu veiksmes
pamatā ir labs būvuzraugs
 Jānis Kovaļevskis

Viens no Zemgales
reģionālās Enerģētikas aģentūras (ZREA)
mērķiem šogad bija
panākt, lai katrā reģiona pašvaldībā, kura
iesaistījusies biedrībā,
tiktu realizēts kaut
viens daudzdzīvokļu
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas
projekts valsts atbalsta
programmā. Lai gan
valsts piedāvātie nosacījumi ir visai vilinoši,
pārliecināt iedzīvotājus nav viegli. Īpaši
sarežģīti tas ir reģi
ona lielākajās pilsētās
Jelgavā un Jēkabpilī.
Par to, kādā stāvoklī ir
daudzdzīvokļu mājas
pirms gaidāmās apkures sezonas, jautājām
ZREA direktoram Mārtiņam Prīsim.
Tieši energoefektivitāte būs uzmanības centrā arī 24. septembra
starptautiskajā konferencē «Zemgales Enerģētikas dienas Jelgavā»,
kura norisināsies Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU).
Viens no šī pasākuma mērķiem ir
iesaistīt arī skolēnus un studentus,
lai viņi kopā ar profesionāļiem
meklētu labākos risinājumus, kā
taupīt enerģiju un, galvenais, kā
pārliecināt iedzīvotājus, ka tas
atmaksājas.
Kādi ir aktuālākie jautājumi, kurus plānojat pārrunāt
šajā konferencē?
Konference tiek rīkota ar ES
programmas «Inteliģentā enerģija
Eiropai» (IEE) atbalstu, un tās
mērķis ir popularizēt aktivitātes
energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas
jomās. Pagājušā gada oktobrī
Zemgales Enerģētikas dienu konference notika Jēkabpilī. Šogad
konferences laikā centīsimies
iepazīstināt mūsu biedrus un
citas ieinteresētās puses ar tām
iespējām, ko piedāvā IEE, un ar
mūsu ārvalstu sadarbības partneru pieredzi. Savukārt darba
grupās kopā ar profesionāļiem
diskutēs un savus risinājumus
piedāvās arī studenti un skolēni,
kuri daudz atvērtāk attiecas pret
jauno tehnoloģiju piedāvātajām
iespējām.
Ko ZREA izdevies panākt
pusotra gada laikā, kopš aģentūra ir uzsākusi savu darbu?
Kad sākām strādāt, visā Zemgales reģionā pilnībā renovēta
bija tikai viena daudzdzīvokļu
māja – Jelgavā, 4. līnijā 1. Šobrīd
renovētas vai renovācijas procesā
ir jau aptuveni 15 mājas. Sadarbībā ar apsaimniekotājiem esam
piedalījušies šo projektu sagatavošanā. LLU Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta programmā
ir apstiprināts finansējums trīs
ēku siltināšanai –. Lauku inženieru fakultātes ēkai, 10. dienesta
viesnīcai un zinātniskā institūta
«Sigra» ēkai Siguldā. Šo ēku renovācijas darbi sāksies jau nākamgad. Iesaistījāmies arī Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
(JNĪP) un Vācijas sadarbības partneru realizētajā projektā «Mājas
draugs», kura gaitā 24 cilvēki no
visas Latvijas, tajā skaitā Zemgales
reģiona (6 cilvēki), trīs nedēļu kur-

sos Vācijā apguva nepieciešamās
zināšanas par energoefektivitātes
pasākumiem. Tāpat esam izstrādājuši virkni dokumentu, tostarp
Ilgtspējīgas rīcības enerģētikas
plānus Jelgavas un Jēkabpils pilsētām, kuri tiks virzīti izskatīšanai
oktobra domes sēdēs.
Kas izriet no šī plāna?
Jelgava un Jēkabpils ir parakstījušas Eiropas pilsētu mēru
paktu. No šī dokumenta izriet,
ka pašvaldības ir apņēmušās līdz
2020. gadam samazināt CO2 izmešus par vismaz 20 procentiem
salīdzinājumā ar 2000. (Jēkabpils)
un 2005. (Jelgava) gadu. Jelgavas
pilsētai kā galvenās aktivitātes, lai
sasniegtu šo mērķi, plānā iezīmētas centralizētās siltumapgādes
pāreja uz biomasas kurināmo,
siltuma trases pārvada izbūve pār
Lielupi, apvienojot siltumapgādes
tīklu vienā sistēmā, kā arī ēku
energoefektivitātes paaugstināšana. Zināmas aktivitātes paredzētas
arī transporta jomā, jo, lai cilvēkus
mudinātu izvēlēties videi draudzīgus transporta līdzekļus, jādomā
par infrastruktūras pilnveidošanu,
gan turpinot attīstīt veloceliņu tīklu pilsētā, gan, piemēram, ierīkojot
uzpildes stacijas automašīnām ar
elektropiedziņu vai biodegvielu.
Kāda kopumā ir situācija
Zemgales reģionā attiecībā uz
ēku siltināšanu?
Situācija ir diezgan bēdīga.
Pārsvarā gadījumu daudzdzīvokļu
ēku komunikācijas ir nolietojušās,
savukārt ķieģeļu ēkas pamazām
sāk drupt. Te nav jautājums tikai
par energoefektivitāti, bet arī par
ēku nostiprināšanu, lai novērstu to turpmāko eroziju. Paneļu
tipa ēkās iedzīvotāji par siltumu
pārmaksā teju uz pusi, sildot
atmosfēru, tomēr pat tas bieži
vien iedzīvotājiem nav pietiekams
arguments, lai iesaistītos valsts
atbalsta programmā un renovētu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Zemgalē īpaši sarežģīta situācija ir
Jelgavā un Jēkabpilī. Lai dzīvokļu
īpašnieki par kaut ko vienotos,
jāsasauc sešas līdz desmit sapulces. Novados situācija ir labāka.
Cilvēki viens otru pazīst un vairāk uzticas. Piemēram, ir bijuši
gadījumi, kad Aucē un Bauskā jau
pirmajā sapulcē cilvēki vienojas
par ēkas renovāciju. Vēl kā problēmu esam identificējuši, ka trūkst
informācijas par ēku siltināšanas
priekšrocībām krievu valodā, kas
ir īpaši aktuāli Zemgales lielākajās
pilsētās. Šobrīd esam sagatavojuši
informatīvu materiālu arī krievu
valodā.
Cik izglītota ir mūsu sabiedrība par energoefektivitātes
jautājumiem?
Nevar teikt, ka cilvēki nav
informēti, jo pēdējā gada laikā ir
diezgan daudz runāts par energoefektivitāti un tās sniegtajiem
ieguvumiem. Tomēr cilvēkiem,
ņemot vērā ekonomisko situāciju, ir grūti pieņemt lēmumu par
projekta realizāciju. Teju katrā
mājā atrodas iniciatīvas grupa,
kura kategoriski iestājas pret
mājas renovācijas darbiem. Šo
cilvēku motivāciju grūti izprast, jo
aprēķini liecina, ka, izmantojot ES
struktūrfondu līdzfinansējumu, ja
renovācijas darbi nepārsniedz 70
latus uz kvadrātmetru, no kuriem
35 latus sedz ES struktūrfondu
līdzfinansējums, pārsvarā gadījumu kopējais maksājums, ņemot

«Kad sākām
strādāt, visā
Zemgales reģionā pilnībā
renovēta bija
tikai viena
daudzdzīvokļu māja
– Jelgavā, 4.
līnijā 1. Šobrīd
renovētas vai
renovācijas
procesā ir jau
aptuveni 15
mājas,» teic
ZREA direktors Mārtiņš
Prīsis.
Foto: Ivars
Veiliņš
vērā siltumenerģijas ekonomiju,
nepieaug. Turklāt kredītu projekta
realizācijai ņem apsaimniekotājs,
nevis katrs dzīvokļa īpašnieks
individuāli. Daudz kas šajā ziņā ir
atkarīgs arī no māju vecākajiem
un cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti
savu dzīves apstākļu uzlabošanā.
Bieži vien pašiem iedzīvotājiem
pārliecināt savus kaimiņus ir vieglāk nekā kādam no malas.
Varbūt cilvēkus baida celtniecības darbu kvalitāte, kas
ne vienmēr ir atbilstoša?
Māju renovācijas projektu veiksmes pamatā ir labs būvuzraugs.
50 procentus no būvuzraudzības
izdevumiem sedz ES finansējums.
Tā ir pozīcija, uz kuru nevajadzētu
taupīt. Kopējās būvuzraudzības
izmaksas vienam projektam ir
trīs četri tūkstoši latu. Ideālā gadījumā speciālistam, kurš veicis
ēkas energoauditu, būtu jāstrādā
kopā ar būvuzraugu, lai sasniegtu
labāko iespējamo rezultātu. Būvniecības risku var arī apdrošināt,
bet tas pagaidām māju renovācijas
projektu kontekstā tiek praktizēts
ļoti reti.
Kāda ir sadarbība ar apsaimniekotājiem? Vai viņi
ir pietiekami ieinteresēti
iesaistīties energoefektivitātes pasākumos?
Sadarbība ar apsaimniekotājiem ir laba. Kaut gan
energoefektivitātes projektos
tieši viņi uzņemas lielāko
risku, jo apsaimniekotājs ņem
kredītu bankā, rēķinoties, ka
būs jāsedz arī nemaksātāju
parādi, ja tādi veidotos. Īpaši
laba sadarbība ir ar pašvaldību
apsaimniekotājiem, tajā skaitā
JNĪP, kuri aktīvi iesaistās un
vada māju renovācijas projektus. Diemžēl no mājām, kuras
apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kooperatīvi vai biedrības,
iniciatīva ir salīdzinoši zema.
Perspektīvā apsaimniekotāji
varētu darboties kā Energoservisa kompānijas (ESKO), uzņemoties projekta finansēšanu
un pelnot uz siltumenerģijas
ietaupījuma rēķina. Jācer, ka
veiksmīgā sadarbība ar apsaimniekotājiem turpināsies
un pirmās nosiltinātās mājas
būs stimuls arī kaimiņiem.
Šobrīd no ES atbalsta programmas ir rezervēti tikai 10
miljoni latu no pieejamajiem
44 miljoniem. Iespējams, tieši
pieaugošie apkures rēķini būs
papildu motivācija šīs apkures
sezonas laikā sakārtot dokumentāciju, lai jau pavasarī

veiktu siltināšanas darbus plašākā apmērā arī mūsu pilsētā.
Šobrīd projektus bremzē arī
diezgan apjomīgā birokrātija.
Nav normāli, ka Ekonomikas
ministrijas pakļautībā strādājošā Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA)
projektus vērtē divus mēnešus.
Tiesa, šobrīd tiek solīts, ka
pakāpeniski šis laiks tiks saīsināts līdz vienam mēnesim.
Ar kādiem jautājumiem
iedzīvotāji visbiežāk pie
jums vēršas?
Pārsvarā gadījumu, protams,
tā ir daudzdzīvokļu māju renovācija. Lai palīdzētu cilvēkiem
novērtēt situāciju, piedāvājam
izmantot īpašu kalkulatoru,
kurš, ievadot mājas datus,
veic aprēķinus par provizoriskajām renovācijas izmaksām. Šis kalkulators pieejams
mūsu mājas lapā www.zrea.
lv. Šo metodi izmantojam arī
sapulcēs, tiekoties ar dzīvokļu
īpašniekiem. Ņemot vērā, ka
aprēķini tiek veikti bez energoaudita, izmaksas var atšķirties
aptuveni 20 procentu robežās. Nāk arī individuālo māju
īpašnieki, kuri interesējas par
siltināšanas programmām
privātajā sektorā. Šobrīd Vides
ministrija diskutē par iespējām
nākotnē piedāvāt atbalstu arī
individuālo māju īpašniekiem.
Esam konsultējuši arī par
tādiem jautājumiem kā saules
un vēja enerģija, termoūdeņu
izmantošana un citiem.
Kas vēl būtu jādara, lai
veiksmīgāk apgūtu ar ES atbalstu finansēto siltināšanas
programmu?
Noteikti būtu jāpaātrina projektu izskatīšanas periods. Virkni procedūru varētu vienkāršot.
Ir visai dīvaini, ka Iepirkumu
uzraudzības birojs jau ir atļāvis
slēgt līgumu par mājas renovācijas veikšanu, bet Ekonomikas
ministrijas atbildīgā institūcija
LIAA skrupulozi un ilgstoši
turpina izskatīt projektus, nerēķinoties ar to, ka būvniecības
sezona strauji tuvojas beigām.
Jāmeklē papildu finansējuma
piesaistes iespējas tieši tehniskās
dokumentācijas sagatavošanai.
Arī šajā ziņā mums ir iestrādes.
Un pats galvenais – nedrīkst
apturēt uzsākto valsts atbalsta
programmu, kura jāturpina, saglabājot līdzšinējos finansēšanas
nosacījumus. Atbalsta intensitāti palielināt nebūtu labākais
risinājums, jo arī iedzīvotājiem

jāuzņemas atbildība par saviem
mājokļiem. Vēl jo vairāk, piemēram, Lietuvā un Igaunijā, kur
mājokļu renovācijas programmu
ieviešana tika uzsākta agrāk
nekā Latvijā, dzīvokļu īpašnieki
var atgūt tikai 15 – 20 procentus
no ieguldītajiem resursiem. Arī
pie šādiem nosacījumiem programma var darboties.
Vai Zemgalē ir perspektīva saules un vēja enerģijas
iegūšanai?
Saules mums ir tikpat daudz,
cik Skandināvijā un Vācijā,
kur šo enerģijas veidu izmanto
pietiekami plaši, tomēr, ņemot
vērā valsts atbalsta trūkumu
saules enerģijas iegūšanai, tas
pagaidām nav īpaši populāri.
Aprēķini gan liecina, ka, uzstādot saules kolektorus, tie
varētu atmaksāties 5 – 10 gados. Bauskā pat ir iecere veidot
saules enerģijas parku. Ar vēju
ir sarežģītāk, jo, lai uzstādītu
ģeneratorus pilsētās, jāveic
virkne saskaņojumu. Radītais
troksnis diezin vai apmierinās
kaimiņus.
Kas šobrīd un perspektīvā
varētu būt efektīvākais kurināmā veids?
Jelgavas gadījumā iecere pāriet uz biomasas kurināmo ir apsveicama. Mazināsim atkarību
no gāzes un varēsim operēt ar
dažādiem bioloģiskās izcelsmes
kurināmā veidiem. Mums zināmā mērā ir paveicies, ka Jelgavas siltumtīklu uzņēmuma aktīvus pārvalda Somijas kompānija
«Fortum», kura, izmantojot sava
mātes uzņēmuma pieredzi un
pieejamos finanšu resursus, ir
gatava investēt milzīgus līdzekļus centralizētās siltumenerģijas
ražošanas un pārvades sistēmā.
Citās Zemgales pašvaldībās par
šāda apmēra projektiem var
tikai sapņot. Pasaules prakse apliecina, ka centralizētā siltumapgādes sistēma pie nosacījuma, ja
tā ir sakārtota, ir visefektīvākā.
Jādomā gan ne tikai par to, kā
pāriet uz biomasas kurināmo,
bet arī par to, ka sistēmai būtu
jāpieslēdz visi pilsētas lielākie
objekti, tajā skaitā LLU, pilsētas slimnīca un citi, kas kopējo
tarifu samazinātu vēl par 5 – 10
procentiem. Savukārt privātajā
sektorā jāmeklē katrā gadījumā
piemērotākais risinājums. Noteikti kā papildu iespēju vajadzētu izvērtēt siltumsūkņu, saules
kolektoru, dažādu biomasas
katlu uzstādīšanu, ja teritorija
un iespējas to atļauj.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalīsieties
10. Saeimas
vēlēšanās?
Maruta Rude,
aprūpētāja:
– Noteikti
piedalīšos.
Nobalsot uzskatu par savu
pilsoņa pienākumu, kas
man ir jāveic.
Ņemot vērā, ka esmu deviņu
bērnu mamma, mani interesē,
kas notiks valstī. Tiesa, lai arī uz
vēlēšanām vienmēr eju ar lielu
entuziasmu un jaunām cerībām,
līdz šim nekas izcils manā labā nav
noticis. Taču jābalso ir.
Egons, pensionārs:
– Balsot jāiet, citādi, ja
to nedarīsim,
viņi paši sevi
ievēlēs. Mēs
taču te dzīvojam, tā ir
mūsu zeme. Protams, politika ir
sarežģīta lieta, ne vienmēr saprotama, taču malā nevaram stāvēt
nekādā gadījumā. Tikai man šķiet
par traku, ka mazajā Latvijā ir tik
daudz partiju. Vai nevarējām kā
Amerikā izveidot divas partijas,
katrā apvienojot labākos, kurus
izvēlas pēc viņu darbiem?!
Irina , mājsaimniece:
– Laikam jau
piedalīšos,
turklāt Saeimas vēlēšanās
balsošu pirmo
reizi. Tiesa, šobrīd nekādu
analīzi, par ko balsot, kuru īpaši
atbalstīt, neveicu. Mani politika
īpaši neinteresē, tālab paļaušos uz
savu vecāku izvēli. Balsošu par to
politisko spēku, par ko viņi. Manuprāt, galvenais ir piedalīties.
Zeltīte, ārste:
– Vēlēšanās
piedalīties
plānoju, jo
to daru katru
reizi – pilsoņa
pienākums ir
jāpilda. Šobrīd izvērtēju,
par ko balsot. Man svarīgi ir tas,
ko es zinu par šiem cilvēkiem, cik
viņi profesionāli, kā ar darbiem
sevi pierādījuši.
Leonīds, pensionārs:
– Mani vēlēšanas neuztrauc. Ņemot
vērā iepriekšējo vēlēšanu
norisi, rezultātus ilgtermiņā, esmu vīlies mūsu politiķos.
Arī visā šajā sistēmā, ievēlēto
deputātu personībās, tieši tālab
šoreiz esmu nolēmis uz vēlēšanām
neiet un nemaz nemēģināt te kaut
ko mainīt.
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Pašvaldība vēlas saglabāt ZITC projektu
(No 1.lpp.)
Tomēr pašvaldībai bija ļoti strikti
nosacījumi, pie kādiem tā būtu
gatava pārņemt projekta vadību
un visas no tā izrietošās saistības.
«Jau vasarā, apzinoties, ka situācija
kļūst arvien nopietnāka, pašvaldība
sadarbībā ar abām augstskolām
vienojās, ka varētu projektu turpināt īstenot. Savu gatavību pārņemt
projekta vadošā partnera lomu
Jelgavas pilsētas dome vairākkārt
paudusi arī Finanšu ministrijai.
Pašvaldības uzstādījums gan bija
ļoti stingrs – tā šādam solim būtu
gatava tikai tad, ja ēka Peldu ielā
9 vai daļa no tās nonāktu pašvaldības īpašumā un arī visas projektā
iegādātās iekārtas biedrība nodotu
pašvaldībai. Finanšu ministrijas
uzstādījums ZITC bija vēl kategoriskāks – līdz 23. jūlijam noņemt
ķīlas atzīmi no ēkas Peldu ielā 9 un
iztrūkstošās laboratoriju iekārtas,
ko maksātnespējīgā biedrība BITC
ir izvedusi, ir jānogādā atpakaļ
minētajā adresē. ZITC bija nepieciešams noņemt apgrūtinājumu
– ķīlu no uzceltās ēkas. Diemžēl
Finanšu ministrija biedrībai deva
tikai nedēļu laika, lai tā varētu to
izdarīt, bet, tā kā juridiski sarežģītu
procesu nav iespējams veikt tik īsā
periodā, Finanšu ministrija izšķīrās
par prasības iesniegšanu tiesā un
projektā iztērēto līdzekļu piedziņu,»

autobusu iepirkumu, kurā plānojam startēt,» atklāj I.Graurs.
Diemžēl Latvijā «Amo Plant»
skolas autobusiem neizdevās startēt
iepirkuma konkursā, bet uzņēmuma pārstāvis uzskata, ka tas ir netaisnīgo konkursa nosacījumu dēļ.
«Lai gan nosacījumi tika mainīti un
izsludināts papildu iepirkums, arī
jaunā redakcija vedināja domāt, ka
konkurss paredzēts kādam konkrētam pretendentam,» tā uzņēmuma
pārstāvis. Pēc viņa teiktā, par atvēlēto summu – 35 000 latu par vienu
autobusu – var nopirkt ierobežotas
klases un ietilpības autobusus, viņaprāt, tie varētu būt «Mercedes
Benz» mikroautobusi.

Par projekta konkursu 2010. gadam (2. kārta)
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projekta konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2010. gadam (2. kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt
iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību
un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā. Saskaņā
ar Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu:
Fonda līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kuri:
1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju
Jelgavas pilsētā,
2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. sabiedrisku objektu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei
(telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. sociālu programmu īstenošanai,
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas sabiedriskajai organizācijai,
6. regulāriem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas
darbības nodrošināšanai,
7. projekts drīkst būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei);
Fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas
pilsētas pašvaldības izveidotas programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam vienā budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu vai pašfinansējumu.
Pieteikumi iesniedzami Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 1. stāvā, Informācijas
aģentūrā, līdz 30.09.2010. plkst.17 slēgtā aploksnē. Katrs projekts jāiesniedz savā
aploksnē. Uz aploksnes jābūt norādītam:
1. iesniedzējs, juridiskā adrese,
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»,
3. norāde: «Neatvērt līdz komisijas sēdei!»
Pieteikumus sūtot pa pastu – pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 30.09.2010. Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 01.11.2010. Projektu pieteikumi, kuros
nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
Projektu sagatavošana – brīvā formā, izmantojot sagatavoto pieteikuma veidlapu, kuru atradīsiet pilsētas mājas lapā: www.jelgava.lv vai varat saņemt Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā (131. kabinets).
Konsultācijas par projektu sagatavošanu – M.Čaniža, tālrunis 63005508.
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Dzeramais ūdens kļūs kvalitatīvāks

stāsta G.Osīte.
Līdz ar to šobrīd Peldu ielas 9 objekta liktenis ir neskaidrs, tiesa noteiks, vai biedrības un tās atbildīgo
amatpersonu rīcībā ir pārkāpumi.
Vienlaikus gan pašvaldība cer, ka tai
izdosies turpināt sarunas ar Finanšu ministriju un vienas biedrības
neizdarības neapturēs Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra
attīstību pilsētā.
Jāpiebilst, ka šajā projektā kā
partneri darbojās ne tikai Jelgavas
dome, LLU un RTU, bet arī Tehnisko ekspertu asociācija, biedrība
«Tehnoloģiju attīstības forums»,
Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības uzņēmēju asociācija,
Latvijas Būvmateriālu ražotāju
asociācija, kā arī biedrība «Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas
centrs», kas šobrīd jau pasludināta  Ilze Knusle-Jankevica
par maksātnespējīgu. Tieši šī biedrība nodarbojās ar laboratoriju
Otrdien Vides ministrija
ierīkošanu un attīstīšanu Peldu ielā
un SIA «Jelgavas ūdens»
9 – kreditori gan šobrīd ir vienojuparakstīja civiltiesisko
šies, ka laboratoriju iekārtas netiks
līgumu par ES Kohēzijas
pārdotas izsolē, kā tas parasti notiek
fonda līdzfinansētā promaksātnespējas gadījumos, bet gan
jekta «Ūdensapgādes un
tiks veikta biedrības sanācija, saglakanalizācijas pakalpojubājot visas projekta laikā iepirktās
mu attīstība Jelgavā, II
iekārtas. Arī tas ļauj cerēt, ka tomēr
kārta» īstenošanu. Tas
izdosies projektu pilnībā neapturēt
nozīmē, ka ūdenssaimun Jelgavā tomēr turpinās attīstīniecības rekonstrukcijai
ties Būvizstrādājumu inovāciju un
Jelgavā no Kohēzijas
testēšanas centrs.
fonda tiks piešķirti 12,5

Arvien vairāk interesējas par «Amo Plant»
(No 1.lpp.)
Vienlaikus ne tikai Latvijā, bet arī
Krievijā radusies interese par Jelgavā saliktajiem autobusiem. I.Graurs
stāsta, ka jau mēneša beigās «Amo
Plant» piedalīsies vērienīgā izstādē
Maskavā, kura varētu pavērt jaunas sadarbības iespējas. «Maskavu
vairāk interesē lielas ietilpības
autobusi, jo tā ir liela pilsēta, tāpēc
tikai pēc šīs izstādes lemsim, kādu
autobusu veidu ražot,» tā uzņēmuma pārstāvis. Tie tikpat labi var
būt tie paši «Ambassador» pilsētas
autobusi, MAN pilsētas autobusi ar
lielāku ietilpību vai skolas autobusi.
«Zinām, ka drīzumā Maskava gatavojas izsludināt konkursu par skolu

ZIŅAS

miljoni latu, un plānots,
ka jau pavasarī sāksies
reāli darbi, lai uzlabotu
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pilsētā.

Noslēgtais līgums apliecina, ka
no Kohēzijas fonda tiks piešķirti
līdzekļi ūdenssaimniecības attīstīšanai Jelgavā. Tā kā tehniskie
projekti jau ir izstrādāti, šogad
plānots izsludināt būvdarbu un
būvuzraudzības projektus, bet reāli
darbi varētu sākties nākampavasar.
«Ja ziema būs tik silta kā pirms dažiem gadiem, atsevišķus mazākus
objektus varēsim sākt jau tad, bet
lielos darbus plānojam sākt pavasarī,» stāsta «Jelgavas ūdens» valdes
loceklis Edgars Līcis. Pagaidām gan
nav zināms, kuros pilsētas rajonos
vispirms uzsāks būvdarbus, bet
E.Līcis uzsver, ka viss tiks strikti
saskaņots ar pašvaldības aģentūru
«Pilsētsaimniecība», lai sastrēgumi uz ielām darbu laikā būtu pēc
iespējas mazāki.
«No šī projekta pilsētas iedzīvotāji sagaida divas lietas. Pirmkārt, lai
uzlabotos dzeramā ūdens kvalitāte,
kas arī ir šī projekta galvenais uzdevums. Otrkārt, gan ūdensvada, gan
kanalizācijas tīklu paplašināšanu,»
norāda Jelgavas mērs Andris Rāviņš, piebilstot, ka, iespējams, būs
nepieciešams realizēt vēl 3. kārtu.
Tam piekrīt arī vides ministrs
Raimonds Vējonis, uzsverot, ka
projekta mērķis ir nodrošināt 90
procentus pilsētas iedzīvotāju ar
ūdens un kanalizācijas pieslēgumu,
bet, arī realizējot 2. kārtu, tas nebūs
izdarīts. Plānots, ka pēc projekta
īstenošanas 87,5 procenti Jelgavas
iedzīvotāju būs nodrošināti ar
ūdensapgādes pakalpojumu, bet
83,5 procenti – ar kanalizācijas pakalpojumu, savukārt līdz ar jaunās

ūdens attīrīšanas stacijas uzbūvēšanu dzeramais ūdens Jelgavā tiks
attīrīts atbilstoši Eiropas Komisijas
direktīvas standartiem attiecībā uz
dzeramā ūdens kvalitāti.
Vides ministrs atzīst, ka ministrijas pirms 15 gadiem uzsāktā politika attiecībā uz ūdenssaimniecības
attīstību nesusi jau pirmos augļus
– lielajās Latvijas pilsētās, kurās
ir vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju,
jau uzbūvētas ūdens attīrīšanas
stacijas. R.Vējonis atzinīgi vērtē
jau ieguldīto Jelgavas pašvaldības
darbu šo jautājumu sakārtošanā un
uzsver, ka īpaši ir uzteicama pašvaldības vēlme, attīstot ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu
pieejamību visiem pilsētas iedzīvotājiem, sekmēt arī ūdens resursu
un energoresursu racionālu izmantošanu. Tāpat viņš uzsver, ka ir ļoti
svarīgi, lai konkursa kārtībā izdotos
atrast atbildīgus darbu veicējus,
kuri visu izdarītu kvalitatīvi.
Projekta kopējās izmaksas (ar
PVN) ir 17 567 174,07 lati, no tām
95 procentus jeb 12 545 647,65
latus finansē Kohēzijas fonds,
savukārt atlikušie pieci procenti
jeb 5 021 526,42 lati jāsedz finansējuma saņēmējam – SIA «Jelgavas ūdens». Šos līdzekļus plānots

Līguma parakstīšanas pasākumā
piedalījās Vides
ministrijas valsts
sekretāra vietniece Investīciju
departamenta direktore Vija Gēme
(no kreisās), vides ministrs Raimonds Vējonis,
Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un «Jelgavas
ūdens» valdes
loceklis Edgars
Līcis.
Foto:
Ivars Veiliņš
ņemt kā aizņēmumu no Valsts
kases. Projekta realizācijas laiks
ir četri gadi – līdz 2014. gada 13.
septembrim.
Projekta gaitā veiks dzeramā
ūdens ņemšanas vietu rekonstrukciju – 9 jaunu dziļurbumu
aku izveidošanu Tetelē, maģistrālā
ūdensvada rekonstrukciju 20,5
kilometru garumā, otrā pacēluma
sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru rekonstrukciju, jaunas ūdens
attīrīšanas stacijas izbūvi, ūdens
tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu 28,4 kilometru garumā un
kanalizācijas tīklu paplašināšanu
24,6 kilometru garumā. E.Līcis
skaidro, ka ūdensvadu rekonstruēs centra rajonā un Pārlielupē,
bet jauni pieslēgumi tiks izveidoti
privātmāju rajonos Romas ielas,
Tērvetes ielas, Bērzu ceļa un 1.
– 6. līnijas apkaimē. Tāpat dažos
no šiem rajoniem tiks izbūvēts arī
kanalizācijas tīkls, kuru projekta
gaitā plānots tikai paplašināt.
Projekts ir būtisks arī tāpēc, ka
tas ir liels solis uz priekšu Eiropas
fondu apguvē, uzsver Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks
ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda jautājumos Aleksandrs
Antonovs.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

SEPTEMBRĪ

Kursi

15.09. - 27.12. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
15.09. - 07.03. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
16.09. - 07.03. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
16.09. - 07.03. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
20.09. - 20.10. Datorzinības iesācējiem
20.09. - 08.11. Fotodizaina pamati
20.09. - 27.12. Grāmatvedības uzskaites pamati
20.09. - 09.03. Angļu valoda - augstākais līmenis, C1
20.09. - 09.03. Angļu valoda - augstākais līmenis, C2
20.09. - 09.03. Vācu valoda - pamata līmenis, A1
22.09. - 14.03. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
23.09. - 22.03. Vācu valoda - vidējais līmenis, B1
27.09. - 16.02. Florista darba pamati
28.09. - 07.12. Mājas interjers komfortam un labsajūtai
28.09. - 07.12. Šuj un modelē pati
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

Pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija» pārdod izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
- automašīna «Audi 80», 1987. gada izlaidums, nosacītā cena – Ls 60, Mazais ceļš 3, Jelgava;
- automašīna «Audi 100», 1990. gada izlaidums, nosacītā cena – Ls 60, Mazais ceļš 3, Jelgava;
- automašīna «Audi 100», 1991. gada izlaidums, nosacītā cena – Ls 60, Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā
ceļā 3, Jelgavā, 2. stāvā, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 17, pusdienas pārtraukums no pulksten 12 līdz 13.
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazais ceļš 3, Jelgava, iepriekš sazinoties pa tālruni 29629306 (Juris Baškevics).
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā
ceļā 3, Jelgavā, 2. stāvā, 34. kabinetā, līdz 2010. gada 5. oktobra pulksten 10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas. Pārskaitījums – uz norēķinu kontu Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija», a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2010. gada 5. oktobrī pulksten 10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1.
stāvā, 4. kabinetā (zālē).
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Īsi
 Dobeles šosejā jau nedēļu
satiksme tiek organizēta arī pa
jaunizbūvēto ielas posmu. Tas
nozīmē, ka no Pūra ceļa līdz 4.
līnijai jābrauc pa ielas labo pusi.
Autovadītājiem gan jārēķinās,
ka būvniecības laikā ierobežots
braukšanas ātrums un ir apgrūtināta transporta kustība. «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka Dobeles šosejas rekonstrukcijas laikā
(no 2010. gada jūnija līdz 2011.
gada novembrim) tiks uzlaboti
ielu parametri – izbūvētas četras
braukšanas joslas, gājēju ietves
apvienotas ar veloceliņiem ielas
abās pusēs, ielu apgaismojums
ielas abās pusēs, atrisināta lietus
atvade, izbūvēta sakaru kanalizācija pašvaldības vajadzībām un
labiekārtota piegulošā teritorija.
Uzlabota arī satiksmes organizācija – izbūvētas drošības saliņas
un stāvlaukums autobusiem un
smagajam autotransportam, kā
arī izbūvēti luksofori.
 J e l g a v a s Z o n t a k l u b s o rganizēja sociālā darba labās
prakses piemēru konkursu «No
sirds uz sirdi». Tajā no mūsu
pilsētas Zontu kluba Pateicības
rakstus saņēma septiņas sievietes. Kategorijā «Sociālā darba
veicēji» nominācijā «Par lielāko
neatlaidību un vēlmi panākt uzlabojumu» pateicība Inārai Lazdai.
Kategorijā «Biedrību pārstāvji
un uzņēmējas» Pateicības raksti
sešām kundzēm – Katoļu katedrāles Svētdienas skolas direktorei
Marijai Ruščakai, sieviešu invalīdu
organizācijas «Zvaigzne» vadītājai
Dzintrai Saulkalnei, organizācijas
projektu rakstītājai Dinai Kairišai,
aktīvistei Vandai Eglei, Jelgavas
Pensionāru biedrības vadītājai
Marijai Kolnejai un Silvijai Andersonei. Pateicības un labus vārdus
saņēma arī sociālā darba veicējas
no Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles
n o v a d i e m , Ve c u m n i e k i e m u n
Bauskas. Kopā suminātas septiņpadsmit sievietes.
 Šogad Dzejas dienas laikā Jelgavas Latviešu biedrība aicināja
pilsētas skolēnus rakstīt savus
dzejoļus ar devīzi «Dzīvo pozitīvi». Jelgavas Latviešu biedrības
pārstāve Vija Zelmene stāsta, ka
atsaucība esot bijusi necerēti liela.
«Pat ņemot vērā to, ka skolēniem
tika dota tikai viena diena sava
dzejoļa tapšanai, mēs saņēmām 32
dalībnieku uzrakstītus dzejoļus,»
tā V.Zelmene. Izvērtējot darbus,
pamatskolas grupā par labāko
darbu atzīts Jelgavas 1. speciālās
internātpamatskolas 6. klases
skolnieces Signes Balodes dzejolis «Saules veltījums», savukārt
vidusskolēnu grupā labākā ir
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 10.
klases skolniece Dārta Apsīte ar
dzejoli «Redzot ēnu, domāju par
sauli» un Jelgavas 1. ģimnāzijas
audzēkne Laura Kozule ar dzejoli
«Rutīna». «Mūsu eksperiments
noteikti ir izdevies, tāpēc ir skaidrs
– ko līdzīgu rīkosim arī nākamgad,» tā V.Zelmene.
 Sabiedrības integrācijas biroja telpās (Sarmas ielā 4a) atsākas poļu valodas kursi. Poļu valodas skolotāja Joanna Jureviča uz
pirmo tikšanos šogad aicina gan
tos, kuri mācījās pagājušajā gadā,
gan jaunos, kuri vēlas uzsākt mācīties poļu valodu. Kursi sākas 20.
septembrī pulksten 17.

Ilze Knusle-Jankevica

Kļūdas labojums
9. septembra laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» rakstā «Jaunajā
mācību gadā – jaunas iespējas!»
raksta autora vainas dēļ ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt: «Taču
vēlos teikt, ka jaunais mācību
gads nes arī daudz jaunu iespēju,
piesaistot Eiropas Sociālā fonda
līdzekļus, – atliek vien tās apzināt
un izmantot.»
Atvainojamies lasītājiem un Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra direktorei Sarmītei
Vīksnai.

4
Vai Jelgavā ir
nepieciešami bērnu
pieskatīšanas centri?
Inese Jeske:
«Mums ir trīs bērni
– četrus, divus gadus
un četrus mēnešus
vecs. Šobrīd visi dzīvo
mājās kopā ar mani,
jo laist dārziņā ir pārāk dārgi. Tad, kad
vajag kaut kur aiziet,
bērnus pieskata mana māsa, jo viņa dzīvo
blakus un arī viņai ir trīs bērni. Mēs kooperējamies un pieskatām viena otras bērnus,
ja vajag. Tomēr esam domājuši arī par to,
ka vecākajiem bērniem vajadzētu apmeklēt
kādas nodarbības. Zinu, ka tādas piedāvā
«Jundā», turklāt tur nav nemaz tik dārgi
– desmit latus mēnesī par abiem bērniem
varētu atļauties. Galvenais, kāpēc šādas
nodarbības ir nepieciešamas, ir tas, lai bērni
iemācītos komunicēt ar vienaudžiem un
kļūtu drošāki saskarē ar citiem.»
Jeļena Kisļakova:
«Man ir divi bērni.
Vecākais iet 2. klasē,
jaunākajam ir gads
un desmit mēneši. Ar
jaunāko sēžu mājās,
bet ceru, ka dabūsim
vietu pašvaldības bērnudārzā. Protams,
varētu jau laist bērnu privātajā dārziņā – tur
jau visus bērnus gaida –, bet tie apmēram
simts lati mēnesī mums tomēr ir par dārgu.
Pašvaldības dārziņā maksa mēnesī ir ap 40
latiem, kas tomēr ir krietni mazāk. Jāsaka,
ka diezgan bieži vajag kādu, kas pieskatītu
mazo, jo pati vedu uz skolu un mājās vecāko dēlu. Tajā laikā mazo auklē kāda no
vecmāmiņām, bet arī viņas ne vienmēr var,
jo strādā. Tāpēc uzskatu, ka tāda vieta, kur
uz dažām stundām atstāt bērniņu, Jelgavā
tiešām ir nepieciešama.»
Gita Kaufmane:
«Esmu divu bērnu
mamma un šobrīd
studēju maģistrantūrā. Vecākajam
dēlam ir pieci gadi,
un viņš iet privātajā
bērnudārzā. Lai gan
mums bija vieta arī
pašvaldības bērnudārzā, tas bija tālu no
mājām, un, parēķinot visus izdevumus,
secinājām, ka privātajā dārziņā maksājam
to pašu, ko tērētu par ēšanu un transporta
izdevumiem, ja mazais ietu pašvaldības
dārziņā. Turklāt, tā kā puika šajā dārziņā
sāka iet pavasarī, negribējām viņu raustīt
un mainīt mācību iestādes. Lai gan šobrīd
sēžu mājās ar jaunāko bērnu, izdevīgāk
un vieglāk ir, ja vecākais bērns iet dārziņā
– tagad vismaz man atliek laiks arī studijām, jāraksta maģistra darbs. Ja mājās
būtu abi, jānoņemas būtu ar abiem, un
tad par mācībām varētu aizmirst. Šobrīd
skolā gan ir tāds brīvāks režīms, bet vienu
dienu nedēļā man ir mācības – tad mazo
pieskata vīrs vai omes. Tomēr, lai gan ir, kas
bērnu pieskata, tāds pieskatīšanas centrs,
kur mazo var atstāt uz dažām stundām,
noderētu – nebūtu jātraucē vecāki katrreiz,
kad jāiziet darīšanās.»
Ilze Dūka, auklīte:
«Jau desmit mēnešus auklēju savu
paziņu gadu un divus mēnešus veco
meitiņu. Abi viņas
vecāki strādā, tāpēc
ar mazo pavadu darba dienas – kamēr
mamma ir darbā. Zinu, ka mazā gaida
rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā
un, kad tā pienāks, sāks apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Tagad ar viņu
nodarbojos es – pašas zīmējam, līmējam,
dejojam, dziedam, papildu nodarbības
bērnu centros neapmeklējam, nav tādas
nepieciešamības. Mēnesī nopelnu ap
200 latiem – gan mani, gan otru pusi šī
summa apmierina –, bet zinu, ka citas
auklītes prasa daudz vairāk. Pieļauju, ka
vecāki izvēlējās algot auklīti tāpēc, ka
bijām pazīstami un man ir šāda veida
pieredze, turklāt bērns bija pārāk mazs, lai
viņu varētu vest uz bērnu centriem.»

tēma

Ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris

Ir sācies jauns mācību gads, un lielākie bērni devušies uz
skolu, bet mazākie – uz bērnudārzu. Tomēr joprojām Jelgavā
ir gana daudz pirmsskolas vecuma bērnu, kuri gaida uz vietu
bērnudārzā – uz 1. septembri tādi bija 2040. Iespējams, tas ir
iemesls, kāpēc pilsētā tiek dibinātas arvien jaunas biedrības un
iestādes, kuru darbība virzīta uz bērnu izglītošanu, pieskatīšanu un audzināšanu. Jelgavā ir arī vairākas privātas pirmsskolas
izglītības iestādes, tomēr arvien biežāk iezīmējas tendence
mazuļus bērnudārzos nesūtīt – tā gan vairāk ir spiesta lieta, jo,
ja kāds no vecākiem palicis bez darba, ģimenei lētāk ir bērnu
pieskatīt pašai. Tomēr arī tad, ja mājās ar bērnu palicis kāds
no vecākiem, viņam var rasties nepieciešamība kaut pēc dažām
brīvām stundām, lai paveiktu noteiktus darbus, ko ar mazuli
uz rokām nav iespējams izdarīt. Tāpēc «Jelgavas Vēstnesis»
noskaidro, kur mūsu pilsētā ir tāda iespēja – atstāt bērnu uz
dažām stundām speciāli izveidotos centros, kamēr mamma
vai tētis kārto savas darīšanas.

Izvēlas bērnus sūtīt skoliņās, nevis uz dažām
stundām atstāt pieskatīšanas centros
 Ilze Knusle-Jankevica

Iepazīstoties ar jaunāko piedāvājumu bērnu pieskatīšanas
un izglītošanas jomā, nākas
secināt, ka Jelgavā ir tendence
pirmsskolas vecuma bērniem
piedāvāt jau plašāku pakalpojumu, kas neaprobežojas tikai
ar mazuļu pieskatīšanu, – izveidotajos centros mazuļi tiek
nodarbināti un izglītoti, turklāt
tas notiek kvalificētu pedagogu vadībā. Pieprasījums pēc
tāda pakalpojuma kā vienkārša
bērna pieskatīšana uz laiku
mūsu pilsētā ir ļoti mazs, tāpēc
arī šāds pakalpojums praktiski
netiek piedāvāts.
Agrāk bērnus uz laiku varēja atstāt
ģimenes centrā «Palēciens», kurš nu
mainījis darbības profilu un nosaukumu.
«Kad pirms četriem gadiem dibinājām «Palēcienu», piedāvājumā iekļāvām arī šādu
pakalpojumu – bērnu pieskatīšana uz laiku,
dažām stundām dienā, mūsu telpās. Tieši
tādu to arī gribējām – nevis bērnudārzu,
bet kā ātrās palīdzības variantu, kur vecāki
savus mazuļus var atstāt neregulāri uz
dažām stundām dienā,» stāsta «Palēciena»
vadītāja Guna Salcēviča, piebilstot, ka šo
pakalpojumu drīzāk varētu nosaukt par
rotaļu istabu, kurā bērns pavada laiku kāda
pieaugušā uzraudzībā. Tomēr nu jau gadu
šis pakalpojums netiek piedāvāts. Kāpēc?
«Nebija pieprasījuma,» nosaka G.Salcēviča,
piebilstot, ka laiks rāda – lēmums bijis
pareizs. «Pa visu šo laiku, kopš bērnu
pieskatīšana vairs netiek piedāvāta, ir
saņemts viens divi zvani ar jautājumu, vai
pie mums var uz laiku atstāt bērnu.»

Orientējas uz nodarbībām

Pārorientējot darbības profilu, «Palēciens», kura jaunais nosaukums ir «Zelta
aplis», vairāk akcentē nodarbības bērniem
ar vai bez vecākiem. Mazākajiem tiek piedāvāts apmeklēt tā saucamo bēbīšu skolu,
kurā mazuļi līdz gada vecumam darbojas
kopā ar vecākiem, apgūstot pamatiemaņas.
Turklāt, augot pieprasījumam, nodarbības
notiek arī krievu valodā. Nodarbības kā
galvenais akcents ir arī citos bērnu centros
– nevienā no tiem tikai bērnu pieskatīšana
netiek piedāvāta.
Septembra sākumā darbību sāka arī
bērnu rotaļu istaba «Bitītes darbnīca».
Tajā tiek piedāvātas nodarbības bērniem,
kuri neapmeklē bērnudārzu. «Tas nav
pieskatīšanas centrs, bet mazo bērnu skola,
kurā mazie kopā ar vecākiem dara dažādas interesantas lietas,» stāsta projekta
vadītāja Aiga Volkova. Lai gan esot arī tādi
divgadnieki un trīsgadnieki, kuri darbojas
patstāvīgi, bez vecāku klātbūtnes, lielākoties mazuļus pavada mammas un darbojas
kopā ar bērnu – zīmē, līmē, krāso, dzied, iet
rotaļās. «Tas vairāk ir kā stimuls vecākiem
darboties ar mazo, jo no pieredzes zinu, ka
dažkārt, arī mājās sēžot, gadās noslinkot
un ar bērnu nepadarboties,» tā A.Volkova.
Viņa gan piebilst, ka nākotnē varbūt tiks
piedāvāta arī bērnu pieskatīšana, jo projektā tas esot paredzēts, bet, vai tas tiešām būs
un kad, viņa pateikt nevar.

Plāno pāraugt bērnudārzā

Samērā jauns ir biedrības «Saules skola»
izveidotais bērnu attīstības centrs «Čaumala», kurā notiek nodarbības bērniem
no viena līdz piecu gadu vecumam. «Mazo
bērnu grupa, kurā uzņemam vienu divus
gadus vecus mazuļus, ir domāta tiem bērniem, kuri ikdienā dzīvo mājās un kuriem
pietrūkst sabiedrības. Viņi uz nodarbībām
nāk vienu divas reizes nedēļā, tomēr negribu to saukt par pieskatīšanas centru, jo
orientējamies uz to, lai bērniņi pie mums
paliktu pusi dienas, dienu – cik katram
vajadzīgs,» stāsta biedrības «Saules skola»
vadītāja Iveta Pavziniuka. Paaugoties
čaumalēni varēs pāriet uz Saules skolu,
kurā izglītojas bērni no trīs gadu vecuma.
Plānots, ka nākamgad Saules skola jau būs
akreditēta pirmsskolas izglītības iestāde,
kurā bērniem tiks piedāvāta cita veida
izglītība. «Pati esmu mamma – sapratu,
ka savam bērnam gribētu sniegt citādāku
izglītību, nekā piedāvā tradicionālie bērnudārzi. Tāpēc kopā ar domubiedriem izveidojām biedrību un bērnu attīstības centru,
kurā uzsvars tiek likts uz inteliģentu,
fizisku, arī garīgu un sociālu izglītību, kas
balstās uz humāno pedagoģiju un kultūras
tradīcijām,» tā I.Pavziniuka.
Uz jautājumu, vai nebaida, ka nebūs
gribētāju, kas dārziņu apmeklē, Iveta atbild
noraidoši. Vairāku apstākļu dēļ tas nebaidot. Pirmkārt, Jelgavā uz vietu bērnudārzā
gaida ap 1000 bērnu, bet Saules skola,
maksimums, var uzņemt 60 bērnus. Otrkārt, daudziem pievilcīgi varētu šķist tas,
ka iestādi ir izveidojusi domubiedru grupa,
kas apliecinājusi savu vēlēšanos darboties,
turklāt bērni tiks mācīti pēc citas pieejas.
Treškārt, plānots, ka no nākamā gada dalības maksa būs mazāka – 60 lati mēnesī. Tā
ir summa, kādu vairumā Latvijas pašvaldību vecāki maksā, laižot bērnu pašvaldības
bērnudārzā. Jelgavā pašvaldības bērnudārzu audzēkņu vecāku līdzmaksājums gan ir
mazāks, jo jāsedz tikai izdevumi, kas saistīti
ar bērnu ēdināšanu.

Radina pie patstāvības

Jau vairākus gadus nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu, piedāvā bērnu un jauniešu
centrs «Junda». Te tiek gaidīti bērni vecumā no trīs līdz pieciem gadiem. «Bērni
tiek sadalīti pa vecuma grupām, un ar
katru grupu strādā vairāki pedagogi.
Mazākajiem piedāvājam nodarbības,
kas palīdz attīstīt runu, pirkstiņdarbus,
muzikālo audzināšanu, ritmiku un citas
kustību aktivitātes, savukārt vecākie
bērni vairāk tiek gatavoti skolai. Viņiem
ir gan citas mācības, gan arī nodarbību
atmosfēra pielīdzināta skolai – bērni sēž
pie galdiem, līdzīgi kā tas ir skolā,» stāsta «Jundas» direktore Ilze Jaunzeme.
Viņa norāda, ka «Junda» var uzņemt
48 bērnus, bet interese par šīm nodarbībām vienmēr bijusi liela. «Jelgavā ir
gana daudz bērnu, kuri bērnudārzu
nepameklē, bet arī mājas bērniem ir
svarīgi saturīgi pavadīt brīvo laiku un
komunicēt ar vienaudžiem,» teic «Jundas» direktore.
Iespējams, sabiedrība kļuvusi izglītotāka un vecāki daudz vairāk rūpējas par

to, lai viņu bērni pēc iespējas kvalitatīvāk kuras bērni nodarbības pameklē pēcpavadītu laiku.
pusdienās vai pievienojas kolektīvam
svētkos un apmeklē centra pasākumus.
Vecāki vēlas iesaistīties
«Es ļoti cienu ģimenes, kuras audzina
Apkopojot vecāku vēlmes, bērnu bērnu mājās, bet vienā brīdī bērnam
centru pārstāves norāda, ka arvien iz- ievajagas sabiedrību. Un tieši šādām
teiktāka kļūst tendence, ka vecāki vairs ģimenēm mēs šo grupu veidosim,» tā
nevēlas bērnus atstāt citam pieskatīša- I.Pavziniuka. Viņa gan piebilst, ka šis
nai, bet gan ar mazo kopā kvalitatīvi pieskatīšanas pakalpojums netiks orpavadīt laiku. Tāpat pieaug to ģimeņu ganizēts tā, ka jebkurš vecāks jebkurā
skaits, kuras bērnu nelaiž dārziņā laikā var atvest un atstāt savu bērnu.
un līdz pat skolai audzina mājās, un Tie būs noteikti laiki, kad notiks notieši šādas ģimenes izrāda interesi par darbības, uz kurām bērni nāks, bet viņi
dažādām nodarbībām bērniem nepilnu centrā nepavadīs visu dienu. Vecāku
darba dienu. Tieši tāpēc Saules skola jau interese par šo iespēju jau ir, tagad tikai
oktobrī plāno izveidot speciālu grupu, atliek gaidīt, kā realizēsies iecere.

Bērnu centri
Nosaukums Piedāvājums

Adrese

Kontaktinformācija

«Junda»

Pasta iela 32

63022298

Pulkveža O.Kalpaka
iela 16
Kadiķu ceļš 19

29432965

Lielā iela 32

26818683

«Bitītes
darbnīca»
«Čaumala»
«Zelta aplis»

Rīta komplekss 3 – 5
gadus veciem bērniem
Radoša darbnīca 2 – 3
gadus veciem bērniem
Nodarbības bērniem līdz 3
gadiem; Saules skola 3 –
5 gadus veciem bērniem
Bēbīšu skola, joga bērniem,
angļu valoda un citas nodarbības

29615925

Jelgavā top bērnu izpriecu centrs
Jau oktobrī durvis varētu vērt
kāds pilsētā vēl nebijis uzņēmums – bērnu izpriecu centrs
«Bossiks», kura divos stāvos
izvietotas ne vien atrakcijas
dažāda vecuma bērniem, bet
arī kafejnīca un atpūtas stūrītis
vecākiem.
Saulīšu ģimene šo ideju loloja divus gadus,
bet nu sākusi īstenot. Atrastas piemērotas
telpas, kurās pilnā sparā rit remontdarbi,
daļa aprīkojuma jau pasūtīts un saņemts,
izgatavotas un izvietotas izkārtnes un
reklāmplakāti. «Jelgavā nekā tāda nav, un
var teikt, ka arī Rīgas piedāvājums neatbilst
tam, ko esam iecerējuši mēs. Gribam izveidot vietu, kur bērni no pusgada gada līdz
13 gadu vecumam var nākt un izklaidēties
kopā ar vecākiem vai draugu kompānijā,»
stāsta Līga Saulīte.
Centrs būs aprīkots ar daudzveidīgām
atrakcijām, kas dažāda vecuma bērniem
piedāvā atpūtas iespējas. L.Saulīte min, ka
tiks izveidota estrāde, uz kuras bērni varēs
dziedāt, dejot, mazuļu istaba, leļļu namiņš,
batuts, plašs labirints, datorspēles un simulatori, ko bērns spēlē, reāli darbojoties, un
kas savā ziņā atgādina 3D kino. «Plānojam
piedāvāt datorspēles, kurās bērns pats iesaistās, piemēram, piedalās tenisa spēlē, un
kociņš, ko viņš tur rokā, ir tenisa rakete – kā

to vicina, tā arī ekrānā redzamais sportists
spēlē. Tāpat būs stimulatori – mašīnas, helihopteri un citi transporta līdzekļi –, kuros
bērns iesēdīsies un jutīsies tā, it kā patiešām
brauktu, piemēram, pa tuksnesi,» atklāj
centra veidotāja. Iespējams, piedāvātas tiks
arī citas atrakcijas, piemēram, greizie spoguļi un «bamperkāri» jeb ar akumulatora
palīdzību ejošas mašīnas. «Es pat nezinu,
kā lai latviski pareizi šo atrakciju nosauc.
Kādreiz kaut kas līdzīgs bija lunaparkā,
bet tur mašīnas pārvietojās pa elektrisko
grīdu,» stāsta L.Saulīte.
Ja lielākus bērnus centrā varēs atstāt uz
dažām stundām bez uzraudzības, mazākajiem vecāki, visticamāk, nāks līdzi, tāpēc
būs padomāts arī par vecāku un pavadoņu
ērtībām. Centrā plānots izveidot kafejnīcu
un atpūtas zonu vecākiem, kur viņi varēs
pasēdēt, papļāpāt, iemalkot kafiju, pasērfot
internetā.
Bērnu izpriecu centrs «Bossiks» atradīsies Pulkveža Brieža ielā 4. Līdzās ēkai
ir arī vieta, kur novietot automašīnas.
«Ideja ir pašu lolota. Tas nemaz negāja tik
ātri – kamēr atradām piemērotas telpas,
bija jāmeklē arī finansējums, jo Eiropas
Savienības resursus iegūt nevarējām – tā
kā centrs atrodas pilsētas centrā, Eiropa
projektu nefinansē. Bet nu šķēršļi ir pārvarēti, tāpēc gribas ticēt, ka tā lieta aizies!»
teic L.Saulīte.
Sagatavoja Ilze
Knusle-Jankevica

Līga Saulīte kopā
ar ģimeni nolēmusi riskēt un plāno
Jelgavā izveidot
izpriecu centru
bērniem. Ja viss
noritēs, kā plānots,
centrs darbu sāks
jau oktobrī.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris

FK «Jelgava» cīnās neizšķirti
12. septembrī pirmo spēli LMT virslīgā
Zemgales Olimpiskā centra stadionā
aizvadīja FK «Jelgava» futbolisti, kuri 450
skatītāju priekšā spēja atspēlēties no trīs
vārtu deficīta un izraut neizšķirtu pret
LMT virslīgas ceturto spēcīgāko vienību
FK «Daugava». Lielisku spēli aizvadīja
jelgavnieku uzbrucējs Vladislavs Kozlovs,
gūstot trīs vārtus. «Pretinieki spēles
sākumā mūs apspēlēja vienos vārtos,
zaudējām gan divcīņās, gan bumbas
kontrolē. Otrais puslaiks bija labāks, taču
jāatzīst, ka viesi nedaudz apstājās, ko
mēs spējām izmantot. Prieks, ka kārtējo
reizi pierādām – mūsu komanda ir ar
raksturu. Esmu apmierināts ar izcīnīto
punktu,» tā komandas galvenais treneris
Dainis Kazakevičs.

5

«Domes kauss»
pulcē ap 150 pāru

BK «Zemgale»
sāk ar pārbaudes spēlēm

Jana Jansone –
Pasaules čempione

11. septembrī Jelgavas
sporta hallē notika
2010. gada reitinga
sacensības standartdejās «Jelgavas domes
kauss», kurās savu dejotprasmi demonstrēja ap 150 dejotāju pāru.
«Tā kā ir tikai dejošanas sezonas sākums, tad
dalībnieku skaits ir labs. Sacensību mērķis
noteikti ir sasniegts. Skatītāju interese no rīta
puses bija zema, taču, tuvojoties vakaram,
tā paaugstinājās,» tā sacensību organizatore
Ilze Zāģere. Uzvaru pieaugušo konkurencē
standartdejās izcīnīja Ilmārs Ozols un Santa
Dmitrijeva, otrie Gerds Ivuškāns un Beāte
Katrīna Zeltiņa, bet trešie – Ronalds Ābols
un Santa Vitenberga.

13. septembrī Liepājas Olimpiskajā centrā basketbola klubs «Zemgale» aizvadīja pārbaudes spēli pret Krievijas 1. līgas
ceturto spēcīgāko vienību – Čerepovecas
«Severstaļ» –, un piekāpās viesiem no
Krievijas ar rezultātu 76:91. Rezultatīvākie jelgavnieku rindās bija Kristaps
Kanbergs (22 punkti), Ilmārs Bergmanis
(18 punkti) un Lauris Blaus (16 punkti).
Šī bija pirmā pārbaudes spēle pirms
gaidāmās Latvijas basketbola līgas, kura
sāksies 2. oktobrī. Bez pārbaudes turnīra
«Jelgavas pilsētas domes kauss», kurš
norisināsies no 17. līdz 19. septembrim
Zemgales Olimpiskajā centrā, jelgavnieki
aizvadīs divas pārbaudes spēles ar Kauņas «Žalgiris» dublieriem.

Jelgavniece un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ēdināšanas
un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes
otrā kursa studente Jana
Jansone kļuvusi par pasaules čempioni
divās pauerliftinga disciplīnās. Kā atklāj
J.Jansones treneris, Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons» vadītājs Edmunds
Jansons, sportiste Pasaules čempionātā
Prāgā (Čehija), kas notika no 6. līdz 9.
septembrim, izcīnījusi divas zelta medaļas:
«Jana uzvarēja svara stieņa spiešanā guļus
vieglākajā junioru svara kategorijā gan bez
ekipējuma, gan ar ekipējumu.»

Atklāj BMX trasi, nes sievas un uzstāda
savus rekordus
 Ģirts Pommers
11. septembrī Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) un vēl sešās Latvijas pilsētās notika
Olimpiskā diena, kuras laikā jelgavniekiem bija iespēja ne tikai sportot, bet arī iepazīties
ar olimpiskā centra telpām. «Šoreiz lielākā dalībnieku atsaucība bija olimpisko sporta
veidu disciplīnās, savukārt sievu nešanas sacensības pulcēja visvairāk atbalstītāju,» tā
ZOC projektu koordinators Andris Dukulis. Jāpiebilst, ka sacensībām reģistrējušies bija
vairāk nekā 100 dalībnieku un organizatori lēš, ka turpmāk šāds pasākums tiks rīkots
katru gadu. Pasākuma programmā – orientēšanās sacensības «Iepazīsti olimpisko centru»,
disciplīnu «Uzstādi savu olimpisko rekordu» gaitā dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savu
varējumu basketbola tālmetienos, volejbola piespēlēs, futbola driblā un pievilkšanās pie
stieņa. «Zviedru stafetēs» piedalījās jauktās skolēnu komandas. Lielu skatītāju atsaucību
ieguva 2. Jelgavas sievu nešanas čempionāts, bet jaunatklātajā BMX trasē norisinājās
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausa un BMX Open «Zemgales kauss» izcīņa.

Sporta pasākumi
 16. septembrī pulksten 16
– orientēšanās sacensības «Alnis
2010», 15. kārta (Tušķos).
 17. – 19. septembrī – Jelgavas
pilsētas domes kauss basketbolā
vīriešiem (ZOC). 17. septembrī
pulksten 17 – BK «Barons» – Jonišķu «Delikateses»; pulksten 19 – BK
«Zemgale» – Pērnavas «KK Paernu».
18. septembrī pulksten 16 – Pērnavas «KK Paernu» – BK «Barons»;
pulksten 18 – BK «Zemgale» – Jonišķu «Delikateses». 19. septembrī
pulksten 11 – Pērnavas «KK Paernu»
– Jonišķu «Delikateses»; pulksten 13
– BK «Zemgale» – BK «Barons».
 18. septembrī pulksten 10.30
– cīņu kluba «Milons» brīvās cīņas
meistarsacīkstes bērniem («Milonā»,
Uzvaras ielā 12).
 18. septembrī pulksten 11 – Trenera Ulda Samsona balvas izcīņa
vieglatlētikā (ZOC).
 18. septembrī pulksten 12 – Rudens regate (Jahtkluba bāzē).
 18. septembrī pulksten 12 – LR
čempionāts un Jelgavas kauss divniekos smaiļošanā un kanoe airēšanā
(Pils salā).
 18. septembrī pulksten 11 – 19.
«Swedbank» Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas sezonas atklāšana:
Jelgavas BJSS – BS «Rīga/DSN» visās
vecuma grupās (Sporta hallē). Atklāšanas spēli U-17 grupā pulksten 15
tiešraidē varēs vērot arī internetā:
www.sportacentrs.com.
 18. septembrī pulksten 17
– Latvijas hokeja virslīgas spēle: HK
«Zemgale» – HK «Rīga/LSPA» (Jelgavas ledus hallē).

Meklē darbu
Olimpiskās dienas gaitā notika jaunuzbūvētās BMX trases atklāšana. «Jelgavnieku
interese par BMX ir augusi, un ceru, ka šī tendence turpināsies. Jaunā trase paver
iespējas kvalitatīvāk trenēties un sagatavoties sacensībām. Nu mums ir vienīgais
piecmetrīgais starta kalns Latvijā! Vēlos izmantot iespēju un aicinu pieteikties
ikvienu braukt gribētāju,» tā Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi» prezidents
Foto: Ivars Veiliņš
Aivars Balbeks.

Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Jauna sieviete meklē pārdevējas vai pavāra
palīga darbu. Tālrunis 25999217.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu un atsperes, koka
detaļas un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Sieviete (60) meklē darbu slimu, vecu
cilvēku aprūpē. Varu strādāt arī par auklīti.
Tālrunis 29788771.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālrunis 28866836.

Visvairāk atbalstītāju piesaistīja 2. Jelgavas sievu nešanas
čempionāts, kuru atraktīvi vadīja bijušais svarcēlājs Raimonds
Bergmanis. 1. vietu ieguva jelgavnieki Agris Grasmanis un Linda
Gaveika, kuri kā pāris šāda veida sacensībās startēja jau trešo
reizi, pirms tam uzvarot Lietuvas čempionātā, bet Latvijas čempionātā iegūta 2. vieta.
Lielāko dalībnieku interesi un atsaucību guva «Uzstādi savu
olimpisko rekordu» devīzē nodēvētās disciplīnas – basketbola
tālmetieni (uzvarēja Kalvis Krūmiņš, 12 precīzi metieni), volejbola augšējās un apakšējās piespēles (uzvarēja Kristīne Lēce,
kuras rezultāts – 146 piespēles – izrādījās labākais ne tikai Jelgavā, bet arī starp visām septiņām pilsētām, kurās šajā dienā
norisinājās Olimpiskā diena), futbola bumbas dribls (uzvarēja
Rihards Sekste, 56 sitieni) un pievilkšanās pie stieņa (uzvarēja
Oskars Blaus, 31 reize).
SIA «BBU Betons» uz noteiktu laiku aicina
darbā meistarus ēku fasādes siltināšanas
darbiem Jelgavā (maksā pēc padarītā
darba mēnesī; cena – 3,50 Ls/m²) un
palīgstrādniekus (par veicamo darbu
samaksu iepriekš vienojas; tiek maksāts
par gabaldarbu).
Par ātri un kvalitatīvi paveiktu darbu ir
iespējamas piemaksas.
Ar visiem darbiniekiem tiek slēgti līgumi.
Darbā aicinām tikai un vienīgi cilvēkus,
kuri grib un var strādāt. Čīkstuļus un
cilvēkus, kuri vienmēr ir ar kaut ko neapmierināti, lūdzam netraucēt.
Papildu informācijas iegūšanai lūdzam
zvanīt – 29368834.

Uz Zemgales Olimpiskā centra skriešanas celiņiem
norisinājās skolēnu jaukto komandu sacensības
«Zviedru stafetes». Spīdolas ģimnāzijas 8.– 9. klašu
komandas dalībnieks Dāvis Platais: «Šodien mūsu
komandai neveicās, taču vismaz iespēja skriet pa
jaunajiem stadiona celiņiem tika izmantota!»

SIA «EK Auce» atsāks darbu Jelgavā,
lūdzam pieteikties šuvējām.
Tālrunis 29226133, 29420113.

Jelgavas
Mākslas skola

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»

uzņem jaunus dalībniekus (audzēkņus
vecumā no 15 gadiem) programmā
«Sagatavošana tālākapmācībai» (Mākslas
vidusskolas līmenī un sagatavošanai
iestājeksāmeniem augstākajās mācību
iestādēs zīmēšanā un gleznošanā).

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

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola
aicina bērnus un jauniešus nodarboties
Sporta veids
AIRĒŠANĀ
BASKETBOLĀ
DŽUDO
FUTBOLĀ
VIEGLATLĒTIKĀ
SMAIĻOŠANĀ UN KANOE AIRĒŠANĀ
ŠAHĀ

Divi jauni puiši remontē dzīvokļus. Varam
veikt arī citus darbus. Jelgava.
Tālrunis 29761811 (Gints).

Vecums
Visās vecuma grupās
1999. – 2002.g.dz.
2002. – 2004.g.dz.
1998. – 2002.g.dz.
Visās vecuma grupās
Visās vecuma grupās
Visās vecuma grupās

Pieteikties iespējams līdz 30. septembrim. Papildu informācija pa tālruni 63029945.

Nodarbības notiks piektdienās no pulksten 17. Pirmā tikšanās –
17. septembrī pulksten 17 Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2, Jelgavā.
Interesēties pa tālruni 63023768,
27188622 vai 29521729.

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

Celtniecības firma SIA «Mītavas statuss»
piedāvā darbu projekta vadītājam.
Prasības – B. kategorijas vadītāja apliecība,
labas angļu valodas zināšanas.
Tālrunis 29128186.

Bērnu un jauniešu mūzikas klubs

aicina pieteikties akreditētās interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmās uz nodarbībām
2010./.2011. gada sezonai
• akustiskajā ģitārā,
• klasiskajā ģitārā,
• elektriskajā ģitārā,
• basa ģitārā,
• sitamajos instrumentos,
• taustiņinstrumentos,
• estrādes dziedāšanā,
• akadēmiskajā dziedāšanā,
• BJMK Rokskolā,
kā arī grupu mēģinājumu telpās.
Pieteikšanās: BJMK Dobeles
ielā 68, tālrunis 29505899,
bjmk@inbox.lv, www.bjmk.lv.

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

Aizsaulē aizgājuši
LILIJA FELDMANE (dz. 1928. g.)
ILMĀRS TRUMPĪTIS (dz. 1932. g.)
NATĀLIJA BEĻAJEVA (dz. 1915. g.)
HELĒNA MAMAIKINA (dz.1942.g.
ANATOLIJS AGAFONČIKOVS (dz. 1954. g.)

6
20. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1068.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 58. sērija.
9.50 «Eirobusiņš».*
10.40 «Cilvēku planēta. Vīri un mustangi». Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Dumpiniece Džeina». Biogrāfiska filma. 2007.g.
15.15 «100. pants».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 26.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1068.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 59.sērija.
19.00 «Latvija var!»
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas. Diskusijas par valsts budžetu un
finansēm vada Inga Šņore un Jānis Geste.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Tev ir tiesības!»
23.50 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un RSU profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs
Jānis Vētra. Tiešraide.
0.30 «De facto».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 58.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 352.sērija.
13.05 «Akvanauti». Seriāls. 41.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Kazaņas AK Bars.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 58.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 352.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 41.sērija.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
2.sērija Kostarika.
20.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Vīrietis mājā» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2009.g.
23.15 «Krējums... saldais».
23.45 «Otrā āda». Kanādas, DĀR un Lielbritānijas trilleris. 2000.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 20.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Birma». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 5.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 14.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 269.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 96.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 199.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 200.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.30 «Mentālists». ASV seriāls. 11.sērija.
0.30 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.20 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 199. un 200.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 29.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
10.15 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 806. un 807.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 30.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 58.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 150.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 31. un 32.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 153.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 26.
un 27.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 228.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 37.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 212.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
24.00 «Nekā personīga».

tv programma
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 9.sērija.
2.10 «Elizabete». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 1998.g.
4.05 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

21. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1069.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 59.sērija.
9.55 «Latvija var!»*
10.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Četri gadalaiki. Ziema». Drāma. 2008.g. 3.filma.
12.40 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.*
15.10 «100. pants».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Lidojam». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.15 «Smiekli». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1069.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 60. un 61.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.10 «Viss notiek».
22.45 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un RSU profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs
Jānis Vētra. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 59.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
13.05 «Akvanauti». Seriāls. 42.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – ASV. 2010.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 59.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 353.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņekamskas Ņeftehimik. Tiešraide. Rīdziniekiem jāspēlē ar Vladimira Krikunova trenēto
komandu, kurā ir samērā maz leģionāru, toties ļoti
ātri un labi pašmāju hokejisti. Vēl jāņem vērā, ka
Krikunovs lieliski orientējas mūsu hokeja niansēs.
22.00 «Zebra».*
22.15 «Sporta studija». Tiešraide. Hokeja sacensības
jau rit pilnā sparā – gan KHL, gan MHL līgās,
nupat Rīgā aizvadīta Deivisa kausa izcīņa tenisā,
un par visu aktuālāko Latvijas sportā – kārtējā
analītiskajā sporta raidījumā.
23.00 «Autosporta programma nr.1».
23.30 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 353.sērija.
0.15 «Vienkāršā patiesība». Krimināldrāma. 2004.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 21.sērija.
10.05 «Brauciens pretī laimei. Jaunzēlande». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 6.sērija.
12.55 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 15.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 270.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 97.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 201.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 202.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 3.sērija.

23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 5.sērija.
1.55 «Saderināšanās uz mūžu». Kara melodrāma. 2004.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 201. un 202.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 30.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 228.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.
10.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 37.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 808. un 809.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 31.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 59.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 151.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 33. un 34.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Komēdijseriāls. 154.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 28.
un 29.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 229.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 22.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 168.sērija.
23.00 «Relikts». ASV un Lielbritānijas šausmu trilleris. 1997.g.
1.05 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 10.sērija.
2.05 «Kaujas eņģeļi». Honkongas spraiga sižeta filma. 2002.g.
3.50 «Medikopters 5». Seriāls. 59.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

22. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1070.sērija.
9.21 «Piecas māsas». Seriāls. 60. un 61.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Viss notiek».*
13.00 «Šeit un tagad».*
14.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Lācis nāk!» Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 42.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1070.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 62. un 63.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Režisors Dž.Dž.Džilindžers.*

Ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 «Dzīvās lelles 2». Beļģijas seriāls. 1. un 2.sērija.
0.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 354.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 22.sērija.
10.05 «Kā noķert miljonāru». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 7.sērija.
12.55 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 16.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 271.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 98.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 203.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 204.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 Ziņu dienests piedāvā... Līderu debates Rīgā. Tiešraide.
23.40 «Mentālists». ASV seriāls. 13.sērija.
0.40 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 11.sērija.
1.35 «Supernatural 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.20 «Pasažieris nr.57». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
3.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 203. un 204.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 31.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 229.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.
10.20 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 22.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 810. un 811.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.00 «Medikopters 5». Seriāls. 60.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 152.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 35. un 36.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Komēdijseriāls. 155.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 30.
un 31.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 230.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 5.sērija.
22.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
0.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.45 «Aizdomās turamie». ASV drāma. 1987.g.
3.45 «Medikopters 5». Seriāls. 60.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

LTV7

23. septembris, ceturtdiena
LTV1

7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 60.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «30 sekundes līdz Marsam».
13.05 «Akvanauti». Seriāls. 43.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņekamskas Ņeftehimik.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 60.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 354.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 42.sērija.
20.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1071.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 62. un 63.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Patvērums bērniem un dzīvniekiem». Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «Tev ir tiesības!»*
15.10 «100. pants».*
15.40 «Ragi». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.45 «Murrgi». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 43.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1071.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 64. un 65.sērija.

19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas. Diskusijas par labklājību vada Zene Peneze.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 6.sērija.
0.10 «Garīgā dimensija».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 61.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
12.45 «Akvanauti». Seriāls. 44.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Austrālija. 2010.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 61.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 355.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo –
Jekaterinburgas Avtomobilist. Tiešraide. Spēle ar
Austrumu divīzijas komandu – pretinieki mērojuši
tālu ceļu līdz Rīgai, un pašiem vajadzētu šo iespēju izmantot. Avtomobilist ir ne tas bagātākais
klubs pēc Krievijas mērauklas, komandā toties ir
daudz jaunu un talantīgu Sibīrijas hokejistu.
21.55 «Ar makšķeri».
22.25 «Merlina māceklis». Fantāzijas drāma. 2006.g. 2.sērija.
24.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 355.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 23.sērija.
10.05 «Mīlestības vilnis». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 8.sērija.
12.55 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 17.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 272.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 99.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 205.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 206.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.10 «Mentālists». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 «Supernatural 2». ASV seriāls. 7.sērija.
2.00 «Nolaupīt dzīvi». Detektīvtrilleris. 2004.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
205. un 206.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 32.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 230.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
10.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 5.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 812. un 813.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.00 «Medikopters 6». Seriāls. 1.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 153.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 37. un 38.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 156.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 231.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 69.sērija.
22.00 «Ar ienaidnieka seju». Spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
0.45 «Kinomānija».
1.15 «Reibumā un neziņā». ASV komēdija. 1993.g.
3.00 «Raudulis». ASV muzikāla komēdija. 1990.g.
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.

Ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 34.
un 35.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Smagi iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2001.g.
22.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «O, brāl, kur tu esi?» ASV komēdija. 2000.g.
2.30 «Es ieņemu pili». Romantiska drāma. 2003.g.
4.10 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.

24. septembris, piektdiena
LTV1

7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Televeikala skatlogs».
15.45 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.35 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.40 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 29.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 64. un 65.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.*
13.35 «Mans zaļais dārzs».*
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.35 «Vides fakti».*
15.05 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 2.sērija.
16.00 «Jauna suga». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.10 «Rekets». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 29.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 66.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas. Diskusijas par veselību vada Gundars
Rēders un Zene Peneze.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 35.sērija.

TV5

25. septembris, sestdiena
LTV1

7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 62.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Joka pēc». Seriāls. 50.sērija.
12.40 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Jekaterinburgas Avtomobilist.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 62.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 356.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 44.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 44.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 356.sērija.
0.05 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kamerūna – Dānija. 2010.g.*

8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 23.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 27.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 4.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 35.sērija.
12.45 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.*
14.55 «Zīmētājs». Dokumentāla filma.
15.15 «Latvijas baptistu draudzei – 150».
15.50 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Cilvēku planēta. Patvērums bērniem un dzīvniekiem». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.26 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Ielas garumā». Tempļa, Ļermontova, Lavīzes ielas.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.15 Atjaunotā M.Čehova Rīgas Krievu teātra svinīgā
atklāšana. Ieskats teātra atklāšanas pasākumā.
Intervijas ar teātra aktieriem, režisoriem, jauno
telpu veidotājiem. Ieskats Rīgas Krievu teātra
vēsturē, par teātra vietu Latvijas kultūrvēsturē.
22.45 Nakts ziņas.
22.55 «Sensācija». Romantiska komēdija. 2006.g.

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 24.sērija.
10.05 «Atgriešanās pagātnē». Melodrāma. 2000.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 9.sērija.
12.55 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 18.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 273.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 100.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 207.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 208.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mis Slepenā aģente 2. Bruņota un apburoša».
Komēdija. 2005.g.
23.20 «Netiešs bojājums». Spraiga sižeta filma. 2002.g.
1.25 «Septiņi». ASV detektīvtrilleris. 1995.g.
3.30 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
4.20 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
5.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 207. un 208.sērija.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 50.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Kotdivuāra.
2010.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 62.sērija.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA. Tiešraide.
19.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
19.55 «Merlina māceklis». Fantāzijas drāma. 2006.g. 2.sērija.
21.30 «Slepkavība uz kāpnēm». Krimināldrāma. 2007.g.
23.05 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA.*

LTV7

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 33.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 231.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.
10.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 814. un 815.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.00 «Medikopters 6». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 154.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 39. un 40.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 157.sērija.

LNT
6.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.40 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 8.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
7.35 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
8.00 «Ķeriet Smārtu!» komēdijseriāls. 107. un 108.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Žaka pedālis».
10.00 «Planēta 51». Animācijas filma. 2009.g.
11.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
16.00 «Braukšanas stundas». Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs.
23.25 «Maikls». ASV fantāzijas komēdija. 1996.g.
1.35 «Amarkods». Liriska komēdija. 1973.g.
3.40 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV programma
TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
7.45 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas seriāls. 39.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 4.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
9.55 «Iepirkšanās rokenrols». 5.raidījums.
10.30 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 11.sērija.
11.25 «Kinomānija».*
12.00 «TV veikala skatlogs».
12.15 «Smagi iemīlējies». Romantiska komēdija. 2001.g.
14.25 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 4.raidījums.*
17.15 «Lieliskie». ASV animācijas filma. 2004.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 1.sērija.
22.20 «Par puiku». Komēdija. 2002.g.
0.20 «Sniegbaltīte: šausmu pasaka». Šausmu filma. 1997.g.
2.05 «Galvaskausi 2». ASV trilleris. 2002.g.
3.35 «Kas dzīvo zem kāpnēm?» Šausmu komēdija. 1991.g.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs vīri laivā, neskaitot suni» (ar subt.). Komēdija. 2.sērija.
12.55 «Televeikala skatlogs».
13.10 «Suņa sirds» (ar subt.). Traģifarss. 1988.g. 1.sērija.
14.25 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.20 «Pēdējā colla» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 1958.g.
18.55 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.55 «Ideālā pasaule» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV krimināldrāma. 1993.g.
0.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

26. septembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 24.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 28.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Čukikamatas spožums un posts».
Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Haizivs ēsma». Animācijas filma.
16.50 «6 miljardi stāstu».
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.25 «Province».
18.55 «Četri gadalaiki. Pavasaris». Romantiska drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.
23.45 «Nakts ziņas».
24.00 «Savvaļas rozes». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Akvanauti». Seriāls. 4.sērija.
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 63.sērija.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 51.sērija.
17.20 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.55 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
20.50 «Londonieši». Seriāls. 13.sērija.
21.40 «Sahāra». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
23.50 «Slepkavība uz kāpnēm». Krimināldrāma. 2007.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar briesmoņiem». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 109. un 110.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē». Sirmā Latgale. 3.raidījums Silenieki.
10.40 «Mis Slepenā aģente 2. Bruņota un apburoša».
Komēdija. 2005.g.
12.50 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
16.10 «Misters Labais». Honkongas spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 8.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
24.00 «Lielceļa slepkava». Krimināltrilleris. 2004.g.

7
1.25 «Maikls». ASV fantāzijas komēdija. 1996.g.
3.15 «Amarkods». Liriska komēdija. 1973.g.
5.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.) Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Senā pasaule: Lidoņu lielā diena». Animācijas
filma. 2006.g.
7.15 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.45 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.45 «Kinomānija».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Roka nometne 2». ASV komēdija. 2010.g.
12.55 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 1.sērija.
14.55 «Romantisks noziegums». Romantiska komēdija. 2002.g.
16.55 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1973.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 5.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 5.raidījums. Tiešraide.
23.10 F-1. Singapūras Grand Prix izcīņa.
1.45 «Pēkšņā nāve». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
3.40 «Galvaskausi 3». Kanādas trilleris. 2003.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Prinča Florizeļa piedzīvojumi» (ar subt.). Krievijas
daudzsēriju detektīvfilma. 1979.g.
12.35 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žaka pedālis» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
18.00 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.). Informatīvi
analītisks raidījums ar D.Petrenko.
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.20 «Sātana advokāts» (latv. val. ar subt. krievu val.).
ASV trilleris. 1997.g.
0.55 «Erotiskie stāsti. Striptīza klubs» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Kultūra»

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

Jūsu vieta vēl brīva

Vecums

Nodarbības

Bērnu vokālā studija «ROTIŅA»,
Pirmās notiņas «Rotiņā»
No 4 gadu vec.
vad. A.Pizika 29229062
arī tavas!
līdz 3.kl.
Visi mazi dziedātāji,
No 3 līdz 6
Bērnu vokālā studija «JAUTRĀS
NOTIŅAS», vad. I.Vītola 29511527
sanāciet pulciņā!
gadu vecumam
Dziesma vieno
Vecāko klašu skolēni
Jauniešu koris «MĪTAVA»,
vad. A.Pizika 29229062
mēģinājumos, koncertos!
un jaunieši
Tu noteikti vari būt starp
Visās balsu grupās
Jauktais koris «ZEMGALE»,
vad. Z.Stafecka 29490859
mums!
gaidām jaunus dalībniekus
Kamerkoris «TIK UN TĀ»,
Mēs noteikti varam vairāk
Gaidām dalībniekus
vad. G.Galiņš 29467242
nekā domājam!
visās balsu grupās
Sieviešu vokālais ansamblis «GUNS», Mēs esam tik dažādas,
Jaunkundzes un kundzes,
vad. G.Jumiķe 26731200
bet vienotas!
gaidīsim jūs
Bērnu deju kolektīvs «IEVIŅA»,
Visi mazi ķipariņi,
Pirmssk. un sākumsk.
vad. L.Grīnberga 26407668
sadejosim jautru danci!
vecuma bērni
Deju studija «INTRIGA»,
Vienā ritmā, dejā un
Meitenes vecuma grupās
vad. I.Ose 29149198
mūzikā.
no 6 līdz 25 g.
SARĪKOJUMU DEJU KURSI
Deja ir ne tikai prieks, bet
Grupās, sākot no 6 gadu
bērniem un jauniešiem,
arī sacensības!
vecuma ar un bez
vad. G.Lambergs 29257697		
priekšzināšanām
Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
Kustīgi un mīļoti mazi, lieli
Visās vecuma grupās,
«VĒJA ZIRDZIŅŠ»,
dancotāji! Kur esi Tu?
sākot no 3 gadiem
vad. A.Skrastiņa 26539194			
Tautas deju ansamblis «DIŽDANCIS»,
Nāc dejot! Nāc dejot!
Gaidām jauniešus,
vad. L.Ozola 29484757		
kuriem deja ir prieks!
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»,
Vai zini, ka tava vieta vēl
Jauniešus
vad. B.Sokolova 29712365
brīva Jauniešu studijā?
no 15 gadu vecuma
Tautas deju ansamblis «JAUNĪBA»,
20., 22. septembrī
Aicinām jauniešus no
vad. L.Muskare, A.Noviks 29879292
plkst. 20.00
15 gadu vecuma!
SARĪKOJUMU DEJU KURSI
Izdejosim standartdejas un
Dejotāju grupās ar un
pieaugušajiem, vad. G.Lambergs 29257697 Latīņamerikas dejas!
bez priekšzināšanām
Tautas deju ansamblis «LIELUPE»,
Mēs mīlam dejā!
Pamatsastāvā jauniešus
vad. E.Simsone 29712365		
un vidējās paaudzes dej.
Tautas deju ansamblis «RITUMS»,
Ritam pretī 30 gadu
Vidējās paaudzes deju
vad. L.Grīnberga 26407668
jubilejai. Pievienojies!
ansamblis
Deju kolektīvs «LAIPA»,
Lustīgi un kustīgi kopā
Vidējās paaudzes deju
vad. M.Skrinda 29428013
esam dejojot!
kolektīvs
Deju kolektīvs «ROTA»,
Dzīvesprieku var rast
Tiem, kuri gados
vad. L.Muskare 29879292
dejā!
labākajos
Folkloras kopa «DIMZĒNS»,
Pulkā eimu, pulkā teku,
Visu gadagājumu, kam
vad. V.Leja, 28801113
pulkā sadziedāju!
vien ir luste dziedāt,
			
dejot un muzicēt
Ā.Alunāna Jelgavas teātra
pirmd., trešd. 15.00 – 16.00
2. – 4.klases audzēkņi
studija bērniem,			
vad. I.Zvilna 22019566
otrd., piektd. 15.00 – 17.00
5. – 9.klases audzēkņi
Jelgavas Jaunais teātris,
Seko līdzi informācijai un
Tavs aicinājums būt uz
vad. Indra Soika 26455823
par mēģinājumu!
skatuves!
ZĪMĒŠANAS STUDIJA,
Svarīgi zināt, ko tu gribi
Studijā aicina skolu
vad. U.Roga 29546447
sasniegt dzīvē.
jauniešus, 5. – 12.kl.
TAUTAS GLEZNOŠANAS STUDIJA,
Krāsas uzrunā tevi, un tu
Jaunieši un pieaugušie!
vad. A.Kalniņa 26314574,
caur krāsām – pasauli.		
I.Klapers 29953991
21. septembrī plkst.18.00		
Tautas lietišķās mākslas studija
Pacietība un mērķtiecība –
Aušanas pamatu
«DARDEDZE», vad. I.Ozolniece
tās galvenās lietas!
prasmes apgūšana
Kultūras nams, Kr.Barona iela 6, tālr. 63084675, 29120524
Kultūras nams «Rota» , Garozas iela 15

otrd., ceturtd. 16.00
kultūras namā
otrd.,ceturtd. 17.30
kultūras namā
otrd., ceturtd. 18.00
kultūras namā
pirmd., trešd. 18.00
kultūras namā
otrd., ceturtd. no 20.00
kultūras namā
otrdienās plkst. 17.00
kultūras namā
pirmd., trešd. no 17.45
kultūras namā «Rota»
pirmd., otrd., trešd., ceturt.
no 16.00 kultūras namā
otrd., trešd., ceturtd. no 17.00
kultūras namā
pirmd., otrd., trešd.,
ceturtd. no 15.30
kultūras namā
otrd., ceturtd. 20.00
Jelgavas Valsts ģimnāzijā
pirmdienās 18.00, ceturtd.
20.00 kultūras namā
pirmd., trešd. 20.00
kultūras namā
otrd., ceturtd. no 18.00 līdz
20.00 kultūras namā
pirmd.,trešd. 20.00
otrd., ceturtd. 20.00
otrd., ceturtd. plkst. 20.00
kultūras namā
pirmd., trešd. 20.00
kultūras namā «Rota»
otrd., ceturtd. 20.00
kultūras namā «Rota»
pirmd., piektd. 18.00
kultūras namā
Jāsagatavo dzejolis, īss
prozas darbs! Kult.namā,
ieeja no Uzvaras ielas
Kultūras namā «Rota»
otrd., trešd. no 16.00
kultūras namā
pirmd., trešd. no 18.00
otrd., ceturtd. no 18.00
kultūras namā
Otrd., ceturtd.
kultūras namā

www.kultura.jelgava.lv

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

26. septembrī plkst.18 – Dailes teātra viesizrāde. Viljams Somersets Moems «PENELOPE UN DIKS». Mūsdienu laulības komēdija 2
daļās. Režisors – Dž.Dž.Džilindžers. Moems piedāvā sievietēm drošu recepti, kā
atradināt vīrus no vēlmes spert sānsoļus – ļaujiet vīriem vaļu! Lomās: R.Kalniņa,
L.Subatnieks, J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa vai S.Rubule un M.Janaus.
Biļešu cenas: Ls 8; 7; 6; 5.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 16. septembrī pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne «Lielā
cerību stunda». Komēdija trīs cēlienos. Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļetes kultūras namā un «Biļešu paradīzes» kasēs. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. septembrī pulksten 15 – pasākums «Piepildi mazā jelgavnieka sapni» (kultūras
nama 1. stāva foajē).
 18. septembrī no pulksten 10 līdz 15 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot».
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 18. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas dzejnieku kluba «Pieskāriens» literārā
almanaha «Zemgales vācelīte 2010» grāmatas atvēršanas svētki (kultūras nama
Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – konkurss «Jelgavas talanti» (kultūras namā).
 26. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde. Viljams Somersets Moems
«Penelope un Diks». Mūsdienu laulības komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Šis iestudējums – īsta medusmaize visām tām sievietēm, kuras neprātīgi mīl
savu laulāto draugu un tiek pieviltas. V.S.Moems piedāvā sievietēm drošu recepti,
kā atradināt vīrus no vēlmes spert sānsoļus, – ļaujiet vīriem vaļu! Lomās R.Kalniņa,
L.Subatnieks, J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa vai S.Rubule un M.Janaus. Biļešu
cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 29. septembrī pulksten 19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā komēdiju «Tāda
es esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa, režisors J.Rijnieks. Šis ir komiski nopietns mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Tajā tiek atklāts latviešu sievietes miesas
stāsts, kurā tiek veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija. Savukārt vīriešiem izrādes
veidotāji atgādina – par mazāku naudu ikviens vīrietis varētu dabūt vairāk, ja no savas
sievietes nepieprasītu to, kā viņai nav. Sieviete ir labākais, kas Latvijā ir. Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2010. gada 16. septembris

«Māksla man ir fantastiska
saruna ar sevi»
«Kā katram
mākslas jomā
strādājošajam, arī
man bija klusuma posms – es
audzināju meitu
un pasniedzu tikai
dažas stikla nodarbības «Jundā».
Nu pienācis laiks
iziet ielās un ar
darbiem iekarot
vietu Jelgavas
mākslas pasaulē,»
saka jelgavniece
Laura Vizbule.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 Septembrī – Tautas gleznošanas studijas izstāde «Nāk rudens» (kultūras nama
1. stāvā).
 Septembrī – Annas Ziemeles ilustrācijas jelgavnieces Guntas Micānes grāmatai
«Saules mājas – Tērvete» (kultūras nama 1. stāvā).
 Septembrī – Pilsētas fotokluba izstāde «Pilsēta naktī». Lielformāta fotogrāfijas
(kultūras namā).
 Līdz 10. oktobrim – Jelgavas novada tautas mākslas meistaru darbu izstāde «Pilnu
pūru darināju» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. oktobrim – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde «Pilsēta 2020» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Septembrī – gleznotāja un rakstnieka Ulda Zemzara zīmējumu izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Pircējus gaida
Miķeļdienas gadatirgus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavnieki arī šogad Miķeļdienas tuvošanos pilsētā aicināti
atzīmēt, sestdien, 18. septembrī, no pulksten 9 dodoties uz
gadatirgu «Miķeļdienu gaidot».
Bet no pulksten 10, kā īstiem
svētkiem pienākas, turpat Hercoga Jēkaba laukumā notiks
svētku koncerts, kurā uzstāsies
pilsētas pašdarbnieki.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle stāsta, ka uz tirgu dažādu preci solījušies atvest ap 150 tirgotāju,
tostarp jelgavniekiem labi zināmie grozu
pinēji, kokamatnieki, keramiķi, biškopji un
maizes cepēji, siera gatavotāji un kūpinātas
gaļas ražotāji. «Pirmo reizi mūsu tirgū būs
iespēja nopirkt zemnieku saimniecības
«Dienliliju dārzs» mājās gatavoto vīnu. Līdz
šim zemnieku saimniecība piedalījusies
Stādu dienās, pārdodot liliju stādus, bet nu
viņi atvedīs arī pašu saimniecībā raudzētu
vīnu,» tā S.Sīle. Kāda kundze jelgavniekiem prezentēs un piedāvās nopirkt arī
īpašu augu – stēviju. «Tas ir saldais augs,
ko var izmantot kā cukura aizvietotāju.
Kundze piedāvās gan šī auga stādus, gan
kaltētas lapas,» tā S.Sīle. Viņa atklāj, ka
tirgū varēs nopirkt arī mārtiņrožu stādus,

dzērvenes, Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas augļu koku un krūmu stādus,
cimdus, zeķes, cepurītes, bērnu apģērbu.
Gardi pamieloties varēs pie «Lejasrozēm»
– nekas nevar būt labāks par lielajos katlos
šmorētiem cūku stilbiņiem, asinsdesām,
kartupeļu pankūkām.
Līdztekus pirkšanai un pārdošanai no
pulksten 10 līdz 14 aģentūra «Kultūra»
sarūpējusi arī plašu kultūras programmu,
kurā pēdējo reizi brīvdabā būs iespēja redzēt
vairāku pilsētas pašdarbības kolektīvu
sniegumu. Piedalīsies tautas deju kolektīvi
«Rota», «Lielupe», «Diždancis» un citi.
Visus priecēs arī Rīgas Cirka mākslinieki.
Bet pulksten 14 uz Jelgavu dažādus dzīvnieciņus būs atvedis Rīgas Zooloģiskais dārzs.
Paralēli visām aktivitātēm aģentūra būs
parūpējusies arī par mazāko jelgavnieku nodarbināšanu, proti, Hercoga Jēkaba laukumā darbosies radošās darbnīcas, kur varēs
gan zīmēt, gan no dažādām dārza veltēm
ko izveidot. «Ņemot vērā lielo piekrišanu
zirgiem Piena, maizes un medus svētku
laikā, esam izteikuši to saimniekiem uzaicinājumu atbraukt arī uz šo tirgu,» piebilst
S.Sīle. Tiesa, šogad Miķeļdienas krāšņākas
nepadarīs selekcionāra Jāņa Juhņeviča un
viņa dzīvesbiedres Ināras Veilandes dāliju
izstāde. Izrādās, ka saimnieku dārzā lielus
postījumus nodarījuši pavasara plūdi, kas
arī sabojājuši dāliju gumus.

Šosestdien uz
Miķeļdienas
gadatirgu
dažādu preci
solījušies atvest ap 150
tirgotāju no
visas Latvijas.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

«Mākslas valoda ir cenšanās
izprast, par ko mākslā runā.
Tas ir kaut kas vairāk tikai
par parastu mākslas vēsturi,
personībām. Tā ir iespēja
bērnam mēģināt attīstīt
vispārīgu priekšstatu, veidot viņa viedokli par to, kā
tad runā mākslas valodā,»
tā savu vadīto priekšmetu
īsumā raksturo Jelgavas
Mākslas skolas jaunā skolotāja Laura Vizbule.

sapratu, ka caur krāsām, līnijām, formām un kompozīcijām es varu realizēt
sevi, tieši caur tām es atrodu atbildes
uz tiem daudzajiem jautājumiem. Tā
ir lieta, kas man patīk, kurā es gribu
dalīties ar citiem. Visu šo laiku esmu
mācījusies, tagad vēlos strādāt, realizēt
sevi mākslā,» atzīst Laura. Tieši tālab
viņa nolēmusi, ka maģistrantūra pagaidīs – viņa dos priekšroku radošam
darbam.

Sapņo par personālizstādi

Laura Mākslas akadēmijā beigusi
stikliniekus, bet viņu ļoti saista arī
glezniecība, kuras pamatus apguvusi arī pie mākslinieka Ulda Rogas.
Neskatoties uz to, ka Lauras sapnis
ir reiz Jelgavā atvērt savu personālizstādi, parādot pilsētai, uz ko ir
spējīga, līdz šim viņa piedalījusies
tikai kopējās Jelgavas Mākslinieku
biedrības izstādēs un šobrīd izvēlējusies pedagoģes darbu. «Laikam
nevaru sevi nosaukt par fanātisku
mākslas piekritēju. Kāpēc? Ja es
tiešām tāda būtu, noteikti strādātu
tikai savā darbnīcā un neizvēlētos
skolotājas profesiju. Tā teikt, grabinātu kapeiciņas, lai izdzīvotu.
Atzīšos, man nepietika dūšas šādai
izvēlei, nolēmu, ka tomēr ir jābūt
kaut kādai finansiālai garantijai,
taču galvenais, lai tu arī no tās gūsti
prieku. Par laimi, man ir iespēja un
man patīk skolotājas darbs, lai arī
tas nav viegls,» atzīst Laura. Viņa
šobrīd gājusi savas vecmāmiņas
un mammas pēdās, strādājot par
skolotāju, taču domu par savu ideju
realizēšanu mākslas darbos viņa nav
atmetusi. «Jo vairāk dara, jo vairāk
var izdarīt,» tā Laura, kura sola, ka
arī personālizstāde būs.

Laura ir jelgavniece, jaunā māksliniece, kura nesen beigusi Latvijas
Mākslas akadēmiju, divus gadus paralēli mācībām strādājusi par Stikla
darbnīcas skolotāju bērnu un jauniešu
centrā «Junda», bet septembrī sākusi
darbu arī par pedagoģi Jelgavas Mākslas skolā. Viņa atgriezusies skolā, kuru
reiz pati beigusi. Tikai tagad viņa vairs
nesēž solā un neklausās, ko stāsta skolotāji, bet gan pati stājas klases priekšā
un pasniedz divus priekšmetus – mākslas valodas pamatus un organisko
kompozīciju. Šobrīd Laura atzīst, ka nu
viņas dzīvē beidzies sevis izzināšanas
posms un viņa vēlas sevi realizēt darbā.
«Tieši nesen, domājot par studijām
maģistrantūrā, sev uzdevu jautājumu:
kas man ir māksla, ko tā man nozīmē?
Māksla man ir fantastiska saruna ar
sevi, kuras laikā es uzzinu tik daudz
jauna. Nekad nebiju piedomājusi pie
tā, ko es īsti gribu un vai šis ir lauciņš,
kurā es sevi tiešām redzu. Jā, kāds
noteikti ironizēs: astoņus gadus mācās mākslas skolās – Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas
akadēmijā –, bet tikai tagad saprot, ko
vēlas. Bet nu beidzot esmu sapratusi,
ka svarīgi ir nevis tas, ko dara apkār- Nejūtas sevi attaisnojusi
tējie, ko viņi saka, bet gan tas, kas tev
Kaut arī Jelgavas mākslinieku apriniekšā, kas tevi tirda. Es spēlējos ar savu dās Laura tiek saukta par jauno māksiekšējo pasauli, izzināju, ko vēlos, un linieci, kura sevi pavasara izstādēs pie-

Eksponēta 19. gadsimta
daiļliteratūra
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, turpinot izstāžu ciklu «Grāmata cauri gadsimtiem», apskatāma izstāde «Latviešu
daiļliteratūra 19. gadsimtā». Šī izstāde
veltīta 19. gadsimtā sarakstītajiem un
izdotajiem latviešu autoru daiļliteratūras sacerējumiem – stāstiem, lugām
un dzejai. Visas eksponētās grāmatas
iespiestas vecajā drukā. Izstādē ir apskatāmas tādas visiem labi zināmu autoru
grāmatas kā 1893. gadā izdotais Rūdolfa Blaumaņa stāstu krājums «Pie skala
uguns», Aspazijas luga «Vaidelote»
(izdota 1894. gadā), Annas Brigaderes
stāsts «Vecā Karlīne», kā arī 1892. gadā
Jelgavā izdotā grāmata ar Jura Alunāna
«Dziesmiņu» pirmo un otro daļu.

teikusi ar iespaidīgiem stikla darbiem,
viņa pati par to teic: «Es nevaru teikt:
«Šeit es esmu – dižā māksliniece!»
Nejūtos vēl sevi attaisnojusi, šis vārds
– māksliniece – mani mulsina. Šobrīd
gribu būt laba skolotāja un vēlāk māksliniece, jo uzreiz jau mākslas pasauli
nevar iekarot.» Laura piebilst, ka savu
vietu Jelgavas mākslas pasaulē vēl tikai
meklēšot. «Galvenais – jūtu, ka Jelgavā
esmu savā vietā, te ir manas mājas. Pat
astoņus gadus, diendienā braukājot uz
Rīgu, neiedomājos, ka varētu kaut kur
citur pārcelties. Tagad mans uzdevums
ir darboties ar mazajiem jelgavniekiem
un nodot savas zināšanas viņiem,» tā
Laura.

Lai velti neizšķiež laiku

Runājot par pārmaiņām mākslā un
valstī, Laura atzīst, ka ir viegli gānīt
pilsētu, valsti, valstsvīrus, taču viņa
uzskata, ka vispirms jāmainās pašam.
«Kāds esi tu, tāds ir tavs pienesums
pilsētai un valstij. Mans pienesums
būs jaunatnes izglītošana, tostarp
savas divgadīgās meitas audzināšana,
lai arī viņa būtu godprātīga Jelgavas
pilsone un pilsēta ar viņu varētu
lepoties,» tā Laura. Jaunā skolotāja
saka, ka ļoti vēlas, lai viņas audzēkņi
neizšķiež laiku velti. «Gribu, lai bērni
pēc iespējas ātrāk saprot, vai māksla
viņiem ir svarīga un vai viņi tiešām
to vēlas darīt, lai pēc iespējas ātrāk
meklē sevi līnijā, ko uzvelk, krāsā, ko
izvēlas. Mans uzdevums ir izveidot
bērniem izpratni, lai viņiem veidojas savs viedoklis, pamatzināšanas
un iemaņas,» tā Laura, atzīstot, ka
pirmajā stundā balss trīcējusi, taču
ir pārliecināta, ka viņai izdosies.
«Es skaidri zinu savus uzdevumus,
kas man viņiem jāiemāca, taču es
negribu, lai tā ir tukša runāšana,
akadēmiska atskaitīšanās. Tieši tāpēc
grūtākais būs pasniegt radošo pusi,
izdomāt, kā bērnus ieinteresēt,» tā
Laura.

Jauns mākslas objekts

Meklēs Jelgavas talantus

Simboliski iezīmējot pilsētas vēsturisko valni,
Krišjāņa Barona un Lielās ielas krustojumā atklāts jauns vides mākslas
objekts «Cauri gadsimtiem». Idejas pamatā ir
cilvēka siluets vienā plaknē, kas atspoguļots
divos tēlos, izvadot cauri gadsimtiem kultūrā
un ļaujot just laikmetu pieskārienu. Šis objekts – uzspēlētais laika portāls – sagatavo
apmeklētāju izdzīvot kādu notikumu. Metāla plāksne ir «gadsimtu tēls», kurš ar laiku
noaug ar rūsas kārtu, kam blakus atveidotais
tēls ir «jaunrades gars», kas gatavs jauniem
meklējumiem caur vēstures prizmu. Idejas
autors ir LLU Ainavu arhitektūras specialitātes absolvents Mārtiņš Strazdiņš.

24. septembrī pulksten 18 kultūras namā notiks labdarības pasākums «Jelgavas talanti 2010».
Līdz 18. septembrim konkursam
aicināti pieteikties iedzīvotāji,
kuri vēlas parādīt savu talantu
un tikt novērtēti. Pieteikties var,
sūtot vēstuli, kurā norādīts vārds,
uzvārds, tālruņa numurs un talanta apraksts, uz e-pasta adresi:
jelgavastalanti@inbox.lv. Atlase
paredzēta 18. septembrī Bērnu
un jauniešu mūzikas klubā no
pulksten 12. Balvas saņems visi
dalībnieki, bet uzvarētājam – talanta stipendija no «Swedbank».
Plašāka informācija portālā:
www.draugiem.lv/jelgavastalanti.

