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Atklāj Dobeles šoseju

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

Vēlēšanu iecirknis
3. pamatskolā strādās
līdz pulksten 22
 Sintija Čepanone

Atklājot rekonstruēto Dobeles šosejas posmu, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš uzteica ikvienu, kas bijis iesaistīts
šajā apjomīgajā darbā. «Tagad var teikt, ka
no Jelgavas gandrīz visos virzienos varam
aizbraukt pa kvalitatīviem ceļiem – vēl tikai
atlicis sakārtot tranzītielu Lietuvas virzienā,
un ceru, ka jau drīz varēsim startēt konkursā, kas šo ieceri ļaus īstenot,» tā A.Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

un valsts vizītkarte. Vēl tikai jārekonstruē Lielās ielas posms un
šoseja Lietuvas virzienā – ceru, ka
tas notiks jau pavisam drīz,» saka
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu
vadītāja Daina Done akcentē,
ka apmēram trīs kilometrus garajā Dobeles šosejas posmā no
Pūra ceļa līdz Svētes upes tiltam
sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma, atjaunots ielu
apgaismojums, abpus ielai veikta
gājēju ietvju un veloceliņa izbūve, izveidotas jaunas autobusu
pieturvietas. Tāpat rekonstruēts
luksofors krustojumā ar 4. līniju
un izbūvēts jauns krustojumā ar
5. līniju. «Taču, kaut satiksme
šajā posmā atklāta pilnībā, tur
vēl turpinās labiekārtošanas darbi, proti, septembra otrajā pusē,
kas ir piemērotākais laiks koku

stādīšanai, gar Dobeles šoseju
tiks iestādīti kopumā 156 koki,»
tā D.Done, atgādinot, ka saskaņā
ar līgumu projektam «Dobeles
šosejas rekonstrukcija Jelgavas
pilsētā» jānoslēdzas 30. novembrī,
taču atlikušie labiekārtošanas
darbi, visticamāk, tiks pabeigti
agrāk.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka projekta kopējās izmaksas ir 4 903
230,47 lati, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 844 162,96 lati, valsts
budžeta dotācija – 135 676,34 lati,
bet pašvaldības līdzfinansējums
– 542 705,37 lati. Darbus veic
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»».
Dobeles virziena šosejas rekonstrukcija ir kārtējais posms
tranzītielu sakārtošanas programmā. Ir uzlabota gājēju un
transporta līdzekļu vadītāju

drošība, nodrošināta efektīvāka
transporta kustība Rīgas un
Dobeles virzienos, kā arī uzlaboti
piebraucamie ceļi. Turklāt līdz
ar Dobeles šosejas rekonstrukciju izveidota maģistrāle Rīgas
iela–Lielā iela–Dobeles šoseja ar
vienādu brauktuvju joslu skaitu
un platumu.
Jāpiebilst, ka, mērķtiecīgi turpinot infrastruktūras uzlabošanu
mūsu pilsētā, pašvaldība tuvāko
trīs gadu laikā līdztekus Raiņa
ielas un Čakstes bulvāra sakārtošanai īstenos arī Lielās ielas
rekonstrukciju posmā no Dambja
ielas līdz Čakstes bulvārim, un
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns akcentē, ka Dobeles šosejas rekonstrukcija ir pirmspēdējais
posms, lai no Dobeles uz Rīgu
caur Jelgavu varētu izbraukt pa
rekonstruētu ielu – vēl jāsakārto
Lielā iela 1,3 kilometru garumā.

apkopotie dati liecina, ka jaunajā mācību gadā mācības mūsu
Jelgavā mācības pilsēpilsētas skolās sākuši 7216 skotas vispārizglītojošajās
lēni, tajā skaitā arī piecgadnieki
skolās uzsākuši 7216
un sešgadnieki. 1. klasē šogad
skolēni, bet profesi
mācās 700 bērni, kas ir par 21
onālajās – 1551 auvairāk nekā iepriekšējā mācību
dzēknis, liecina Jelgagadā. 7. klasēs – 505 skolēni.
vas Izglītības pārval«Tas ir par 48 skolēniem mazāk
des apkopotie dati.
nekā pērn. 5. un 6. klasēs ir
Izglītības pārvaldes
skolēnu skaita samazinājums,
vadītāja Gunta Auza
līdz ar to mazāk skolēnu arī 7.
atzīst, ka rādītāji ir
klasēs,» skaidro G.Auza. Sastabili – pozitīvi, ka
vukārt 10. klasē mācības sācis
pieaug skolēnu skaits
521 skolēns, kas ir par deviņiem
sākumskolā – pirmavairāk nekā pērn. Savukārt
jās, otrajās un trešajās
abās profesionālajās vidusskolās
klasēs.
mācās 1551 audzēknis: Amatu
vidusskolā – 612, Amatniecības
Valsts izglītības informatizā- vidusskolā – 939.
cijas sistēmā izglītības iestāžu
«Skolēnu skaits ir stabils, taču

jāpiebilst, ka tas vēl var mainīties, jo pieaugušie arī septembrī
pieņem lēmumu mācīties Vakara (maiņu) vidusskolā. Pozitīvi
ir tas, ka ar katru gadu palielinās skolēnu skaits pirmajās
klasēs, tas nozīmē, ka tie bērni
vēlāk mācīsies pamatskolā, līdz
ar to demogrāfiskā «bedre», kas
pamatskolā ir šobrīd, izlīdzināsies,» uzsver Izglītības pārvaldes
vadītāja, piebilstot, ka, protams,
gribētu, lai mūsu izglītības iestādes vairāk izvēlētos arī citu
pašvaldību bērni un vecāki. «Nedaudz vairāk kā 7000 skolēni,
tas ir labi, taču varam izglītot
lielāku skolēnu skaitu. Skolās
ir brīvas vietas, modernizēta arī
mācību materiālā bāze, jo īpaši
dabaszinātnēs,» tā G.Auza.

Lielu daļu vecāku šobrīd
uztrauc jautājums, vai skolās
darbosies pagarinātās dienas
grupas. G.Auza apstiprina, ka
visās skolās, kurās ir jaunākās
klases, darbosies šādas grupas.
Tās strādās atbilstoši vecāku
pieprasījumam, ievērojot skolas
darba režīmu – līdz pulksten 17,
17.30, 18. Tajās bērnus uzņem,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas jāiesniedz skolā. Šobrīd
visvairāk iesniegumu – 177 – saņemti Jelgavas 4. pamatskolā.
«Rosinu vecākus saviem bērniem
izvēlēties arī interešu izglītības
nodarbības gan skolās, gan bērnu
un jauniešu centrā «Junda», lai
bērns pēc skolas var attīstīt arī
radošās prasmes, darboties kopā
ar vienaudžiem,» tā G.Auza.

Šonedēļ svinīgi atklāts
nupat rekonstruētais
apmēram trīs kilometrus
garais Dobeles šosejas
posms no Pūra ceļa līdz
Svētes tiltam, būtiski
uzlabojot satiksmes
drošību un braukšanas
kvalitāti. Kopumā triju
gadu laikā Dobeles šoseja rekonstruēta 3,9
kilometru garumā, infrastruktūras sakārtošanā ieguldot gandrīz 7,5
miljonus latu.
«Sakārtotas ielas ir pilsētas
vizītkarte, un mums izdevies
panākt, ka Jelgava arī šajā ziņā
kļūst aizvien pievilcīgāka. Turklāt
esam pietuvojušies mūsu mērķim
– sakārtot tranzītielas, kas ir ne
tikai pilsētas, bet arī visa reģiona

ISSN 1691-4201

Šīs nedēļas sākumā
Jelgavā nogādātas
11. Saeimas vēlēšanu
zīmes un aploksnes.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics
norāda, ka darbs visos 15 mūsu pilsētas
vēlēšanu iecirkņos rit
bez starpgadījumiem
un sestdien, 17. septembrī, darbu tie sāks
pulksten 7. 189. iecirknis Jelgavas 3. pamatskolā šajā dienā
strādās līdz pulksten
22, taču pārējie – līdz
pulksten 20.
«11. Saeimas vēlēšanām esam
sagatavojušies, un kopš 7. septembra visi 15 vēlēšanu iecirkņi
mūsu pilsētā ir atvērti pa četrām
stundām dienā, lai balsotājiem
nodrošinātu iespēju iepazīties
ar balsošanas kārtību, partiju
programmām, kandidātu sarakstiem, kā arī pieteikt balsošanu mājās. Jāatzīst gan,
ka balsotāju interese par to ir
diezgan maza – katru iecirkni
apmeklējuši tikai viens divi vēlētāji,» stāsta J.Dēvics, norādot,
ka vēlēšanu zīmes un aploksnes
visos iecirkņos tiks nogādātas
dienu pirms vēlēšanām, tas ir,
jau rīt.
Atšķirībā no citiem gadiem šajās vēlēšanās ieviestas korekcijas
vēlēšanu iecirkņu darba laikā.
Proti, saskaņā ar pieņemtajiem
grozījumiem Saeimas vēlēšanu
likumā Saeimas vēlēšanās, 17.
septembrī, katrā republikas pilsētā, izņemot Rīgu, Daugavpili
un Liepāju, kā arī katrā novadā
vietējā vēlēšanu komisija nosaka

vienu vēlēšanu iecirkni, kurā
vēlēšanas notiek līdz pulksten
22 vakarā. «Jelgavā par divām
stundām ilgāk strādās 189. vēlēšanu iecirknis Jelgavas 3. pamatskolā Uzvaras ielā 10. Šādu
lēmumu pieņēmām, jo tas nav
viens no lielākajiem pilsētā, toties atrodas pilsētas centrā, līdz
ar to pieejams lielākam skaitam
iedzīvotāju, kas vēlēsies nobalsot pēc pulksten 20,» Jelgavas
pilsētas Vēlēšanu komisijas
lēmumu pamato J.Dēvics.
Viņš atgādina, ka līdz 17. septembra pulksten 12 balsstiesīgie
iedzīvotāji var pieteikt balsošanu mājās, vēlēšanu iecirknī
nogādājot attiecīgu iesniegumu.
Iesnieguma paraugs atrodams
Centrālās vēlēšanu komisijas
mājas lapā www.cvk.lv, taču
to var rakstīt arī brīvā formā,
neaizmirstot norādīt precīzu
adresi un durvju kodu, ja tāds
ir. «Kā ierasts, lielāko aktivitāti,
piesakot balsošanu mājās, sagaidām īsi pirms vēlēšanām un
pašā vēlēšanu dienā. Taču prognozējām, ka saņemto iesniegumu skaits būtiski neatšķirsies
no citām reizēm – parasti vēlmi
nobalsot savā atrašanās vietā
izsaka 120 – 130 vēlētāji, visticamāk, kuplā skaitā balsos arī
Jelgavas cietumā ieslodzītie,»
tā J.Dēvics.
Jāatgādina, ka 17. septembrī
balsstiesīgie iedzīvotāji savu izvēli
varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu
iecirknī visā Latvijā, taču svarīgi
atcerēties, ka kopumā ir pieci vēlēšanu reģioni – Zemgales, Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Rīgas
– un katrā deputātu kandidātu
saraksti atšķirsies.
Šodien un rīt, 15. un 16. septembrī, visi mūsu pilsētas vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten
12 līdz 16.

Pirmajā peldsezonā
Jelgavas skolās mācības sākuši 8767 skolēni pārkāpumu bijis maz
 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien glābējiem vienīgajā oficiālajā pilsētas peldvietā Lielupes labajā krastā ir pēdējā darba diena,
jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem valstī 15. septembrī noslēdzas oficiālā peldsezona.
«Pirmajā peldsezonā iztikām bez lieliem starpgadījumiem, glābēju palīdzība slīkšanas gadījumos
nebija nepieciešama, un lielākais darbs tomēr
bija sabiedriskās kārtības nodrošināšana un sabiedrības informēšana par drošības pasākumiem
un to, kā jāuzvedas pludmalē,» rezumē Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris
Lakstīgala.
Glābēji savu darbu beigs 15.
septembrī pulksten 22, un jau
nākamajās dienās pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība»,
kas ir peldvietas apsaimnie-

kotājs, sāks demontēt mobilās konstrukcijas – glābēju
posteni, laipas, pārģērbšanās
kabīnes.
Turpinājums 3.lpp.
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17. septembrī Saeimas ārkārtas vēlēšanās jelgavniekiem
būs jābalso par sev
tīkamākās partijas
piedāvāto sarakstu
Zemgales vēlēšanu
apgabalā. Tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» uzdod jautājumus piecu partiju Zemgales
vēlēšanu apgabala
līderiem, kas atklāj
gan partijas nostāju
valsts attīstībā, gan
viņu pašu personīgo
viedokli. Partijas izvēlētas, ņemot vērā
socioloģisko aptauju
rezultātus, kuri ļauj
prognozēt, ka tās varētu pārvarēt piecu
procentu barjeru un
iekļūt Saeimā.
Ivars Zariņš, «Saskaņas centrs»

Kāds ir jūsu piedāvājums
nodokļu politikas jomā?
Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tas ir princips, par ko
šodien jau daudzi runā – darbaspēka nodokļi mūsu valstī
ir pārāk augsti. Tieši tāpēc
arī mēs uzskatām, ka tas ir
jāmaina un darbaspēka nodokļu lielais slogs jāpārnes uz
nekustamo īpašumu. Taču kopējo nodokļu slogu paaugstināt
nedrīkst – var mainīt nodokļu
sadalījumu. Šobrīd mūsu valstī
nodokļu sistēma ir neloģiska,
jo sanāk, ka tas, kurš vairāk
dara un attīsta, tiek vairāk
«apkrauts» ar nodokļiem. Tieši
tāpēc izdevīgāk ir nedarīt neko
un sēdēt uz savas naudas. Ja
mēs ienāksim valdībā, noteikti
uzsāksim plašu diskusiju ar
uzņēmējiem, lai nonāktu pie
kopsaucēja – jā, valsts ir gatava jums būtiski samazināt
nodokļu slogu, bet, O.K., jūs,
puiši, beidzot arī maksāsiet
visus nodokļus.

viedokļi
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Atbild Zemgales sarakstu līderi
Augusts Brigmanis, Zaļo un Zemnieku
savienība

Kāds ir jūsu piedāvājums
nodokļu politikas jomā?
Esam skaidri definējuši, ka nodokļus vairs palielināt nedrīkst. To,
ka kopējais nodokļu slogs jau šobrīd
ir pārāk augsts, daļēji apliecina arī
salīdzinoši lielais ēnu ekonomikas
īpatsvars. Nekādā ziņā nevaram
atbalstīt Zatlera partijas iniciatīvu
par atteikšanos no samazinātajām
PVN likmēm medikamentiem,
grāmatām un malkai, kas iecirtīs
pamatīgu robu iedzīvotāju maciņos. Pakāpeniski būtu jāsamazina
darbaspēka nodokļi, lai veicinātu
mūsu uzņēmēju konkurētspēju.
Samazinoties kopējam nodokļu
slogam, augs arī valsts budžeta
Imants Parādnieks, «Visu Latvijai!»
– «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»

Kāds ir jūsu piedāvājums
nodokļu politikas jomā?
Noteikti jāsamazina iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, kas veicinātu
izeju no ēnu ekonomikas, jo stimulētu nodokļus maksāt oficiāli. Tam jau
ir pierādījums praksē – samazinot
uzņēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli, kopējais ieņēmumu
apjoms nevis saruka, bet pat pieauga. Matemātiski šķiet neloģiski,
bet tas tikai apliecina: jo nodoklis ir
saprātīgāks, jo apzinīgāk to maksā.
Tāpat noteikti jāievieš atvieglojumi
par apgādājamiem.
Kur papildus ņemt naudu? Ir
jāparedz īpašs banku nodoklis. Jo
bankām ir jābūt līdzatbildīgām par
Jānis Ozoliņš, Zatlera reformu partija

Kāds ir jūsu piedāvājums
nodokļu politikas jomā?
Nodokļu jomā iestājamies par
diviem pamatprincipiem. Pirmais
no tiem attiecas uz nodokļu sloga
samazināšanu darbaspēkam, bet
otrais – uz nodokļu sistēmas progresivitāti jeb principu: turīgākā
sabiedrības daļa maksā vairāk.
Lai mēs kompensētu nodokļu ieņēmumu samazinājumu saistībā
ar darbaspēka nodokļiem, būtu
jāpaaugstina nekustamā īpašuma
nodoklis, vienlaikus dodot pašvaldībām daudz plašākas pilnvaras
lemt par šī nodokļa atvieglojumiem.
Nekustamais īpašums ir labākais
veids, kā aplikt ar nodokļiem tos,
kuri nemaksā iedzīvotāju ienākuma
nodokli, bet pārtiek no dividendēm
vai citiem ienākumiem. Tāpat plā-

«Saskaņas centrs» vārdos
vienmēr iestājies par sabiedrības saliedēšanu. Vai
patiešām esat pārliecināts,
ka daļa jūsu vēlētāju, kuri
ikdienā savu piederību
apliecina ar Krievijas Federācijas simboliku, varētu kādreiz ar jums kopīgi
dziedāt Latvijas himnu pie
Aigars Štokenbergs, «Vienotība»
Brīvības pieminekļa?
Pieļauju tādu iespēju un pat
Kāds ir jūsu piedāvājums
ļoti pieļauju. Es pat domāju, ka
nodokļu
politikas jomā?
mēs to pieredzēsim. Tas, kas
mani pārsteidza, ienākot šajā
Pateicoties tam, ko ir izdarījusi
partijā, – partijas birojā darba «Vienotība» un Finanšu ministrija,
valoda ir latviešu, šeit ar mani Latvija šodien ir labākā situācijā
visi runā tikai latviski.
nekā daudzas Eiropas valstis. Ja
paskatāmies, uz kādiem procentiem Latvija aizņemas naudu un uz
kādiem tā ir jāaizņemas, piemēram,
Grieķijai, tad tas ir pierādījums.
«Vienotība» to ir pateikusi – mēs
necelsim nodokļus. Vienīgais jautājums varētu būt lielāka progresivitāte nekustamā īpašuma nodoklim
tieši dārgo īpašumu saimniekiem.
Tie ieņēmumi, kas vēl valstij
varētu ienākt? Piemēram, tādā
veidā, kā to šogad izdarīja Tieslietu
ministrija: līdz šim zvērinātu tiesu
izpildītāju iekasētā nauda glabājās
komercbankās, un tie bija 78 miljoni latu. Tagad esam šo naudu
pārcēluši uz Valsts kasi, tādā veidā
procentos vien jau valstij esam
devuši pusmiljonu latu. Līdzīgi
ar naudas resursiem to darīsim

ieņēmumi no pelēkās ekonomikas.
Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem,
esam iecerējuši palielināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu
un atvieglojumus par apgādībā
esošajiem bērniem 50 procentu
apmērā no minimālās algas. Tie būs
konkrēti ieguvumi strādājošajiem
vecākiem. Savukārt uzņēmējdarbības jomā saglabāsim atvieglojumus
mikrouzņēmumiem, lai stimulētu
cilvēkus pievērsties uzņēmējdarbībai. Ne mazāk būtisks jautājums ir
par plašāku pilnvarojumu pašvaldībām lemt par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem. Tas skar
gan iedzīvotājus, kuriem nekustamā īpašuma burbuļa dēļ būtiski
palielinājusies šī nodokļa likme, gan
investorus, kurus varētu piesaistīt,
samazinot nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus.

Vai jūsu solījums par pensiju
indeksāciju nav pārspīlēts,
ņemot vērā šā brīža budžeta
situāciju un nepieciešamos
konsolidācijas pasākumus?
Situācija ar sociālo budžetu tiek
dramatizēta – tas joprojām ir pietiekami stabils, lai nodrošinātu pensiju izmaksu pilnā apmērā. Pensiju
indeksācija nav nekāds mūsu izdomājums, bet gan atbildīga valsts
sociālā politika, jo inflācijas ietekmē
pensionāru faktiskie ienākumi ir
samazinājušies. Valsts pienākums
būtu kompensēt šo samazinājumu.
(Kur tieši ņemsiet naudu pensiju
indeksācijai? – red.) Šobrīd no
sociālā budžeta tiek izmaksātas
«māmiņu algas» un citi pabalsti,
kuri sākotnēji, veidojot pensiju
sistēmu, nebija plānoti kā sociālā
budžeta izdevumi, tādēļ būtu jā-

sāk ar šo izdevumu pārcelšanu uz
pamatbudžetu. Tāpat jāsaprot, ka
pensijas nav valsts labvēlības žests
iedzīvotājiem, bet gan viņu pašu nopelnītā nauda, godprātīgi maksājot
nodokļus. Savukārt budžeta konsolidācija galvenokārt būtu jāveic uz
ēnu ekonomikas un birokrātiskā
aparāta samazināšanas rēķina.

to, kas noticis. Izskatās, ka banku
peļņa šogad būs tīri laba, un šāds nodoklis varētu ļaut papildus iekasēt
valsts budžetā ap 20 miljoniem latu.
Protams, aprēķins šim nodoklim
būtu detalizēti jāizstrādā.

profesionāļi, kas, manuprāt, tur ir
iemaldījušies.
Taču tajā pašā laikā šis jautājums
– valsts interešu labā – noteikti jau
ir apliecinājies praksē, jo tad, kad
svarīgākas ir valsts intereses, mēs
varam atsevišķos jautājumos rast
kopīgu valodu arī ar SC: gan viņi
ir atbalstījuši mūsu priekšlikumus,
gan mēs viņu. Piemēram, par «Parex» bankas parlamentārās komisijas izveidošanu. «Vienotība» tam
nepiekrita, bet mums un Saskaņai
bija svarīgi izmeklēt un patiesi
noskaidrot, kas ir noticis bankā.
Tāpat jautājumā par Štokenberga
atbilstību ieņemamajam amatam,
ņemot vērā viņa shēmošanu, lai
izvairītos no nodokļu nomaksas.
Arī šajā gadījumā «Vienotība»,
kas citkārt iestājas par ēnu ekonomikas apkarošanu, šoreiz nebija

gatava izskatīt sava partijas biedra jautājumu. Arī jautājumā par
azartspēļu nodokļa palielināšanu
mēs viens otru atbalstījām – mēs
esam piekrituši viņu loģiskajiem
priekšlikumiem, neskatoties uz
to, cik nepieņemama mums ir viņu
ideoloģija.

bērnudārzu? Vai tas nozīmē,
ka turpmāk bērnudārzi būs
valsts? Kam atņemsiet naudu,
lai bērnudārzus uzturētu?
Punkts par bērnudārziem mūsu
programmā ir cieši saistīts ar demogrāfisko situāciju valstī. Mums
jāapzinās, ka dzimstības rādītāji
krīt jau ilgstošā laika periodā. Ir
absurdi domāt, ka gadījumā, ja
uzlabosies ekonomiskā situācija,
jautājums atrisināsies pats no sevis.
Gluži otrādi – Rietumeiropas valstu
pieredze apliecina, ka ienākumu
apmērs tiešā veidā neietekmē bērnu skaitu ģimenē. Situāciju nevar
labot ar pabalstiem vai «māmiņu
algām». Šādi pasākumi var dot tikai
īstermiņa efektu. Pamatjautājums
ir drošības sajūta par rītdienu. Bērnudārzi ir viens no jautājumiem,
kas rada šo drošības sajūtu. (Tātad
jums nav konkrētu priekšlikumu, kā to panākt? – red.) Mēs pie

tā strādājam. Būtu jāveido īpaša
mērķprogramma, lai nodrošinātu
vietu bērnudārzā visiem, kam tas ir
nepieciešams. Tā būs mērķtiecīga
investīcija mūsu nākotnes vārdā.
Ja to nav iespējams atrisināt citādi,
tad dzimstības veicināšana ir gana
svarīga, lai to darītu kaut vai par
aizņēmuma līdzekļiem.

Vai uzskatāt par iespējamu
valsts interešu labā strādāt valdībā ar «Saskaņas centru»?
Valsts intereses vienmēr ir pirmajā vietā. Taču mums un SC ir dažāds
skatījums uz valsts nākotnes attīstību – viens ir tas, ko viņi saka, bet
pavisam kas cits, kā viņi plāno valsts
virzību. Tas nevar būt atbalstāms,
jo ir pretrunā ar valsts interesēm
– viņi neatzīst valsts pamatu. Taču,
ja cilvēks ir lojāls valstij, tad mums
noteikti nav svarīgi, kādas tautības
viņš ir.
Piekrītu, ka SC ir savas jomas
nojam atteikties no samazinātajām
PVN likmēm (šobrīd samazinātās
PVN likmes 12 procentu apmērā
tiek piemērotas malkai, preses
izdevumiem, medikamentiem,
zīdaiņu pārtikai, grāmatām – red.),
kompensējot šos papildu izdevumus mazturīgajiem iedzīvotājiem.
Kompensācijas būtu piešķiramas
ar pašvaldību starpniecību, jo Labklājības ministrijas līmenī diezin vai
būs iespējams noteikt, kādas kompensācijas katrā konkrētā gadījumā
jāpiemēro. Gūtie papildu ieņēmumi,
atceļot samazinātās PVN likmes,
būtu vēl viens avots, uz kā rēķina
varēsim veikt darbaspēka nodokļu
samazināšanu.
Kādēļ jūs savā programmā
maldināt sabiedrību, solot
nodrošināt bezmaksas bērnudārzus no 1,5 gadu vecuma, ja valstij nemaz nav savu

arī citās ministrijās, kuru vadību laikā kvalitatīvi var iepazīt poliuzņemsimies.
cistu un ugunsdzēsēju problēmas
Liepājā, Saldū, Jelgavā, lai pēc
Vai tā ir sagadīšanās, ka jūs tam pēcpusdienā jau diskutētu ar
veiksmīgi apvienojat ministra «Vienotības» vēlētājiem? Tā vairāk
darbu ar priekšvēlēšanu aģitā- izskatās pēc veiksmīgi saliktas
ciju? Tā jūs 19. augustā Jelgavā ministra un «Vienotības» kandivispirms ieradāties vizītē polici- dāta dienas kārtības – red.) Ko jūs
jā kā ministrs – ar dienesta auto gribējāt, lai es pēc Jelgavas policijas
un pavadoņiem, bet pēc tam apskates braucu uz Rīgu, samainu
uzreiz kā «Vienotības» cilvēks mašīnas un tad braucu atpakaļ uz
tikāties ar vēlētājiem. Tieši tā- Jelgavu?! Redziet, tomēr man kā
pat 31. augustā Bauskā tikāties ministram ir jāievēro konkrētas
ar policistiem, pēc tam devāties drošības prasības. Vēl jo vairāk, ja
uz politisko diskusiju.
jūs redzējāt, kas notika LTV 1 disTur ir objektīvi apstākļi – lai kusijas laikā Bauskā – tur bija ne
es piedalītos politiskās diskusijās, tikai nevaldāms Tautas kontroles
man taču ir jāzina, kas notiek kon- partijas kandidāts, bet arī anti
krētās vietās. Lai kvalitatīvi vadītu globālisti. (Citu partiju deputātu
Iekšlietu ministriju, ir jāsaprot, kandidātiem, kuri arī piedalījās
kas notiek. (Jūs savas pakļautības tajā diskusijā, nebija organizētu
iestādes apmeklējat tikai tāpēc, lai drošības pasākumu – red.)
varētu piedalīties politiskās diskuEs vēl gribu piebilst, ka Bauskas
sijās? – red.) Protams, ka man tā tikšanās laikā man bija iespēja pasituācija ir skaidra un problēmas runāt arī ar Rāviņa kungu, un mēs
zināmas, atliek tikai salīdzināt, vienojāmies, ka Jelgavas pilsēta
kā situācija mainījusies. Ir jāapru- šajā policijai grūtajā laikā ir gatava
nājas ar cilvēkiem, lai kvalitatīvi palīdzēt – gan ar policijas telpu
iepazītu viņu darbu. (Vai dienas remontu, gan degvielas iegādi.

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sagaidāt no
jaunās Saeimas?
Gunita, friziere:
– Vēlos, lai
jaunā Saeima
vairāk domātu
par bērnu nākotni, par to,
lai jaunieši nebūtu spiesti doties
prom uz ārzemēm un justos Latvijai
vajadzīgi, par pensionāriem. Šobrīd
politiķi runā un sola, ka tā darīs,
taču neesmu dzirdējusi nevienu
reālu priekšlikumu, kā viņi to iecerējuši panākt. Protams, svarīgi arī tas,
lai nepaaugstina nodokļus.
Ženija Dinsberga, pensi
onāre:
– Protams, es
kā pensionāre
sagaidu minimālās pensijas
paaugstināšanu, lai nav jāiet uz
sociālo dienestu lūgt maznodrošinātā statuss. Tas ir pazemojoši. Visu
mūžu esmu strādājusi, tāpēc uzskatu, ka esmu tiesīga saņemt normālu
pensiju, lai nav jāknapinās. Vai tas
ir normāli, ka pensija ir mazāka par
iztikas minimumu?
Valērijs, strādā
celtniecībā:
– Lai jaunā Saeima rīkojas un
veicina rūpniecības attīstību,
tādējādi radot
jaunas darba vietas. Lai atbrīvojas
no oligarhiem. Lai palielina pensijas.
Noteikti jāveic arī reformas izglītības
sistēmā, lai tiešām skolas – gan profesionālās, gan augstskolas – spētu
sagatavot zinošus speciālistus, kādu
šobrīd nav.
Inga, mājsaimniece:
– Es sagaidu
godīgumu no
politiķiem. Ja
viņi strādās godīgi, ar atbildību pret tautu, ceru, valsts piedzīvos
izaugsmi. Šobrīd daudz tiek runāts
par to, ka jāveicina dzimstība, lai
uzlabotu demogrāfiskos rādītājus,
taču, manuprāt, ir jāveicina ne tikai
tas, bet arī jāpalīdz tām ģimenēm,
kurās jau aug trīs, četri un vairāk
bērnu.
Daniels, strādājošs students:
– Protams, sagaidu pozitīvas
pārmaiņas. Gribas, lai politiķi
nevis izsauc populistiskus saukļus,
bet vēlētājiem sniedz reālu rīcības
plānu. Noteikti vajag sakārtot nodokļu sistēmu. Manuprāt, varētu
ieviest progresīvo nodokļu sistēmu
– tie, kuri mazāk pelna, maksā mazākus nodokļus, savukārt tie, kuri
vairāk, tad arī lai vairāk samaksā
nodokļos. Minimālo algu varētu
pacelt līdz 300 latiem, saglabājot
to pašu nodokļu slogu, lai cilvēkam
«uz rokas» tiek mazliet vairāk.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

(Vai tas kārtējo reizi neapliecina,
ka valsts nav gatava pildīt savas
funkcijas, lūdzot palīdzību pašvaldībai? – red.) Policija – tā tomēr ir
drošība, un pilsēta ir ieinteresēta,
lai tās cilvēki varētu justies droši.
Tas tikai apliecina pilsētas racionālo domāšanu.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
Jānis Kovaļevskis, foto no
kandidātu personīgā arhīva
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Pirmajā peldsezonā
pārkāpumu bijis maz
No 1.lpp.

Šajā sezonā atpūtnieki lielākoties
tikai brīdināti – kopumā izteikti ap
300 mutisku aizrādījumu, tostarp
par pārdrošu lēkšanu ūdenī no
laipas, peldēšanu aiz bojām, suņu
ievešanu un braukšanu ar velosipēdu peldvietas teritorijā. Tomēr
fiksēti arī četri pārkāpumi (trīs
administratīvā pārkāpuma protokoli, viens uz vietas uzlikts sods) par
alkohola lietošanu sabiedriskā vietā.
A.Lakstīgala norāda, ka problēmas
glābējiem un policistiem radīja tas,
ka peldvietā darbu sāka kafejnīca,
kurā varēja iegādāties arī alu. «Pēc
būtības apmeklētājiem alus glāze
būtu jāiztukšo turpat kafejnīcas teritorijā, bet atpūtnieki tomēr gribēja
ar glāzi doties uz pludmali, uz savu
apmešanās vietu,» stāsta Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks,
piebilstot, ka šādos gadījumos tika
veiktas pārrunas un izskaidrotas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, kas regulē alkohola
lietošanu sabiedriskās vietās. Vēl
problēmas sagādājuši dzīvnieku
saimnieki, kuri labprāt izmantojuši
promenādi pastaigām ar saviem
mīluļiem. «Daudzi bija neizpratnē,
kāpēc dzīvnieks jāved saitē un to
nevar palaist savā vaļā,» piebilst
A.Lakstīgala.
Lai veicinātu sabiedrības izpratni
par uzvedības normām un drošības
pasākumiem peldoties, pašvaldības
policisti rīkoja vairākus informatīvus pasākumus, bet turpmāk
skolēnus par drošību uz ūdens
informēs arī pirms vasaras brīvlaika. «Jāsaka, ka sabiedrība tiešām
mūs uzklausīja un galvenokārt arī
saprata policistu prasības, ieteikumus,» spriež Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks. To apliecina
arī tas, ka glābējiem savas apgūtās
prasmes tā arī nenācās pielietot, tikai tik, cik paraugdemonstrējumos.
«Tad, kad Jelgavā bija triatlona
sacensības, peldēšanas disciplīna
notika Lielupē paralēli pludmalei,

un glābēji palīdzēja trim piekusušiem peldētājiem nokļūt krastā,»
viņš piebilst, norādot, ka kontroli
veic arī Satiksmes uzraudzības nodaļas darbinieki, kuri ar motorlaivu
patrulē pa Lielupi un Driksu pilsētas
teritorijā. Šosezon par nepietiekamu
drošības aprīkojumu uz peldlīdzekļiem sastādīti trīs protokoli, bet viens
– par motorlaivas vadīšanu alkohola
reibumā. «Pēdējos trīs četrus gadus
ūdenssatiksmes intensitāte mazinās, turklāt peldlīdzekļu vadītāji
kļuvuši apzinīgāki – ja vienreiz tiek
sodīti, otrreiz noteikumus vairs
nepārkāpj,» tā A.Lakstīgala.
Lai gan oficiālā peldsezona ir
beigusies, Pašvaldības policijas
darbinieki regulāri turpinās apsekot
gan peldvietu, gan promenādi. «Šo
vietu pilsētnieki tiešām ir iecienījuši, dodas pastaigās, atpūšas, tāpēc
regulāri uzraudzīsim kārtību tajā,»
tā A.Lakstīgala. Viņš cer, ka nākotnē
izdosies paplašināt videonovērošanu
objektā un pieslēgt to vienotajam pilsētas videonovērošanas tīklam, jo tas
būtiski atvieglotu policijas darbu.
Nākamā oficiālā peldsezona tiks
atklāta 2012. gada 15. maijā. Prognozējot, ka pludmale kļūs arvien
populārāka, Pašvaldības policija
plāno sagatavot vēl trīs, piecus
glābējus, lai nodrošinātu kārtību
peldvietā. Šobrīd speciālās glābēju
apmācības izgājuši un sertifikātu
ieguvuši pieci Pašvaldības policijas
darbinieki, kuri, lai nezaudētu
iemaņas un uzturētu savu fizisko
formu, pastiprināti apmeklēs
peldēšanas nodarbības. Glābējus
apmāca Rīgas Pašvaldības policija,
ar kuru mūsējiem izveidojusies
laba sadarbība. «Glābēju skaits ir
jāpalielina, jo, domājams, pludmales apmeklētāju nākamgad būs vēl
vairāk. Tāpat neesam pasargāti
no kadru mainīguma, un Pasta
salas attīstības projekts nākotnē
paredz ierīkot peldvietu arī Liel
upes kreisajā krastā,» norāda
A.Lakstīgala.

Par projekta konkursu 2011. gadam (2. kārta)
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projekta konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2011. 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, kuras 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. paredz remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādi sabiedrisku objektu remontam (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) sabiedrisko organizāciju darbības
nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. īsteno sociālu programmu,
5. īsteno pašvaldības funkciju, ja tās deleģētas organizācijām,
6. nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai, administratīvajiem izdevumiem.
Fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas
pilsētas pašvaldības izveidotas programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam vienam budžetam
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 30.09.2011. plkst.14.30 slēgtā aploksnē. Katru
projektu 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 30.09.2011. Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 30.10.2011. Projektu pieteikumi, kuros
nebūs ievērotas norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
Projektu sagatavošana brīvā formā, izmantojot mūsu sagatavoto pieteikuma veidlapu, kuru var atrast pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv vai saņemt Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā (131. kabinets).
Konsultācijas par projektu sagatavošanu – M.Čaniža, tālrunis 63005508.
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Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsludinājusi 2. kārtu konkursam, kas paredz atbalstu
atjaunojamo energoresursu izmantošanai
mājokļos. Pirmajā kārtā
atbalstu saņēmuši arī vairāki jelgavnieki, tostarp
Jānis Valdmanis, kurš
plāno privātmājai uzstādīt saules kolektorus siltā
ūdens nodrošināšanai.
«Jau tad, kad māju vēl būvēju, bija
doma likt saules kolektorus – biju izpētījis situāciju, ievācis informāciju,
noskaidrojis aptuvenās izmaksas.
Bet kaut kā toreiz parēķināju, ka
ieguldījums ir diezgan liels un tik
drīz neatmaksāsies, un tā arī kolektorus neuzliku. Bet, kad uzzināju
par šo projektu, nolēmu pieteikties,
jo, saņemot fondu atbalstu, paša ieguldījums samazinās uz pusi, līdz ar
to tas arī atpelnīsies ātrāk,» stāsta
J.Valdmanis. Tiesa, pirms nedaudz
vairāk kā diviem gadiem, kad mājā
veidota apkures sistēma, īpašnieks
domājis dažus soļus uz priekšu un

uzstādījis ūdens boileri, kuram var
pieslēgt kolektorus, līdz ar to tagad
tikai jāiegādājas kolektori, jāuzliek
uz jumta, jāpievada apkures telpai
un jāpieslēdz boileram. Nekādi pārbūves darbi vai jauns boilers nebūs
nepieciešams.
Mājas īpašnieks stāsta, darbi
gan atlikti uz pavasari, jo ziemas
periodā no kolektoriem liela labuma
nav, tāpēc viņš nolēmis pagaidīt
un uzstādīt tos tieši pirms vasaras
sezonas, kad arī efektivitāte ir
vislielākā. «Mums mājās ir gāzes apkures sistēma, kas līdz šim sildīja arī
ūdeni, bet drīzumā boileri sildīs gan
gāze, gan no saules siltuma iegūtā
enerģija. Un, cik esmu parēķinājis,
vasarā ūdens sildīšanai gāzi vairs
vispār nevajadzēs izmantot,» stāsta
J.Valdmanis. Lai nodrošinātu silto
ūdeni, uz jumta plānots uzstādīt trīs
saules kolektorus, katru apmēram
divu kvadrātmetru platībā. Projekta
kopējās izmaksas ir ap 2800 latu, no
kurām pusi – 50 procentus jeb 1400
latus – segs struktūrfondi.
VARAM informē, ka Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
atbalstu iespējams saņemt, piesakot projektus konkursa «Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā» 2. kārtā.

Jānis Valdmanis
ir viens no tiem
jelgavniekiem, kuru
projekts konkursa
«Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā» 1. kārtā
atbalstīts. Viņš par
gandrīz 3000 latu
plāno uzstādīt saules kolektorus siltā
ūdens nodrošināšanai. No struktūrfondiem saņemtais
līdzfinansējums būs
50 procenti – nepilni 1500 lati.
Foto: Ivars Veiliņš
Kopējais šīs kārtas pieejamais finansējums ir 6 975 559,16 lati. No
šiem līdzekļiem vienam projektam
maksimāli pieejamā summa būs
līdz 50 procentiem no kopējām
projekta izmaksām, bet ne vairāk
kā 7000 lati. Konkursa mērķis
ir atbalstīt mazu jaudu iekārtu
iegādi un uzstādīšanu dzīvojamajās mājās, kas ļauj izmantot
siltumenerģiju un elektroenerģiju
no atjaunojamajiem resursiem,
piemēram, saules baterijas, vēja
ģeneratorus, biomasas apkures
katlus, siltumsūkņus un citus. Pieteikties atbalstam var dzīvojamās
mājas īpašnieks vai daudzdzīvokļu
nama dzīvokļu īpašnieku veidota
biedrība.
Projektus var iesniegt līdz 1.
novembrim. Konsultācijas un
padomus var saņemt arī Zemgales
reģionālajā Enerģētikas aģentūrā
Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,
vai pa tālruni 63080205.
1. kārtā kopā tika atbalstīti vairāk nekā 1200 projekti, no kuriem
21 Jelgavā un 39 Jelgavas novadā.
Apmēram 38 procenti atbalstīto
projektu paredz mājsaimniecībās
iegādāties vai uzstādīt siltumsūkņus, bet 34 procenti – saules
kolektoru sistēmas.

Mobilitātes nedēļā rosina iztikt bez auto un
piedalīties veloorientēšanās sacensībās
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 22. septembrim ikviens aicināts piedalīties
Eiropas Mobilitātes nedēļas aktivitātēs. Skolēniem
notiks izglītojošas lekcijas
par drošību, 18. septembrī – veloorientēšanās
Jelgavā, bet 22. septembrī, domājot par vides
saudzēšanu, pilsētnieki
aicināti piedalīties akcijā
«Diena bez auto!».

Šogad Mobilitātes nedēļas tēma
– «Alternatīvā mobilitāte», tāpēc
arī Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP) aicina iedzīvotājus
atbalstīt alternatīvu mobilitāti:
atteikties no auto par labu mazāk
gaisu piesārņojošiem, klusākiem
transportlīdzekļiem.
SIP speciāliste Evika Kaufelde informē, ka Mobilitātes nedēļa Jelgavā
sāksies 16. septembrī ar izglītojošām
lekcijām bērniem «Drošais ceļš uz
skolu», kurās pirmklasniekiem
stāstīs par drošību uz ceļa. Lekcijas

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2011. gada 28. jūlija lēmumu Nr.8/3
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 28. JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.11-20
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 23. SEPTEMBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10-15
«JELGAVAS PILSĒTAS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta trešo daļu un 43. panta
pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.10-15 «Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi» («Latvijas
Vēstnesis» Nr.177 (4369) 2010. gada 9. novembris) šādus grozījumus:
1. Papildināt 2. punktu ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.3. trokšņošana – persona ar savu balsi vai rīcību rada troksni, kā arī pieļauj
troksni, ko rada trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas».
2. Papildināt noteikumus ar 12.¹ punktu šādā redakcijā:
«12.¹ Par trokšņošanu, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju
normālu darbību, bet nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar
Jelgavas pilsētas pašvaldību, un troksnim nav pastāvīgs raksturs – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti
viena gada laikā, – uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.»

notiks Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā, 6. vidusskolā, 2., 3. un 4.
pamatskolā sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.
Bet svētdien, 18. septembrī,
pulksten 13 pilsētā tiks dots starts
veloorientēšanās sacensībām, kad
komandām 2 – 3 cilvēku sastāvā būs
pilsētā jāmeklē noteikti foto punkti
un jāveic izaicinājuma uzdevumi.
Galvenais pārvietošanās līdzeklis ir
velosipēds, un uzvarēs tā komanda,
kura iegūs visvairāk punktu. Rūpējoties par dalībnieku drošību, pasākuma organizatori aicina izmantot
velo ķiveri. Ja tās nebūs, komanda
saņems soda punktus. Reģistrēšanās sacensībām – no pulksten 12.20
Raiņa parkā, kur būs arī starts un
finišs. Sīkāk iepazīties ar sacensību
nolikumu var SIP mājas lapā: www.
sib.jelgava.lv.
Savukārt 6. – 9. klašu skolēniem
domātais pasākums «Alternatīvā
mobilitāte» notiks 21. septembrī
pulksten 14 Hercoga Jēkaba laukumā. Skolēni tiks iepazīstināti
ar riskiem, ko rada gaisa piesārņojums no auto izplūdes gāzēm
un CO2 izmeši, gūt ierosmi, kā var
rīkoties, lai saudzētu dabu un vidi.
Tāpat varēs vērot, kā veic gaisa
kvalitātes mērījumus.
Bet 22. septembrī ikviens rosināts
domāt par vidi un piedalīties akcijā
«Diena bez auto!» – pārvietoties
kājām vai izmantojot alternatīvus
pārvietošanās veidus. Akcijas mērķis ir popularizēt videi nekaitīgākus
pārvietošanās veidus.
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Īsi
 Trešdienas rītā minūti pirms pulksten 9 ātrā palīdzība saņēma izsaukumu uz Raiņa ielu, kur būvdarbu
zonā bija noticis darba negadījums
– strādājot tranšejā, vīrieti apraka
smilšu nogruvums. Mediķi notikuma
vietā konstatēja, ka strādnieks negadījumā gājis bojā. Bojāgājušais vīrietis
bija SIA «Kulk» darbinieks, kurš strādājis
par cauruļvadu montieri. Negadījuma
vietā ieradās glābēji, Valsts policija, Valsts
darba inspekcija. Kā stāsta VUGD Jelgavas daļas komandieris Artūrs Hroļenko,
cietušais jau bija no tranšejas izrakts
pirms glābēju ierašanās. Iespējams, to
izdarīja kolēģi. Bojāgājušais ir 25 gadus
vecs. Negadījums notika Raiņa un Mātera
ielas krustojumā, kur notiek Raiņa ielas
ūdensvada rekonstrukcijas darbi. Ģenerāluzņēmums un galvenais darbu veicējs
objektā ir CBS «Igate», bet SIA «Kulk»
ir apakšuzņēmējs. Šobrīd negadījumu
turpina izmeklēt Valsts darba inspekcija,
kas, visticamāk, uz izmeklēšanas laiku
ierobežos būvdarbus Raiņa ielā.
 Pēc biedrības «Ēdelveiss» un tās
priekšsēdētāja Vadima Račika iniciatīvas
Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP) sadarbībā ar Sporta servisa
centru 24. septembrī no pulksten 11
Sporta hallē organizē Jelgavas NVO
Sporta dienu. Sporta spēlēs aicināti
piedalīties visi Jelgavas pilsētas nevalstiskajās organizācijās iesaistītie kopā
ar ģimenēm. Pieteikties var līdz 19.
septembrim SIP, norādot kopējo dalībnieku skaitu un pārstāvēto organizāciju.
Pieteikties var arī pa tālruni 63022724,
27842165 (Jeļena Grīsle) vai pa e-pastu:
jelena.grisle@dome.jelgava.lv, nosūtot
pieteikuma anketu, kas pieejama SIP
mājas lapā: www.sib.jelgava.lv.
 Nedēļas nogalē Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē
ordinācijas dievkalpojumā iesvētīts
jaunais Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, kas pārņēmis Jelgavas
diecēzes vadību. Šogad pāvests Benedikts XVI pieņēma Jelgavas diecēzes
vadītāja bīskapa Antona Justa lūgumu
atbrīvot viņu no ieņemamā amata
un nominēja priesteri E.Pavlovski par
Jelgavas bīskapu. Par jaunā kandidāta
izvēli bīskaps A.Justs paziņoja 22. jūlijā,
kad nolika savas pilnvaras. E.Pavlovskis
par bīskapu izvēlēts pēc aptaujām,
kas vairākās kārtās tika veiktas gan
garīdzniecības, gan katoļticīgo vidū.
Jelgavas diecēzē ir 80 520 kristīti katoļi,
no kuriem trešā daļa ir aktīvi praktizējoši
kristieši.
 Zemgales nevalstisko organizāciju
un pašvaldību pārstāvji 29. septembrī pulksten 10 aicināti uz Zemgales
NVO konferenci un forumu «Kvalitatīva un mērķtiecīga sociālā partnerība», kas notiks Jelgavas pils Sudraba
zālē. NVO pieteikties forumam var līdz
27. septembrim, nosūtot savu kontaktinformāciju uz e-pastu: aivars@zemgalei.lv vai zvanot pa tālruni 63021910.
Foruma darba kārtība atrodama mājas
lapā: www.zemgalei.lv.
 Nedēļas nogalē Jelgavā notiks divi
bērnu mantu tirdziņi. 17. septembrī
pulksten 11 sadarbībā ar interneta
portālu www.calis.lv bērnu mantu
tirdziņš būs bijušās cukurfabrikas telpās
Cukura ielā 22. Tirdziņa organizatore
Līga Rulle stāsta, ka tur mammas varēs
pirkt, pārdot un mainīt savu bērnu lietas, piemēram, drēbes, apavus, ratiņus,
rotaļlietas. Sīkāka informācija par tirgus
norisi un iespēju tirgoties – pa tālruni
29130074 vai e-pastu: ligarulle@gmail.
com. Bet svētdien, 18. septembrī, no
pulksten 10 līdz 14 ģimenes kafejnīcā
«Hercogs» norisināsies bērnu apģērbu
un mantu tirdziņš, kurā varēs iegādāties
jaunu un lietotu apģērbu un apavus
bērniem, lietas grūtniecēm, dažādus
aprūpes piederumus, kā arī darbosies
īpašais stūrītis «Dāvinu».

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

Visās
vecuma
grupās

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

Ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris

«Zemenītē» jumta izbūve
nav aizkavējusies

Budžeta plānošana –
rīks cīņai ar
finansiālām grūtībām
Rūpīga budžeta plānošana ir atslēga
uz veiksmīgu ienākumu un izdevumu
sabalansēšanu, iespēju ietaupīt vai
pat uzkrāt naudas līdzekļus, kā arī
izvairīties no nevajadzīgiem aizņēmumiem. Ir novērots, ka septembris,
īpaši ģimenēm, saistās ar papildu
izdevumu sarakstu. Tās ir palielinātas
izmaksas, kas saistītas ar bērnu skolas
gaitu uzsākšanu. Taču, rūpīgi izanalizējot savus ienākumus un izdevumus,
var atrast veidus, kā ietaupīt un pat
uzkrāt.
Pirmais solis veiksmīgai budžeta
plānošanai ir rūpīga ienākumu un
izdevumu uzskaite. Mēneša griezumā
izkristalizēsies prioritātes un naudas līdzekļu daudzums, kas nepieciešams.
Otrais solis pēc ienākumu un izdevumu uzskaites ir iegūto rezultātu
analīze. Analīzē var atklāties situācija,
ka budžets ir sabalansēts – izdevumi
ir pamatoti un pārdomāti, tie nepārsniedz ienākumus. Bet pretējā gadījumā ir jāatbild uz dažiem jautājumiem,
kas palīdzēs situāciju mainīt. Pirmkārt,
cik daudz no kopējiem ienākumiem
iztērēts katrai no izdevumu kategorijām. Otrkārt, cik procentuāli iztērēts
sev būtiskām lietām un cik daudz no
tēriņiem ir impulsīvi pirkumi. Treškārt,
kā šie tēriņi atspoguļo dzīves prioritātes un cik daudz iztērēts lietām,
kas ir mazsvarīgas. Pēc atbildēm uz
šiem jautājumiem katrs var mainīt un
uzlabot situāciju.
Iepriekš minētie principi vairāk attiecināmi uz ietekmējamajām izmaksām,
bet arī neizbēgamās izmaksas var
ietekmēt. Būtiski definēt, kas ir tiešām
nepieciešams un kā trūkumu cilvēks
nemaz neizjustu. Piemēram, ja televizors tiek ieslēgts vienu reizi nedēļā, lai
noskatītos divus ziņu raidījumus, un
ir neapmierinātība ar to, ka televīzija
neko nepiedāvā, tad varbūt 100 televīzijas kanāli nemaz nav nepieciešami.
Vai arī – ja mājās dators tiek ieslēgts
reti un tikai tādēļ, lai pārliecinātos,
ka tas joprojām darbojas, tad maksa
par internetu, ko neviens neizmanto,
arī ir lieka.
Kad personīgās finanses ir sakārtotas,
nākamais solis ir līdzekļu uzkrāšana.
Tam ir nepieciešams ilgtermiņa uzkrāšanas mērķis – tas var būt gan konkrēts pirkums, gan arī naudas summa,
kas stāv kontā «nebaltām dienām». Tas
ir individuāls lēmums. Konkrēts mērķis
palīdz katru mēnesi novirzīt naudu uzkrājumam. Populāra ir formula par 10
procentiem no saviem ienākumiem,
ko katru mēnesi vajag novirzīt uzkrājumiem. Uzkrāšanas veiksmes formula
noteikti ir arī strikta pieturēšanās pie
savas izveidotās personiskās budžeta
plānošanas un taupīšanas sistēmas.
Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz
«Nordea» bankas klientu apkalpošanas
centru «Jelgava» Lielajā ielā 17a katru
darba dienu no pulksten 9.30 līdz 18.
Ja ir jautājumi par bankas sniegtajiem
pakalpojumiem, konsultāciju var
saņemt arī pa tālruni 63012355 vai
67096096. Vairāk informācijas – www.
nordea.lv

«Mani bērni apmeklē bērnudārzu
«Zemenīte». Nu jau vismaz divus mēnešus tiek remontēts ēkas jumts. Bērnudārzs nestrādāja. Jumtam bija jābūt
gatavam līdz 22. augustam, bet nebija.
Bērnus sāka pieņemt vienu nedēļu
vēlāk, kaut arī jumts joprojām nebija
gatavs, un tas nav gatavs arī tagad. Pa
šo laiku ir uzslietas spāres, tās pārklātas ar plēvi, kuru vējš regulāri norauj.
Otrā stāva grupiņu telpas lietus ūdens
ir nopludinājis, sabojātas mēbeles,
griesti. Teritorija ap ēku ir norobežota,
lai bērni nestaigātu garām, celtnieku
vajadzībām uzstādīta tualete, kas
smird jau pa gabalu,» situāciju atklāj
Elīna, norādot, ka, piemēram, kādā
sestdienā, kad bija labs laiks un celtnieki varētu strādāt, ap pusdienlaiku
parādījās daži vīri, patēloja strādāšanu
un nozuduši, nākamajā dienā vispār
nav ieradušies. «Kad vienreiz Jelgavas
vadība parūpēsies par savu bērnudārzu
un beigs pakļaut bērnus riskam tikt
traumētiem remontdarbu laikā, kad
personāls beidzot varēs normāli strādāt un nodarboties ar bērniem, nevis
kopt noplūdušās telpas?! Vai celtnieki
izremontēs arī sabojātās telpas un
kompensēs zaudējumus par sabojātajām mēbelēm? Kad tiks pabeigts jumta
remonts un sakopta teritorija?» vēlas
noskaidrot Elīna.
«Jumta rekonstrukcija pirmsskolas
izglītības iestādē «Zemenīte» rit pēc
plāna, un pašlaik nobīdes no grafika
darbu gaitā nav būtiskas,» akcentē
Jelgavas Izglītības pārvaldes speciālists
Andris Baltais, skaidrojot, ka akts par
būvdarbu uzsākšanu ar SIA «Pro Dev»
parakstīts 14. jūlijā un saskaņā ar līgumu tiem jābūt pabeigtiem 20. septembrī. «Bērnudārza ēka sastāv no divām
daļām: vienstāva korpusā izvietota
virtuve, bet divstāvu ēkā – grupiņas,

Pašlaik bērnudārzā «Zemenīte» norit jumta rekonstrukcijas 1. kārta – virs grupiņu
telpām tiek izbūvēts divslīpņu jumts. Saskaņā ar līgumu darbiem jābūt pabeigtiem
20. septembrī, taču savas korekcijas var ieviest laika apstākļi. Foto: Ivars Veiliņš
un šajā reizē – jumta rekonstrukcijas
1. kārtā – divslīpņu jumts tiek būvēts
un siltināts virs grupiņu telpām. Tiesa
gan – jumta izbūves procesu ļoti lielā
mērā ietekmē laika apstākļi, un diemžēl šoreiz, izbūvējot divslīpņu jumtu,
nebija iespējams izvairīties no lietus
iekļūšanas atsevišķās grupiņu telpās.
Taču lietus ūdens radītos bojājumus tajās uzņēmums jau novērsis par saviem
līdzekļiem,» stāsta A.Baltais, norādot,
ka vēl atlicis izremontēt kāpņutelpu,
kas drīzumā arī tiks izdarīts.
Šonedēļ «Zemenītē» tiks pabeigta
nesošo jumta konstrukciju izbūve un
būvnieki sāks klāt jumta segumu.
«Iespējams, darbi mazliet iekavēsies,
taču tam būs objektīvi iemesli – šiem
darbiem nepiemērotie laika apstākļi,»
tā speciālists, gan uzsverot, ka agrāk
jumta izbūvi nebija iespējams uzsākt,
jo darbi varēja sākties tikai pēc tam,

Bērzu kapu jaunajā
daļā būs aka
Zigrīda Laščevska ir neizpratnē, kāpēc
pēdējā laikā nav kopti Bērzu kapi. «Kapu
kopiņas tuvinieki ir sakopuši, taču kopumā
kapu jaunā daļa ir nolaista – ejas aizaugušas, ūdens tvertnes arī vairs nav, tāpēc
nav iespējams aplaistīt stādījumus,» stāsta
Z.Laščevska, norādot, ka iepriekš vienmēr
bijis patīkami apmeklēt Bērzu kapus, jo tur
valdījusi tīrība un kārtība, taču šajā gadā iepriekš tik ierastie «simtlatnieki» tur nav manīti strādājam. «Kāpēc «Pilsētsaimniecība»
cilvēkiem, kuri strādā par stipendiju, vairs
neliek sakopt Bērzu kapus? Vismaz taciņas
jau vajadzētu savest kārtībā,» tā viņa.
«Arī pašlaik Bērzu kapsētā, tāpat kā
visās pārējās, bezdarbnieki, kuri strādā par
80 latu stipendiju, tiek nodarbināti, un tur
strādā pieci seši cilvēki, kas regulāri kapsētu
kopj,» stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Kapsētu apsaimniekošanas
daļas vadītāja Solvita Vaivode. Viņa pieļauj,
ka nesakoptības sajūta jaunajā Bērzu kapu
daļā rodas tādēļ, ka ir ļoti liels pamesto kapavietu skaits, turklāt nereti līdzekļu trūkuma
dēļ tuvinieki apkopj tikai kapa kopiņu, bet
visa pārējā kapavieta aizaug ar zāli.
«Reizi mēnesī taciņas un nekoptās
kapavietas tiek nopļautas. Esam sākuši arī
nezāļu iznīdēšanu bezpiederīgo apbedīšanas
vietā, miglojot ar speciāliem preparātiem. Ja
tas dos rezultātus, tad miglosim arī taciņas
jaunajā kapu daļā,» norāda S.Vaivode.
Savukārt, atbildot uz jautājumu par
ūdens tvertņu trūkumu, viņa skaidro, ka
ūdens konteineri novākti, jo kapu jaunajā
daļā notiek akas rakšana. «Šomēnes darbs
tiks pabeigts, līdz ar to problēmu ar ūdeni
laistīšanai vairs nebūs,» tā S.Vaivode.

kad nokārtotas visas nepieciešamās
formalitātes, turklāt sadārdzinājuma
dēļ šim mērķim bija nepieciešams papildu finansējums.
«Manuprāt, lasītājas iebildes ir
nepamatotas, jo būvniekiem tiešām
ir ļoti saspringts darba grafiks. Arī
darbu gaita tiek rūpīgi uzraudzīta,
lai nepieļautu nekādas atkāpes no
projekta,» tā A.Baltais, piebilstot, ka
īpaši tiek domāts arī par bērnu drošību.
«Darbu zona ir norobežota, personāls
Sagatavoja Sintija Čepanone
instruēts, tāpēc var teikt, ka radīti visi
apstākļi, lai maksimāli izslēgtu jebkāda
negadījuma iespējamību,» tā viņš, vecākus un iestādes darbiniekus īslaicīgās
neērtības aicinot uztvert ar sapratni,
jo rezultātā ēkai būs izbūvēts un no«2010. gada 6. maijā laikrakstā tika publisiltināts divslīpņu jumts, kas būtiski
cēts pilsētas autobusu kustības saraksts. Līdz
uzlabos apstākļus grupiņu telpās.
šim sarakstā notikušas daudzas izmaiņas,
bet galvenais, ka šis avīzes numurs ir tā
Sagatavoja Sintija Čepanone
nolietojies, ka teju pilnīgi iziris!» vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta pensionāre Lauma.
Viņa rosina izdot mazu brošūriņu, kas būtu
stingrākos vāciņos nekā avīzes lapas.

Autobusu maršrutu
izdrukas var saņemt

Ietvju sakārtošanu projektā veikt nedrīkstēja
«Rakstu sakarā ar vērienīgo maģistrālā ūdensvada rekonstrukcijas projektu Garozas ielā. Projekts pabeigts,
Garozas iela puslīdz sakopta, taču
aizmirsies ir par Garozas un Aviācijas
ielas stūra un tam piegulošās Aviācijas ielas sakopšanu – kas notiks ar
šo Aviācijas ielas posmu?» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Līga, piebilstot – pārsteidz tas, ka 600 000 vērtā projektā
neatrodas vēl pārsimts latu, lai savestu
kārtībā gājēju celiņu un pie mājas esošo
piebrauktuvi, kura remontdarbu laikā
bija tik nepieciešama, lai nodrošinātu
satiksmi.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka Garozas ielas sakārtošana noritēja projekta «Melioratīvās sistēmas
rekonstrukcija cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajās teritorijās
Jelgavas pilsētā» gaitā un saskaņā ar
to piešķirtos līdzekļus izmantot citiem
mērķiem nebija iespējams – tie bija
paredzēti tikai lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijai un ceļa seguma
virskārtas atjaunošanai. Un vienlaicīgi,
realizējot savu projektu, ūdenssaimniecības komunikācijas sakārtoja SIA
«Jelgavas ūdens», lai pēc tam darbu dēļ
noasfaltēto Garozas ielu atkal nevaja-

dzētu uzrakt.
Taču dome, izvērtējot situāciju,
nolēma piešķirt papildu līdzekļus,
lai Garozas ielā posmā no Brīvības
bulvāra līdz dzelzceļam brauktuves labajā pusē virzienā uz Garozu
uzlabotu apgaismojumu, sakārtotu
autostāvvietas pie Cukurfabrikas
stacijas, kā arī posmā no Aviācijas
ielas līdz dzelzceļam abpus ceļam
ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem atjaunotu gājēju ietves, kā
arī posmu Aviācijas ielā, kas bija

Garozas ielas sakārtošanai paredzētos līdzekļus
drīkstēja izmantot tikai
lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijai un
brauktuves virskārtas
atjaunošanai, taču
pašvaldība par saviem
līdzekļiem iespēju robežās ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem
uzlabojusi arī atsevišķas
gājēju ietves, tostarp
Aviācijas ielas posmā
no Garozas ielas, kas
bija kritiskā stāvoklī. Tur
uzbērts un noblietēts
frēzētais asfalts.
kritiskā stāvoklī.
«Lasītājas minētajā Aviācijas ielas
posmā no Garozas ielas ietves pirms
tam praktiski nebija, taču, izvērtējot
šī posma stāvokli, tur, līdzīgi kā gājēju ietvēm Garozas ielā, uzbērts un
noblietēts frēzētais asfalts, tādējādi
kaut nedaudz uzlabojot pārvietošanās
iespējas gājējiem,» skaidro pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
vecākā projektu vadītāja.

SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP)
komercdirektore Viktorija Ļubļinska norāda, ka gan finansiālu, gan arī tīri praktisku
apsvērumu dēļ brošūras, kurā būtu apkopoti visu pilsētas autobusu kustības saraksti,
izdošana nebūtu racionāla. «Turklāt vienam cilvēkam visbiežāk nav nepieciešama
informācija par to, kā kursē autobusi visos
maršrutos,» norāda V.Ļubļinska, piebilstot,
ka visu autobusu kustības saraksts pieejams
JAP mājas lapā www.jap.lv, sadaļā «Izdrukas», apakšsadaļā «Maršrutu izdrukas».
Būtiski, ka tur pieejams pilsētas autobusu
saraksts ar jaunākajām izmaiņām, pēdējo
reizi saraksts aktualizēts 1. augustā.
«Apzināmies, ka ne visiem cilvēkiem ir
pieejams internets, tādēļ jau vairākus gadus
piedāvājam nepieciešamās maršrutu izdrukas klientam bez maksas nosūtīt pa pastu,»
tā JAP komercdirektore, arī Laumas kundzi
aicinot uzņēmumam darīt zināmu, kuros
maršrutos autobusu kustības saraksts
nepieciešams, un JAP to izdrukās un pa
pastu nosūtīts klientam. Turklāt šo iespēju
JAP nodrošina bez maksas.
Cilvēkam vien jāpiezvana JAP Pārvadājumu daļai pa tālruni 63045937, jānosauc
precīza adrese un maršruti, kuru izdrukas
vēlas iegūt.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Sagatavoja Sintija Čepanone

Dobeles šosejā veloceliņam apmales vairs netraucē
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Inese, paužot
neizpratni par jaunizbūvēto veloceliņu
rekonstruētajā posmā Dobeles šosejā. «Kādās brīvdienās nolēmām izmēģināt jauno
veloceliņu Dobeles šosejā – likās, būs forši.
Taču liels bija mūsu pārsteigums, kad nācās izjust augstās un asās apmales vietās,
kur veloceliņu šķērso iebraucamie ceļi.
Rezultātā mūsu brauciens pārvērtās par
īstu murgu, jo apmales pārvarēt, braucot
ar velosipēdu, bija vienkārši neiespējami.

Vairs pa šo celiņu neriskēšu braukt,» saka starpība,» situāciju skaidro pašvaldības
jelgavniece.
aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done.
Šāda situācija Dobeles šosejas posmā
Viņa akcentē, ka līdz ar darbu noslēgvarēja būt laikā, kad ceļa braucamajai daļai šanos starpība starp ietvi un braucamo
bija uzklāta tikai asfalta apakškārta vai arī daļu izlīdzināta līdz minimumam, tādējādi
laikā, kad virskārta ielai jau bija uzklāta, velobraucēji var droši un ērti pārvietoties pa
taču Dobeles šosejas pieslēgumos tas vēl jaunizbūvēto veloceliņu Dobeles šosejā – apnebija izdarīts. «Tā rezultātā starp ietvi males ielu pieslēgumos vairs netraucē.
un braucamo daļu Dobeles šosejā veidojās
apmēram četrus centimetrus augstuma
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris

Aicina apgūt slidotprasmi

Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS)
2011./2012. m.g. iecerējusi pievērst
pastiprinātu uzmanību slidot apmācības organizēšanai 4 – 6 gadus veciem
bērniem. Dalības maksa ir 20 lati mēnesī
vienam bērnam. Nodarbības Krājbankas
ledus hallē notiks otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10.15 līdz 11.15. Šogad
JLSS visiem bērnudārza audzēkņiem, kas
vēlēsies apgūt slidot prasmi, iegādāsies
slidas, ceļu un elkoņu sargus un ķiveres.
JLSS plāno vērst plašumā bērnu slidot
prasmi, līdzīgi kā tas ir ar peldēt apmācību.
Pēc slidot apmācības kursa bērni var turpināt nodarbības daiļslidošanas un hokeja
grupās. Iespējams, ka tuvākajā laikā būs
nodarbības arī šorttrekā. Informācija pa
tālruni 63007222, 20384690.

3:3 čempionātā – 10. vieta

Pirmajā pasaules U18 čempionātā basketbolā Rimini 3:3
Latvijas komanda
izcīnījusi 10. vietu,
izšķirošajā spēlē ar
19:21 zaudējot Tunisijas basketbolistiem.
Latviju pārstāvēja Jelgavas Sporta skolas
audzēkņi Oskars Liepiņš, Uvis Stroganovs,
Rihards Adiņš un Česlavs Mateikovičs. Latvijas komanda uzvarēja Turcijas, Anglijas,
Jaunzēlandes, Nepālas, Vācijas, Japānas,
Puertoriko, Grieķijas basketbolistus. Diemžēl
R.Adiņš komandai palīdzēja tikai pirmās
piecas spēles, jo guva traumu. Čempionātā
uzvarēja Jaunzēlandes komanda, kas vienīgo zaudējumu turnīra laikā piedzīvoja pret
mūsu komandu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Tēmē uz pasauli

Otrdien, 20. septembrī, pulksten 10
Jelgavas Sporta hallē (Mātera ielā 44a)
notiks atlases sacensības 2012. gada
pasaules skolu čempionātam volejbolā.
Jelgavu tajās pārstāvēs Spīdolas ģimnāzijas zēni, informē pilsētas Sporta metodiskās apvienības vadītājs Andris Lukss.
Vēl atlases turnīrā piedalīsies Ozolnieku
zēni un meitenes, Daugavpils meitenes,
Kokneses zēni. Uzvarētājkomandas
(viena zēnu un viena meiteņu) izcīnīs
tiesības startēt pasaules skolēnu čempionātā 2012. gadā, kas notiks Francijā.
Latvijas atlases turnīra nolikums nosaka,
ka spēlēts tiks līdz diviem uzvarētiem
setiem (sets – līdz 21 punktam). Sacensību dalībnieku vecums: 1995. – 1998.
dzimšanas gads.

Hokejistiem pirmā spēle

Sestdien,
17. septembrī, pulksten
17.30 Latvijas
Krājbankas
ledus hallē
Jelgavā savu
pirmo spēli
Latvijas hokeja virslīgas šā gada čempi
onātā aizvadīs HK «Zemgale/JLSS» trenera
Jevgeņija Linkeviča vadībā. Mūsu pretinieki
būs HK «Elektrēnu enerģija». Kopumā
čempionātā piedalīsies desmit komandas:
SK «Liepājas metalurgs», HK «Ozolnieki/
Monarch», DHK «Latgale», «SMScredit.
lv», «Zemgale/JLSS», HS «Rīga/Prizma»,
HS «Rīga/LSPA», SK «Rīga 95», «Elektrēnu
Energija» un HK «Juniors».

Sporta dienā grib redzēt
lielāku atsaucību
 Ģirts Pommers

10. septembrī Zemgales
Olimpiskajā centrā visas
dienas garumā norisinājās Sporta diena, kura šoreiz tika organizēta kopā
ar Jelgavas sadraudzības
pilsētu Šauļiem. Pasākuma
programma bija vispusīga,
apmeklētāji varēja iepazīties
ar pilsētas sporta klubu piedāvājumu, kā arī piedalīties
individuālās sacensībās vai
komandu sporta veidos.
Reģistrācija sacensībām sākās pulksten 10, tomēr iedzīvotāju aktivitāte
nebija liela – pirmās individuālās sacensības (mucas celšana) pulcēja vien
dažus interesentus. Arī volejbola sacensības neguva plašu atsaucību – desmit
minūtes pirms noteiktā sacensību
starta reģistrējušās bija tikai divas komandas, tomēr pēdējās minūtēs paguva
pieteikties vēl trīs. Aktivitātes ziņā
gan jāuzteic Šauļu sportisti, kuri bija
atbraukuši ar diviem autobusiem un ne
tikai aktīvi piedalījās visās iespējamās
sacensībās, bet arī atbalstīja savējos.
Jelgavas sporta dzīves vadītājs Juris
Kaminskis atzīst, ka dalībnieku skaits
varētu būt lielāks. «Ņemot vērā, ka
piedalījās arī skolas, kopumā pasākumā
iesaistījās aptuveni 700 dalībnieku, un
tas ir maz. Iepriekšējos gados aktivitāte
bija lielāka, un Sporta dienā pulcējām
līdz pat 2000 cilvēku. Vairāk cerējām
uz ģimenēm ar bērniem. Komandu
sporta veidos pārsvarā piedalījās tie,
kuri ikdienā darbojas kādā klubā vai
sporta skolā, bet mums vairāk gribējās redzēt jelgavniekus, kuri ikdienā
nesporto. Iespējams, Sporta diena
turpmāk jāaizvada vairākās dienās,
lai atsevišķas populārākās sacensības
īpaši izceltu. Vai tas būtu futbols, vai
strītbols – tas nav tik būtiski, galvenais, lai piedalās pēc iespējas vairāk
jelgavnieku, kuri ikdienā nesporto,»
rezumē J.Kaminskis.

Visvairāk komandu – 15 – piedalījās strītbolā, kur visprestižākajā un
spēcīgākajā grupā triumfēja Šauļu
sportisti, finālā pieveicot komandu
«Binoklis», kuras sastāvā līdz ar Mārtiņu Ivanovu un Mareku Bundzinski
spēlēja viens no labākajiem Latvijas strītbolistiem Edgars Krūmiņš.
Arī pārējās vecuma grupās mūsu
kaimiņi ieņēma godalgotas vietas.
Strītbola entuziasti, kas apvienojušies komandā «JAK–42» (dzeltenajos
kreklos), šoreiz izcīnīja 3. vietu. Juris
Kaminskis skaidro, ka vairākas mūsu
Sporta skolas grupas ir pārbaudes
turnīros, tādēļ pilsētu nevarēja pārstāvēt visi spēcīgākie.
Foto: Ivars Veiliņš
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Sporta pasākumi
 17. septembrī pulksten 11 – cīņu
kluba «Milons» atklātais čempionāts brīvajā
cīņā («Milona» bāzē Uzvaras ielā 12).
 17. septembrī – LJČ futbolā U-16. Pulksten 11.30 – Jelgavas BJSS:Saldus; 17 – FC
«Jelgava»:FK «Spartaks» (ZOC).
 17. septembrī pulksten 12 – regate
«Rudens vējš» ķīļjahtām un mikrokreiserjahtām (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 17. septembrī pulksten 14 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava-2» – SC
«Ogre/FK33» (ZOC).
 17. septembrī pulksten 19.45 – «Zelta
rudens 2011»: «LICO» – «Olaine» (ledus
hallē)
 18. septembrī pulksten 10 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas čempionāts
zēniem un meitenēm (Sporta hallē).
 18. septembrī pulksten 15 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Jūrmala» (ZOC).

Meklē darbu
Angļu valodas skolotāja. Privātstundas.
Tālrunis 28489892.
Elektriķis. Elektroinstalācijas montāža un
nomaiņa. Tālrunis 288226522.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis (47) meklē darbu tirdzniecībā, var
ražošanas uzņēmumos. Nekustamo īpašumu analītiķis (ir pieredze), apdrošināšana
(ir pieredze). Augstākā izglītība: ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29497467.
Skolotāja meklē darbu. Varu palīdzēt matemātikā 3. – 9. klašu skolēniem. Tālrunis 29817860.
Celtnieks. Veicu visu veidu remontdarbus.
Tālrunis 29987357.
Vidusskolniece var palīdzēt mācībās skolēniem no 1. līdz 9. klasei matemātikā, krievu,
angļu un latviešu valodā. Tālrunis 28738453.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Braucam pakaļ.
T.26984528
2istabu dzīvokli ar krāsns apkuri pilsētas
robežās. T. 28257103.
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba-zelta monētas,
ikonas un mēbeles. T.27166669.

Pārdod
Pirmo reizi Sporta dienā notika aktīvāko Jelgavas Sporta dienas sacensības noslēdza 3. Jelgavas sievu nešanas
sporta klubu Atvērto durvju diena. Apmeklētāji varēja čempionāts, kurā šoreiz startēja 11 pāri. Labākie dueti tika noteikti
iepazīties ar dažādu sporta veidu klubu sasniegumiem divās disciplīnās: jau ierastajā sievu nešanas disciplīnā «Nes mani
un darbību. Pēc klubu pārstāvju paraugdemonstrē- vēl», kā arī šī gada jauninājumā – sievu turēšanā «Mana pūciņa».
jumiem ikvienam bija iespēja izmēģināt interesējošā Ātrākie šoreiz izrādījās Jānis Nartišs un Kristīne Vīksniņa (priekšsporta veida elementus un pat pieteikties treniņiem plānā). «Piedalījāmies pirmo reizi. Par čempionātu uzzinājām no
kādā no klubiem. Šajā ziņā vislielāko interesi raisīja Jel- manas māsas, kura šajās sacensībās iesaistījās pagājušajā reizē,
gavas Cīņas sporta veidu klubs, kura pārstāvis Andris un viņa ieteica pamēģināt. Izturības ziņā nemaz nebija tik traki,
Vasiļjevs atklāja, ka oriģinālā ideja par spēļu konsoles jo ikdienā nodarbojos ar smagatlētiku. Šogad arī konkurence
izmantošanu radās nejauši. «Man ļoti patīk ideja par nebija tik spēcīga kā pagājušajā gadā, tādēļ izdevās uzvarēt,» tā
sporta klubu prezentāciju. Tā ir iespēja parādīt sevi, J.Nartišs. Visilgāk – 10 minūtes un 23 sekundes – savu sirdsdāmu
iepazīstināt ar savu piedāvājumu un tā piesaistīt jau- Rūtu Ekmani noturēt rokās spēja Mārtiņš Ivanovs.
nus interesentus. Par stendu bija dažādas idejas, bet Kā ierasts, čempionāta balss un kūrētāja lomu uzņēmās kolorītais
līdz ar laika trūkumu un treneru aizņemtību sacen- Raimonds Bergmanis.
sībās mēs izmantojām vienkāršāko
veidu – sagatavojām informatīvos
materiālus par klubu, kā arī devām
iespēju virtuālā veidā iepazīties ar
Muguras sāpes ir pasaules mēroga problēma.
vairākiem cīņas veidiem,» stāsta
Sāpes mugurā var rasties vairāku atšķirīgu iemeslu dēļ. To pamatā var būt izmaiņas
A.Vasiļjevs.
mugurkaulājā, muskulatūrā, saistaudos un iekšējos orgānos. Katrā no šīm situācijām

Muguras sāpju aprūpes semināri Jelgavā

sāpju pacienta aprūpei ir būtiski jāatšķiras, it sevišķi diagnostikas posmā.

Pateicoties modernajām izmeklēšanas metodēm un visā pasaulē veiktajiem pētījumiem,
informācijas plūsma par muguras sāpju iemeslu diagnostiku un pacientu aprūpi ir kļuvusi
ļoti intensīva. Ārstam ir nepieciešams pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas un praktiskās
iemaņas, pārskatīt kādreiz neapstrīdamus, bet mūsdienās par nepamatotiem atzītos
viedokļus par muguras sāpju pacientu aprūpi.
Ar muguras sāpju pacientiem savā ikdienas darbā saskaras gandrīz visu specialitāšu
ārsti: neirologi, ortopēdi, internisti, ginekologi, ķirurgi un, protams, ģimenes ārsti.
Nereti pacientu ceļš pie speciālista ir ilgs un «līkumains», tāpēc, izmantojot agrāk
uzkrāto pieredzi, Jelgavā tiek uzsākts lekciju kurss mediķiem, kas ir veltīts muguras
sāpju diagnostikai un aprūpes pamatu apgūšanai. Lekcijas lasīs Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas ārsts Viktors Vestermanis. Visas lekcijas ir
akreditētas Latvijas Ārstu biedrībā, un par piedalīšanos semināros to dalībniekiem tiks
piešķirti tālākizglītības kredītpunkti.
Pirmais priekšlasījums – «Mugurkaulāja segmentārā nestabilitāte: definīcija un aprūpes pamati» – notiks 2011. gada 22. septembrī pulksten 16 Stankus doktorāta telpās
Jelgavā, Dambja ielā 10.
Semināru ciklu atbalsta SIA «AVICENNA.LV», SIA «STANKUS DOKTORĀTS» un SIA
«JELGAVAS PILS APTIEKA».

Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Malka. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
2istabu dzīvokli Jāņa Čakstes bulvārī.
Tel. 20055926

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160

Pateicība
Izsakām pateicību dakterei Ārijai Ozoliņai un
medmāsiņai par profesionālo un labestības
piepildīto attieksmi Matīsam P.! Vecāki!

Aizsaulē aizgājuši
AIVARS BUDRĒVICS (dz. 1945. g.)
JĀZEPS JONAITIS (dz. 1933. g.)
MIHAILS PETRUŅINS (dz. 1948. g.)
BIRUTA KUVŠIŅŅIKOVA (dz. 1923. g.)
IRINA SVENČA (dz. 1975. g.)
IVANS BELOVS (dz. 1937. g.)
ALMA MARTINELLI (dz. 1913. g.)
TAMĀRA NEILANDE (dz. 1926. g.)
LEONS TILS (dz. 1938. g.)
HARIJS ZARIŅŠ (dz. 1936. g.)
DONĀTA KAIBE (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 15.09. plkst.16 Bērzu kapsētā.

Līdzjūtība
Izdziest saule, satumst ēnas,
Klusums dzimtos ceļus tin, –
Straumes dziļas, straumes lēnas
Ir man šodien jāizmin.
/Aina Vītiņa-Berga/
Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas
kolektīvs lūdz Baibu Zaķevicu pieņemt mūsu
visdziļāko līdzjūtību, vīru pavadot.
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19. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1274.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Būt kopā, un viss». Romantiska drāma. 2007.g.
12.20 «Ielas garumā.*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Montija Dona itāļu dārzi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
36.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls.
11. un 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1274.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 10.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Latvijas vēsture». Agrārā reforma un saimniecība
Latvijas Republikā 20. – 30.gados. 1.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 407.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 56.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 7.sērij.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 56.sērija.
17.25 «SeMS».
17.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 407.sērija.
18.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas CSKA. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.35 «Zem Āfrikas melnās saules». Drāma. 2005.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 99.sērija.
10.05 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā». Komēdija. 2007.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 21. un 22.sērija.
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 31.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 213.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 214.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 3.sērija.
22.10 «Vardarbības pēctecība». Krimināldrāma. 2005.g.
0.10 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 8. sērija.
1.20 LNT ziņu Top 10.*
2.10 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 213. un 214.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 13.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 2.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 48.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 15.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Smieklīgie videokuriozi 19».
9.35 «Divi cepas».*
10.20 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 98.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 43.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 394.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 171.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 10. un 11.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 394.sērija.
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 17.sērija.

23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 13. sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.10 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 13.sērija.
2.05 «Neuzveicamais banzuke».
3.00 «Visu uzvarai». Seriāls. 13.sērija.
3.50 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 2.sērija.
4.40 «Nakts joki».

20. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1275.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 11.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Mīlas šķēršļi». Vācijas melodrāma. 2010.g.
13.05 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Viss notiek».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 36.sērija.
16.20 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas filmu
seriāls. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1275.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 11.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas vēsture». Agrārā reforma un saimniecība
Latvijas Republikā 20. – 30.gados. 2.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Francijas dokumentāla filma. 2008.g. 4.daļa.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.40 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 408.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». 8.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 57.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 8.sērija.
13.15 «Vārds uzņēmējiem. Krāslavas novads un Zilupes
novads». «Televeikala skatlogs».*
13.35 «6 miljardi stāstu».
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas CSKA.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 57.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 408.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.(noslēguma) sērija.*
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 10.sērija.
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «SeMS».*
23.55 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 100.sērija.
10.05 «Līdz nāve mūs šķirs». Komēdija. 2003.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 23. un 24.sērija.
13.00 «112». Vācijas seriāls. 98. un 99.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 2.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 32.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 215.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 216.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Mīlestība aiz horizonta». Melodrāma. 2010.g.
23.05 «Intrigante 3». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Mis Slepenā aģente 2: Bruņota un apburoša». Komēdija.
2.05 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 23.sērija.
2.50 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 8.sērija.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 215. un 216.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 14.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 3.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 49.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 16.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Kobra 15». 10.sērija.

tv programma
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 99.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 44.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 395.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 172.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 12. un 13.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 395.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 17.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 29.sērija.
24.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 168.sērija.
1.00 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 8.sērija.
1.25 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 8.sērija.
1.50 «Visu uzvarai». Seriāls. 14.sērija.
2.35 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 3.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 172.sērija.
4.15 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».

21. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1276.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 12.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 11.sērija.
11.30 «Jauna nedēļa».*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
14.50 «Naudas zīmes».*
15.10 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
37. un 38.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1276.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 12.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas vēsture». Demokrātiskais un autoritārais
režīms Latvijas Republikā 20. – 30.gados. 1.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «11.Saeimas vēlēšanas». Latvija ir izvēlējusies!
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 409.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 58.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 9.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.(noslēguma) sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 58.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 409.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Minskas Dinamo. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 26.sērija.
0.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 101.sērija.
10.05 «Dieva dāvana». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 25. un 26.sērija.
13.00 «112». Vācijas seriāls. 100. un 101.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 33.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 217.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 218.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
22.10 «Cīņa». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
0.10 «Nāves briesmās». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
2.00 «Mis Slepenā aģente 2: Bruņota un apburoša». Komēdija.
3.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

Ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 217. un 218.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 15.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 4.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 50.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 17.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Doktors Hauss 7». 1.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 100.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 45.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 396.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 173.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 14. un 15.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 396.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). Realitātes šovs. 2.sērija.
22.10 «Briljantu roka» (ar subt.). Komēdija. 1968.g.
0.20 «Krietnie zagļi». Seriāls. 3.sērija.
1.10 «Visu uzvarai». Seriāls. 15.sērija.
2.00 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 4.sērija.
2.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 173.sērija.
3.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 100.sērija.
4.30 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 45.sērija.
4.50 «Nakts joki».

22. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1277.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 13.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 12.sērija.
11.30 «Zebra».*
11.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.05 «Baltijas jūras piekrastes. Baltijas valstis».
Dokumentāla filma.
13.05 «Province».*
13.35 «11.Saeimas vēlēšanas». Latvija ir izvēlējusies!*
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 39.
un 40.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1277.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 13.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas vēsture». Demokrātiskais un autoritārais
režīms Latvijas Republikā 20. – 30.gados. 2.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 4.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Ķepa uz sirds».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 410.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». 10.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 59.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 10. sērija.
13.15 «Cita realitāte – Gruzija». Dokumentāla filma.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Minskas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 59.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 410.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Ceļojums uz Visuma malu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 19. un 20.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 10.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 102.sērija.
10.05 «Nākamajā dejā viss būs citādāk». Komēdija.
2007.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 27. un 28.sērija.
13.00 «112». Vācijas seriāls. 102. un 103.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 34.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 219.sērija.

18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 220.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Kamenska 6» (ar subt.). Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
22.10 «Mentālists 2 (Cilvēks, kurš redz vairāk nekā citi)».
ASV seriāls. 1.sērija.
23.05 «Supernatural 3». ASV seriāls. 1.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 1.sērija.
1.20 «Cīņa». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
3.05 «Līdz nāve mūs šķirs». Komēdija. 2003.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 219. un 220.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 16.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 5.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 51.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 18.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 101.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 46.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 397.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 174.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 16. un 17.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 397.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 «Plēsoņa». ASV fantastikas trilleris. 1987.g.
0.15 «Kinomānija».
0.50 «Specvienība 4». Seriāls. 6.sērija.
1.45 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Visu uzvarai». Seriāls. 16.sērija.
3.20 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 5.sērija.
4.05 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 174.sērija.
4.50 «Nakts joki».

23. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 14.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 13.sērija.
11.30 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 31.sērija.
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Horvātijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
14.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.00 «Ceļš uz ziemeļiem. Norvēģijas variants».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 41. un 42.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi». J.Streičam – 75.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 411.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». 1.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 60.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 11.sērija.
13.15 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 60.sērija.
17.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 411.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 14.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Spekavīru sacensības 2010 World’s Strongest Man».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.00 «Baiļu līcis» (ar subt.). Detektīvfilma. 2007.g. 3. un 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 103.sērija.
10.05 «Kā pavedināt savu vīru». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 29. un 30.sērija.
13.00 «112». Vācijas seriāls. 104. un 105.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.05 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
15.45 «Ceļojums uz Visuma malu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 1.sērija
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Spartak. Tiešraide.
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 2. un 3.sērija.
20.30 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 14.sērija.
21.25 «Merlina māceklis». Fantāzijas filma. 2006.g. 1.sērija.
23.05 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Gruzija – Latvija.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 13.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 1.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». Komēdijseriāls. 13.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Rimi ražas svētki Cinevillā». Tiešraide.
10.05 «Mans mīļais draugs».
10.35 «Drakonu karš». Dienvidkorejas fantastikas trilleris. 2007.g.
12.20 «Rimi ražas svētki Cinevillā». Tiešraide.
13.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
17.00 «Rimi ražas svētki Cinevillā». Tiešraide.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
23.30 «Melnā avs». Jaunzēlandes šausmu komēdija. 2006.g.

Skolotāja – Marita Landau, tālrunis
29521729.
Aicina bērnus (17 – 20 gadi) mācīties
individuālās apmācības programmā «Sagatavošana tālāk apmācībai», kas notiek
Jelgavas Mākslas skolas telpās.
Skolotājs – Indulis Landaus, tālrunis
27188622.

Ekspresrestorāns

Ķekavā

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 41.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 5.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 1. un
2.sērija.
11.35 «Ekstrēms tuvplānā».
12.45 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.40 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
16.40 «Komisārs Reksis 11». Vācijas, Austrijas un Itālijas
seriāls. 3.sērija.
17.35 «Skubijs Dū. Pirātiem pa pēdām». Animācijas filma. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
1.45 «Tumsas pilsēta». ASV trilleris. 1997.g.
3.25 «Melnā avs». Šausmu komēdija. 2006.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 19.sērija.
5.45 «Atkarība». 1.sērija.
6.40 «Sliktāk nevar būt». 3.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 15.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 4.sērija.
8.10 «Kinomānija».

Siguldā

t/c Liiba, Rīgas 22a

t/c Raibais Suns un Vidus 1

Ādažos

t/c ELVI, Rīgas 51

un tagad arī Jelgavā

t/c ELVI Rūpniecības 77a

2,9069 cm

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)
piedāvā daudzveidīgu mācību
programmu ar iespējām apgūt
astrologa profesiju, kā arī iegūt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Tālrunis 29379805.
Kosmofozijas institūts
«Saskarsme» (Jelgavā)
interesentus aicina pieteikties alternatīvās
dziedniecības un astroloģijas mācību
programmā. Tālrunis 29379805.

www.namma.lv
Ataides nesummejas.
Pasteidzies, kupons spēkā līdz 2011 g. 30. septembrim!

IDE

Picas no 1.49 Ls

VISĀM PICĀM

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

Bezmaksas internets

-25%
ATL
A

SIA «IBIZA» pērk mežā pie ceļa Jelgavas nov.

Suši no 1.79 Ls

AR ŠO KUPONU

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

Brokastis 1 Ls, pusdienas no 1.49 Ls

www.namma.lv
Ataides nesummejas.
Pasteidzies, kupons spēkā līdz 2011 g. 30. septembrim!

Kokteiļi

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Merlina māceklis». Fantāzijas filma. 2006.g. 1.sērija.
13.40 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Spartak.*
15.45 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
16.45 «Tiksimies Tartu».
17.15 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 «Krējums… saldais».
19.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Detektīvfilma. 3. un 4.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 30.sērija.
22.00 «Zem Āfrikas melnās saules». Drāma. 2005.g. 2.sērija.
23.40 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Grieķija.*

T.25501848

Aicina bērnus (15 – 18 gadi) mācīties
interešu izglītības programmā «Cilvēka
figūra tēlotāja mākslā», kas notiek Jelgavas Mākslas skolā.

!

7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 147. un 148.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas filmu
seriāls. 21. un 22.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 37.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 37.sērija.
10.55 «Garšvielu ceļš». Dok. f. 1.sērija.
12.00 Jaunieceltā Jelgavas katoļu bīskapa Edvarda
Pavlovska konsekrācijas dievkalpojums.
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Ķēniņš Strazdubārda». Pasaku filma. 2008.g.
16.40 «Horvātijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».*
18.50 «Lieliska diena mīlestībai». Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «100 g kultūras. Kinoklubs». Godinot režisoru Jāni
Streiču 75 gadu jubilejā, LTV1 demonstrē mākslas
filmu Cilvēka bērns. Pirms filmas tiksimies “100 g
kultūras” kinokluba studijā ar pašu režisoru.
22.00 «J.Streičam – 75». «Cilvēka bērns». Studijas Trīs
mākslas filma. 1991.g.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 «Laiks vīriem?»*
0.25 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.

www.stoneart.lv

BEZ MAKSAS

7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 145. un 146.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Ķēniņš Strazdubārda». Pasaku filma.
12.25 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 21.sērija.
13.20 «Režisoram R.Rikardam – 70». «Vējš no jūras».
Telefilma Rīga dokumentāla filma.
14.15 «Ir tikai teātris...» O.Krodera 90.jubileja Valmieras
Drāmas teātrī.*
16.40 «Baltijas jūras piekrastes. Baltijas valstis».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšana.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Koncerts». Komēdija. 2009.g.

25. septembris, svētdiena
LTV1

Jelgavā, pie Meža (Nikolaja) kapiem.

FIJA
S

24. septembris, sestdiena
LTV1

5.00 «Visu uzvarai». 18.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 7.sērija.
6.40 «Sliktāk nevar būt». 2.sērija.
7.05 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 14.sērija.
7.45 «Mūmija 2». Anim. ser. 209.sērija.
8.05 «Kaila kods 3». 9.sērija.
9.00 «Simpsoni 10». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Kinomānija».*
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.50 «Karstgalvji». ASV komēdija. 1991.g.
14.35 «Mūsu Zelta dziesma».*
17.55 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Čārlija eņģeļi». ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
22.20 «Drošsirdis». ASV drāma. 1995.g.
1.55 «Cīkstonis Salmons». ASV komēdija. 2009.g.
3.40 «Visu uzvarai». Seriāls. 18.sērija.
4.25 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 2.sērija.
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Granīta pieminekļi, kapu apmales

TAS
KA ITI

5.00 «Visu uzvarai». 17.sērija.
5.45 «Pārkāpt robežu». 6.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 52.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 19.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Trauma». 10.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 102.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 47.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 175.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 18. un 19.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karstgalvji». ASV komēdija. 1991.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Austrumu solījumi». Krimināldrāma. 2007.g.
2.40 «Pavedinātāji» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2009.g.
4.05 «Visu uzvarai». Seriāls. 17.sērija.
4.50 «Nakts joki».

TV3

8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Šreks». Anim. f.
12.50 «Veiksmes skūpsts». Romantiska komēdija. 2006.g.
14.50 «Ielu dejas». Muzikāla melodrāma. 2010.g.
16.55 «Čārlija eņģeļi». ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 F-1: Singapūras Grand Prix izcīņa.
2.35 «Apturēt slepkavu». Spraiga sižeta filma. 1988.g.
4.20 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 3.sērija.

Nobaudi gardu maltīti

TV3

1.20 «Aizliegtā karaļvalsts». Piedzīvojumu fantāzijas filma. 2008.g.
2.55 «Pēdējais skauts». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
4.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

un saņem aromātisku

14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 5.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 35.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 221.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 222.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.05 «Aizliegtā karaļvalsts». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.05 «Pēdējais skauts». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
2.05 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 221. un 222.sērija.

TV programma

AR ŠO KUPONU

Ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Cienījamie pircēji, SIA «Saldus gaļas
kompānija» aicina Jūs uz savu veikalu
Rīgas ielā 11a, Jelgavā (TC «Valdeka»
telpās, «Mājai un dārzam» pusē).
Mūsu viekalā tagad ir piejami garšīgi
piena produkti no SIA «Pienavīrs».
Mēs piedāvājam šādas akcijas preces
septembrī:
Biezpiens «Aizdars» ar ķiplokiem
Maizes jogurts ar riekstiem
Cietais siers «Kasztan»
Siers «Krievijas lauku sēta»
Siers ar pelējumu «Royal Blue»
Siers «Mascarpone» (250 g)
Cīsiņi bērniem
Piena desa
Mājas desa
Kūp.cūkas stilbiņš bez kaula
Kūp.karbonāde
Maltā gaļa kotletēm

2,59 Ls/kg (2,89 Ls/kg)
1,24 Ls/kg (1,48 Ls/kg)
5,76 Ls/kg (6,98Ls/kg)
3,79 Ls/kg (3,99 Ls/kg)
4,99 Ls/kg (5,97 Ls/kg)
1,27 Ls/gab. (1,39 Ls/gab.)
3,19 Ls/kg (3,45 Ls/kg)
1,87 Ls/kg (2,14 Ls/kg)
2,99 Ls/kg (3,48 Ls/kg)
2,15 Ls/kg (2,43 Ls/kg)
3,69 Ls/kg (4,03 Ls/kg)
2,02 Ls/kg (2,45 Ls/kg)

Esat vienmēr laipni gaidīti mūsu veikalā TC «Valdeka»!

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošais īpašums – kustamā manta
automašīna «VW Sharan», valsts Nr. FD 8853, 2004. gada izlaidums, kura atrodas Jelgavā, Lielajā ielā 11.
Kustamās mantas pirmā izsole notiks 2011. gada 7. oktobrī plkst.15 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. kabinetā.
Kustamās mantas nosacītā cena – Ls 4700 (četri tūkstoši septiņi simti latu), kas arī ir izsoles sākumcena.
Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu).
Samaksa veicama 100% latos.
Līdz reģistrācijai dalībniekam jāpārskaita Jelgavas pilsētas domes kontā LV44 UNLA0008010130906 nodrošinājums 10% apmērā (Ls 470) no kustamās mantas nosacītās cenas.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Jelgavas pilsētas domes kontā.
Pieteikšanās mantas apskatei un uzziņas – pa tālruni 63005598 un 63005599 darba dienās no plkst.9 līdz 14.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Informācijas aģentūrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30. Tālruņi uzziņām – 63005514,
22020014. Izsoles dalībniekus reģistrē Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz 2011. gada 4. oktobra plkst.16 pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
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Kultūras pasākumi
 15. septembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne «Lielā cerību
stunda». Režisori A.Matisons, A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. septembrī no pulksten 9 līdz 14 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot!»
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 17. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde A.Vampilovs «Atvadas jūnijā».
Zaudētās ilūzijas 2 daļās. Režisors M.Eihe. Notikumi ir īsti satīriski un reizē traģikomiski. Bet
pāri visam valda dzirkstošs jauneklīgums un alkas pēc dzīves. Lomās: A.Siliņš, D.Grūbe,
L.Subatnieks, P.Liepiņš, D.Gaidelis, I.Dzelme, A.Dzērve, I.Briķe, G.Andžāns, B.Neja vai
Ē.Eglija, A.Līvmane, M.Janaus. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 18. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Latviešu biedrības Dzejas almanaha atvēršanas
svētki (kultūras nama Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – starptautiskā teātra kompānija «Domino» piedāvā:
I.Kalniņš, S.Ivaņņikova, T.Lukašenkova ekstravagantā komēdijā pēc V.Allena «Sekss,
laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē» (krievu valodā). Režisors O.Šapošņikovs. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. septembrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Džons Patriks «Dīvainā
misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena – Ls 2,50;
2; 1,50 (kultūras namā).

Izstādes
 16. septembrī pulksten 19 – jaunās sezonas atklāšana galerijā «Suņa
taka». Mākslinieka Jelgavas Mākslas skolas pedagoga Induļa Landaus izstādes
«Miniatūras» atklāšana (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 26. septembrim – Franča Gailiša gleznas (kultūras nama 1. stāva
lielajā foajē).
 Līdz 26. septembrim – Raita Hroloviča personālizstāde «*». Industriālās
ainavas. Darbi izpildīti autortehnikā (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 28. septembrim – Jāņa Birziņa fotogrāfiju izstāde «Tavā dejā man griezties, tauta, tavā dejā es esmu skaists» (kultūras nama 1. stāva mazajā foajē).
 Līdz 9. oktobrim – gleznotāja Ulda Zutera jubilejas izstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 16. oktobrim – slimnīcas «Ģintermuiža» mākslas terapijas studijas «Iztēle»
10 gadu jubilejas izstāde «Ceļš uz gaismu» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati».
Ieejas maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. oktobrim – gleznotāja Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfa Raita
Junkera gleznu personālizstāde «No...» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Sestdien rudens ražas
gadatirgus «Miķeļdienu gaidot»
 Ritma Gaidamoviča

Līdz Miķeļdienai vēl divas
nedēļas, taču Jelgavā šos
svētkus ar tradicionālo rudens gadatirgu «Miķeļdienu
gaidot» atzīmēs sestdien, 17.
septembrī. No pulksten 10
līdz 15 Hercoga Jēkaba laukumā varēs nopirkt rudens
veltes un baudīt kultūras
programmu.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle stāsta, ka pieteikušies ap 150 tirgotāju, kas solījuši
atvest skābētus kāpostus, ābolus, bumbierus, smiltsērkšķus, dzērvenes, medu,

gaļu un sieru. Būs arī grozi, keramika,
varēs nopirkt rudens ziedus, to stādus
un mēslojumu dārzam. Bet, gatavojoties
ziemai, – arī cimdus, zeķes un cepures.
Līdztekus pirkšanai un pārdošanai no
pulksten 10 līdz 14 aģentūra «Kultūra»
sarūpējusi plašu kultūras programmu
kopā ar kolektīvu «Dimzēns», «Vēja zirdziņš», «Lielupe», «Laipa», «Ozolnieki»,
«Rota», «Jaunība» un popgrupu «Lai
skan». Bet pulksten 14 uz Jelgavu dažus
dzīvnieciņus būs atvedis Rīgas Zooloģiskais dārzs. Paralēli visām aktivitātēm
notiks arī konkursi, tomātu un ķirbju
cīņas, kurās būs iespēja nopelnīt balvas,
un darbosies radošās darbnīcas, kurās
bērni varēs zīmēt un veidot darbus no
dārzeņiem.

LLU – Zinātnieku nakts
 Ritma Gaidamoviča

23. septembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē
(LLU) notiks Zinātnieku nakts,
kuras laikā septiņu fakultāšu
pētnieki aicina iesaistīties
eksperimentos, diskusijās un
viktorīnās. Varēs pētīt, kas
sēkliņām «vēderā», uzzināt,
no kā ražo biodegvielu, kā sazinās dzīvnieki, kā arī diskutēt
par uzturu.
LLU Zinātņu daļas vadītāja Ina
Alsiņa stāsta, ka Veterinārmedicīnas
fakultātē (Helmaņa ielā 8) no pulksten 16 līdz 21 būs iespēja uzzināt,
kā sazinās savvaļas dzīvnieki un mājdzīvnieki, kā arī apmeklēt fakultātes
iekārtoto kaulu muzeju un redzēt
parazītus. Informācijas tehnoloģiju
fakultātē (Jelgavas pilī) pulksten 18
un 20 būs iespēja noskatīties filmu
par dzīvības rašanos no atomiem un
pēc tās piedalīties diskusijā. Meža
fakultātes Kokapstrādes katedrā
(Dobeles ielā 41) pulksten 18.30, 19.30
un 20.30 interesenti aicināti demonstrēt zināšanas viktorīnā, atpazīstot
koka sugu pēc tā šķērsgriezuma, bet
ar biodegvielu maisījumu ķīmiju, to
īpašībām un ietekmi uz automobili

darbībā Zinātnieku naktī iepazīstinās
Tehniskās fakultātes laboratorijās
(Čakstes bulvārī 5) pulksten 18 un 20.
Savukārt, kas sēkliņām «vēderā», ar
ko atšķiras cita no citas, no pulksten
16 līdz 21 varēs redzēt Lauksaimniecības fakultātes Sēklu laboratorijā
(Jelgavas pilī), turpat blakus Agroķīmijas laboratorijā iespēja apskatīt
minerālmēslus, uzzināt, kā noteikt, ka
augiem trūkst barības. Sociālo Zinātņu
fakultātes pētnieki (Jelgavas pilī) piedāvā diskusiju par tēmu «Uzturs» – ko
ēst, kā ēst, lai uzturs būtu pilnvērtīgs.
Diskusijas sākums – pulksten 19.
Kā ik gadu, garšas kārpiņas ļaus palutināt Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
(Jelgavas pilī), aicinot uz pasākumu
«Aizraujošā pārtikas ķīmija». Te notiks
eksperimenti, kas saistīti ar pārtikas
izejvielu ķīmiskajām īpašībām, kā
arī, izmantojot savas garšas kārpiņas,
ožu, tausti un intuīciju, varēs noteikt
produktu sastāvu. Laboratorija atvērta
no pulksten 16 līdz 21, taču grupas
aicinātas iepriekš pieteikties pa tālruni
63005644.
Pasākuma dienā no Jelgavas pils uz
tālākām fakultātēm kursēs autobuss,
taču šobrīd vēl nav zināmi precīzi to
izbraukšanas laiki. Tie dažas dienas
pirms pasākuma tiks publicēti mājas
lapā: www.llu.lv.
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Metāla māksla
pilsētā – uz palikšanu
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadīts pirmais metālmākslas
simpozijs «Otrā elpa» par tēmu
«Gaismekļi». Tajā izveidotas
astoņas metāla skulptūras, kas
atšķirībā no smilšu un ledus
skulptūrām pilsētā ir uz palikšanu. Metālapstrādes jomas
speciālisti šo simpoziju sauc
par pievienoto vērtību Metālapstrādes dienai un visai nozarei,
kas metālapstrādi parāda citā
gaismā – no metāla var gūt arī
dvēselisku baudījumu. Pilsētas
mākslinieki cer, ka skulptūras
Jelgavu darīs atraktīvāku.
Simpozijā izveidotas astoņas skulptūras,
un par labākajām atzītas lietuviešu mākslinieku veidotās: skatītāju simpātijas balva
piešķirta Donātam Mockusam par skulptūru «Jokdaris», mākslinieku vērtējumā par
labāko atzīta Kestuta Lanauska skulptūra
«Sajaukt un salikt», bet organizatori par
labāko atzinuši Aļģirda Kuzmas skulptūru
«Ūdenskritums». Visas skulptūras šobrīd
apskatāmas Uzvaras parkā, taču vēlāk tās
tiks eksponētas pilsētā. Jāpiebilst, ka vakarā, līdz ar parka apgaismojuma ieslēgšanu,
skulptūras izgaismojas. Pilsētas galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis atzīst: «Pirmajai reizei rezultāts ir labs, lai gan par dažu
darbu «likteni» pilsētā man vēl ir šaubas,
jo tie ir pārāk nestabili.» Viņaprāt, kopumā
skulptūras iederēsies Jelgavas pilsētvidē.
«Viens gan ir skaidrs – nākamajos gados
simpozijam jābūt ar tematisku ievirzi, piemēram, jāveido skulptūras Lielajai ielai,»
spriež G.Svikulis. Šobrīd notiek diskusijas
par to, kur skulptūras tiks izvietotas.
G.Svikulis atklāj, ka, piemēram, skulptūru
«Salikt un sajaukt» ir iecere novietot pie
pilsētas kultūras nama, «Ūdenskritumu»
– pie LLU sporta nama. Taču par to vēl tiks
spriests Estētikas komisijā. Ņemot vērā, ka
sagatavošanās process, lai skulptūras uzstādītu, ir ilgs, šobrīd nav zināms, kad tās no
Uzvaras parka tiks pārceltas. Visticamāk,
tas notiks tikai pavasarī. Secinājumi pēc
simpozija ir arī tā mākslinieciskajam vadītājam Kārlim Īlem. Viņš atzīst, ka māksliniekiem pietrūka laika, tāpēc nākamgad
jādomā par darba tapšanas termiņa pagarināšanu, ja grib izveidot tāda paša apjoma
skulptūras. «Tiesa, pēc manām domām,
varētu veidot arī vienkāršākas skulptūras,»
tā K.Īle. Jāpiebilst, ka viena no skulptūrām
atklāšanas dienā parkā vēl nebija apskatāma, jo mākslinieki to nepaspēja pabeigt, bet
dažas vēl montēja.
Uzvaras parkā līdz ar simpoziju notika
arī Metālapstrādes diena, kas pulcēja daudzus metālapstrādes nozares speciālistus.
Nav noslēpums, ka Jelgava sevi definējusi
kā metālapstrādes pilsētu. Redzot šeit notiekošo, jomas speciālisti atzīst, ka Jelgavā
atdzimst metālapstrāde un autobūvniecība, kā tas bijis vēsturiski. Par to liecinot
uzņēmumi, kuri attīstās, jaunais Metālapstrādes mācību parks, kas ir vienīgais
tik attīstīts Latvijā, «Amo Plant» darbība
un ieguldījums izglītošanā. Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas valdes
priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš nenoliedz,
ka Jelgava arvien veiksmīgāk attīstās šajā
nozarē un pilsētas ar bagātāku pieredzi
metālapstrādē, piemēram, Daugavpils un
Liepāja, uz Jelgavu skatoties kā uz veselīgu
konkurentu. «Jelgava veiksmīgi attīstās
šajā nozarē, taču tam visam jānotiek vēl
ar dubultu sparu. Iestrādes paplašināties
dažiem uzņēmumiem ir, un es ceru, ka
tas īstenosies. Atzinīgi novērtēju Metālapstrādes dienu, kad uzmanība tiek
vērsta uz jauniešiem, viņu izglītošanu.
Latvijas nākotne ir atkarīga tieši no tā,
cik jauniešu mācīsies inženierzinātnes,
un Jelgava pie tā strādā, jo iespēju pilsētā
ir daudz,» spriež V.Rantiņš, uzteicot Jelgavas ieguldījumu arī profesionālo skolu
pedagogu zināšanu pilnveidē. «Jaunajā
Metālapstrādes mācību parkā notikušas

«Ļoti patīkami, ka skatītāji manu «Jokdari» atzina par tīkamāko. Tas liek domāt,
ka skulptūra iekļausies Jelgavas pilsētvidē un iedzīvotāji to neizbrāķēs,» atzīst
Lietuvas mākslinieks Donāts Mockus, kura darbs «Jokdaris» jeb «Džokers» pirmajā
metālmākslas simpozijā ieguva skatītāju simpātijas balvu. Tā tapšanā lielākoties
izmantoti dažādi metāla atgriezumi, kas, pēc Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētāja Māra Branča domām, arī piesaistījis skatītāju uzmanību. Jāpiebilst,
ka šis bija D.Mockus pirmais metālmākslas simpozijs un tieši jelgavnieki saņem
viņa pirmo lielformāta metāla skulptūru.
Foto: Ivars Veiliņš
«Fruktus bumbūls» – tā sauc
latviešu mākslinieka Gaita Burvja veidoto skulptūru, kas īpaša
ar savu mainību. Proti, vējā
tā maina savu izskatu, nakts
stundās, reaģējot uz cilvēkiem,
maina apgaismojumu. Tā darbojas uz kustības sensoriem un
maina apgaismojumu, līdzko
cilvēks tuvojas. G.Burvis piebilst, ka viņa skulptūrai pilsētā
jāatrod atklāta vieta, kur vējš tai
klāt tiktu. «Skaisti veidojas Pasta sala, varbūt mans «Fruktus
bumbūls» varētu dzīvot tur,» tā
G.Burvis.

Skulptūru «Sajaukt un salikt» par labāko
iekšējā balsojumā atzina paši mākslinieki.
Tās autors lietuvietis Kestutis Lanauskis
stāsta, ka viņa mērķis bija izveidot tādu
skulptūru, kuru cilvēki var ne tikai apskatīt, bet arī pakustināt. Rezultātā tapusi
ideja par sērkociņu kastīti, kura pārtop
par kustīgu lampu. To var izmantot
gaismai, kāpt uz tās, kustināt tās sērkociņus, lai piešķirtu skulptūrai individuālu
formu. «Manuprāt, ideju esmu īstenojis
par visiem 100 procentiem. Tagad ceru,
ka jelgavniekiem patiks šis kustīgais objekts,» tā K.Lanauskis. Tiesa, šī skulptūra
parkā apskatāma tikai no šīs nedēļas, jo
simpozija atklāšanas dienā tā vēl nebija
pabeigta.

Lai arī skatītāju simpātijas balva tika
citam darbam, arī šī Egona Peršēvica
skulptūra «Romantiskais tipāžs» iemantoja lielas simpātijas. «Tas ir praktisks
objekts, kas veiksmīgi iekļausies pilsētvidē. Tā teikt, funkcionāla lieta, skaisti
parādīta,» spriež Silva Suhaņenkova no
Ventspils.

pirmās praktiskās nodarbības profesionālo
skolu pedagogiem, un atsaucība bija liela
– piedalījās 34 pedagogi no visiem Latvijas
reģioniem. Tas nozīmē, ka Jelgava iegulda
visas Latvijas nākotnē,» tā V.Rantiņš. Arī
SIA «Colla» viceprezidents Ivo Lipste
atzinīgi novērtē jauno Metālapstrādes
mācību parku. «Jelgavā ir kolosāls mācību
centrs, kas paver daudz iespēju. Tajā ir
tāds aprīkojums, uz kuru lieli rūpnieki
varētu skatīties ar skaudību. Turklāt ir arī
labi speciālisti, kuri prot mācīt, kā ar šīm
iekārtām strādāt,» uzver I.Lipste.
Speciālisti uzteic arī Jelgavas ideju metāl-

apstrādes nozari popularizēt caur mākslu,
proti, izveidojot simpoziju, kas noteikti esot
pievienotā vērtība. «Tas parāda, ka metālapstrāde nav tikai iekārtas un dzelzs gabali
– pateicoties šīm smalkajām iekārtām, mēs
varam veidot arī mākslu,» atzīst SIA «Instro» Darbagaldu nodaļas vadītājs Artūrs
Broks. «Domāju, ka daudzi ir bijuši Ventspilī, kur uz katra soļa ir kaut kas atraktīvs,
veidots no metāla. Tagad arī Jelgavā kaut
kas tāds būs. Ir jauki, ka katra pilsēta domā
par sava tēla veidošanu – šoreiz tas notiek
ar metāla palīdzību,» tā «Amo Plant» ražošanas vadītājs Juris Ričiks.

