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Vēlēšanu iecirkņi sāk darbu

Augusta populārākais
sportists – Jānis Kuķalks

 Kristīne Langenfelde

 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies portāla
www.jelgavasvestnesis.lv interneta balsojums par augusta
populārāko sportistu
mūsu pilsētā. «Sezonu noslēdzu otrajā
vietā Latvijas čempionātā FR-1000 klasē. Pa ziemu jāsataisa
laiva, bet jaunajā sezonā plānoju startēt ne tikai Latvijas,
bet arī Eiropas čempionātā,» atzīst šā
mēneša uzvarētājs,
ūdensmoto sportists,
ātrumlaivas pilots
Jānis Kuķalks.

Vēlēšanas notiek vienu dienu, vēlēšanu
iecirkņiem ir saīsināts darbs laiks un
vēlētājs balsošanai
var izvēlēties jebkuru
sev ērtāko vēlēšanu
iecirkni – tās ir trīs
būtiskākās izmaiņas,
kas jāievēro, dodoties uz 10. Saeimas
vēlēšanām 2. oktobrī.
Jau vakar, 22. septembrī,
darbu sāka visi vēlēšanu
iecirkņi – Jelgavā to ir 14.
Tie līdz vēlēšanām būs atvērti katru dienu četras stundas, un šajā laikā iecirkņos
var iepazīties ar balsošanas
kārtību, pieteikt balsošanu
mājās, kā arī uzzināt par vēlēšanām pieteikto kandidātu
sarakstiem un programmām.
Jāatgādina, ka šā gada maijā
dome slēdza 201. vēlēšanu
iecirkni, kas atradās Rubeņu
ceļā 2 – a/s «Jelgavas Būvmateriālu kombināts» telpās.
Līdz ar to pilsētā vairs nav 15
vēlēšanu iecirkņi, kā tas bija
līdz šim, bet gan 14. Iecirknis
tika slēgts, jo tā telpas nebija
piemērotas vēlēšanu iecirkņa
vajadzībām.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2.
oktobrī pie vēlēšanu urnām
jādodas 40 650 balsstiesīgajiem jelgavniekiem. Šajā dienā
vēlēšanu iecirkņi būs atvērti
no pulksten 7 līdz 20.
(Turpinājums 4.lpp.)

Kopā ar vēlēšanām pieteikto partiju
programmām un kandidātu sarakstiem atvērtajos vēlēšanu iecirkņos var
iepazīties arī ar deputātu kandidātu
gada ienākumu deklarācijām. Jelgavniece Baiba tās jau pastudējusi un
atklājusi arī kādu niansi: «Pamanīju,
ka tie, kuri pirmo reizi vēlas iekļūt Saeimā, deklarē tikai parādus, bet tie, kuri
Saeimā jau pabijuši, uzrāda pamatīgus
uzkrājumus...»
Foto: Ivars Veiliņš

Slimnīcā rekonstruē Neiroloģijas nodaļu
 Ilze Knusle-Jankevica

gultu, bet nodaļā palātas ir
mazas, šaurām durvīm – tā
Jelgavas slimnīcas Neiroloģijas nodaļā sākti vērienīgi
nav piemērota šāda veida paremontdarbi. «Savulaik, apvienojot veco un jauno
cientiem, tāpēc arī izlemts to
slimnīcu, Neiroloģijas nodaļa tika izvietota Bērnu
pilnībā pārveidot. Vienlaikus
nodaļas telpās, kas nav īsti piemērotas šāda veida
plānots saglabāt līdzšinējo
pacientiem. Nu Neiroloģijas nodaļā notiek kapitālais
gultu skaitu nodaļā – 30 –, bet
remonts, un tā tiks izveidota atbilstoši standartiem,»
palātas tiks izveidotas atbilnorāda slimnīcas valdes loceklis Andris Ķipurs.
stoši šo pacientu vajadzībām.
Remonta laikā neiroloģijas pacienti izvietoti Ķirurģijas un arī
Slimnīcas valdes loceklis ti nereti ir paralizēti, guloši, terapijas nodaļā, līdz ar to visu
skaidro, ka neiroloģijas pacien- jāpārvieto ratiņos vai ar visu šo nodaļu pacientiem jārēķinās
ar zināmām neērtībām remontdarbu laikā. A.Ķipurs lēš, ka
Neiroloģijas nodaļā remonts
varētu tikt pabeigts vēl līdz šā
gada beigām.
Vērienīgie remontdarbi tiek
īstenoti Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta «Infrastruktūras uzlabošana un stacionārās veselības aprūpes attīstība
Jelgavas pilsētas slimnīcā»
gaitā, un līdztekus Neiroloģijas nodaļas rekonstrukcijai
plānota arī Patoloģijas nodaArī pēc remonta Neiroloģijas nodaļā būs 30 gultasvietas,
ļas, histoloģijas laboratorijas
bet palātas un durvis būs plašākas, lai pacientus vieglāk
un Ambulatorās pieņemšanas
pārvietot. Tāpat tiks sakārtotas arī nodaļas saimnieciskās
nodaļas celtniecība. Šīs nodatelpas un māsu posteņi.
Foto: Ivars Veiliņš
ļas tiks izvietotas korpusā, kas

savieno slimnīcu ar nepabeigto
būvi, kurā savulaik tika plānota dzemdību nodaļa. «Morgs
šobrīd atrodas pilsētas otrā
galā, vecās slimnīcas apkaimē
Sakņudārza ielā, un neatbilst
prasībām. Pēc projekta īstenošanas tas atradīsies tepat, arī
Pataloģijas un histoloģijas nodaļas, bez kurām ārstniecības
process nav iedomājams, – te
notiks jebkuru audu izmeklēšana,» stāsta A.Ķipurs. Šajā
korpusā darbi gan ritēs krietni
ilgāk – projekts jāpabeidz līdz
2011. gada beigām.
Jau iepriekš A.Ķipurs atzina,
ka nebūtu lietderīgi ieguldīt
līdzekļus, lai Patoloģijas nodaļu
attīstītu tur, kur tā izvietota
pašlaik, ja ir iespēja to pārcelt
līdzās slimnīcai. Līdztekus
citiem ieguvumiem slimnīcas
vadītājs min arī to, ka tādējādi
būtiski uzlabosies speciālistu
darba apstākļi.
ERAF līdzfinansētā projekta
kopējās izmaksas ir 2,2 miljoni
latu. Darbus veic pilnsabiedrība
«Unisan–Rimts». Kopējā platība, kurā notiek remontdarbi, ir
3000 kvadrātmetru.

Jānis šobrīd studē Rīgas Tehniskās universitātes 1. kursā
transporta tehnoloģijas. Studiju
izvēli neapšaubāmi noteica viņa
aizraušanās ar ātrumlaivām
– viņš brauc jau septiņus gadus.
Ar šo sporta veidu nodarbojas
vairāki Kuķalku ģimenes pārstāvji, turklāt vecākie paši laivas
arī būvē. «Lai gan laiva, ar kuru
tagad braucu, ir pirkta, tētis man
palīdz ar tehniskajām lietām un
remontiem, bet domāju, ka drīz
pats to visu pratīšu,» piebilst
sportists.
Runājot par sportiskajiem sa-

Foto: no J.Kuķalka arhīva
sniegumiem, J.Kuķalks norāda,
ka nākamgad plāno piedalīties
arī visos Eiropas čempionāta
posmos. Te spēki izmēģināti vēl
aizpagājušajā sezonā, bet nule
kā aizvadītajā neesot pieticis
tam laika. «Vēl jau nav skaidrs,
kur un kad šie posmi notiks, bet
zinu, ka kalendārs tiks plānots
tā, lai visu valstu sportistiem ir
pēc iespējas līdzīgākas pozīcijas
un tas nav izdevīgs tikai vāciešiem, kā tas bijis līdz šim,» stāsta
J.Kuķalks. Viņš piedalīsies arī
Latvijas čempionātā, kurā centīsies noturēties pirmajā trijniekā.
Jaunā sezona sāksies maijā, bet
līdz tam «jāpieslīpē» tehnika.
(Turpinājums 3.lpp.)

Būs izmaiņas 11. un 19.
maršruta autobusu sarakstā
 Ilze Knusle-Jankevica

izmaiņas, grozījumi jāveic
arī pakārtoto reisu kustības
Atbildot uz iedzīvotāju
grafikā. Tas nozīmē, ka jāiesniegumu, pasažieru
maina ne vien 19. autobusa
pārvadātājs «Jelgavas
atiešanas laiks, bet arī 11.
Autobusu parks» ga– jāslēdz reiss pulksten 5.52
tavo izmaiņas 11. un
no Meiju ceļa un jāatklāj
19. maršruta autobujauns pulksten 5.46; jāslēdz
su kustības sarakstā.
reiss pulksten 6.33 no «Ag«Iedzīvotāji lūdza, vai
roķīmijas» un jāatklāj jauns
19. maršruta autobuss
pulksten 6.27.
rītos no Viesturu staciKas attiecas uz 19. maršrujas nevarētu izbraukt
ta autobusu, plānots slēgt reipiecas, septiņas misu pulksten 7.22 no Viesturu
nūtes agrāk, lai cilvēki
stacijas un atklāt jaunu pulkbez steigas varētu pasten 7.15; slēgt reisu pulksten
spēt uz darbu, skolu.
6.55 no centra un atklāt jaunu
Tātad – nevis pulksten
pulksten 6.49.
7.22, bet 7.15,» situā«Tiek plānots, ka izmaiņas
ciju raksturo Jelgavas
varētu stāties spēkā no 1. okAutobusu parka valtobra,» norāda P.Salkazanovs,
des loceklis Pēteris
piebilstot, ka laika ietilpības
Salkazanovs.
dēļ, ko prasa šī procedūra,
izmaiņas nevarēja stāties
U z ņ ē m u m a p ā r s t ā v i s spēkā 1. septembrī, kā vēlējās
skaidro: lai varētu veikt šīs iedzīvotāji.

Attīstības projekti Jelgavā šogad un nākamgad –
ielu rekonstrukcija, izglītības iestāžu siltināšana, ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu uzlabošana
Pirmdien, 27. septembrī, pulksten 21
JELGAVAS TELEVĪZIJAS PROGRAMMĀ
(TV 33. kanālā, «Baltkom» kabeļtelevīzijas TV 24. programmā)

TIEŠRAIDE!
Uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks un Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns.
Tālrunis TV studijā – 63094204.
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viedokļi
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Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) biedri – lielāko valsts pasažieru pārvadātāju uzņēmumu vadītāji, kā arī asociācijas sadarbības
partneri – viesojās jaunatklātajā «Amo Plant» rūpnīcā,
lai klātienē iepazītos ar ražošanas procesu un piedāvāto autobusu modeļiem. LPPA prezidents Pēteris Salkazanovs pēc prezentācijas atzina, ka nozares uzņēmumu
atsauksmes par jaunajiem autobusiem ir pozitīvas,
tomēr jārēķinās, ka savu pozīciju iekarošanai arī Latvijas tirgū būs nepieciešams zināms laiks, tādēļ rūpnīcai
jāturpina aktīvi strādāt, lai pārliecinātu, ka Jelgavā
komplektētie holandiešu VDL grupas «Ambassador»
modeļa autobusi ir piemēroti Latvijas apstākļiem un
konkurētspējīgi ar līdzvērtīgiem piedāvājumiem tirgū.
«Jelgavas Vēstnesis» uzklausa vairāku autobusu parku
vadītāju viedokli jau pēc tam, kad viņi iepazinušies ar
mūsu pilsētā komplektētajiem autobusiem.

«Amo Plant» autobusus vērtē pasažieru pārvadātāji
«Atsevišķos
maršrutos varētu
izmantot «Amo
Plant» autobusus»

* Nodarbinātības valsts aģentūras dati

Valērijs Siņica, SIA «Autotransporta firma «Jūrmala
SV»» direktors:
«Tas neapšaubāmi ir notikums,
ka Latvija ir atgriezusies autobūvētāju saimē. Jaunie autobusi gan
vizuāli, gan tehniski izskatās labi.
Arī komplektācijas process tiek
organizēts ļoti kvalitatīvi. Tādas
būtiskas autobusa sastāvdaļas kā
motors, tilti un ātrumkārba tiek
izmantoti arī citos holandiešu VDL
grupas ražotajos autobusos. Tomēr
to, cik piemēroti šie autobusi būs
Latvijas tirgum, varēs izvērtēt tikai
pēc gada vai diviem. Jelgavas Autobusu parks šobrīd jau ir pieņēmis
lēmumu izmantot šos autobusus
ilgtermiņa īrē. Sekosim līdzi un
vērtēsim atsauksmes. Labprāt kādu
no šiem autobusiem izmantotu testēšanai, lai novērtētu, cik piemēroti
tie ir mūsu vajadzībām. Jūrmalā ir
vairāki maršruti, kuros varētu izmantot «Amo Plant» piedāvātos 10
un 12 metrus garos pilsētas autobusus ar daļēji zemo grīdu. Kompānija
izvērtē iespēju kādu no šobrīd saražotajiem 15 autobusiem piedāvāt
tieši testēšanai Latvijas pasažieru
pārvadātājiem. Vienīgais mīnuss
šiem autobusiem šobrīd ir to cena.
Ja šāda cena, aptuveni 185 tūkstoši
eiro, tiktu piedāvāta kā bezprocentu
līzings, tad tas vēl būtu pieņemami.
Jācer, ka, sakārtojot ražošanas procesu un pēc iespējas vairāk darot
uz vietas, rūpnīcas menedžments
spēs piedāvāt konkurētspējīgāku
cenu savai produkcijai. Tad noteikti
izvērtēsim iespēju iegādāties Latvijā
ražotos autobusus.»

«Ir vairākas
priekšrocības»

«Neatšķiras
no Eiropas
rūpnīcām»

Sergejs Mihailovs, SIA
«Daugavpils Autobusu parks»
valdes priekšsēdētājs:
«Esmu priecīgs, ka Latvijā ir atgriezusies autobūves nozare, tikai
žēl, ka šī ražotne neatrodas Daugavpilī. Ar «Amo Plant» sarunas
esam uzsākuši jau sen un kopumā
uz šo projektu raugāmies pozitīvi.
Izvērtēsim iespēju praktiskos apstākļos pārbaudīt arī «Ambassador»
autobusus. Jāatzīst gan, ka šobrīd
mūsu rīcībā ir laba tehnika un,
būtiski nemainoties situācijai, aptuveni trīs gadus neplānojam jaunu autobusu iegādi. «Amo Plant»
piedāvātais produkts tehniski
atbilst Latvijas apstākļiem. Tam
ir arī vairāki plusi attiecībā pret
konkurentiem tieši no ekspluatācijas viedokļa. Piemēram, autobusa
elektropievadi un apsildes sistēma
Mārtiņš Rupmejs, SIA «Jēir iebūvēta jumta konstrukcijās, kabpils Autobusu parks» vallīdz ar to šīs komunikācijas nav des priekšsēdētājs:
pakļautas agresīvās ārējās vides
«Autobuss ir samērā normāls
un izskatās labi. Gan pēc komforta
līmeņa, gan tehniskajiem rādītājiem
tas atbilst mūsdienu prasībām.
Esmu bijis daudzās Eiropas rūpnīcās, un šī ne ar ko īpaši neatšķiras.
Pēc darbnīcas principa autobusi tiek
salikti, un izskatās, ka ar kvalitāti
nevajadzētu būt problēmām. Metode ir pazīstama. Mūs gan vairāk
interesētu augstāki autobusi, jo
apkalpojam maršrutus arī pa zemes
ceļiem. Šis «Ambassador» modelis
vairāk piemērots piepilsētas un
pilsētas maršrutiem. Vēl jau neko
nevar zināt arī par cenu – ja tā būs
tāda pati kā pārbaudītām vērtībām,
ietekmei, turklāt autobuss ir par tad noteikti būs grūti konkurēt ar
divām tonnām vieglāks nekā kon- citiem ražotājiem, jo reputācija ir
kurentu piedāvātie, kas potenciāli jāiekaro. Šo autobusu kvalitātes un
varētu nozīmēt mazāku degvielas tehnisko īpašību ziņā varētu pielīpatēriņu un iespēju uzņemt vairāk dzināt «Setra» modeļiem, kuri makcilvēku. Manā skatījumā – autobu- sā aptuveni 190 tūkstošus eiro. Ja
sa cena un kvalitāte ir optimāla. «Amo Plant» un «Setra» būs vienā
Vienmēr jau var vēlēties kaut ko cenu kategorijā, visdrīzāk, iegādātos
lētāku, jo šī autobusa cena nav pati jau sevi apliecinājušu modeli. Šobrīd
zemākā, tomēr pirmais iespaids, gan mums jaunas tehnikas iegāde
gan tehniskais, gan vizuālais, par arī nav pārāk aktuāla, jo nupat kā
autobusu ir labs. Bet par to, cik esam papildinājuši savu autoparku
patiesībā praktisks un piemērots ar četriem jauniem «Mercedes–Benz
būs šis autobuss Latvijas apstāk- Vario» autobusiem. Tomēr jāuzteic,
ļiem, varēs spriest tikai pēc vairā- ka esam atgriezušies autoražotāju
kiem gadiem, kad būs izķertas tā saimē, tā ir lieliska ziņa, un pat nav
sauktās «bērnu slimības», kuras tik būtiski, kam pieder šī ražotne.
parādās lielākajai daļai jaunās Ir prieks, ka arī šajā jomā būs darbs
tehnikas.»
virknei vietējo uzņēmēju.»

«Jāapliecina sevi
ekspluatācijā
Latvijas
apstākļos»

Artūrs Lieģis, SIA «Vents
pils reiss» valdes priekšsēdētājs:
«Kaut ko vairāk varēsim
spriest pēc tam, kad šie autobusi būs sevi apliecinājuši
ekspluatācijā. Paši izmantojam «Mercedes» autobusus
– šī kompānija apliecinājusi,
ka tās produkcija ir piemērota
Latvijas apstākļiem. Līdz šim
gan nebija sanācis saskarties
ar VDL grupas piedāvātajiem produktiem, to skaitā
«Ambassador» autobusiem.
Vērtējot tehniskos parametrus un dizainu, «Amo Plant»
Gundars Kristapsons, a/s
autobusi izskatās labi, tomēr
grūti pateikt, cik piemēroti «Liepājas Autobusu parks»
t i e b ū s m ū s u a p s t ā k ļ i e m . valdes priekšsēdētājs:
«Pirmais iespaids par JelgaLīdz šim esam braukuši un
skatījušies, kā autobusi tiek vā ražotajiem autobusiem ir
labs. Kopumā autobuss varētu
būt piemērots Latvijas tirgum,
tomēr jāņem vērā, kā tas kalpos intensīvas ekspluatācijas
apstākļos. Jebkuru autobusu
pirms iegādes izmēģinām, novērtējot tā tehnisko stāvokli
un ekspluatācijas īpatnības.
Uzklausām arī autovadītāju
un pasažieru viedokli. Skolas
autobusu modeli redzējām jau
pirms gada. Arī ar holandiešu
VDL grupas piedāvājumu esam
pazīstami, jo «Ambassador»
modeļa autobusi nav vienīgie,
ko piedāvā šī kompānija. Šobrīd gan autobusu cena ir mazliet par augstu, jo, piemēram,
«Volvo» atbilstoša modeļa autosalikti citu valstu ražotnēs, busus iespējams iegādāties pat
tādēļ īpašs prieks, ka auto- lētāk. Šobrīd sadarbojamies ar
būve ir atgriezusies arī Lat- čehu kompāniju «SOR», kura
vijā. Te viss notiek identiski autobusus piedāvā iegādāties
citām līdzīga profila Eiropas par 130 tūkstošiem eiro, kas
ražotnēm. Tāpat kā citiem salīdzinājumā ar piedāvāto
pasažieru pārvadātājiem, arī «Amo Plant» autobusu cenu
mums ir aktuāla jaunas teh- (aptuveni 185 tūkstoši eiro) ir
nikas iegāde. Tomēr, vai tie būtiski zemāka. Lai veiksmīgi
varētu būt arī «Amo Plant» startētu Latvijas tirgū, ražoautobusi, izšķirs konkurss. tājam noteikti jāpadomā, kā
Ja piedāvājums būs konku- samērot piedāvāto autobusu
rētspējīgs un būsim pārlie- kvalitāti ar cenu.»
cinājušies par šo autobusu
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis,
piemērotību mūsu prasībām,
foto Ivars Veiliņš
kāpēc gan ne?!»

Bezdarba rādītāji Jelgavā šā gada jūlijā un augustā
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Bezdarbnieku skaits mēneša beigās

«Jāsamēro
kvalitāte ar
cenu»

Bezdarbnieku skaits procentos

Vai piedalīsieties
10. Saeimas vēlēšanās?
Savu viedokli paud –

www.

.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu gatavs
kļūt par brīvprātīgo
novērotāju 10.
Saeimas vēlēšanās?
Biruta, strādā:
– Noteikti nē,
jo šādas aktivitātes vienkārši nav manā
stilā! Turklāt
esmu pārliecināta, ka vēlēšanas nenorit godīgi – viss tāpat
tiek izlemts bez mums, mēs tajā visā
esam tikai sīkas peškas. Tieši tādēļ
arī neredzu jēgu iet un pārliecināties
par vēlēšanu godīgo norisi.
Inese, veikala
vadītāja:
– Iespēja jau
nav slikta, taču
kļūt par vēlēšanu novērotāju
gan negribētu.
Slinkums visu
dienu sēdēt iecirknī un skatīties, tas taču ir garlaicīgi! Īsti arī neticu, ka šādi novērotāji
veicinātu vēlēšanu rezultātu godīgumu. Ja es pati neesmu godīga,
kāpēc gan man ticēt, ka citi ir godīgi
un tādi ir vēlēšanu rezultāti?
Edmunds Vanags, pensionārs:
– Ja būtu jaunāks, varbūt
arī šādu iespēju izmantotu,
bet tagad man
grūti kustēties,
ik pēc divām stundām būtu jābrauc
mājās iedzert zāles, tāpēc iztikšu
vien ar to, ka aiziešu nobalsot. Vēro
vai nevēro vēlēšanas – godīgas
tās būs tikai «uz papīra». Tā ir bijis
vienmēr un ir arī tagad.
Aņa Kleckova,
mācās Amatu
vidusskolā:
– Tā kā man ir
tikai sešpadsmit gadi un
pati vēlēšanās
piedalīties nevaru, apsveru
iespēju kļūt par novērotāju, jo
gribas zināt, kā īsti notiek gan pats
balsošanas process, gan arī balsu
skaitīšana. Tas šķiet interesanti.
Visticamāk, šo iespēju izmantošu
un balsošanu novērošu vēlēšanu
iecirknī, kas izveidots 2. internātpamatskolā.
Raimonds
Kupčs, students:
– Par šādu iespēju esmu
dzirdējis. Kļūt
par novērotāju – kāpēc
gan ne? Tā
ikvienam ir iespēja dabā pārliecināties par vēlēšanu norisi, lai
pēc tam nevarētu teikt, ka tajās
visi šmaucas. Vēlēšanas iekrīt
sestdienā, tāpēc, domāju, es
varētu tās novērot.
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Jelgavas televīzija turpina raidīt
 Ilze Knusle-Jankevica

Arī pēc digitālās televīzijas ieviešanas analogajā apraidē darbu
turpina Jelgavas televīzija – tiem jelgavniekiem, kuri pēc dekoderu uzstādīšanas nespēj
uztvert šo televīziju,
tās darbinieki piedāvā
bez maksas veikt savienojumu, kas ļautu
arī turpmāk skatīties
Jelgavas televīziju.
Kā atzīst SIA «VTV Grupa»
valdes loceklis Jānis Galviņš,
jautājumus par to, kā uztvert
Jelgavas televīziju pēc digitālās
televīzijas ieviešanas, nākas
uzklausīt visai bieži. «Vispirms
jāpaskaidro, ka «Baltkom»
kabeļtelevīzijas abonenti Jelgavas TV raidījumus joprojām
var redzēt TV 24. programmā
katru darbadienas vakaru – laikā no pulksten 21. Savukārt,
ja iegādāts ciparu televīzijas
dekoders, tad nepieciešams
tehniski pavisam vienkāršs
papildu saslēgums dekoderam
ar televizoru, kas prasa tikai
dažas minūtes – televizora
antenas ligzda jāsavieno ar
dekodera antenas izeju (loop),
un var skatīties gan ciparu,
gan analogo televīziju,» skaidro
J.Galviņš.
Tiem, kas paši nespēj atrisināt šo problēmu, Jelgavas
televīzijas speciālisti piedāvā
bezmaksas pakalpojumu, kuru
iespējams pieteikt pa tālruni
29976617. «Mūsu speciālists

kuri Pasaules čempionātā
500 metru distancē ieguva 9.
vietu (137 balsis).
«Tas, ka ir tāds balsojums
par populārāko sportistu, ir
interesanti, jo ne visi zina par
dažādajiem sporta veidiem,
kuru pārstāvji tiek nominēti.
Man tā ir iespēja popularizēt
savu nodarbi, bet citi var
paust savu atbalstu, patiku,
nepatiku,» tā sportists.
Jāpiebilst, ka augusta populārākais sportists tiks
sveikts vienlaikus ar augusta
sporta laureātiem nākamotrdien, 28. septembrī, Jelgavas
domē.
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Līdz gada beigām sakārtos
Dobeles šoseju līdz 5. līnijai

aizbrauks pie jums un noregulēs televizoru tā, lai jūs
vienlaikus varētu skatīties gan
digitālo televīziju, gan Jelgavas
televīziju, kas raida analogajā
apraidē,» tā J.Galviņš.
Uz jautājumu, kāpēc Jelgavas televīzijas programma
netiek raidīta ciparu formātā,
J.Galviņš atbild: «Digitālās TV
ieviešana Latvijā noslēgusies
rekordātros tempos, nerēķinoties ar ekonomiskajiem apstākļiem, iedzīvotāju maksātspēju
un vēl mazāk ar to vietējo un
reģionālo televīziju interesēm,
kuras vēlējās turpināt pastāvīgu apraidi. Šobrīd vienīgā
iespēja ir raidīt «Lattelekom»
tīklā, kur prognozējamā samaksa par šo pakalpojumu
vairākas reizes pārsniedz vietējo televīziju ienākumus. Ar
digitalizāciju saistītās norises
vēl turpina izvērtēt prokuratūra, taču atbildīgās amatpersonas jau paziņojušas, ka
vietējās televīzijas pastāvīgi  Ilze Knusle-Jankevica
raidīt ciparu jeb digitālajā forDobeles šosejā posmātā nevarot, jo uzņēmumam
mā no Pūra ceļa līdz
«Lattelekom» esot piešķirtas
4. līnijai ielas labajā
ekskluzīvas monopoltiesības uz
pusē jau uzklāta asfalta
visām ciparu TV frekvencēm.
apakškārta un palaisAr šo faktu Latvija arī ir īpaša
ta transporta kustība,
Eiropas valstu vidū, jo Eiropas
kā arī noasfaltēta 1.
likumdošana neparedz monolīnija, kas paredzēta
polu šajā jomā. Ir pamatotas
kā apbraucamais ceļš.
cerības, ka Eiropas Komisija
Pašvaldības aģentūras
sniegs savu atzinumu un vie«Pilsētsaimniecība» ditējās televīzijas varēs raidīt
rektors Andrejs Baļčūns
arī digitāli, taču par to vēl būs
norāda, ka līdz gada
jāpacīnās, šobrīd likumdošanā
beigām plānots asfalta
nostiprinātas vietējo televīziju
apakškārtu ieklāt visā
tiesības turpināt analogo apraiielas platumā līdz 5.
di,» skaidro J.Galviņš.

Augusta populārākais
sportists – Jānis Kuķalks
(No 1.lpp.)
Augusta populārākā sportista titulam bija nominēti
pieci sportisti: tenisiste Anita
Ance Detlava, kura ieguva 3.
vietu Latvijas čempionātā tenisā 14 gadu grupā vienspēlēs
(balsojumā 30 balsis); ūdensmoto sportists J.Kuķalks (396
balsis); vieglatlēte Jeļizaveta
Osovija – Latvijas čempione
jaunietēm 2000 metru kavēkļu skrējienā (59 balsis);
basketbolists Andris Misters
– viņam 3. vieta Eiropas
čempionātā basketbolā U-18
(86 balsis); kanoisti Gatis
Pranks un Antons Knesis,

ZIŅAS

līnijai un šajā posmā izbūvēt arī ietvi ielas kreisajā pusē, nodrošinot
drošu gājēju kustību.

«Pilsētsaimniecības» direktors
stāsta, ka darbi rit pēc plāna un
šobrīd notiek ielas kreisās puses
vecā seguma frēzēšana un vecā
segas pamata norakšana, savukārt ielas labajā pusē notiek infrastruktūras sakārtošanas darbi
– maģistrālā ūdensvada izbūve
posmā no 4. līnijas līdz 6. līnijai,
lietusūdens kanalizācijas izbūve,
grāvju tīrīšana, vājstrāvu tīklu
un apgaismojuma kabeļu izbūve,
apgaismojuma balstu pamatu
izbūve un balstu uzstādīšana,
uzbēruma izbūve ar pievestu
grunti, drenējošā slāņa, šķembu
pamata izbūve, kā arī ietvju un
ielu apmaļu uzstādīšana.

Dobeles šosejas rekonstrukcijas gaitā tiek sakārtoti arī apbraucamie ceļi – šobrīd jau noasfaltēta 1. līnija, tas pats tiks
izdarīts arī 4. un 6. līnijā.
Foto: Ivars Veiliņš
Ar to, kā objektā rit darbi,
iepazinās arī satiksmes ministrs
Kaspars Gerhards, kurš pagājušajā nedēļā Jelgavā bija ieradies
darba vizītē. Viņš uzskata, ka Dobeles šosejas rekonstrukcija mūsu
pilsētai ir liels ieguvums, bet tai
vajadzētu startēt arī tranzītielu
sakārtošanas 3. kārtā, kas varētu
tikt izsludināta pēc tam, kad būs
zināms Eiropas struktūrfondu
līdzekļu sadalījums nākamajam
plānošanas periodam (2014.
– 2020. gads). «Pēdējos gados ir
paveikts liels darbs – sakārtots
Rīgas pievedceļš, arī apvedceļš
izveidots gana efektīvs, nu tiek rekonstruēta tranzītiela – Dobeles
šoseja, kas Jelgavai ir ļoti būtiski.
Nākamais lielais solis, kas būs
nozīmīgs ne tikai pilsētai, bet arī
visam reģionam un valstij kopumā, ir satiksmes termināla izveide, tuvinot autobusu un dzelzceļa
pārvadājumus,» situāciju Jelgavā
raksturo ministrs.
Dobeles šosejas rekonstrukcijas
gaitā nofrēzētais asfalts tiek izmantots, lai uzlabotu citu pilsētas
ielu un iekšpagalmu stāvokli. «Saskaņā ar iedzīvotāju lūgumiem
un mūsu speciālistu izvērtējumu
ir sagatavots ielu uzbēršanas
plāns. Šobrīd veikta Malkas ceļa
posmā no Dobeles šosejas līdz
Žagaru ceļam, 5. līnijas posmā
no Dobeles šosejas līdz Bumbieru
ceļam un Vangaļu ceļa uzbēršana
un greiderēšana, bet drīzumā to
pašu plānots uzsākt Kārklu ielā
un Kūliņu ceļā,» stāsta «Pilsēt-

saimniecības» direktors.
Līdztekus Dobeles šosejas rekonstrukcijai noasfaltēta arī 1.
līnija, kura projektā paredzēta
kā apbraucamais ceļš. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka sākotnēji kā apbraucamos
ceļus bija plānots salabot daudz
vairāk ielu, bet Satiksmes ministrija apstiprināja vien trīs ielas
– 1., 4. un 6. līniju. A.Baļčūns gan
neprognozē, kad varētu sakārtot
atlikušās divas līnijas, jo daļa
brauktuves seguma atjaunošanas
darbu «pārklājas» ar projektā
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā,
II kārta» plānotajiem darbiem,
tāpēc termiņus un darba izpildes
grafikus būs nepieciešams saskaņot ar šī projekta īstenotājiem.
Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā
tika parakstīts līgums starp Vides
ministriju un Jelgavas pašvaldību
par Kohēzijas fonda līdzekļu piešķiršanu 2. kārtas realizēšanai.
Šogad plānots izsludināt vairākus
iepirkuma konkursus, bet reālus
darbus paredzēts uzsākt nākampavasar.
Dobeles šosejas rekonstrukcija
tiek īstenota ar ERAF līdzfinansējumu, kas paredzēts tranzītielu
sakārtošanai. Projekta «Dobeles
šosejas rekonstrukcija Jelgavas
pilsētā» summa ir 3,44 miljoni
latu ar PVN, no kuriem 85 procenti ir ERAF līdzfinansējums,
trīs procenti – valsts budžeta
dotācija un 12 procenti – pašvaldības līdzfinansējums.

Aicina uz Zemgales Enerģētikas dienu konferenci
Apstiprināti ar
Jelgavas pilsētas domes 22.07.2010. lēmumu Nr.9/4
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 22. JŪLIJA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10-10 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.185 «PAR JELGAVAS
PAŠVALDĪBAS NODEVĀM»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12. panta pirmo daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.185 «Par
Jelgavas pašvaldības nodevām» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2007.
gada 28. decembra lēmumu Nr.17/5), turpmāk tekstā – noteikumi, šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 12. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
«12. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot:»
2. Izteikt noteikumu 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
«13. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot pārtikas preces:»
3. Izteikt noteikumu 14. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
«14. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās tirgojot nepārtikas preces:»
4. Izteikt noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
«18. Nodevu par tirdzniecību pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības
vietās nemaksā fiziskas un juridiskas personas, ja tirdzniecība notiek uz
attiecīgo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot
valsts un pašvaldības zemi.»
5. Izslēgt noteikumu 13.4. punktu «13.4. tabakas izstrādājumus Ls 10,-»
6. Papildināt noteikumus ar 14.4. punktu, izsakot šādā redakcijā «14.4.
tabakas izstrādājumus Ls 10,-»

 Ilze Knusle-Jankevica

23. un 24. septembrī notiek Zemgales
Enerģētikas dienas. To
gaitā rīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātē notiks
starptautiska konference par dažādiem ar
enerģētiku saistītiem
jautājumiem. To aicināts apmeklēt ikviens
interesents, informē
Zemgales reģionālās
Enerģētikas aģentūras
(ZREA) direktors Mārtiņš Prīsis.
Konference notiks LLU Lauku inženieru fakultātes (Akadēmijas ielā 19) P.Bušmaņa
auditorijā (1. stāvā) un sāksies pulksten 9. Tajā plānots
pārrunāt tādus jautājumus kā
situācija Latvijas enerģētikas
sektorā un finansējuma pieejamība (ekonomikas ministrs
Artis Kampars); programmas

«Inteliģenta enerģija Eiropai
(IEE)» aktivitātes energoefektivitātes jomā un atjaunojamo
energoresursu popularizēšanā
(IEE pārstāve no Briseles
Vasilija Argiraki); ZREA līdzšinējā darbība un nākotnes
plāni (ZREA energoeksperts
Jānis Graudulis); Lietuvas
pieredze Ilgtspējīga enerģētikas rīcības plāna (SEAP) izstrādē un īstenošanā (Kauņas
reģionālās Enerģētikas aģentūras direktors Fēlikss Zinevičus); biomasas koģenerācija,
biomasas izmantošana un tās
plusi un mīnusi (SIA «Fortum
Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa); enerģētikas plānošana – reģionālās
un Eiropas koordinēšanas
priekšrocības savienojumā
ar zināšanām par vietējo situāciju (Zviedrijas Enerģijas
aģentūras direktore Čerstina
Konicere); māju energoefektīva atjaunošana/siltināšana
(«Wohnungswirtschaft Ost
europa» (IWO) valdes loceklis Knuts Hollers); projekts

«Mājas draugs» (Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
valdes loceklis Juris Vidžis).
Pēc tam paredzēts darbs grupās, kurās tiks apspriestas
dažādas tēmas: transports,
CO 2, atjaunojamās enerģijas
resursi, ielu apgaismojums,
velosipēdistu celiņi, energoefektīva māju atjaunošana/
siltināšana.
Savukārt šodien Enerģētikas dienu gaitā ZREA dalībnieku pārstāvji kopā ar
viesiem no Vācijas, Lietuvas,
Zviedrijas un Beļģijas apmeklēs vairākus objektus – mašīnbūves uzņēmumu «Amo
Plant», Jelgavas un Bauskas
pašvaldību SIA «Zemgales
Eko» un Jāņa Vintera biogāzes ražotni Jelgavas novada
Lielplatonē. «Šo apmeklējumu
mērķis ir iepazīties citam ar
citu, pārrunāt dažādus ar
enerģētiku saistītus jautājumus un redzētos piemērus, kā arī apspriest turpmākos sadarbības modeļus,» tā
M.Prīsis.

Īsi
 Sarmas un Dambja ielas krustojumā notiek remontdarbi – tur tiks
izveidota gājēju pāreja, lai varētu
šķērsot Sarmas ielu. Pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns norāda, ka tā plānots
sakārtot gājēju plūsmu Sarmas, Dambja
un Asteru ielas krustojumā. Lēmums
sakārtot gājēju plūsmu šajā krustojumā
pieņemts Satiksmes kustības drošības
komisijā. «Krustojumu plānots sakārtot
tā, lai to būtu drošāk šķērsot bērniem,
lai autovadītāji jau pa gabalu varētu pamanīt, ka viņi šķērso ielu,» tā A.Baļčūns.
Viņš piebilst, ka paredzēts ne vien
izveidot gājēju pārejas, bet arī izvietot
aizsargbarjeras, kas neļautu šķērsot ielas
tam neparedzētās vietās. Kā zināms,
šajā apkaimē atrodas Jelgavas 2. pamatskola, 5. vidusskola, Jelgavas Speciālā
internātpamatskola un pašvaldības
bērnudārzs «Lācītis». Darbus veic SIA
«Kulk», un A.Baļčūns lēš, ka tos varētu
pabeigt mēneša laikā.
 Piektdien, 24. septembrī, Jelgavas
Pensionāru biedrība rīko ikgadējo
rudens ražas izstādi. Tā no pulksten
10 līdz 16 būs apskatāma biedrības
telpās Pasta ielā 44. Biedrības vadītāja
Marija Kolneja stāsta, ka tradicionāli
šajā izstādē būs apskatāmas pilsētas
pensionāru mazdārziņos izaudzētās rudens veltes. «Vienlaikus būs iespēja apmainīties sēklām un dalīties pieredzē,»
uzsver M.Kolneja. Jāpiebilst, ka šogad
pirmo reizi nolemts izstādē rādīt arī
to, ko pensionāri sagatavojuši ziemai.
«Vasara burciņās – tā mēs nosaucām
šo ideju. Ievārījumus un konservus varēs
arī degustēt, būs iespēja apmainīties
receptēm,» piebilst M.Kolneja.
 Sabiedrības integrācijas biroja (SIB) rīkotā projekta «Piepildi
mazā jelgavnieka sapni!» noslēguma pasākumā tika piepildīti
32 mazo jelgavnieku sapņi.

Foto: Ivars Veiliņš
Idejas autore SIB vadītāja Rita Vectirāne norāda, ka pavisam tika iesūtīti 44
sapņi, no kuriem lielāko daļu arī izdevies
piepildīt. Daudzi sapņi ir saistīti ar bērnu
veselības uzlabošanu, vēl daļa sapņu
– ar ceļošanu un pasākumu apmeklēšanu ģimenes lokā, bet pārējie – ar kaut
kā nebijuša piedzīvošanu vai iegūšanu
savā īpašumā. Saņemtas arī vēstules
no ģimenēm, kur katram bērnam
minēts pa sapnītim. Tieši šīs vēstules,
kur viens no bērniem uzrakstījis ne vien
par sevi un saviem sapņiem, bet arī par
pārējiem brāļiem un māsām, visvairāk
aizkustināja sapņu īstenotājus. Kāds
ieguva grāmatas, cits – velosipēdu,
vēl kāds – spēles un rotaļlietas, sporta
inventāru, daži – iespēju izjāt ar zirgu,
izbraukt ar sporta auto, apmeklēt slidotavu, iepazīties ar modes dizainera
darbu, apmeklēt ūdens atrakciju parku.
Tika piepildīts pat Roberta Pocevica
sapnis palidot ar helihopteru. Protams,
šis pasākums nebūtu iespējams bez
līdzcilvēku un uzņēmēju atbalsta, kuri
atsaucās aicinājumam un palīdzēja
piepildīt bērnu sapņus.
 Ar svētku devīzi «Teorija māca
mūs skatīties tālu uz priekšu, prakse
– zem kājām» Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Jelgavas pils
pagalmā, 1. oktobrī notiks 41. Azemitologa svētki, informē LLU. Plānots,
ka jau 41. reizi notiekošie Azemitologa
svētki pils pagalmā sāksies pulksten
14.50. Katras fakultātes pirmkursniekiem svētkiem jāsagatavo teatralizēts
mājas uzdevums – priekšnesums četru
minūšu garumā. Priekšnesumus vērtēs
žūrija, kuras sastāvā ir visu augstskolas
fakultāšu dekāni, mācību prorektora
dienesta un Sabiedrisko attiecību
daļas speciālisti, studentu sabiedrisko
organizāciju un LLU portāla, žurnāla
«Plēsums» pārstāvji.

Ilze Knusle-Jankevica
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Vēlēšanu iecirkņi sāk darbu
(No 1.lpp.)
Vēl šīs nedēļas sākumā Centrālās
vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs
Arnis Cimdars, pirms sākt jauno darba cēlienu, uz tikšanos bija aicinājis
visus mūsu pilsētas, kā arī Jelgavas
un Ozolnieku novada vēlēšanu komisiju darbiniekus, lai nodotu pēdējās
instrukcijas. Kā atzīst Jelgavas
pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics, visas pilsētas
vēlēšanu komisijas ir gatavas darbam. «Pārsvarā mūsu darbinieki
ir pieredzējuši cilvēki un komisijās
strādājuši jau iepriekš, tāpēc darba
specifika viņiem ir skaidra.»
Katrā komisijā strādā septiņi cilvēki, taču vajadzības gadījumā lielākajos iecirkņos var tikt pieaicināti

papildu darbinieki. «Mūsu pilsētā tie
būs iecirkņi, kas atrodas kultūras
namā, Valsts ģimnāzijā, kā arī 1.
ģimnāzijā, jo tur darba apjoms ir ļoti
liels, tāpēc, kā vienmēr, noteikti būs
nepieciešams pieņemt darbā papildu
cilvēkus,» uzsver J.Dēvics.
Vienlaikus viņš atzīst, ka vēlēšanu
komisiju locekļiem, salīdzinot ar
iepriekšējām reizēm, nav būtiski
mainīta arī darba samaksas kārtība.
«Vidēji viens darbinieks, strādājot
komisijā, par visu šo laiku nopelna
ap simts latiem. Kamēr viņš nodarbināts komisijā, darba devēja
pienākums ir atbrīvot viņu no tiešo
pienākumu veikšanas pamata darba
vietā,» skaidro J.Dēvics.
Jāpiebilst, ka arī viss aprīkojums

vēlēšanu iecirkņiem jau nodrošināts.
«No iepriekšējām reizēm nekas prom
mests netiek – visu uzglabājam, bet,
ja kaut kā pietrūkst, to iespējams
saņemt no glabātuves Rīgā. Mēs jau
17. septembrī visas nepieciešamās
lietas iecirkņiem piegādājām,» tā
J.Dēvics.
Vēlēšanu zīmes Jelgavā tiks nogādātas 29. septembrī, kad sāksies
apjomīgs darbs, tās skaitot un šķirojot.
Savukārt vēlētājiem jāatceras,
ka 2. oktobrī no pulksten 8 līdz 20
balsošanai var izvēlēties jebkuru
iecirkni un uz to doties ar derīgu
LR pilsoņa pasi, lai izdarītu savu
izvēli un nobalsotu 10. Saeimas
vēlēšanās.

Jau var pieteikt balsošanu mājās
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt
balsošanu savā atrašanās
vietā – mājās, slimnīcā,
sociālās aprūpes namā. Šo
iespēju izmantot drīkst arī
šo vēlētāju aprūpētāji.
Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā (arī vēlētāju aprūpētājiem),
ir jāuzraksta iesniegums, kas līdz 2.
oktobrim jānogādā dzīvesvietai vai
slimnīcai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds,
uzvārds, personas kods; iemesls – ka
veselības stāvokļa dēļ nepieciešama

balsošana atrašanās vietā; adrese,
kur jāierodas vēlēšanu komisijai; iesniegumā ieteicams norādīt arī ēkas
ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona
numuru, pa kuru vēlēšanu komisija
var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.
Šo iesniegumu vēlēšanu iecirknī
var nogādāt jebkura vēlētāja uzticības
persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš.
Vēlētāja uzticības persona iesniegumu
vēlētāja vārdā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā
papildus jānorāda vēlētāja uzticības
personas vārds un uzvārds.
Iesnieguma veidlapu iespējams

izdrukāt CVK mājas lapā internetā:
www.cvk.lv vai arī aizpildīt vēlēšanu
iecirkņos to darba laikā līdz pat 2.
oktobra pulksten 12.
Iesniegumu drīkst rakstīt arī brīvā
formā.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst
nogādāt arī vēlēšanu dienā, 2. oktobrī.
Tomēr šajā gadījumā jāņem vērā, ka
vēlēšanu komisijai obligāti jāizpilda
tie iesniegumi, kurus tā ir saņēmusi
līdz pulksten 12. Pēc pulksten 12
saņemtie ir izpildāmi, ja vēlēšanu
iecirkņa komisijas darbiniekiem ir
iespējams ierasties vēlētāja atrašanās
vietā līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai
– pulksten 20.
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Par brīvprātīgo novērotāju 10.
Saeimas vēlēšanās var kļūt ikviens
Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) īstenotais projekts
«Brīvprātīgie novērotāji 10.
Saeimas vēlēšanās» ir jauns
projekts, kas dod iespēju
ikvienam Latvijas iedzīvotājam pieteikties vēlēšanu
novērošanai.
Projekta autori uzskata – tā kā daļā
sabiedrības joprojām valda aizspriedumi par to, vai balsis tiek saskaitītas
godīgi un vai var uzticēties vēlēšanu
rezultātiem, 10. Saeimas vēlēšanas 2.
oktobrī ir piemērots brīdis, lai dotu
iedzīvotājiem iespēju pārliecināties, ka
vēlēšanas Latvijā norit saskaņā ar likumu un vēlēšanu rezultāti tiek saskaitīti
godīgi un ir atbilstoši vēlētāju gribai.
Vēlēšanu novērošanai var pieteikties
ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Piesakoties
CVK mājas lapā www.cvk.lv, jāaizpilda
elektroniskais apmācības kurss «10.
Saeimas vēlēšanu kārtība» un jāizvēlas
vēlēšanu iecirknis, kurā cilvēks vēlas
novērot vēlēšanas. Pēc sekmīgas e-mācību kursa nokārtošanas e-pastā viņš
saņems vēlēšanu novērotāja pilnvarojumu, kas jāizdrukā un kopā ar personu
apliecinošu dokumentu vēlēšanu dienā
jāuzrāda vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētājam.
Savukārt vēlēšanu dienā, 2. okto
brī, novērotājam jāierodas izvēlētajā
iecirknī novērot vēlēšanu norisi un
balsu skaitīšanu – vai vēlēšanu process
notiek saskaņā ar Saeimas vēlēšanu
likumu un CVK instrukcijām, vai ne-

notiek aģitācija, vai balsu skaitīšana
notiek godīgi. Novērojumus vēlams
reģistrēt novērotāja anketā.
Pieteikšanās projektam ilgst līdz 30.
septembrim. To var izdarīt mājas lapā:
www.cvk.lv, bet sīkāku informāciju var
iegūt pie Annas Riekstiņas pa tālruni
67814905 vai e-pastu: noverotaji@
cvk.lv.
Tāpat kā citās vēlēšanās, savus
novērotājus izvirza arī partijas. Arī
viņi novēro vēlēšanu norisi. Jelgavas
pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics stāsta, ka parasti
vēlēšanu dienā pilsētā ierodas arī pa
kādam novērotājam no ārzemēm.
«Mēs esam Rīgai tuvākā pilsēta, tāpēc
tieši Jelgavu nereti izvēlas kā vietu,
kur arī ārzemnieki seko līdzi vēlēšanu
gaitai,» tā J.Dēvics, pieļaujot, ka tas
varētu notikt arī 2. oktobrī.
Viņš gan atzīst, ka līdz šim novērotāji Jelgavas iecirkņos nopietnus
pārkāpumus nav fiksējuši. «Tomēr
viņu klātbūtne ir papildu garants
tam, ka viss notiek precīzi un likumā noteiktajā kārtībā – sabiedrībai
ir tiesības par to pārliecināties,» tā
J.Dēvics. Viņš gan spriež, ka diezin
vai jauno iespēju – par novērotāju
kļūt ikvienam, kurš sasniedzis 16
gadu vecumu, – izmantos daudzi
iedzīvotāji. «Nedomāju, ka šī iespēja
daudzus varētu vilināt, jo patiesībā
tas ir nogurdinošs darbs – visu dienu pavadīt vēlēšanu iecirknī,» saka
J.Dēvics.
Sagatavoja Kristīne Langenfelde
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HK «Zemgale/JLSS» izcīna
pirmo uzvaru virslīgā
18. septembrī Jelgavas ledus hallē
aizvadīta Latvijas
atklātā čempionāta spēle hokejā, kurā virslīgas
debitanti HK «Zemgale/JLSS» pārspēja HS
«Rīga/LSPA» hokejistus ar rezultātu 3:1
(2:0; 0:1; 1:0). Mūsējo galvenais treneris
Ronalds Ozoliņš ir priecīgs par izcīnīto
uzvaru. «Galvenais, ka šodien ieguvām
trīs punktus. Spēli iesākām nervozi, taču
tomēr tikām galā ar mandrāžu. Spēlētāju cīņasspars pirmajai spēlei bija labs,
bet mums vēl daudz jāstrādā.» Nākamā
HK «Zemgale/JLSS» spēle ir 24. septembrī
pulksten 18 viesos pret HK «Ogre».

Domes kauss – «Baronam»

Izcīna balvas vieglatlētikā

19. septembrī ar spēli starp BK «Zemgale»
un BK «Barons» noslēdzās Jelgavas domes
kausa izcīņa basketbolā, kurā otro gadu pēc
kārtas uzvarēja BK «Barons» basketbolisti.
Viņi izcīnīja uzvaras visās trīs turnīra spēlēs,
pēdējā no tām pārspējot jelgavniekus ar
rezultātu 74:65. Jelgavnieki turnīrā izcīnīja 2.
vietu, pirms tam uzvarot Pērnavas «KK Paernu» un Jonišķu «Delikateses». Kā atzina BK
«Zemgale» galvenais treneris Varis Krūmiņš,
komanda turpina gatavošanos gaidāmajai
sezonai. «Mums vēl daudz jāpiestrādā pie
komandas taktikas, nemaz nerunājot par
katra spēlētāja individuālo meistarību.
Mums ir vairāki jauni
spēlētāji, kuriem vēl
jāiespēlējas.»

18. septembrī ZOC notika Ulda Samsona
piemiņas balvas izcīņa vieglatlētikā 1996.
gadā dzimušiem un vecākiem. Piedalījās
arī sportisti no Tukuma, Kuldīgas, Vecumniekiem, Saldus, Ozolniekiem, Dobeles,
Jēkabpils un Kuldīgas. Vairākas godalgotas vietas arī Jelgavas sporta skolas
audzēkņiem – 100 metru sprintā 3. vieta
Dmitrijam Balceram, 800 metru distancē
uzvarēja Ritvars Dombrovskis, 2. vietu 200
metru un 1. vietu 400 metru distancēs izcīnīja Andrejs Romaņivs. Dāmu konkurencē
Jeļizavetai Osovijai 1. vieta 800 metros,
Rutai Zīvertei 3. vieta tāllēkšanā, Aļonai
Kuzminčukai 1. vieta augstlēkšanā, Elvai
Golubevai personīgais rekords (9,89 metri) un 3. vieta lodes grūšanā, bet Jeļenai
Hotuļovai 3. vieta diska mešanā.
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Mūsējais startē Eiropas Jauniešu čempionātā šahā
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12. klases
skolnieks Kārlis Daģis
Gruzijas pilsētā Batumi piedalās Eiropas
Jauniešu čempionātā šahā vecuma grupā līdz 18 gadiem. Kārlim šīs ir pirmās šāda
līmeņa sacensības. «Protams, ka mazliet
baidos, bet darīšu, ko varēšu,» pirms došanās uz čempionātu atzina jaunietis. Šahista
treneris Viktors Krūmiņš stāsta, ka, lai tiktu
uz šo čempionātu, puisim bija jāpiedalās
atlases sacensībās un jāizcīna 1. vai 2. vieta.
Kārlis izcīnījis otro. Čempionātā piedalās ap
80 sportistu, no kuriem daļa ir jau sporta
meistari vai starptautiskie meistari.

Gatis Pranks: «Līdz Olimpiskajām spēlēm
visu izšķirs nianses»
 Ģirts Pommers

Jelgavas pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS)
audzēknis Gatis Pranks ar pārinieku Antonu Knesi augustā
notikušajā Pasaules čempionātā kanoe airēšanā 500 metru
distancē izcīnīja 9. vietu, kas uzskatāms par labu sasniegumu,
taču Gatis ar treneri Leldi Lauri
jau ir izvirzījuši jaunu mērķi
– tikt nākamā gada Pasaules
čempionāta spēcīgāko sešiniekā, kas nodrošinātu dalību
Londonas Olimpiskajās spēlēs.
Par sezonas darbu, sacensībām
un kanoe sporta veida aizkulisēm stāsta jelgavnieki – trenere
L.Laure un viņas audzēknis
G.Pranks. Saruna notika BJSS
Airēšanas un kanoe bāzē, kuru
var uzskatīt par sportista otrajām mājām – šeit tiek aizvadīti
treniņi un... arī pelnīta iztika, jo
viens no vadošajiem Latvijas
airētājiem ir spiests piestrādāt
par naktssargu.
Treniņi kanoe airētājiem notiek cauru
gadu – ziemā tie ir trenažieru zālē un peldbaseinā. Intensivitāte – sešas reizes nedēļā
pa divām stundām. Par sezonas sākumu var
dēvēt pavasari, jo ar ledus pazušanu sākas
arī pirmie treniņi uz ūdens. «Tā sauktajos
treknajos gados ziemā braucām trenēties
uz Spāniju, bet šogad nesanāca – nebijām
pat uz Baltkrieviju aizbraukuši, jo gluži
vienkārši nebija iespēju, taupījām finanses,
lai aizbrauktu uz Pasaules čempionātu,»
tā trenere L.Laure. Turpinot domu par

finansēm, trenere atklāj, ka treniņus apmaksā BJSS, bet dalību sacensībās atbalsta
Zemgales Olimpiskais centrs. «Sponsorus
atrast mūsu gadījumā ir sarežģīti, jo mēs
neesam tik interesanti kā komandu sporta
veidi. Cik ir iespējams, palīdz arī mana
ģimene,» tā L.Laure.
Trenere atklāj, ka vienam no vadošajiem
Latvijas airētājiem pašlaik ir jāstartē ar
bojātu laivu, bet jaunas iegādei nepieciešami
divi tūkstoši eiro. «Pašlaik Gatis burtiski
slīkst savā laivā, jo gluži vienkārši tā viņam
ir par mazu. Ļoti ceram, ka Olimpiskais
centrs mums palīdzēs, jo jauna laiva jau ir
noskatīta.»
Gatavošanās šā gada Pasaules čempionātam pagāja Limbažos. Ezerā ir gan
starta iekārta, gan nomērīta distance, kas
ir būtiski, lai veiksmīgāk sagatavotos atbildīgām sacensībām. «Pasaules čempionātam
šogad gatavojāmies pirmo gadu. Strādājām pēc savas personīgās pieredzes, šajā
jomā mums vēl daudz jāmācās, bet esam
atklāti citu viedokļiem, uzklausām tos, jo
no sava skatu punkta bieži vien neredzam
būtiskas nianses, tādēļ svarīgi, lai ir domu
apmaiņa. Kā piemēru varu minēt gadījumu, kad Limbažu treniņnometnes laikā
godalgots treneris no Lietuvas piedāvāja
Gatim izmainīt savu pozīciju laivā par pāris
centimetriem, rezultāts bija acīmredzams.
Psiholoģiski pirms čempionāta izvēlējāmies
taktiku – neizvirzīt sev augstus mērķus, lai
neradītu papildu stresu,» saka trenere.

Pasaules čempionāts
ar divējādām sajūtām

Atceroties Polijas pilsētā Poznaņā
notikušo Pasaules čempionātu, trenere
secina, ka sasniegtais rezultāts ir apmierinošs: «Protams, ka izcīnītā devītā

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

«Pasaules čempionātam
nākamgad gatavosimies kā
galvenajām sacensībām ar
mērķi izcīnīt iespēju startēt
Olimpiskajās spēlēs, taču,
lai tas piepildītos, jāsakrīt
pilnīgi visam un vēl ir jāpaveicas – bieži uzvarētāju no
zaudētāja šķir tikai divas
sekundes desmitdaļas,»
par savām izredzēm tikt uz
Olimpiskajām spēlēm saka
airētājs Gatis Pranks.

Foto: Ivars Veiliņš
vieta 500 metros ir ļoti labs sasniegums,
lai gan, ja godīgi jāatzīst, vēlējāmies tikt
finālā 1000 metros, šai distancei arī vairāk gatavojāmies, bet rezultāts sanāca
labāks īsākajā. Joprojām ir doma, ka
Gatis vairāk ir 1000 metru braucējs, šajā
distancē jāiegulda krietni lielāks darbs,
nepieciešama izturība un specifisks
treniņu process. Īsākajā distancē startē
spēcīgāki un smagāki braucēji, ar lielām
muskuļu masām – kā jau ierasts jebkurā
sprintā,» uzsver trenere.
Iezīmējas arī nākamās sezonas idejas. Viena no tām pieļauj iespēju, ka
Gatis startēs nevis, kā ierasts, kopā
ar Antonu Knesi, bet gan viens. «Ļoti
grūti izveidot labu duetu. Šeit svarīgi
ir ne tikai fiziskie parametri, bet arī
raksturu saderība,» treneri papildina
Gatis. «Katra sportista individuālie sasniegumi divniekā neko nenozīmē. Te
jābūt līdzīgiem raksturiem, kas bieži
vien ir izšķirošais. Antons ir ritmisks
braucējs, stabils, bez impulsīviem
izlēcieniem. Divniekos panākuma atslēga ir airēšanas ritms, kā arī milzum
daudz sīku nianšu, kuras var ietekmēt
rezultātu un izcīnīto vietu,» tā viņš.

20.09. - 08.11. Fotodizaina pamati
27.09. - 27.10. Datorzinības iesācējiem
28.09. - 24.03. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
04.10. - 23.03. Angļu valoda - augstākais līmenis, C1
04.10. - 23.03. Angļu valoda - augstākais līmenis, C2
05.10. - 23.11. Fotodizaina pamati
06.10. - 24.01. Vācu valoda - pamata līmenis, A1
06.10. - 28.03. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
07.10. - 31.03. Vācu valoda - vidējais līmenis, B1
07.10. - 11.11. Veidojam filmu
11.10. - 23.02. Florista darba pamati
12.10. - 21.12. Mājas interjers komfortam un labsajūtai
12.10. - 21.12. Šuj un modelē pati
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

 23. septembrī pulksten 16
– orientēšanās sacensības «Alnis
2010», nakts kārta (Lediņos).
 25. septembrī pulksten 10
– galda tenisa turnīrs «Veselības
dienas 2010», 8. kārta (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 26. septembrī pulksten 14
– LMT virslīgas spēle: FK «Jelgava»
– FC «Ventspils» (ZOC).
 2. oktobrī pulksten 10.30
– Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā jauniešiem,
junioriem (Jelgavas Sporta hallē).
 2. oktobrī pulksten 12 – Zemgales rudens maratons, Latvijas,
Baltijas čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā (airēšanas bāzē
Pasta salā).
 2. oktobrī pulksten 14 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK
«Jelgava 2» – FK «Kuldīga» (ZOC).
 3. oktobrī pulksten 11 – LJBL
spēle meitenēm (Jelgavas Sporta
hallē).
 9. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
10. kārta, otrais Andra Maska
piemiņas kauss (Jelgavas 6. vidusskolā).
 9. oktobrī pulksten 11 – LJBL
spēles zēniem (Jelgavas Sporta
hallē).
 10. oktobrī pulksten 11 – LJBL
spēle meitenēm (Jelgavas Sporta
hallē).
 15. oktobrī pulksten 14.30
– Jelgavas skolu Olimpiskās stafetes peldēšanā (LLU baseinā).

Viss vēl priekšā

Domājot par nākamo sezonu, gan trenere, gan sportists piekrīt domai, ka izšķirošais starts būs Pasaules čempionāts, kura
mērķis ir kvalificēties Olimpiskajām spēlēm. «Pasaules čempionātam gatavosimies
kā galvenajām sacensībām ar mērķi izcīnīt
iespēju startēt olimpiādē, lai tas piepildītos,
jāsakrīt pilnīgi visam un vēl ir jāpaveicas,
bieži uzvarētāju no zaudētāja šķir tikai divas sekundes desmitdaļas. Pietiek kļūdīties
kaut vai vienā sīkumā, un tu esi zaudētājs,»
saka Gatis.
Gatim pašlaik ir 23 gadi, kas, pēc treneres
L.Laures domām, ir optimāls vecums augstu mērķu sasniegšanai: «Gatim ir labs vecums, lai sāktu sevi pierādīt. Airētāju mūžs
ir dažāds, ir gan spēcīgi jaunie talanti, gan
veterāni, kuri sasnieguši 40 gadu vecumu.
Bet elitē tomēr lielākā daļa ir ap 30 gadu
vecu sportistu.»
Runājot par jaunajiem talantiem, trenere norāda, ka no Jelgavas sporta skolas
katru gadu ir vismaz viens Latvijas izlases
dalībnieks. «Līdz šim neatceros, ka mums
nebūtu neviena Latvijas izlases sportista,
turklāt ir vairāki talantīgi jaunie sportisti,»
uzsver trenere.

1. Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek
atsavināts apbūvēts zemesgabals Raiņa
ielā 16B, Jelgavā, platība 66 m², kadastra
apzīmējums 09000010573, uz tā esošās
ēkas (garāža) ar kadastra apzīmējumu
09000010573001 Raiņa ielā 16B, Jelgavā,
īpašniekam Andrejam Birzniekam.
2. Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka
tiek atsavināts neapbūvēts zemesgabals
Ošu ceļā 13A, Jelgavā, platība 627 m²,
kadastra apzīmējums 09000220187, kā
zemes starpgabals, tam piegulošā zemesgabala Ošu ceļā 13, Jelgavā, kadastra
apzīmējums 09000220050, īpašniecei
Kristīnei Bušai.

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles, nomainīšu audumu, atsperes, koka
detaļas un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Divi jauni puiši remontē dzīvokļus. Varam veikt arī citus darbus. Jelgava.
Tālrunis 29761811 (Gints).
Jauna sieviete meklē pārdevējas vai pavāra palīga darbu. Tālrunis 25999217.

SEPTEMBRĪ un
OKTOBRĪ

Kursi

Sporta pasākumi

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka ir pabeigta apbūvēta zemesgabala Slokas ielā 13,
Jelgavā, platība 7744 m², kadastra Nr.09000230018, privatizācija. Objekta pirkuma
cena – Ls 19 515 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati). Pircējs – SIA
«BaltDelAero», vienotais reģistrācijas Nr. 40003343019.
SIA «EK Auce» atsāks darbu Jelgavā,
lūdzam pieteikties šuvējām.
Tālrunis 29226133, 29420113.

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

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

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu
pieeju, radošus pasniedzējus un kvalitatīvu
sagatavošanu skolai. Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 26078270, 26448426.

Uzmanību 12. klašu absolventi! Jelgavas Amatniecības vidusskola
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā,
2010./2011. mācību gadā piedāvā iegūt izglītību 12. klašu absolventiem

Izglītības
Iegūstamā
programma
kvalifikācija
		
Restorānu
Viesmīlis
pakalpojumi

Iepriekšējā
izglītība
(klases)
12

Mācību
ilgums
1 gads

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju.
Tālrunis informācijai 63025605; e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.
Sīkāka informācija par skolu – mājas lapā: www.jav.lv.

Vīrietis meklē darbu naktīs vai maiņās. Var strādāt par sargu. Tālrunis
28483563.
Ņemšu aprūpē vientuļu cilvēku pret tiesībām īrēt istabiņu. Tālrunis 29930939.
Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu
remontus (santehnika, elektroinstalācija, apdares darbi). Tālrunis 28861525
(Jānis).
Sieviete (47) meklē apkopējas darbu
vakaros. Tālrunis 28257103 (zvanīt
vakaros).
Vīrietis (50) meklē darbu. Vēlams dzīvot
uz vietas. Tālrunis 27174035.

Aizsaulē aizgājuši
EMMA JESKE (dz. 1939. g.)
ARVĪDS ZIJDERS (dz. 1944. g.)
VERGENIJA PŪPELE (dz. 1934. g.)
DZIDRA BALODE (dz. 1932. g.)
ANTOŅINA LOSICKA (dz. 1931. g.)
NIKOLAJS MATVEIČUKS (dz. 1950. g.)
JĒKABS BUBKO (dz. 1938. g.)
JĒKABS VOLDEMĀRS RIJKURS
(dz. 1934. g.).
Izvadīšana 23.09. plkst.15 no Zanderu kapu
kapličas uz Teteles kapiem.

6
27. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1072.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 66. sērija.
9.55 «Eirobusiņš».*
10.40 «Cilvēku planēta. Čukikamatas spožums un posts».
Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Ielas garumā». Tempļa, Ļermontova un Lavīzes ielas.*
13.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.*
15.25 «100. pants».*
16.15 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1072.sērija.
17.10 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 2.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 67.sērija.
19.00 «Latvija var!»
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas. Diskusijas tēma – ekonomika un attīstība.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psihoterapeite Ieva Priedniece. Tiešraide.
0.15 «De facto».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 63.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 357.sērija.
12.50 «Akvanauti». Seriāls. 45.sērija.
13.20 «Dabas taka».*
13.50 «Mutanti X». Seriāls. 63.sērija.
14.35 «Joka pēc». Seriāls. 51.sērija.
15.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 357.sērija.
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Hantimansijskas
Jugra – Rīgas Dinamo. Tiešraide. Jaunajā KHL
komandā Jugra spēlē Latvijas izlases vārtsargs
Edgars Masaļskis, un tieši tas padara interesi par
šo cīņu īpaši lielu. Sezonas startā gan rīdziniekiem bija labākas sekmes nekā pretiniekiem.
18.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jauntanes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Mitišču
Atlanti. Tiešraide. Pēc izbraukuma sērijas
rīdzinieki atkal spēlēs savās mājās – Arēnā Rīga.
Pirmā pieredze un arī mācība gūta, savā laukumā
atkal jācer uz uzvaru, kaut Mitiščos ir viena no
spēcīgākajām MHL jaunatnes komandām.
21.50 «Basktebola apskats».
22.20 «Tavs auto».
22.50 «Krējums... saldais».
23.20 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Hantimansijskas
Jugra – Rīgas Dinamo.*
1.20 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 25.sērija.
10.05 I.Lindstrēmas kolekcija. «Ilgas pēc Marilundas».
Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 19.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 274.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 101.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 209.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 210.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.30 «Mentālists». ASV seriāls. 15.sērija.
0.25 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 13.sērija.
1.35 LNT ziņu Top 10.*
2.20 «Misters Labais». Spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 1997.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 209. un 210.sērija.

TV3
5.00 «Apustulis» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 34.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.
10.15 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 816. un 817.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.00 «Medikopters 6». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 155.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 41. un 42.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 158.sērija.

tv programma
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 232.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 38.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 213.sērija.
Boulinga centrā notiek turnīrs. Pēkšņi bumbas vietā
parādās cilvēka galva. C.S.I. noskaidro, ka noslepkavots boulinga centra darbinieks. Upura mašīnā
Niks atrod aizmigušu vīrieti. Pa to laiku Rejs ierodas
cietumā, lai izmeklētu pašnāvību. Sieviete, kas
notiesāta par vīra slepkavību, pakārusies piecas
stundas pēc sprieduma paziņošanas. Advokāts
apgalvo, ka viņa nav bijusi vainīga.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 11.sērija.
2.10 «Plāksteris Adamss». ASV traģikomēdija. 1998.g.
4.05 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.

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

28. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1073.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 67.sērija.
9.55 «Latvija var!»*
10.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Četri gadalaiki. Pavasaris». Romantiska drāma. 2008.g.
12.40 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.*
15.10 «100. pants».*
16.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.25 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1073.sērija.
17.20 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 2.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 68. un 69.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.10 «Viss notiek».
22.45 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psihoterapeite Ieva Priedniece.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 64.sērija.
10.50 «Trakais skrējiens pāri Amerikai». Dokumentāla filma.
11.45 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
12.35 «Akvanauti». Seriāls. 46. (noslēguma) sērija.
13.00 «Joka pēc». Seriāls. 52. (noslēguma) sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Hantimansijskas
Jugra – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 64.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). seriāls. 358.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 45.sērija.
20.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija. Filma par dabas meistardarbiem. Iespēja
pietuvināties pasaulei, kas ir ap mums, vērot
harmoniju un skaistumu visās tās izpausmēs. Tas
viss ir tapis un veidojies ļoti daudzu gadu garumā
cīņā par eksistenci, par izdzīvošanu. Atgādinot,
ka ikviena būtne ir vesels mikrokosmoss, filma
dod iespēju visdažādākās dzīvās radības vērot
ļoti tuvu. Kukaiņi, putni, rāpuļi. Kādi izskatās, kā
dzīvo, kā iekārtojas pasaulē.
21.00 «Meklējot Budu». Afganistānas ekspedīcija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). seriāls. 358.sērija.
23.45 «Sahāra». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.

8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 26.sērija.
10.05 «Satikšanās pie jūras». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 20.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 275.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 102.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 211.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 212.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mūsu ferma Īrijā». Vācijas melodrāma. 2009.g. 4.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 16.sērija.
0.05 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 14.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 8.sērija.
1.55 «Lielceļa slepkava». Krimināltrilleris. 2004.g.
3.10 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 2001.g.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 211. un 212.sērija.

TV3
5.00 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 35.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 232.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.
10.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 38.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 818. un 819.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.00 «Medikopters 6». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 156.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 43. un 44.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 159.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 38. un 39.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 233.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 23.sērija. Hausa
komandai jānosaka diagnoze balerīnai, kurai mēģinājuma laikā savainota plauša. Viņa pārdzīvo,
uzzinot, ka varbūt nekad vairs nevarēs dejot, bet
drīz stāvoklis kļūst daudz ļaunāks, jo viņai sāk
strauji lobīties āda. Hauss vienlaikus cīnās pats
ar saviem dēmoniem – Emberas rēgu, kas viņu
neliek mierā un visiem spēkiem cenšas sabotēt,
un mokošo bezmiegu.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 169.sērija.
23.00 «Miroņu rītausma». Trilleris. 2004.g.
0.55 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 12.sērija.
1.55 «Patiesība kož». ASV romantiska komēdija. 1994.g.
3.30 «Medikopters 6». Seriāls. 4.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

29. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1074.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 68.sērija.
9.55 «Lai dzīvo bērmi! 6». Videofilma.
10.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Viss notiek».*
13.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.55 «Kopā» (ar subt.).*
15.10 «100. pants».*
16.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.25 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1074.sērija.
17.20 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 2.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 70. un 71.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.

Ceturtdiena, 2010. gada 23. septembris
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Spēlmaņu cilts». Vija Artmane.*

LTV7
6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 65.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «SeMS piedāvā...» Tīna Tērnere.
12.25 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 «Trakais skrējiens pāri Amerikai». Dokumentāla filma.
14.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Astanas Baris
– Rīgas Dinamo. Tiešraide. Rīdzinieki turpina tālo
izbraukuma spēļu sēriju un šoreiz Kazahstānā pret
Baris, ko trenē Andrejs Homutovs. Astanas komandā pamatā spēlē Kazahstānas un Krievijas hokejisti,
bet ir arī čehi, kanādieši un viens amerikānis.
17.25 «Joka pēc». Seriāls. 52. (noslēguma) sērija.
17.50 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
359.sērija. Zinaida Trofimova uz ielas ierauga
savu brāli Sergeju, ko ģimene līdz šim uzskatījusi
par mirušu. Viņa izseko sievieti, no kuras brālis
atvadījies, un, piezvanījusi pie durvīm, uzzina,
ka redzētais bijis nevis viņas brālis, bet gan
jaunās sievietes vīrs Andrejs. Izmeklētājiem nav
iemesla sākt datu pārbaudi, līdz tiek saņemta
ziņa, ka nogalināts Sergeja biznesa partneris. Un
pavediens sāk risināties.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jauntanes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Čehovas Russkije vitjazi. Tiešraide. Sezonas starts
pretiniekiem īpaši nepadevās, bet tādēļ vien
vieglāka spēle nebūs. MHL jebkurā spēlē var
notikt brīnumi, kaut potenciāli HK Rīga ir visas
iespējas savā laukumā uzvarēt.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 «Ātruma cilts».
22.55 «Nākotnes parks».
23.25 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Astanas Baris
– Rīgas Dinamo.*
1.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 359.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 27.sērija.
10.05 «Vējš pār šērām». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 276.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 103.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 213.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 214.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 LNT Ziņu dienesta rīkotās līderu debates. Partiju
programmas.
23.40 «Mentālists». ASV seriāls. 17.sērija.
0.40 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 15.sērija.
1.40 «Supernatural 2». ASV seriāls. 9.sērija.
2.30 «Izsitēji». ASV krimināltrilleris. 2001.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 213. un 214.sērija.

TV3
5.00 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 36.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 233.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
10.20 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 23.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 820. un 821.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.00 «Medikopters 6». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 157.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 45. un 46.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 160.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 40.sērija.
18.40 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2008.g. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 234.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 6.sērija.
22.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
0.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.35 «Izdzīvojusī». Kanādas trilleris. 2000.g. 1. un 2.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.

11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

30. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1075.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 70. un 71.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Autoveikals Latgalē». Dokumentāla filma.
14.20 «Vertikāle».*
14.50 «100. pants».*
15.20 «Cūkas laime». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.30 «Laupītājs». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Par dzīves
aktuālajām problēmām – jaunākajās grāmatās.
Kā veidojas un no kā atkarīga slavena dziedātāja
dzīve? Boba Dilana portrets – Hovarda Sounsa
grāmatā Uz autostrādes. Dzejnieka un mūziķa
Guntara Rača un izdevējas Vijas Kilblokas viedoklis. Raidījumu vada aktieris Andris Bulis.
16.25 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1075.sērija.
17.20 10.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. 2.kārta.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 72. un 73.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu
diskusijas. Diskusijas tēma – izglītība un kultūra.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 7.sērija.
0.10 «Garīgā dimensija».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 66.(noslēguma) sērija.
10.45 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
11.45 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
12.45 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 1.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Astanas Baris
– Rīgas Dinamo.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 66.(noslēguma) sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
360.sērija. Žanetu kurpju veikalā uzrunā svešs
simpātisks vīrietis, izteikdams katrai sievietei
patīkamus komplimentus. Vārds pa vārdam,
un Žaneta piekrīt kopā paēst pusdienas smalkā
restorānā. Vīrietis, kurš stādījies priekšā kā Genadijs Kuļešovs, uz brīdi iziet un vairs neatgriežas.
Žaneta, nevarēdama samaksāt rēķinu, lūdz kolēģu
palīdzību. Tajā brīdī visiem jādodas uz izsaukumu,
jo atrasts vīrieša līķis. Pārsteigtā Žaneta mirušajā
pazīst savu pirmītējo kavalieri.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma. Ūdens ir
dārgs! Ūdens ir dzīve! Tādi lozungi izskan šajā
dokumentālajā filmā. Ja ūdeni tēlaini dēvē par
plūstošo zeltu, akcentējot, ka tas ir ļoti dārgs,
saprast var, bet patiesībā abu vērtība nav
salīdzināma, jo bez zelta var iztikt, bet bez ūdens
nevar dzīvot.
21.05 Projekts «Zeme». Dokumentāla filma. 13. (noslēguma) sērija.
21.35 «Uz meža takas».
22.05 «Spārnotais drakons». Fantastikas trilleris. 2009.g.
23.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 360.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 28.sērija.
10.05 I.Lindstrēmas kolekcija. «Ceļš uz sirdi». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 22.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 277.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 104.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 215.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
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18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 216.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 LNT Ziņu dienesta rīkotās premjera amata kandidātu debates.
23.40 «Mentālists». ASV seriāls. 18.sērija.
0.25 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 16.sērija.
1.25 «Supernatural 2». ASV seriāls. 10.sērija.
2.15 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 215. un 216.sērija.

TV3
5.00 «Atlantīda» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
6.45 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 37.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 234.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
9.45 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 6.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 822. un 823.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 4». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
13.05 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.00 «Medikopters 6». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 158.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 47. un 48.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 161.sērija.
18.00 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 235.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 70.sērija.
22.00 «Pazudusī». ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.15 «Kinomānija».
0.45 «Passionada». ASV traģikomēdija. 2002.g.
2.35 «Brīvprātīgie». ASV komēdija. 1981.g.
4.30 «Mūžam kopā 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

1. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 30.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 72. un 73.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas priekšvēlēšanu diskusijas.*
13.35 «Mans zaļais dārzs».*
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.35 «Vides fakti».*
15.05 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 3.sērija.
15.55 «100. pants».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 30.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 74.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera uzruna pirms
10.Saeimas vēlēšanām.
21.15 «Kas notiek Latvijā?» Speciālizlaidums. Tiešraide.
Premjera amata kandidātu un partijas vadītāju
debates. Vada J.Domburs.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju detektīvfilma.
36.sērija. Izabella pratina pavecu vīru Čezari aizdomās par mazas meitenītes nolaupīšanu. Kaut
Čezari pagātnē bijis saistīts ar kādu pedofilijas
lietu, viņš neatzīstas. Pa to laiku žandarmērijā
ielaužas kāds svešinieks.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.

13.10 «Sporta studija».*
14.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 1996.g. 1.sērija.
14.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Omskas Avangard
– Rīgas Dinamo. Tiešraide. Omskai ir ļoti ambicioza
komanda, joprojām sastāvā ir čehs Jaromirs Jāgrs un
vēl daži leģionāri, kaut vairums ir krievu hokejistu.
17.25 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 361.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jauntanes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Habarovskas Amurskije tigri. Tiešraide. Pretinieki mērojuši
ļoti tālu ceļu uz Rīgu, un mums pašiem jācenšas
to izmantot. Habarovskas komanda ir ļoti ātra,
kaut tā nepieder līgas favorītēm.
21.50 «Zveja» (ar subt.).
22.20 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.50 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
0.25 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Omskas Avangard
– Rīgas Dinamo.
2.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 361.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 29.sērija.
10.05 «Mīla vasaras vidū». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 1.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 278.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 105.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 217.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 218.sērija.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Kiss Kiss – Bang Bang». Kriminālkomēdija. 2005.g.
23.10 «Vilkači». Šausmu trilleris. 2006.g.
0.50 «Pēc noskatīšanās attīt!» Komēdija. 2008.g.
2.30 «Asmens 2». Šausmu trilleris. 2002.g.
4.20 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 217. un 218.sērija.

TV3
5.00 «FIB aģente Sjū 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 1.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 1.
un 2.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.40 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
8.00 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 235.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
11.00 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 824. un 825.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 39.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 7.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 159.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 49., 50. un 51.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 162.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Norbits». ASV komēdija. 2007.g. Lomās: E.Mērfijs,
T.Ņūtone, K.Gudings jun. u.c. Lēnprātīgajam
Norbitam nekad nav klājies viegli. Kad viņš bija
mazs, māte puisēnu pameta uz ķīniešu restorāna
kāpnēm, kur viņu atrada un savā ģimenē pieņēma
Vonga kundze. Norbita dzīve par īstu murgu pārvēršas dienā, kad viņš ir spiests apprecēt ļauno
un ļoti, ļoti resno Rasputiju. Kad Norbita dzīve
gandrīz jau karājas mata galā, pilsētā ierodas
viņa bērnības “sirdsāķītis” Keita.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.00 «Identitāte». ASV trilleris. 2003.g.
2.35 «Vainīgs pēc rīkojuma». ASV komēdija. 1992.g.
4.10 «Meitene ar divām sejām». Dokumentāla filma. 2008.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «48» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.05 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

2. oktobris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 25.sērija.

TV programma
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 29.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 5.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 10.Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums.
11.15 «Pie bagātās kundzes». Rīgas kinostudijas satīriska
komēdija. Filmas atjaunotā versija.
13.00 10.Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums.
13.15 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 36.sērija.
14.50 «Parlaments». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.00 10.Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums.
15.15 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.10 «Latvietis». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.25 10.Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums.
16.45 «Cilvēku planēta. Autoveikals Latgalē». Dokumentāla filma. Zilo ezeru zemē Latgalē sabiedriskais
transports daudzviet nekursē, un veikali ir tālu,
tāpēc nomaļo vietu iedzīvotāji nevar iztikt bez
autoveikala. Liela daļa jauno ir Latgali pametuši,
palikuši vecīši un tādi entuziasti kā Jānis Cukmačs, kurš ar savu mazo busiņu vairākas reizes
nedēļā dodas ceļā pa pusotra simta kilometru
garo maršrutu, lai nogādātu pircējiem dienišķo
maizi, siļķes, gumijas zābakus un daudz ko citu
– pat cementu un velosipēdus.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Vides fakti».
19.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
19.45 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas vēlēšanas.
20.30 «Panorāma».
20.40 «Latloto izloze».
20.45 «Izvēlies nākotni!» 10.Saeimas vēlēšanas.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Omskas Avangard
– Rīgas Dinamo.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 64.sērija.
16.50 «LTV7 piedāvā...» «SeMS svin 7!»
18.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
18.55 «Pērkondārds». ASV, Vācijas un Lielbritānijas
piedzīvojumu filma. 2006.g.
20.30 30. pasaules nākotnes cirka festivāls.
22.00 Ziņu speciālizlaidums.
22.25 «Džeks Hanters un Ugaritas zudušie dārgumi»
(krievu val.). ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.05 «Spārnotais drakons». Fantastikas trilleris. 2009.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.45 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 9.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
7.35 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījuma vēlēšanu
speciālizlaidums.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Misters Aukle». Piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
11.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 Z «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.15 Z «Ekstrēms tuvplānā».
16.15 Z «Viltvārde». ASV komēdija. 2002.g.
18.00 Z «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Dāvana vientuļai sievietei». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1973.g. Režisors A.Temerbeks. Lomās:
V.Artmane, L.Krivāns, E.Maisaks, E.Pāvuls,
V.Skurstene, H.Romānova, G.Placēns, H.Liepiņš.
Milicijas leitnantei Gitai ir plāns, kā notvert veiklu
autozagļu bandu. Viņa pārģērbsies par savu veco
krustmāti un kā dāvanu saņems greznu auto.
Garmatainie huligāni nekur neaizbēgs!
22.05 LNT Ziņu dienests. Vēlēšanu nakts.
2.00 «Septiņi». ASV detektīvtrilleris. 1995.g.
4.05 «Vilkači». Šausmu trilleris. 2006.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
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mistiska spēka pilnā pasaulē, kur tikai viņa varā
ir iznīcināt vai, tieši otrādi, izglābt savu dzimto
pusi no ļaunajiem spēkiem.
22.30 «TV3 vēlēšanu nakts». Tiešraide.
23.55 «Ērina Brokoviča». ASV biogrāfiska filma. 2000.g.
2.10 «Klusēšanas zvērests». Ģimenes drāma. 2003.g.
3.45 «Klonu medības». Muzikāla komēdija. 2003.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Čūskas dūre» (latv. val., ar subt. krievu val.). Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1971.g. Lomās:
Dž.Čans, S.Thens, H.T.Žans. Džekiju jau kopš senām dienām interesējis kungfu, taču tēvs stingri
jo stingri aizliedzis ar to nodarboties. Bet tad reiz
kāds nejauši satikts vecs ubags piedāvā Džekijam
iemācīt cīnīties. Veicas itin labi, un Džekijam kādu
laiku pat izdodas savas jaunās prasmes paturēt
noslēpumā, bet tad kādudien...
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Suņa sirds» (ar subt.). Traģifarss. 1988.g. 2.sērija.
14.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Saldā sieviete» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 1976.g.
Režisors V.Fetins. Lomās: O.Jankovskis, N.Gundareva,
R.Markova, G.Karaļčuks. Tā ir filma par sievieti, kura
ir kā radīta tam, lai viņu mīlētu un lolotu. Sieviete un
viņas liktenis – romantiskā un smeldzīgā drāmā.
19.05 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 Vēlēšanu nakts (krievu val.).

3. oktobris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Kas te? Es te!»*
9.00 «Labrīt, Latvija!» Speciālizlaidums.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Tasmanijas reindžere». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.05 «Akīla burto». ASV ģimenes filma. 2006.g.
17.05 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.25 «Province».
18.55 «Mantojums». Vācijas romantiska komēdija. 2004.g.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Kasandras sapnis». Trilleris. 2007.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Savvaļas rozes». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 2.sērija.
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nigērija – Koreja. 2010.g.
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas Spartak
– Rīgas Dinamo. Tiešraide. Pēdējā izbraukuma
spēle jau tuvāk mājām – Maskavā – ar mūsu
pašu grupas komandu. Rezultāts līdz ar to ir divtik
svarīgs. Spartak ir daudz pazīstamu leģionāru,
slavenākais no tiem – čehu leģendārais vārtsargs
Dominiks Hašeks, kuram ir jau 45 gadi.
18.25 «Basketbola apskats».*
18.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
20.30 «Divi ceļi» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.

g. 3. un 4.sērija. Režisore T.Mirošņika. Lomās:
D.Haratjans, J.Semjonova, A.Paņina, S.Ņikoņenko.
22.25 «Londonieši». Seriāls. 14.sērija.
23.15 «Kaislību noziegumi». Trilleris. 2005.g.
0.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas Spartak
– Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša
programma.
6.30 «Pastaiga ar briesmoņiem». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 111. un 112.sērija.
9.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījuma vēlēšanu
speciālizlaidums.
10.30 «Sirmā ēdienkaratē». Sirmā Latgale. 4.raidījums Lendži.
11.10 «Kiss Kiss – Bang Bang». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
13.05 Z «DOA: dzīvi vai miruši». ASV, Lielbritānijas un
Vācijas spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2006.g.
14.50 Z «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
15.40 Z «Izšķirošā balss». ASV liriska komēdija. 2008.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 10.sērija.
19.10 LNT Ziņu dienesta un LNT ziņu Top 10 speciālizlaidums – vēlēšanu rezultātu analīze.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
23.25 «Īsts noziegums». ASV krimināldrāma. 1999.g.
1.45 «Eņģeļu pilsēta». Romantiska fantāzijas filma. 1998.g.
3.35 «Viltvārde». ASV komēdija. 2002.g.
5.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
Z - dienas laikā – LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidumi.

TV3
5.00 «FIB aģente Sjū 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 3.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
2.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 3., 4. un 5.sērija.
12.50 «Ledus laikmets». Animācijas filma. 2002.g.
14.20 «Eragons». ASV un Lielbritānijas fantastikas
filma. 2006.g. Lomās: R.Kārlails, Dž.Malkovičs,
E.Spīlers, Dž.Aironss u.c.
16.40 «Amerikas dārgumiņi». ASV romantiska komēdija. 2001.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 6.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 6.raidījums. Tiešraide.
23.20 «Stilīgie» (ar subt.). Muzikāla melodrāma. 2008.g.
1.55 «Leprikons: atgriešanās geto». Šausmu komēdija. 2003.g.
3.25 «Aklās dusmas». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Mūzīgi jauns» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV
fantastikas filma. 1992.g. Režisors S.Mainers. Lomās:
M.Gibsons, Dž.Lī-Kērtisa u.c. Otrā pasaules kara
priekšvakarā jauns lidotājs vēlas bildināt savu līgavu,
bet viņa nokļūst autoavārijā, pēc kuras atrodas komā.
Izmisušais līgavainis pierunā draugu, kas nodarbojas
ar dažādiem eksperimentiem, iesaldēt viņu tik ilgi, cik
ilgi līgava atradīsies komā.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žaka pedālis» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
18.00 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.). Informatīvi
analītisks raidījums ar D.Petrenko.
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.15 «Septiņi» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV
detektīvtrilleris. 1995.g.
0.25 «Erotiskie stāsti. Lielā afēra» (latviešu val.).
Erotisks seriāls.

Z - dienas laikā – LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidumi.

TV3
5.00 «FIB aģente Sjū 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 2.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.30 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.55 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
9.50 «Iepirkšanās rokenrols». 5.raidījums.
10.25 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.00 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 12.sērija.
12.00 «Kinomānija».
12.35 «TV veikala skatlogs».
12.50 «Norbits». ASV komēdija. 2007.g.
14.55 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 5.raidījums.*
18.05 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Eragons». ASV un Lielbritānijas fantastikas
filma. 2006.g. Lomās: R.Kārlails, Dž.Malkovičs,
E.Spīlers, Dž.Aironss u.c. Jauns puisis Eragons
nejauši atrod pūķa olu. Atradums nozīmē, ka viņš
ir viens no pēdējiem, kura likteņa sūtību ir atklājis
pūķis, un tā iemantojis arī nemirstību. Eragons,
tagad pūķu valdnieks, tiek aiznests maģijas un

29. septembrī plkst.19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā
komēdiju «Tāda es esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa. Režisors
J.Rijnieks. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

13. oktobrī plkst.18 – Rīgas Doma zēnu kora koncerts.
Diriģents M.Klišāns. Programmā G.F.Tēlemanis, J.S.Bahs, Š.Guno,
F.Šūberts, A.Dvoržāks. Biļešu cena: Ls 2,50; 2; 1,50.

14. oktobrī plkst.10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde.
Rainis «Lellīte Lolīte». Izrāde bērniem no 2 līdz 9 gadu vecumam.
Režisore V.Blūzma. Biļešu cena: Ls 1.

20. oktobrī plkst.19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde.
A.Čehovs «Jubilejas kultenis». Humoristiska skatuves kompozīcija. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2010. gada 23. septembris

Kultūras pasākumi
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas dzejnieku kluba «Pieskāriens» literārā almanaha «Zemgales vācelīte 2010» grāmatas atvēršanas svētki (kultūras
nama Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – konkurss «Jelgavas talanti» (kultūras
namā).
 26. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde. Viljams Somersets
Moems «Penelope un Diks». Mūsdienu laulības komēdija divās daļās. Režisors
Dž.Dž.Džilindžers. Šis iestudējums – īsta medusmaize visām tām sievietēm,
kuras neprātīgi mīl savu laulāto draugu un tiek pieviltas. V.S.Moems piedāvā sievietēm drošu recepti, kā atradināt vīrus no vēlmes spert sānsoļus, – ļaujiet vīriem
vaļu! Lomās R.Kalniņa, L.Subatnieks, J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa
vai S.Rubule un M.Janaus. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 29. septembrī pulksten 19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā komēdiju
«Tāda es esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa, režisors J.Rijnieks. Šis ir komiski
nopietns mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Tajā tiek atklāts latviešu
sievietes miesas stāsts, kurā tiek veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija. Savukārt vīriešiem izrādes veidotāji atgādina – par mazāku naudu ikviens vīrietis
varētu dabūt vairāk, ja no savas sievietes nepieprasītu to, kā viņai nav. Sieviete
ir labākais, kas Latvijā ir. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 30. septembrī pulksten 17 – Vairas Polmanes dzejas stunda. Ieeja – bez
maksas («Pilsētas pasāžas» 2. stāvā, L.Grīnbergas mākslas galerijā).

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

Klāt Zinātnieku nakts
 Ilze Knusle-Jankevica

Piektdien, 24. septembrī,
Latvijas Lauksaimniecības
universitātē (LLU) notiks
ikgadējā Starptautiskā Zinātnieku nakts. Ikviens
interesents aicināts apmeklēt pasākumus, kuros
ieeja ir bez maksas.
LLU Sabiedrisko attiecību nodaļas
pārstāvis Aigars Ieviņš informē, ka šī
gada Zinātnieku nakts veltīta vides
zinātnei, bioloģiskās daudzveidības
un klimata izmaiņu mijiedarbībai un
to radītajām problēmām.
Šogad Zinātnieku naktī novērtēt
zinātnieku paveikto un pašiem atklāt
jaunus faktus piedāvās septiņas no
deviņām LLU fakultātēm – Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF),
Meža fakultāte (MF), Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), Tehniskā

fakultāte (TF), Lauksaimniecības
fakultāte (LF), Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte (PTF) un Sociālo zinātņu
fakultāte (SZF). Jāatgādina, ka
pagājušajā gadā Zinātnieku nakts
tēma bija kosmoss un tā izpēte un
pasākumi bija labi apmeklēti.
Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu
akadēmija sadarbībā ar Latvijas
augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Pasākums Latvijā noritēs
jau piekto gadu pēc kārtas. Ar šo
pasākumu Latvija iekļausies to Eiropas valstu skaitā, kuras septembra
pēdējās piektdienas vakarā organizēs
dažādus pasākumus vairāk nekā 150
Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā
skaidrotu zinātnes sasniegumus, raisot sabiedrības interesi un izpratni
par zinātni, un ļautu sabiedrībai
ielūkoties zinātnisko laboratoriju
darba noslēpumos.

Pagājušajā
gadā Zinātnieku naktī
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte
aicināja ielūkoties kosmosa tēmā.
Jāatzīst, ka
pērn pasākumi bija labi
apmeklēti.
Foto: Ivars
Veiliņš

Pasākuma plāns
 Pulksten 18 un 20 – Prezentācija un diskusija par sintētisko organismu
inženieriju, ITF
 Pulksten 18.30, 19.30 un 20.30 – Meža daudzveidība, MF
 No pulksten 16 līdz 21 – Dzīvnieki kā ekosistēmas daļa, VMF
 Pulksten 18 un 20 – Prezentācija un diskusija par bioenerģiju, TF
 No pulksten 16 līdz 21 – Graudu daudzveidība, LF (Jelgavas pilī) un Bioloģiskās daudzveidības ģenētiskie aspekti, LF (Strazdu ielā 1).
 No pulksten 16 līdz 21 – Pārtikas daudzveidība, PTF
 Pulksten 19 – Bioloģiskās daudzveidības filozofiskie un ētiskie aspekti, SZF

Es vienreiz aizliedzu sev dzejot,
Es teicu: «Dzeja iztukšo!»
Šis liegums pārkāpts, gadiem ejot, –
Sirds vārsmās aizmirstību rod...
(Elīna Zālīte)

Es – daudzpusīgi domājošais,
Es – labsirdīgi pārdrošais,
Ar gaišām domām eju uz priekšu,
Ar saules stariem pildu ikdienu.
(Jānis Zariņš)

Foto:
Ivars
Veiliņš

«Dzejas galvenais
uzdevums – skart sirdi»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Vai dzeja var mainīt pasauli? Mana pārliecība
ir, ka dzejas vienīgais uzdevums ir skart sirdi. Es
nevaru pateikt to citādāk.
Dzejā saskatu iespēju izteikt savas pārdomas, un,
ja tas kādu ir uzrunājis…»
saka dzejniece Elīna Zālīte. Viņas darbi pirmoreiz
iekļauti Jelgavas Latviešu
biedrības veidotajā dzejas
almanahā «Zemgales vācelīte 2010», kura atvēršanas
svētki tiks svinēti šovakar
pulksten 18 kultūras nama
Mazajā zālē.
«Zemgales vācelītē 2010» pavisam
319 lappusēs nopublicēti 55 autoru
darbi. Jelgavas Latviešu biedrības
pārstāve Vija Zelmene stāsta, ka no
citiem krājumiem šis atšķiras vien
ar to, ka ir krīzes laika krājums. «Šis
vistiešākajā veidā ir krīzes laika krājums. Šoreiz nav katrs dzejolis skaisti
savā lapā, teksti ir daudz saspiestāki,
jo mūsu galvenais mērķis bija nopublicēt pēc iespējas vairāk darbiņu,»
viņa teic. Krājumā ietverti dzejoļi
par Latviju, mīlestību, ir arī pat pa
kādam humoristiskam un sarkastiskam dzejolim. Kā interesantākos no
jaunajiem autoriem V.Zelmene min
divus – Elīnu Zālīti un Jāni Zariņu, ar kuriem laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» ļauj saviem lasītājiem
iepazīties tuvāk.

Ar slavenu vārdu un uzvārdu

E.Zālīte dzimusi Jelgavā un te
nodzīvojusi līdz 18 gadu vecumam,
bet pie tik zīmīga un latviešu literatūrā jau iepazīta vārda tikusi,
pateicoties nejaušībai. «Kad mamma
gaidīja mani, lasīja slavenās latviešu
rakstnieces Elīnas Zālītes romānu
«Agrā rūsa» un sev nosolījās – ja būs
meita, sauks par Elīnu. Savukārt Zālīšos es ieprecējos,» stāsta dzejniece,
piebilstot, ka saukties šādā vārdā
un uzvārdā ir liels gods. Elīnai ir

juridiskā izglītība, bet algotu darbu
šobrīd viņa nestrādā – brīvajā laikā
piedalās dzejas lasījumos skolās un
citviet. Dzeju rakstīt viņa sāka 2009.
gada sākumā. «Esmu sapratusi, ka
dzeju mīlu vairāk nekā prozu. Arī,
absolvējot vidusskolu, domrakstu
rakstīju par Friča Bārdas dzeju, nevis
par kādu no brīvajiem tematiem,»
atceras dzejniece. Nu viņa raksta
arī krievu valodā, un viņas sapnis
ir izdot pašai savu bilingvālu dzejas
krājumu. «Tēmas, par kurām es rakstu, ir sirds pārdzīvojumi, bet, kaut
arī viss dzejas materiāls ir no dzīves,
pašas piedzīvotais atspoguļots apmēram 50 procentos dzejoļu, pārējie ir
vērojumi no malas,» stāsta E.Zālīte.
Viņas dzeja ir ļoti emocionāla, ekspresīva, dažreiz pat kliedzoša.

Likumsakarīgā nejaušība

«Zemgales vācelīte» būs pirmā
E.Zālītes dzejoļu publikācija. Līdz
šim viņa savus darbus publicēja
internetā, kur viņu pamanīja jelgavnieks Harijs Krūze un piedāvāja
iesaistīties Jelgavas dzejnieku kluba
«Pieskāriens» aktivitātēs. «Domāju,
ka mana parādīšanās Zemgales almanahā droši vien ir likumsakarīga,
lai gan tajā pašā laikā arī nejauša,»
piebilst dzejniece. Viņa atklāj, ka
līdztekus mīlas lirikai, dzejoļiem
par sociālām tēmām un dabas vērojumiem ir sarakstījusi vairākus erotiskos dzejoļus, kurus gan pagaidām
īsti nav uzdrošinājusies publicēt.
«Varbūt kaut kad,» smaidot piebilst
dzejniece.

Skaitļu un dzejas mijiedarbe

Otro reizi almanahā tiks publicēta
J.Zariņa dzeja. Viņš ir jelgavnieks,
studē Latvijas Lauksaimniecības
universitātē ekonomiku. Dzeju esot
sācis rakstīt apmēram 10. klasē, bet
studēt izvēlējies ko lietderīgāku.
Lai gan varētu šķist, ka ekonomika
un dzeja ir nesavienojamas lietas,
Jānis sevi uzskata par ekonomistu ar
mākslinieka dvēseli. «Nav tā, ka es
to ekonomiku visur vilktu sev līdzi.
Radošās lietas man nav svešas, es ne

tikai rakstu dzeju, bet esmu spēlējis
arī teātri, organizēju dažādus pasākumus. Ekonomika man ir nepieciešama, skatoties uz nākotni, jo Latvijā
māksliniekam ir grūti izdzīvot,» saka
jaunietis.
Jānis dzejoļus raksta tikai tad, ja
tiešām ir nepieciešamība kaut ko
pateikt, uzrakstīt. Viņa dzeja lielākoties ir par mīlestību. «Tāds vecums,»
viņš piebilst. Tiesa, ir arī pa kādam
drūmam pantam, bet tos Jānis vairās
plašākai publikai rādīt un lasīt. Viņš
domā par to, kā apkārtējie uztvers
šīs negatīvās domas un emocijas, vai
maz drīkst savu negatīvismu laist
uz āru. Uz jautājumu, kāda ir dzejas
loma un kāpēc dzejai vispār jābūt,
J.Zariņš atbild, ka dzeja ir izteiksmes
veids, jo katrs jau pārsvarā raksta
par sevi, paša piedzīvoto, pārdzīvoto, pieredzēto – arī viņš. «Tai ir
liels spēks, ko var sajust, pat tikai
lasot dzejoļus. Ir skaidrs, ka ko tādu
nevar tā vienkārši uzlikt uz papīra,
tur ir bijis pārdzīvojums, tad cilvēkā
iekšā kaut kas ir nostrādājis un tapis
dzejolis,» tā par radīšanas procesu
stāsta jaunais dzejnieks, kurš šogad
uzņēmies vēl papildu pienākumus un
maketējis dzejoļu krājumu.

Iziet tautiņās

Abi dzejnieki salīdzinoši nesen ir
sākuši publicēties un plašāku sabiedrības daļu iepazīstināt ar savu dzeju.
Autori aktīvi piedalījās arī Dzejas
dienās un joprojām uzstājas dažādos pasākumos, lasa savus darbus.
Elīna atzīst, ka tas ir tik interesanti
– uzstāties skolās, kur ir sirsnīga
uzņemšana, kur dāvina pašu dārzos
saplūktas puķes un prasa autogrāfus. Arī Jānis ir novērojis, ka dzejas
lasījumus galvenokārt apmeklē vai
nu vecāka gadagājuma cilvēki, vai
jaunieši, kas tiešām šajā lietā ir ieinteresēti, bieži raksta arī paši. «Vispār
Dzejas dienas ir tāds īpašs laiks, kas
atmodina manī dusošo dzejnieku, uzjundī pierimušās sajūtas. Nu man atkal šķiet, ka dzeju rakstīšu vienmēr,
jo bez tās vairs nevaru iedomāties
savu dzīvi,» piebilst J.Zariņš.

Piedāvājums teātrmīļiem

Meklē jaunas sejas

Grib pirkt un lasīt grāmatas

25. septembrī pulksten 16 Ā.Alunāna
Jelgavas teātra kamerzālē notiks izrāde
«Vienlaicīgi». Tā ir monodrāma, kuras
galvenais varonis sevī un skatītājos uzlauž
pierastās prāta barjeras, lai spētu sarunāties
pārdzīvojuma un emociju valodā. Izrādes
režisore ir Kristīne Zotova, spēlē Raivis
Altrofs. Savukārt 3. oktobrī pulksten 14
skatītājiem būs iespēja just līdzi Haringtonu
ģimenītes peripetijām B.Konnora komēdijā
«Nav vērts raudāt (Roksija)». Asprātīgā un
vieglos džeza ritmos ieturētā komēdija ar
smaidu liek paraudzīties uz vīra un sievas
cīņu par ietekmi ģimenē, kā arī atklāj vīrieša
savaldzināšanas mākslu gluži kā no grāmatas. Izrādes režisore – L.Ņefedova. Biļešu
cenas uz izrādēm: Ls 3; 2 (pensionāriem); Ls
1 (skolēniem). Vietu skaits ierobežots.

6. oktobrī notiks skaistumkonkursa «Mis
un Misters Jelgava 2010» dalībnieku atlase. Tajā var piedalīties jaunieši vecumā
no 18 līdz 25 gadiem, līdzi jāņem pase,
kurpes un peldkostīms vai peldbikses.
Pasākuma organizatore Anita Baltrūna
norāda, ka atlasē var pieteikties arī 17
gadus veci jaunieši, ja viņi uz konkursa
fināla dienu, kas būs janvāra otrajā pusē,
būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Atlases kritēriji ir ne vien norādītā vecuma
amplitūda, bet arī plastika, prasme sevi
pasniegt, kā arī pretendentiem jābūt
modeļu tipāžiem, stāsta organizatore.
Atlase notiks 6. oktobrī pulksten 19 kluba
«Tonuss» deju zālē. Tiks izraudzīti desmit
finālisti – piecas meitenes un pieci puiši –,
kuri gatavosies konkursam.

Jelgavas bibliotēkās savu atbalstu PVN
samazinātās likmes saglabāšanai iespieddarbiem izteikuši 252 jelgavnieki,
informē Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
vadītāja Aija Nadziņa. «Mūsu bibliotēkās
akcijas laiks bija ļoti īss, tāpēc šis skaits
ir gana liels,» viņa norāda, piebilstot,
ka šie cilvēki parakstījušies, aizpildot
aptaujas anketu. Vēl varēja parakstīties
elektroniski, bet šo akcijas atbalstītāju
skaitu nav iespējams noteikt. Akciju
rīkoja Latvijas Grāmatnieku ģilde un
citas organizācijas, kas pārstāv grāmatu izdevējus, tirgotājus, bibliotekārus,
poligrāfus. Ja tiks saglabāta samazinātā
PVN likme, ieguvēji būs lasītāji, jo bibliotēkas par tām atvēlēto summu varēs
iegādāties vairāk grāmatu.

