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Amatu vidusskola un POIC
atver durvis

Pateicoties Latvijas–Lietuvas programmas līdzfinansējumam, Jelgavas Amatu
vidusskolā uzlabota frizieru mācību
bāze, kuru šodien iespējams novērtēt
ikvienam interesentam – mācību frizētavā no pulksten 8 līdz 15 būs Atvērto
Foto: Ivars Veiliņš
durvju diena.
 Ilze Knusle-Jankevica

(ieeja no ielas puses) būs atvērta no
pulksten 8 līdz 15. «Atvērto durvju
Šodien, 22. septembrī,
dienas laikā apmeklētāji varēs
ikvienam interesentam
saņemt konsultācijas par matu kopir iespēja aiziet uz Jelgašanu, izmantot mācību frizētavas
vas Amatu vidusskolas
pakalpojumus – izmazgāt, nogriezt
mācību frizētavu un bez
un ieveidot matus – un apskatīt aumaksas saņemt konsuldzēkņu izveidotos frizūru modeļus,
tāciju par matu kopšanu,
kā arī iegūt informāciju par audzēknogriezt matus; apskatīt
ņu un pedagogu sasniegumiem,»
metāla skulptūras Uzvatā E.Bišere, piebilstot – to, ka skolā
ras parkā un iepazīties
nu ir modernizēta frizieru mācību
ar Pašvaldības operatībāze, novērtē gan audzēkņi, gan
vās informācijas centra
pedagogi. Viņa uzsver, ka Atvērtā
(POIC) darbu. Tas viss
durvju diena ir lieliska iespēja skolai
tiek organizēts Atvērto
un tās audzēkņiem pastāstīt par
durvju dienas laikā, kad
sevi, turklāt varbūt šo pasākumu
pilsētnieki tiks iepazīstiapmeklēs potenciālie Amatu vidusnāti ar Latvijas–Lietuvas
skolas audzēkņi.
programmas gaitā īstePašvaldības projektu vadītāja Lienoto projektu ieguvune Rulle informē, ka vēl šajā dienā
miem.
no pulksten 15 līdz 17 interesenti
varēs apmeklēt POIC un iepazīties
Jelgavas Amatu vidusskolas ar tā darbu. Centrs atrodas Sarmas
direktore Edīte Bišere stāsta, ka ielā 4. Savukārt visas dienas garumā
mācību frizētava Akadēmijas ielā 25 ikviens aicināts uz Uzvaras parku,

kur var apskatīt metāla instalāciju
izstādi no otrreiz pārstrādātajiem
materiāliem.
Atvērto durvju dienu iniciators
ir Latvijas–Lietuvas programmas
Apvienotais tehniskais sekretariāts, kas šādu pasākumu rīko jau
otro gadu. Turklāt 22. septembris
nav izvēlēts nejauši – tā ir Baltu
vienības diena.
L.Rulle norāda, ka šobrīd Jelgavas pašvaldībā Latvijas–Lietuvas
programmā īstenoti četri projekti,
bet realizācijas fāzē ir vēl trīs. Jau
labiekārtota Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja apkārtne, uzlabota Amatu vidusskolas
mācību infrastruktūra, izveidots
POIC, kā arī veikts pētījums par
administratīvā sloga mazināšanu
pašvaldībā, savukārt šobrīd tiek
īstenots projekts «Radošo industriju attīstība Latvijas–Lietuvas
pierobežas reģionos», kas paredz
Jelgavas Mākslas skolas telpu
remontu, skatuves izbūvi nometnē

«Lediņi» un trīs radošo nometņu
sarīkošanu bērniem. Cita projekta
gaitā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33
plānots pilnveidot telpas uzņēmējdarbības vides attīstībai. Apmēram
pusē ir arī projekts par kultūras un
sporta dzīves pilnveidošanu, kas
ļāva organizēt Metāla dienas un
Sporta dienu, bet 2012. gada februārī projekts līdzfinansēs arī ikgadējo
Ledus skulptūru festivālu.
Vēl pieci projekti šobrīd gaida
izvērtējumu. Konkursam iesniegti
projekti, kas ļautu vēl vairāk pilnveidot Amatu vidusskolas mācību
bāzi, izveidot Jelgavas–Šauļu apvienoto glābšanas komandu plūdu
situāciju un ekoloģisko avāriju
novēršanai un pilnveidot VUGD
Jelgavas daļas aprīkojumu, kā
arī daļēji sakārtot Pasta salu.
Atbilde par to, vai šie projekti tiks
apstiprināti, varētu būt novembrī.
Pozitīvas atbildes gadījumā tie
jāsāk īstenot 2012. gadā.
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12. oktobrī – JNĪP seminārs par
dzīvojamo māju pārvaldīšanu
 Sintija Čepanone

Lai dzīvokļu īpašniekus
informētu par jaunumiem dzīvojamo māju
pārvaldīšanas jomu
reglamentējošos tiesību
aktos, kā arī rosinātu aktīvāk piedalīties sava īpašuma apsaimniekošanā,
SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
12. oktobrī pulksten 18
organizē semināru.
Saskaņā ar jauno Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likumu tie
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumi, kas neatbilst jaunā likuma noteikumiem,
līdz 2011. gada 31. decembrim
ir jāsaskaņo. JNĪP izstrādājusi
pilnvarojuma līguma projektu un
organizē seminārus, lai dzīvokļu
īpašniekiem dotu iespēju ar to
iepazīties un skaidrotu izmaiņas.
Kā informē JNĪP sabiedrisko
attiecību speciāliste Ieva Macijevska, pirmais šāds seminārs
notika 14. septembrī. «Ņemot
vērā dzīvokļu īpašnieku ieinteresētību, JNĪP turpinās organizēt
šāda veida seminārus un aicina
interesentus pieteikties, lai tās
pārvaldīšanā esošo dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieki varētu gūt
informāciju par izstrādāto līguma
projektu,» tā I.Macijevska, akcentējot, ka seminārā galvenokārt pa-

redzēts apskatīt jautājumus, kas
attiecas uz pārvaldīšanas līguma
slēgšanu un līguma noteikumu
saskaņošanu ar Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumu, taču būs
iespēja arī gūt atbildes uz citiem
dzīvokļu īpašniekiem aktuāliem
jautājumiem.
Nākamais seminārs tiks rīkots
12. oktobrī pulksten 18, un tam
pieteikties iespējams JNĪP mājas
lapā www.jnip.lv/seminars/ vai pa
tālruni 63023398.
Seminārā JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis dzīvokļu īpašniekiem skaidros likuma normas
un jēdzienus, kā arī galvenos
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
pamatprincipus, kas definēti gan
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumā, gan Dzīvokļa īpašuma
likumā. Uzņēmuma Juridiskās
daļas vadītāja Jana Antsone
skaidros pārvaldīšanas līguma
struktūru un galveno, kas līdz ar
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pieņemšanu turpmāk ir jāparedz attiecībās starp dzīvokļu
īpašniekiem un pārvaldnieku.
Jāpiebilst, ka ar izstrādāto
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līguma projektu iespējams iepazīties arī uzņēmuma
mājas lapā www.nip.lv, taču tas
pieejams tikai informatīvās sistēmas reģistrētajiem lietotājiem. Līgums izstrādāts latviešu un krievu
valodā, taču līguma versijai krievu
valodā ir informatīvs raksturs.

1., 8. un 9. maršruta autobusu
kustības sarakstā būs izmaiņas
 Sintija Čepanone

No 1. oktobra ar izmaiņām autobusu kustības
sarakstā jārēķinās tiem pasažieriem, kuri ikdienā
pārvietojas ar pilsētas autobusiem 1., 8. un 9.
maršrutā, – SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP)
domē iesniedzis grozījumus šo maršrutu atsevišķos reisos. Izmaiņas gan vēl jāapstiprina Jelgavas
pilsētas domei.
Kā informē JAP satiksmes orga- ķi–Ozolnieku skola), 8. (Bembenizācijas inženieris Gatis Dūmiņš, ri–Romas krogs) un 9. (Kastaņu
kopumā izmaiņas skars atsevišķus iela–Ānes pasts).
Turpinājums 3.lpp.
reisus trijos maršrutos: 1. (Tuš-

Parāds par siltumu pārsniedz pusmiljonu latu
 Sintija Čepanone

SIA «Fortum Jelgava» jau saņēmusi pirmos iesniegumus par apkures pieslēgšanu, taču uzņēmuma
valdes locekle Aina Bataraga akcentē – tas, kad
siltums tiks nodrošināts, lielā mērā atkarīgs no
parāda apjoma konkrētā ēkā. «Pašlaik parāds par
nodrošināto siltumu Jelgavā kopumā ir vairāk nekā
546 tūkstoši latu. Kaut arī vasarā daļa parāda dzēsta,
atsevišķās ēkās šajā ziņā stāvoklis ir kritisks, tāpēc,
pirms uzsākt apkures sezonu, nopietni izvērtēsim
katru situāciju.»
Noslēdzoties apkures sezonai,
uz 1. maiju uzkrātais parāds
par siltumu bija ap 933 900 latu.
«Pieredze apliecina, ka no kat-

ras apkures sezonas vidēji seši
procenti parāda netiek dzēsti
ilgtermiņā. Un arī šogad situācija
ir līdzīga – attiecībā pret pagāju-

šajā apkures sezonā izsūtītajiem
rēķiniem parāda atmaksa veikta
93,69 procentu apmērā,» stāsta
A.Bataraga. Viņa skaidro, ka
vasaras mēnešos daļa iedzīvotāju
centās nosegt parādu, kas uzkrāts
apkures sezonas laikā, un uz
šo brīdi kopējais parāda apjoms
siltumapgādes uzņēmumam
ir 546 693 lati. «Turklāt šajā
summā nav iekļauta apmēram
400 tūkstošu latu pašvaldības
dotācija, kas kā sociālā palīdzība
pagājušajā apkures sezonā tika
sniegta trūcīgajiem iedzīvotājiem, lai norēķinātos par apkuri,» piebilst «Fortum Jelgava»

valdes locekle.
Ja kārtējais rēķins par apkuri nav nomaksāts, uzņēmums
klientam izsūta atgādinājumu
par savlaicīgu rēķina atmaksu;
ja parāds par siltumu pārsniedz
150 latus vai rēķins netiek maksāts vismaz divus mēnešus, tiek
izsūtīts pirmstiesas brīdinājums,
kurā klients aicināts segt parādu
vai vismaz vienoties par tā atmaksas grafiku. «Diemžēl dažās
ēkās šajā ziņā situācija ir kritiska.
Vasarā esam sazinājušies ar visiem apsaimniekotājiem, vēlreiz
informējuši par apkures parāda
apjomu un aicinājuši iesaistīties

problēmas risināšanā, taču ar
atsevišķiem klientiem vienoties
tā arī nav izdevies. Tieši tādēļ,
pirms uzsākt jauno apkures
sezonu, individuāli izvērtēsim
katra klienta parāda apjomu.
Visticamāk, lielākajiem parādniekiem siltums tiks pieslēgts
krietni vēlāk nekā tiem, kas par
apkuri norēķinājušies apzinīgi vai
vismaz noslēguši vienošanos par
parāda atmaksu,» tā viņa
Jāatgādina – lai pieslēgtu apkuri, nepieciešams ēkas apsaimniekotāja vai īpašnieka iesniegums.
Kaut arī siltuma lietotāju parāds par apkuri Jelgavā ir iespai-

dīgs – vairāk nekā pusmiljons
latu –, A.Bataraga norāda, ka citu
Latvijas lielāko pilsētu kontekstā
šie rādītāji nav kritiskākie: «Cik
zinu, Rīgā un Jelgavā šajā ziņā
situācija ir līdzīga, taču citās
lielajās pilsētās parāda apjoms ir
krietni lielāks, bet tā atmaksas
rādītāji – zemāki.»
Jāpiebilst, ka jaunajā apkures
sezonā, visticamāk, no jaunā
gada, par siltumu nāksies maksāt nedaudz vairāk, jo kopš jūlija
dabasgāzei tiek piemērots akcīzes
nodoklis, tādējādi proporcionāli
tam palielināsies arī maksa par
siltumu.
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Vēl pirms vēlēšanām, 9. septembrī, Jelgavā viesojās
satiksmes ministrs Uldis Augulis, lai atskaitītos par
paveikto un diskusijā ar Jelgavas domes vadību un
pilsētas uzņēmējiem pārrunātu jautājumus, kas ir Satiksmes ministrijas kompetencē. Ņemot vērā šo jautājumu
aktualitāti, «Jelgavas Vēstnesis» apkopoja diskusijā
izskanējušos viedokļus.

«Novērtējot satiksmes
intensitāti, lēmām par labu
Rīgas šosejai»

Ivars Pāže, VAS «Latvijas
valsts ceļi» valdes priekšsēdētājs:
«Valsts galveno autoceļu rekonstrukciju plānojam pēc to noslodzes,
proti, pēc automašīnu, kuras vidēji
diennaktī izmanto konkrēto ceļa
posmu, skaita. Jelgavai šajā ziņā
nozīmīgākā ir Rīgas šoseja, kur
šobrīd esam uzsākuši ceļa seguma
atjaunošanu posmā no Dalbes līdz
Olainei, bet nākamgad darbi tiks
veikti vēl divos posmos. Šo šoseju
ikdienā izmanto vairāk nekā 15
tūkstoši autobraucēju. Diemžēl
ceļu būvdarbu sadārdzinājuma
dēļ nācās atlikt Lietuvas šosejas
rekonstrukcijas darbus posmā no
Jelgavas līdz Meitenes robežkontroles punktam. Šo ceļa posmu
izmanto vidēji 3200 autobraucēju
diennaktī. Objektīvi novērtējot
satiksmes intensitāti, lēmām
par labu Rīgas šosejai. Tas gan
nenozīmē, ka Lietuvas virziens
vairs nav aktuāls – gadījumā, ja
izdosies pārstrukturēt ES fondu
finansējumu, līdzekļus varēsim
novirzīt arī šim ceļa posmam. Sadārdzinājumam ceļu būvē ir gan
objektīvi, gan subjektīvi faktori.
Pamatotas ir tās pozīcijas, kas
saistītas ar naftas cenu pieaugumu, bet subjektīvie faktori saistīti
ar nozarē strādājošo uzņēmumu
noslodzi – jo vairāk darbu uzņemas kāda kompānija, jo nākamajā
konkursā tiek piedāvāta lielāka
līgumsumma. Tādēļ izmantojam
cenu griestu metodi, lai regulētu
izmaksas un par pieejamajiem
līdzekļiem varētu atjaunot pēc
iespējas lielāku apjomu ceļu.
Kohēzijas un ERAF finansējums
atbilstoši nosacījumiem jāapgūst līdz 2015. gadam, tādēļ nav
pamata satraukumam, ka kādā

konkursā, ņemot vērā noteiktos
cenu griestus, uzvarētājs tā arī nav
noteikts. Plānojam, ka lielākais
darbu apjoms uz Latvijas ceļiem
tiks paveikts nākamajos divos
gados. Ceļu būves nozarē ir zināma kapacitāte, un visu plānoto
apjomu vienā gadā nav iespējams
paveikt. Arī pašu kompāniju interesēs ir saplānot darbus tā, lai
nebūtu tukšo periodu. Faktiski vēl
pagājušajā gadā ceļu būvniecības
kompānijas, piedāvājot konkursos
dempinga cenas, ir dotējušas valsti
par 20 miljoniem latu. Jelgavas
uzņēmums CBS «Igate» ir viena
no divām ceļu būves kompānijām Latvijā, kura 2010. gadā ir
strādājusi bez zaudējumiem. Arī
šī situācija ir veicinājusi cenu
pieaugumu tirgū. Redzam, ka
arī pašvaldību ceļu būvniecībā ir
līdzīga situācija un vidējais cenu
pieaugums ir aptuveni 20 procentu robežās. Ja neatkāpsimies no
šobrīd izstrādātā plāna, 2012. gads
varētu būt pirmais, kurā līdzekļu
būs pietiekami, lai ceļu stāvoklis
kopumā valstī nepasliktinātos.
Tomēr jārēķinās ar to, ka šāds
finansējuma apjoms turpmāk būs
jānodrošina katru gadu. Ja politiķi
spēs vienoties par stabilu finansējumu Valsts autoceļu fondam,
varēsim atsākt sarunas par privātās partnerības projektiem, kas ir
teju vienīgais veids, kā straujākā
tempā atjaunot Latvijas ceļu infrastruktūru. 20 – 30 procentus
no Autoceļu fonda finansējuma
varētu iezīmēt ilgtermiņa saistību
segšanai. Kopumā šī investīcija
strādās vēl turpmākos 30 gadus,
jo pēc ilgtermiņa saistību segšanas ceļi tiks nodoti valstij ideālā
kārtībā. Pēc šāda principa strādā
lielākā daļa Eiropas valstu.»

viedokļi
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«Trīs gados Latvijā tiks rekonstruēti
800 km ceļu un noasfaltēti 200 km
grants seguma ceļu»
Uldis Augulis, satiksmes
ministrs:
«Uzsākot darbu satiksmes
ministra amatā, secināju, ka
ceļu nozarei ir trīs galvenās
problēmas: hronisks līdzekļu
trūkums, sarežģītas iepirkumu procedūras un būvdarbu
kvalitāte. Kopējais finansējuma
iztrūkums 20 gadu periodā
ceļu nozarei naudas izteiksmē
ir 4,2 miljardi latu jeb 2000
kilometru. Lai stabilizētu finansējumu ceļu atjaunošanai,
jau no nākamā gada plānots
atjaunot Autoceļu fondu, kuru
2003. gadā partija «Jaunais
laiks» ar vieglu roku likvidēja,
būtiski saasinot problēmas
nozarē, jo līdz pat šim brīdim
par katru latu ceļiem valdībā
bija jāizcīna lielas cīņas. Turpmāk stingri ievērosim valsts
autoceļu atjaunošanas plānu,
kas izstrādāts sadarbībā ar
plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām, nosakot
prioritātes līdz 2014. gadam,
tādējādi nodrošinot garantētu
un prognozējamu finansējumu
ceļu remontiem un rekonstrukcijai ilgtermiņā. Svarīgākais
ir panākt, lai šie plāni tiktu
nostiprināti likumdošanā, jo
līdz šim daudzas programmas
tiek uzsāktas, bet turpinājuma
nav bijis. Šogad esam uzsākuši
vērienīgāko ceļu atjaunošanas
programmu Latvijā, un tuvākajos trīs gados Latvijas ceļos
tiks ieguldīti vēl 270 miljoni
latu, rekonstruējot 800 kilometrus ceļu un noasfaltējot 200
kilometrus grants seguma ceļu.
Esam uzsākuši diskusiju par to,
lai vismaz daļēji ERAF līdzekļus grantēto ceļu asfaltēšanai
novirzītu esošā asfalta seguma
atjaunošanai. Pretējā gadījumā
varam nonākt situācijā, kad
nāksies uzart esošos asfaltētos
ceļus, bet blakus būs noasfaltēti mazākas nozīmes grants
ceļi. Lai atvieglotu cilvēkiem
pārvietošanos pa grants ceļiem,
apstrādājam tos ar īpašu vielu,
kura piesaista mitrumu, lai
neveidotos putekļi. Diemžēl
Finanšu ministrija neatbalstīja
mūsu iniciatīvu par ES līdzekļu
pārdali.
Ņemot vērā ierobežoto ceļu
būvniecības kompāniju kapacitāti, darbus esam sadalījuši
pa posmiem arī turpmākajiem
diviem gadiem, iekļaujoties ES
programmu realizācijas termiņos. Attiecībā uz ES finansējumu ceļu nozarei esam daudz
labākā situācijā nekā Igaunija
un Lietuva. Proti, igauņi bija
pacentušies noslēgt līgumus

par teju visu pieejamo finansējuma apjomu par dempinga
cenām. Šobrīd deviņi līgumi
tiek lauzti tirgus situācijai neatbilstošo cenu dēļ. Rezultātā
būvniecības izmaksas būs krietni augstākas nekā Latvijā. Savukārt Lietuvā, līdzīgi kā mūsu
valstī, bija milzīgs spiediens
par to, lai līdzekļi tiktu pēc iespējas ātrāk apgūti. Rezultātā
līgumi tika noslēgti par ļoti
augstām cenām, izsmeļot ES
fondu līdzekļus. Esam strādājuši pie tā, lai būtiski uzlabotu
arī ceļu būvniecības kvalitāti,
investējot VAS «Latvijas valsts
ceļi» laboratorijas aprīkojumā.
Šobrīd darbu kvalitāti skrupulozi pārbauda ne tikai nolīgtie
būvuzraugi, bet arī pasūtītājs.
Jelgava ir viena no retajām
pašvaldībām, kas izmanto šīs
laboratorijas pakalpojumus, lai
pārbaudītu pilsētā veikto ceļu
remontu kvalitāti.
Būtiska nozare Latvijas tautsaimniecībā ir kravu pārvadājumi. Latvijas dzelzceļš šogad pat
varētu uzstādīt rekordu kravu
pārvadājumu jomā, jo līdz šim
pieaugums pret iepriekšējo
gadu ir aptuveni 20 procentu
apmērā. Arī autopārvadātāji
strādājuši veiksmīgi, un pieaugums varētu sasniegt 30
procentus. Mums pat pietrūka
kravu pārvadājumu atļauju uz
Krieviju, jo šobrīd ir izsmelta
7000 atļauju kvota. Galvenās
kravu plūsmas nāk no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas.
Tie ir perspektīvākie virzieni,
uz kuriem jāattīsta infrastruktūra. Tādēļ ļoti svarīgi pēc
iespējas ātrāk izbūvēt otru
sliežu ceļu savienojumam ar
Krieviju. Šie ieguldījumi jau
tuvākajā laikā nesīs taustāmu
labumu Latvijas ekonomikai,
jo tendences liecina, ka kravu
plūsmas no Austrumiem varētu

tikai pieaugt. Tajā pašā laikā
diezgan skeptiski skatos uz
«Rail Baltic» projektu sadaļā
par pasažieru ātrvilciena līnijas
izbūvi no Tallinas caur Rīgu
līdz Polijas robežai. Projekta
izmaksas ir 3,8 miljardi eiro.
Latvijas ieguldījums – 1,2 miljardi eiro, bet ES līdzfinansējums – 20 procenti no kopējām
izmaksām. Ir skaidrs, ka šādas
investīcijas tikai ar pasažieru
pārvadājumiem nav iespējams
atpelnīt, bet kravu plūsmas
no Igaunijas nav. Tas arī ir
galvenais iemesls, kādēļ šobrīd
vairāk sliecamies attīstīt sliežu
ceļu tīklu Krievijas virzienā,
perspektīvā uzlabojot arī pasažieru pārvadājumu kvalitāti
Austrumu virzienā.
Lai gan mums jau šobrīd ir
viens no labākajiem interneta
sakaru nodrošinājumiem ES
valstīs, optisko kabeļu tīklu
turpināsim paplašināt, lai kvalitatīvus sakarus nodrošinātu
arī lauku teritorijās. Tuvākā
gada laikā plānots paplašināt
optisko kabeļu tīklus par 6000
kilometru.
Sarežģītākā situācijā ir «Latvijas pasts», jo ilgtermiņā uzņēmumam būs grūti nodrošināt
kvalitatīvu pakalpojumu, paralēli veicot sociālo funkciju un
subsidējot lauku pasta nodaļas.
Ir jāatrod pakalpojums, kas segtu šo nodaļu uzturēšanu, kuras
no atdeves viedokļa izmaksā
visdārgāk. Pasta piegāžu tirgus
faktiski ir liberalizēts, un monopols saglabājies tikai daļēji.
Jāmaina arī kārtība, kādā tiek
noteikti pasta pakalpojumu
tarifi, jo šobrīd tos apstiprina
ar Ministru kabineta lēmumu,
kas automātiski nozīmē, ka
uzņēmums nevar operatīvi
piedāvāt tirgus situācijai atbilstošu cenu politiku liela apjoma
pasūtījumiem.»

«Ceļu remonta plāniem jābūt skaidriem vismaz trīs gadu perspektīvā»
Māris Peilāns, CBS «Igate»
valdes priekšsēdētājs:
«Pilnībā atbalstu iniciatīvu
par atgriešanos pie Autoceļu fonda, jo šādā veidā būs
iespējams pietiekami precīzi
prognozēt plānoto finansējumu autoceļu nozarei ilgākā
laika periodā. Līdz ar to nozarē
strādājošajām kompānijām būs
zināmi ceļu remonta apjomi
jau vairāku gadu perspektīvā,
kas atvieglos darbu gan pasūtītājam, gan izpildītājam. Ceļu
remonta plāniem valsts nozīmes objektos jābūt skaidriem
vismaz trīs gadus uz priekšu,
jo nepieciešamās specializētās

tehnikas iegādi uzņēmēji plāno piecu gadu perspektīvā. Jo
laicīgāk mums kļūst zināmi
darbu apjomi, jo labāku cenu
varam piedāvāt. Projektu sadārdzinājumi galvenokārt veidojas tādēļ, ka ceļu būvniecības
tehniskā dokumentācija tiek
izstrādāta krietni pirms reālo
būvdarbu veikšanas. Loģiski,
ka projektētāja plānotās tāmes
vairs neatbilst reālajai tirgus
situācijai. Lielāks uzsvars būtu
jāliek uz cenu monitoringu
pirms konkursu izsludināšanas, veicot nepieciešamās
korekcijas. Viens no veidiem,
kā to izdarīt, ir piemērot attie-

cīgus koeficientus atkarībā no
naftas cenas biržā, jo lielā mērā
ceļu būves izmaksas ietekmē
tieši naftas produktu cenas
konkrētajā brīdī. Kopumā atbalstāma ir arī VAS «Latvijas
valsts ceļi» politika, piemērojot
cenu griestus, lai situācijā, kad
uzņēmumu noslodzes dēļ ir
samazinājusies konkurence,
nevajadzētu pārmaksāt. Tikai
šie griesti jānosaka, ņemot vērā
aktuālo tirgus situāciju.»
Sagatavoja
Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš,
Krišjānis Grantiņš

Pilsētnieks vērtē

Vai jums ir idejas,
kur pilsētā iederētos
pirmās metāla
skulptūras?
Silvija, pirmsskolas skolotāja:
– Manuprāt,
visas astoņas
skulptūras varētu izvietot
jaunajā promenādē. Tur šobrīd visu
laiku uzturas daudz cilvēku. Varbūt
arī kādu skulptūru var izvietot Raiņa
parkā, pie Jelgavas dzelzceļa stacijas
vai arī stacijas parkā, lai izgaismojas.
Noteikti neredzu tām vietu Hercoga
Jēkaba laukumā. Laukums saistās
ar dažādiem pasākumiem, un tie
aizēnos skulptūras.
Rita, studente:
– Šķiet, dažas
varētu novietot Hercoga
Jēkaba laukumā, kas šobrīd
izskatās tāds
pliks. Skulptūras to noteikti atdzīvinātu. Kāda skulptūra iederētos
arī Raiņa parkā. Jāatzīst, mani ļoti
priecē fakts, ka metāla skulptūras
tiks izvietotas pilsētā, tā atsvaidzinot
un piešķirot jaunu tēlu.
Dzintars, jelgavnieks:
– Patiesībā jau
gluži vienalga,
kur tās tiek izvietotas. Galvenais, lai ir, pie
kā acis «piesiet». Taču, meklējot
šīm skulptūrām vietu, es ieteiktu
nekoncentrēties tikai uz pilsētas
centru, bet uz nomaļākām vietām.
Piemēram, kaut kur starp pelēkajām
daudzstāvu bloku mājām. Jāizraugās tādas vietas, kur apkārtne ir
vienmuļāka.
Regīna, pensionāre:
– Protams,
man patīk arī
tagad, kad
skulptūras atrodas Uzvaras
parkā, taču vēlāk tās varētu pārvietot uz Hercoga Jēkaba laukumu, kur
staigā daudz cilvēku, pa Lielo ielu
ir intensīva satiksme. Vienu skulptūru varētu novietot pie Jelgavas
autoostas, kāda iederētos arī Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā, noteikti arī pie Jelgavas stacijas.
Slikta nebūtu doma tās izvietot gar
Dobeles šosejas malām.
Jānis, strādā
celtniecībā:
– Domāju, ka
tādiem lielformāta metāla
darbiem vislabākā vieta
būtu kādā no pilsētas parkiem,
piemēram, Raiņa parkā. Bet, ja tā
labi padomā, centrs jau ir diezgan
piepildīts ar visu ko, tāpēc varbūt
labāk šīs skulptūras iederētos
Dobeles šosejas malās – lai ceļš uz
Dobeles pusi nav tik vienmuļš.
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1., 8. un 9. maršruta autobusu
kustības sarakstā būs izmaiņas
No 1.lpp.

«Plānojot grozījumus autobusu kustības sarakstā, centāmies
sabalansēt iedzīvotāju vēlmes ar
mūsu iespējām, lai rastu optimālāko variantu. Vairākus iedzīvotāju ierosinājumus mums izdevies
iekļaut plānotajos grozījumos,» tā
G.Dūmiņš.
Piemēram, izvērtējot Mežvidos
esošās dārzkopības sabiedrības
«Siliņi» iedzīvotāju lūgumu, plānots, ka no 1. oktobra, braucot ar
8. maršruta autobusu, trīs reizes
dienā pasažieri varēs nokļūt Mežvidos, kas iepriekš nebija iespējams.
Proti, no dzelzceļa stacijas kursēs
divi reisi dienā: pulksten 7.53 un
19.38, bet viens reiss kursēs no
centra – pulksten 12.45. Ņemts
vērā arī Tetelē dzīvojošo lūgums
nodrošināt autobusu uz centru
ap pulksten 15, un arī šis ierosinājums tiks izpildīts. Savukārt no
1. oktobra 9. maršrutā tiks slēgts
reiss Āne–Centrs pulksten 15.09
no Ānes, bet tā vietā pulksten 15.04
no Ānes tiks atklāts jauns reiss
Āne–Tetele–Centrs. No Teteles
autobuss izbrauks pulksten 15.09.
Bet 9. maršrutā visi reisi, kas noslēdzas autobusu pieturā «9. veikals»,
no 1. oktobra tiks pagarināti līdz

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Nobalso 63,67 procenti

autobusu pieturai «Baložu kapi».
«Šādas izmaiņas nepieciešamas,
lai atvieglotu apgriešanās manevru
maršruta autobusiem, kas īpaši
aktuāli ir ziemas sezonā,» skaidro JAP satiksmes organizācijas
inženieris.
Izvērtējot pasažieru plūsmu,
JAP veiktie grozījumi paredz, ka 1.
maršruta autobuss no 1. oktobra
turpmāk vairs neiebrauks Vārpā.
«Pasažieriem jāņem vērā, ka līdz
ar plānotajām izmaiņām atsevišķu autobusu izbraukšanas laiks
atšķirsies par dažām minūtēm,»
Vairums uzrunāto vēlētāju pilsētā atrezumē G.Dūmiņš.
zina, ka no jaunās valdības būtiskus
Jāuzsver gan, ka JAP izstrādāuzlabojumus negaida, jo pirmsvētie grozījumi pašlaik tiek izskatīti
lēšanu solījumiem netic un apzinās
Jelgavas pilsētas domē. Ja tos
reālo situāciju.
Foto: Ivars Veiliņš
atbalstīs, izmaiņas stāsies spēkā
no 1. oktobra. Jaunais pilsētas
 Sintija Čepanone
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. rezultātiem valdībā nav iekļuvis jelautobusu kustības saraksts tiks
Jelgavā nobalsoja 25 836 vēlētāji gavnieks Valentīns Grigorjevs, kurš
publicēts JAP mājas lapā www.jap.
Kaut arī Jelgavā 11. Sajeb 63,67 procenti, savukārt Latvijā pēc ievēlēšanas 10. Saeimā atstāja
lv un izvietots autobusu pieturās.
eimas vēlēšanās vēlētāju
kopumā – 903 470 jeb 60,55 procen- darbu Jelgavas domē – viņa vietā
Pēc pieprasījuma pilsētas iedzīaktivitāte bija augstāka
ti no visiem balsstiesīgajiem.
par deputātu kļuva SC pārstāvis
votājiem, kuriem nav pieejams
nekā vidēji valstī – 63,67
Vēlēšanu dienā uzrunātie jelgav- Anatolijs Ļitvinovs. Taujāts, vai
internets, interesējošo maršrutu
procenti –, Jelgavas pilnieki «Jelgavas Vēstnesim» pauda, izmantos iespēju atkal kļūt par Jelizdrukas iespējams saņemt pa passētas Vēlēšanu komisijas
ka, izvēloties, par ko balsot, galve- gavas domes deputātu, V.Grigorjevs
tu. Lai iegūtu autobusu sarakstu,
priekšsēdētājs Jānis Dēnais priekšnoteikums bija «reāli pauda izbrīnu par šādu iespēju. «Vai
jāpiezvana JAP Pārvadājumu davics norāda, ka, salīdzisolījumi» un «piezemētas vērtības». tad likumiski es to drīkstu darīt?!»
ļai pa tālruni 63045937, jānosauc
not ar iepriekšējām Sa«Nobalsojām par to partiju, kas ne- tā viņš, pēc tam gan atzīstot: «Ja
precīza adrese un maršruti, kuru
eimas vēlēšanām, mūsu
sola debesmannu, bet reāli raugās tiešām es drīkstētu atkal kļūt par
izdrukas vēlas iegūt.
pilsētā nobalsojuši par
uz situāciju. Tagad atliek cerēt, ka domes deputātu, to ar prieku daapmēram trim procenkaut kas pēc vēlēšanām mainīsies rītu! Politiku pamest es negribu,
tiem mazāk.
– jā, varbūt ne pirmajā gadā, bet turklāt, pēc manā rīcībā esošās invismaz tuvākajā nākotnē,» savu formācijas, Jelgavā mani personīgie
«Ja vēl rīta pusē vēlētāju aktivitā- izvēli pamato Mirdza un Majors rezultāti šajās Saeimas vēlēšanās
te bija identiska tai, kāda tajā pašā Kaklautiņi.
ir labi,» tā V.Grigorjevs. Taujāts,
laikā fiksēta 10. Saeimas vēlēšanās,
Saeimas ārkārtas vēlēšanās kā viņš vērtē kolēģa A.Ļitvinova
noteikumiem. «Parādīsim, kā tad tad dienas gaitā tā pakāpeniski Jelgavā visvairāk balsots par «Sa- līdzšinējo darbu domē, viņš vien
dzīvē tas viss izskatās, un atbildēsim samazinājās,» stāsta J.Dēvics, gan skaņas centru» (SC) (7475 balsis nosaka, ka tam īpaši nav sekojis
uz ikvienu jautājumu,» tā A.Āns, piebilstot, ka ļoti daudzi izmantoja jeb 28,99 procenti), Zatlera reformu līdzi: «Neesmu dzirdējis, ka viņš
piebilstot, ka īpaši tiek gaidīti arī iespēju nobalsot pēc pulksten 20. partiju (5124 jeb 19,87 procenti), strādātu. Jā, droši vien jau balso kā
pastāvīgie un potenciālie Nakts pa «Visi iecirkņi mūsu pilsētā tika «Vienotību» (4560 jeb 17,69 pro- opozicionārs, taču īpašu iniciatīvu,
tversmes atbalstītāji. Viņš stāsta, ka slēgti pulksten 20, izņemot 189. centi), apvienību «Visu Latvijai!» cik zinu, izrādījis nav.»
vairākas organizācijas izrādījušas iecirkni 3. pamatskolā, kas strādāja – «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK
Jāpiebilst, ka oficiālie 11. Saeivēlmi sniegt atbalstu, un Atvērto divas stundas ilgāk. Un šajā laikā (3710 jeb 14,39 procenti) un Zaļo un mas vēlēšanu rezultāti tiks pazidurvju diena, viņaprāt, būs lieliska nobalsot ieradās 525 vēlētāji – tas ir zemnieku savienību (3211 jeb 12,45 ņoti ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā
iespēja pārliecināties, kur saziedotās ļoti daudz,» vērtē Jelgavas pilsētas procenti). Saskaņā ar pašreizējiem pēc vēlēšanām.
lietas nonāks. «Ja ir nepieciešamība,
klientus cenšamies nodrošināt ar
apģērbu, taču pašlaik ļoti aktuāla
problēma ir apavi. Ceram uz atIzglītības pārvaldes 303. kabinetā bērniem ar speciālām vajadzībām
balstītāju atsaucību,» saka iestādes  Ritma Gaidamoviča
un atsevišķās skolās un pirmsskolas var interesēties arī pie abām centra
direktors.
Ar Eiropas Sociālā fonda
izglītības iestādēs. Speciālisti kon- vadītājām – A.Stāvauses un Lilijas
Nakts patversme šajā dienā būs
atbalstu
Jelgavā
izveisultē gan pa tālruni, gan norādītajos Stepanovas. Konsultācijas ir bez
atvērta no pulksten 13 līdz 16, un,
dots
Iekļaujošās
izglītības
pieņemšanas laikos, tiesa, iepriekš maksas.
kā norāda A.Āns, šajā laikā iestādi
atbalsta centrs, kas turpgan jāpiesakās pie katra speciālista
Iekļaujošās izglītības atbalsta
var apmeklēt ikviens, iepriekš
māk
nodrošinās
iespēju
pa
tālruni,
lai
neveidotos
rindas.
Bet
centrs
darbojas kā Izglītības pārvalnepiesakoties, taču, ja kādam ir
skolēniem un vecākiem
par dažādiem atbalsta pasākumiem des struktūrvienība.
papildu jautājumi, var zvanīt pa
saņemt bezmaksas attālruni 63082446.
Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistu konsultāciju grafiks
balsta personāla konJāpiebilst, ka pašlaik vidēji naktī
Jelgavas Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22, 303. kabinetā, tālrunis 63012487
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(tālr.63028818, (tālr.63012463,
tikai individuālā peldēšana, bet izglītojamajiem, kam ir funkcionāli (tālr.63025363, (tālr.63028818, (Jelgavas
29724427)
26735289)
pirmsskolas
26735289)
26806139)
arī ūdens aerobika. Nodarbības traucējumi, konsultēšanu, lai varētu
izglītības iestādē
vada trenere Inta Ozola (tālrunis nodrošināt šiem bērniem atbilstošu 		
«Kamolītis»)
26248245). Savukārt bērniem izglītības procesu.
Centra
vadītāja
Centra
vadītāja
Centra vadītāja
Centrā
var
saņemt
bezmaksas
peldēt māca divas treneres – Anže9 – 12
9 – 12
9 – 12
lika Paegle (tālrunis 26160865) un psihologa, speciālā pedagoga un loAnita Stāvause
Anita Stāvause
Astra Ozoliņa (tālrunis 29562577), gopēda konsultācijas. Jāpiebilst, ka Anita Stāvause
(Jelgavas
(Jelgavas
(Jelgavas
kuras strādā gan individuāli, gan atbalsta personāls nav domāts tikai
1.
speciālajā
1.
speciālajā
1.
speciālajā
ar grupām. LLU Sporta namā skolas vecuma bērniem – speciālisti
internātpamatskolā)
internātpamatskolā)
internātpamatskolā)
papildus var apmeklēt trenažieru konsultē arī pirmsskolas izglītības
(tālr.63021014,
(tālr.63021014,
(tālr.63021014,
zāli, aerobikas un jogas nodarbības iestāžu audzēkņus un viņu vecā26135016)
26135016)
26135016)
kus. Konsultācijas tiek organizētas
un pilates.

Atvērto durvju diena
Nakts patversmē
 Sintija Čepanone

Lai nevienam vairs nebūtu jautājumu par to,
kas ir Nakts patversme,
kādi tur ir apstākļi un
kādos gadījumos tur var
meklēt naktsmājas, Jelgavas pašvaldības Nakts
patversme 29. septembrī
pirmo reizi savos 13 pastāvēšanas gados visus
interesentus ielūdz uz
Atvērto durvju dienu.
«Ikdienā ļoti bieži mums nākas
atbildēt uz dažādiem ar Nakts
patversmes ikdienu saistītiem jautājumiem. Turklāt jautātāji ir ne
tikai mūsu potenciālie klienti, bet
arī dažādas labdarības organizācijas un iedzīvotāji, kuri par Nakts
patversmi grib uzzināt ko vairāk.
Lai ikvienam dotu iespēju iepazīties
ar mūsu darbu, nolēmām rīkot
Atvērto durvju dienu,» tā iestādes
direktors Artis Āns, piebilstot, ka
visiem apmeklētājiem iestāde būs
atvērta 29. septembrī no pulksten
13 līdz 16.
Tās laikā interesenti tiks iepazīstināti ar patversmes personālu,
telpām, darbu un iekšējās kārtības

Baseins atsāk darbu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc remonta darbu atsācis LLU Sporta nama
peldbaseins, kurā ierīkota jauna ūdens novadīšanas un sildīšanas
sistēma, kā arī uzstādīti
jauni peldēšanas celiņi.
Baseinu var apmeklēt
septiņas dienas nedēļā.
LLU Sporta nama pārstāvis Gints
Romulis informē, ka baseins atvērts
pirmdienās, otrdienās, piektdienās
un sestdienās no pulksten 8 līdz
21, trešdienās un ceturtdienās – no
pulksten 7.30 līdz 21, svētdienās
– no 10 līdz 17. Pēdējais seanss ir
stundu pirms darba laika beigām.
Vienreizējās biļetes cena ir 3,50
lati, bet darba dienās līdz pulksten
13 – par 50 santīmiem lētāk. Bērniem, studentiem, pensionāriem un

Piedāvā atbalsta personāla konsultācijas
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Īsi
 Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» iedzīvotājus līdz 15.
oktobrim aicina iesaistīties aptaujā,
lai noskaidrotu optimālāko vietu neregulētas gājēju pārejas izveidei Garozas ielā pie Cukurfabrikas stacijas.
«Pilsētsaimniecības» speciālisti ir novērtējuši iespējas izveidot neregulētu gājēju
pāreju vietas, kuras ir visatbilstošākās
no satiksmes drošības viedokļa, kā arī
izvērtējot reālo gājēju plūsmu. «Lūdzam
iedzīvotājus izteikt savu viedokli par
iespējamo gājēju pārejas vietu,» teikts
aicinājumā. Savu viedokli balsojot var
paust «Pilsētsaimniecības» mājas lapā
www.pilsetsaimnieciba.lv, kur ir iespēja
vizuāli apskatīt divus no piedāvātajiem
variantiem. Taču iedzīvotāji var balsot arī
par to, ka gājēju pāreja tur vispār nav
nepieciešama, vai piedāvāt citu vietu.
Apraksts par citu piedāvāto vietu jāsūta
uz e-pasta adresi: pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
 Paaudžu dienas centrā «Sadraudzība» Jelgavas Pensionāru biedrība
sadarbībā ar Jelgavas Speciālās pamatskolas audzēkņiem izveidojusi tradici
onālo rudens ražas izstādi «Rudentiņš
– bagāts vīrs». Tā apskatāma šodien
un rīt, 22. un 23. septembrī. Izstādes
noslēgumā skolēni būs sarūpējuši arī
koncertu, un uz to, tāpat kā uz izstādi,
aicināts ikviens interesents. Koncerts
notiks piektdien, 23. septembrī, pulksten 14 «Sadraudzības» telpās Dobeles
ielā 62a.
 Rīt, 23. septembrī, Driksas ielas
gājēju posmā notiks Hercoga Jēkaba tirdziņš. Arī šoreiz lauku labumus
piedāvās saimnieki un amatnieki no
dažādām Latvijas vietām. Tiesa, ņemot
vērā pircēju pieplūdumu, organizatori
nolēmuši, ka tirgošanās Driksas ielā
turpmāk sāksies stundu agrāk, līdz ar
to arī stundu ātrāk beigsies. Tas nozīmē, ka jelgavnieki tirdziņā gaidīti no
pulksten 14 līdz 19.
 Šonedēļ noticis kārtējais vides
monitorings par vides pieejamību
vairākās pilsētas iestādēs. Rezumējot
sertificētais vides pieejamības eksperts
Kārlis Rūba atzīst: «Situācija ar gadiem
uzlabojas, un tas priecē. Taču, neskatoties uz to, joprojām ir sastopami tā
saucamie «ķeksīši» – it kā ir uzbrauktuve,
taču invalīds viens pa to nevar pārvietoties.» Tāda situācija izveidojusies,
piemēram, pie «Lāču» veikala Mātera
ielā. «Iepriekš šeit atradās banka, kas nebija ieinteresēta situāciju risināt – bankā
nevarēja iekļūt cilvēki ratiņkrēslā. Jaunais
veikals tomēr ir pievērsis tam uzmanību
– izveidota uzbrauktuve, uzlikta marga,
kur pieturēties. Tiesa, viens pa to nevar
uzbraukt, vajag palīgus,» stāsta K.Rūba.
Speciālisti apmeklējuši arī jauno promenādi un secina, ka, izbūvējot to, ņemti
vērā būtiskākie nosacījumi, tomēr ir vēl
dažas nepilnības, piemēram, kāpnēm,
kas ved no taciņas lejā uz pludmali,
nav margu. Un tas problēmas sagādā
ne tikai cilvēkiem ar funkcionālajiem
traucējumiem – ziemā, kad kāpnes būs
slidenas, šeit var pakrist jebkurš.
 Galvaspilsētā aizvadītas trešās
riepu montāžas sacensības, kurās
spēkiem ar profesionāļiem un topošajiem automehāniķiem mērojās arī
Jelgavas Amatniecības vidusskolas 4.
kursa audzēkņi Gunārs Černovs un
Artūrs Avdevičs un SIA «Anru auto»
automehāniķi. Gunārs un Artūrs riepas
nomainīja 13,42 minūtēs – gandrīz trīs
reizes lēnāk nekā uzvarētāji rīdzinieki
«Auto motīvs» mehāniķi, kas riepas
nomainīja 5,36 minūtēs. Bet Jelgavas
servisa «Anru auto» mehāniķi sacensībās
ieguva 5. vietu, autoriepas nomainot
6,54 minūtēs.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Mākslas skola uzņem
jaunus dalībniekus šādās
interešu izglītības programmās:
Figurālā kompozīcija – bērniem no 10
gadu vecuma. Pasniedzējas Maritas Landau
meistarklases.
Nodarbību sākums – piektdienās plkst.15.
Fotogrāfija un datorgrafika – audzēkņiem
no 16 gadu vecuma. Pasniedzējs Māris
Grīnbergs.
Nodarbību sākums – pirmdienās plkst.16
vai otrdienās plkst.19.
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Stereotips, ka Jelgavā nav ko redzēt, ir sašūpots
ieejas biļetes, iespējams, arī pusdienas. Zinot,
ka ārzemju tūristi labprāt iziet no savām
viesnīcām un ceļo pa Latviju individuāli,
piemēram, paņem karti un brauc uz Minhauzena muzeju Duntē, arī JRTC izstrādājis
savu piedāvājumu.

Aktīvā tūrisma sezona noslēgusies, un, lai gan statistikas dati
vēl tiek apkopoti un pēc tam
nozares speciālisti tos analizēs,
galvenās tendences ir jaušamas.
«Latvijā kopumā un arī Jelgavā
pieaudzis Krievijas tūristu skaits
– tas nozīmē, ka vairāk jāstrādā
arī uz šo mērķauditoriju. Otra
lieta, kas iezīmējas, – arvien
populārāki kļūst vienas dienas
braucieni, tāpēc arī rudens/
ziemas sezonas jaunums būs
piedāvājums tiem, kas uz dienu
ierodas Jelgavā ar sabiedrisko
transportu un vakarā dodas
prom,» tā Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra (JRTC) vadītāja
Anda Iljina.

Uzrunā jau stacijā

Reaģējot uz pieprasījumu un aktuālajām
tendencēm nozarē, rudens/ziemas sezonā
viens no jaunumiem būs ceļvedis vienas
dienas ekskursijai pa pilsētu. «Pirmais ceļvedis būs domāts tiem, kas Jelgavā ierodas
ar vilcienu un dodas pa Akadēmijas ielu
virzienā uz pili. Šajā maršrutā ir iekļauti
svarīgākie apskates objekti – muzejs, vairākas baznīcas, tornis, pils, promenāde,»
tā JRTC vadītāja, piebilstot, ka nākotnē
plānots izdot ceļvežus arī par citiem maršrutiem, tādējādi aptverot visu pilsētu. JRTC Izstādes – iedarbīgs veids
Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja Vita
Jau šogad JRTC kā vienu no saviem
Kindereviča stāsta, ka,
pamatuzdevumiem izgatavojot pirmo maršrupilsētas populariŠogad no janvāra līdz virzīja
tu, centra darbinieki paši
zēšanu dažādās tūrisma
augustam Jelgavas izstādēs, tostarp Lietuvā
to izgājuši, piesaistīta arī
stažiere – ekotūrisma
Igaunijā. «Dalība izTūrisma informācijas un
un ekofilosofijas pamatu
stādēs ir ļoti svarīga, jo
centrs saņēmis 982 tā mēs varam ne tikai
skolotāja Gunta Beperščaite no Valsts Priekuļu
tūrisma informācijas izplatīt informāciju par
lauksaimniecības tehnisevi, bet patiešām pārliepieprasījumus – gan cināt braukt pie mums,»
kuma, kura JRTC stažējās ES projekta gaitā.
pa telefonu, gan pa norāda JRTC vadītāja,
«Stažieres ieteikums bija
piebilstot, ka primāri ape-pastu, gan klātienē.
iekļaut bukletā īsu ingūstamā teritorija, proformāciju arī par citām
tams, ir Baltijas valstis,
ēkām, kas atrodas uz šīs ielas, ne tikai bet iespēju robežās jāstrādā arī plašāk. Tā
zināmākajām, jo tās ir gana skaistas un kā dalība izstādēs ir samērā dārga, JRTC
cilvēkam ir interesanti uzzināt to vēsturi. startēs TAVA rīkotajā konkursā par strukViņas uzmanību piesaistīja, piemēram, tūrfondu līdzekļu piesaisti dalībai tūrisma
Latvijas Lauksaimniecības universitātes izstādēs 2012. gadā. Par vietu TAVA stendā
Lauku inženieru fakultāte un Akadēmijas sacentīsies 12 pašvaldības, tostarp JRTC,
ielas 28. nams, kurā dzimis izcilais Latvijas kurš šoreiz, lai apvienotu spēkus, nevis lieki
šķēpmetējs Jānis Lūsis,» tā V.Kindereviča, konkurētu, startēs konkursā kopā ar citām
norādot, ka šis ieteikums ticis ņemts vērā. Zemgales pašvaldībām – Tērveti, Bausku,
Vienas dienas ekskursijas kļūst arvien Dobeli. Uzvarētājam būs iespēja laika posmā
populārākas visā valstī, bet Jelgavas pluss no janvāra līdz martam piedalīties vairākās
un mīnuss reizē ir tās tuvums Rīgai. «Ta- tūrisma izstādēs pēc pašu vēlēšanās – Viļņā
gad populāri ir vienas dienas braucieni, bet (Lietuvā), Tallinā (Igaunijā), Helsinkos (Sotūrisma firmu pārstāvji norāda, ka Jelgava mijā), Gēteborgā (Zviedrijā), Maskavā (Krienav izdevīgs galamērķis. Piemēram, vienai vijā), Berlīnē (Vācijā). «Mēs savā konkursa
personai izmaksu ziņā brauciens uz Jelgavu pieteikumā norādījām, ka vēlētos piedalīties
un Gaiziņkalnu ir vienāds, un šādā situācijā četrās izstādēs – Baltijas valstīs, Krievijā un
cilvēks izvēlas to maršrutu, kur nevar aiz- Vācijā, jo tas palīdzētu izvērst sadarbību ar
braukt ar sabiedrisko transportu,» stāsta «Tallink»,» tā A.Iljina, piebilstot, ka šosezon
V.Kindereviča, paskaidrojot, ka izmaksas ir iezīmējusies tendence, ka pilsētas viesi, kuri
adekvātas, jo cenā tiek iekļauta autobusa ieradušies uz kādu pasākumu, piemēram,
īre, maksa par degvielu, gida pakalpojumi, Ledus, Smilšu vai Metāla skulptūru festi-

vālu, apskata vēl kaut ko. Viņasprāt, tie ir Jāattīsta industriālais tūrisms
pirmie JRTC darba augļi – stereotips, ka
Lai gan pa vasaru nav izdevies pārāk
Jelgavā nav ko redzēt, ir sakustināts.
iekustināt industriālo tūrismu, jo aktīvi
atsaucies ir tikai viens uzņēmums – mašīnJāsāk ar lokālpatriotismu
būves kompānija «Amo Plant» –, JRTC uzTūrisma centra speciālisti atzīst – lai skata, ka tā ir joma, kas jāattīsta, jo tādējādi
arī viesiem te patiktu, vispirms pašiem vienlaikus var ne tikai piesaistīt tūristus,
jelgavniekiem jāmīl sava pilsēta, jāgrib te bet arī popularizēt Jelgavu kā rūpniecības
vest savus viesus, jāzina, kas ir jauns, kas pilsētu un pašu uzņēmumu. Sarunas jau
notiek. «Jaunos tūrisma produktus pre- notikušas ar vairākiem uzņēmumiem, piezentējam arī pilsētniekiem, jo ir jāstiprina mēram, «Larelini», «Latvijas keramika»,
lokālpatriotisma jūtas – tikai tad, kad vietē- «Jelgavas tipogrāfija». «Tomēr ikvienam
jie paši leposies ar savu pilsētu un uzskatīs, uzņēmumam, kurš ir gatavs atvērt savas
ka te ir ko redzēt un darīt, Jelgavu iemīlēs durvis apmeklētājiem, ir jāpiedomā pie
arī tūristi,» uzskata V.Kindereviča. Viens tā, kas un kā tiks rādīts, lai viesiem būtu
no pasākumiem, lai palīdzētu atklāt pilsētu iespēja arī pašiem padarboties, iesaistīties
tās iedzīvotājiem, bija gidu kursu beidzēju kādā no ražošanas procesiem,» tā A.Iljina.
ekskursijas pa pašu izveidotajiem maršru- Viņa piebilst, ka tas arī ir lielākais Jelgatiem, un iedzīvotāju atsaucība bijusi tiešām vas trūkums – objektu, ko rādīt, pilsētā ir
liela. Tāpēc arī Pasaules tūrisma dienā, 27. pietiekami daudz, bet jāpilnveido pakalposeptembrī, atkal tiks rīkota ekskursija – šo- jums, lai tūrists, ar to iepazīstoties, justos
reiz uz palienes pļavām. Sīkāka informācija gaidīts, viņam būtu interesanti un tiktu
– Tūrisma dienas programmā. Pēc JRTC nodrošināts arī komforts – vajadzības garīcībā esošās informācijas, vispopulārākie dījumā vieta, kur apsēsties, tualetes.
ekskursiju maršruti gida pavadībā bijuši
pa vēsturiskajiem pilsētas objektiem, sak- Atzīmēs Tūrisma dienu
rālajām celtnēm, kā arī dažādi citi maršruti
Pasaules tūrisma diena, kas tiek atzīatkarībā no grupas interesēm.
mēta 27. septembrī, kalpos kā atskaites
Gidu mācības bija pirmie JRTC organizē- punkts – JRTC publiskā konferencē
tie kursi, kuri, pēc A.Iljinas domām, ir sevi stāstīs par aizvadīto sezonu, plusiem un
attaisnojuši, tāpēc arī nākamgad tas tiks mīnusiem, ieskicēs nozares tendences
turpināts. «Sadarbībā ar Zemgales reģiona Latvijā un Jelgavā. Konference notiks
Kompetenču attīstības centru plānojam 27. septembrī pulksten 14 Svētās Trīsrīkot mācības tūrisma pakalpojumu snie- vienības baznīcas torņa Konferenču zālē
dzējiem par klientu apkalpošanu. Šo kursu (7. stāvā). No pulksten 16 līdz 19 turpat
mērķauditorija ir viesu nami, viesnīcas, ēdi- tiks demonstrētas filmiņas un tūrisma
nāšanas uzņēmumi un citu pakalpojumu videoprezentācijas gan par Jelgavu, gan
sniedzēji,» tā JRTC direktore, norādot, ka citām pašvaldībām un ikviens interesents
uzņēmēji ir apstiprinājuši, ka šāds lekciju bez maksas varēs noskatīties, piemēram,
cikls tiešām būtu nepieciešams.
videofilmiņu par Jelgavas vecpilsētu.
JRTC ir vēl kāda ideja, kā veicināt lokāl- Šajā dienā paredzētas arī citas aktivitātes
patriotismu, – centram ir iecere organizēt – ekskursija uz Lielupes palienes pļavām,
ekskursijas pa Jelgavu autobusā, kurā par savvaļas zirgu vērošana un tējas dzeršapilsētu stāsta gids. «To gan iestādes, gan na, kolektīva nūjošana. Tāpat, ieskicējot
uzņēmumi, gan citi interesenti varētu pie- ziemas sezonu, varēs iepazīties ar pilsētas
dāvāt kā prezentācijas braucienu saviem sporta centru piedāvātājām iespējām un
viesiem,» norāda A.Iljina.
nodarbībām.

Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis
Hercogu kapenes
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs
Ādolfa Alunāna muzejs
Dzelzceļa muzejs
Jelgavas pils muzejs

2011.
3985

Jūlijs
2010.
–

534
1519

640
383

604
504

695
747

129
57
601

–
74
325

30
42
97

–
48
573

2011.
2889
810
475

Jūnijs
2010.
–
607
282

2011.
7074

Maijs
2010.
–

1047
6080

647
4161

244
–
2028
–
41
72
1833
934
357
327
5106
3955
Avots: Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

43%
27%

30%

Pēdējā laikā Latvijā arvien iecienītākas
kļūst vienas dienas ekskursijas. Reaģējot uz pieprasījumu, Jelgavas reģi
onālais Tūrisma centrs izveidojis pirmo
bukletu – ceļvedi kājāmgājējiem.
Pasaules tūrisma dienas programma 27. septembrī

Apmeklētāju skaits muzejos
Augusts
2011.
2010.
3909
–

Pirmajā pusgadā Jelgavas
Tūrisma informācijas centrā
informāciju pieprasījuši:

Latvijas
iedzīvotāji

Pirmais maršruts kājāmgājējiem

Vienas dienas piedāvājums tapis sadarbībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biedrību,
kas materiālus par Jelgavu izplata Tūrisma
informācijas centros. Vēl tie pieejami Rīgas
dzelzceļa stacijā, bet nākotnē plānots izveidot sadarbību arī ar viesnīcām. Sarunas
notiek arī ar kompāniju «Tallink».
JRTC apzinās, ka potenciālie tūristi jāuzrunā vēl uzstājīgāk. Tieši tāpēc JRTC no
25. līdz 27. septembrim piedalīsies Tūrisma
attīstības valsts aģentūras (TAVA) rīkotajā
tūrisma kontaktu biržā Rīgā «Baltic Connecting», kurā ieradīsies tūroperatori no
Eiropas un Āzijas, tostarp Krievijas. «Mūsu
galvenais mērķis ir popularizēt Svētās
Trīsvienības baznīcas torni kā tūrisma
objektu un «palaist» apritē ārzemēs. Jā,
Jelgavas pils, protams, ir unikāls tūrisma
objekts, bet retais atbrauks uz Jelgavu,
tikai lai apskatītu pili. Papildinot to vēl ar
citiem objektiem, mūsu pilsēta kļūs aizvien
pievilcīgāka tūristiem,» spriež A.Iljina.
Tāpat īpaša uzmanība tiks pievērsta
tam, lai tūrisma apritē iekļautu restaurēto
Ādolfa Alunāna muzeju, kura interaktīvās
ekspozīcijas kļūst arvien pieprasītākas.
«Nesen Alunāna muzejā un tornī viesojās
pārstāvji no Norvēģijas un Zviedrijas. Viņi
atzinīgi novērtēja abus šos objektus un bija
pārsteigti, ka par tik mazu summu izdevies
izdarīt to, kas tornī paveikts. Tāpat viņi brīnījās, ka šis objekts pabeigts tik īsā laikā,» tā
V.Kindereviča, piebilstot, ka viesi ļoti pozitīvi
novērtējuši to, ka šajos objektos apvienots
izziņas moments un atraktivitāte – katrs
apmeklētājs var veltīt tik daudz laika, cik
vēlas: vai nu pētīt eksponātus un iepazīties
ar pieejamo informāciju, vai spēlēt spēles,
skatīties videorullīšus.

Jelgavnieki

Pēc provizoriskajiem datiem, aizvadītajā
sezonā Jelgavā visvairāk tūristu bijis no Vācijas, Igaunijas, Krievijas, Francijas un Lietuvas, bet tieši krievu tūristu pieplūdums
ir jauna tendence. «Kad Jūrmalā notika
mūzikas festivāls «Jaunais vilnis», daļa
tā apmeklētāju, kas bija ieradušies agrāk,
viesojās arī Jelgavā, Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī,» stāsta A.Iljina, piebilstot,
ka tūristu interese par Jelgavu arī ir tāda
«viendienīga»: viņi vēlas te atbraukt,
izstaigāt pilsētu, apskatīt ievērojamākos
objektus un vakarā doties prom.

Muzejs

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs par
vienu no saviem
pamatuzdevumiem
izvirzījis Jelgavas tēla
popularizēšanu un
stereotipa, ka mūsu
pilsētā nav ko redzēt, laušanu. Tūrisma izstādes ir tikai
viena no iespējām
sevi parādīt. Pērn
Tūrisma centrs piedalījās starptautiskajā izstādē «Balttour»
Rīgā un izstādēs
Lietuvā un Igaunijā,
bet nākamgad gribētu aizbraukt arī uz
Krieviju un Vāciju, jo
arvien vairāk šo valstu tūristu apmeklē
Jelgavu.
Foto: Ivars
Veiliņš

Ārzemnieki

 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: LETA
Šogad Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija par labāko restaurēto ēku
atzina Svētās Trīsvienības baznīcas torni – to apliecina pašvaldībai piešķirtā Kultūras
mantojuma gada balva nominācijā «Labākais saimnieks», kura pasniegta Jelgavas
mēram Andrim Rāviņam. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina
norāda, ka balvu «Marmora ķieģelis» plānots izmantot kā eksponātu.

10 – 13 – Atvērto durvju diena fitnesa klubā «Fitland»
(Dobeles šosejā 7)
14 –15 – konference par aizvadīto tūrisma sezonu
Jelgavā un Latvijā (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī)
16 – 19 – tūrisma videofilmu prezentācija (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē, 7. stāvā)
16 – ekskursija uz Pils salas palienes pļavām (pulcēšanās stāvlaukumā aiz pils; iepriekš nav jāpiesakās)
16 – 20 – Atvērto durvju diena Tenisa centrā (Lietuvas šosejā 68a)
17 – 18 – iepazīsti Zemgales Olimpisko centru!
(Kronvalda ielā 24)
18 – 19 – informatīva ekskursija sporta kompleksā
«Zemgale» (Rīgas ielā 11)

Ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris

Var pieteikties SSC kausam

Oktobrī startēs Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā. Interesenti komandas dalībai turnīrā var pieteikt līdz 3.
oktobrim. To var izdarīt, zvanot uz Sporta servisa centru (tālrunis 63027504) vai
Valdim Ilmeram (tālrunis 29269718).
Sacensības notiks no oktobra līdz decembrim. Dalības maksa komandai ir 90
lati. Komandas sastāvā drīkst pieteikt ne
vairāk kā divus LBL 1. divīzijas spēlētājus
ar attiecīgā kluba rakstisku piekrišanu.
Uz pirmo spēli komandai jāiesniedz
vārdisks pieteikums, kuru nedrīkst
mainīt visu turnīra laiku. Ar sacensību
nolikumu var iepazīties interneta mājas
lapā: www.sports.jelgava.lv. Pērn Sporta
servisa centra kausā basketbolā uzvarēja
komanda «Doks».

Panākumi airēšanā
un vieglatlētikā

Jelgavas domē sveikti augusta veiksmīgākie
sportisti – šoreiz panākumi kanoe airētājiem
un vieglatlētiem. Sporta laureāti šoreiz divi
– kanoistu duets Gatis Pranks un Antons
Knesis, kuri pasaules čempionātā Ungārijā
200 m izcīnīja 7. vietu. Viņi nākamgad Eiropas čempionātā vēl mēģinās kvalificēties
olimpiskajām spēlēm 1000 metros. Par
Latvijas čempioniem kļuvuši invalīdu sporta
un rehabilitācijas kluba «Cerība» pārstāvji
Edgars Bergs (lode un disks), Ingrīda Priede
(disks), Inguss Pēterfelds (tāllēkšana)
un BJSS vieglatlēti
Jeļizaveta Osovija un
Ritvars Dombrovskis
– abi junioru grupā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Svētki futzāla faniem

No 29. septembra līdz 1. oktobrim ZOC
notiks telpu futbola turnīra «UEFA Futsal
Cup» apakšgrupas spēles, kurās piedalīsies
arī Latvijas čempioni FK «Nikars» ar bijušo FK
«Jelgava» vārtsargu Aleksandru Čumakovu
sastāvā. 29. septembrī pulksten 18 – FC
«Barselona» (Spānija) : KMF «Leotar Trebinje» (Bosnija un Hercogovina); 20.30 – FK
«Nikars» (Latvija) : ETO FC «Gyor» (Ungārija).
30. septembrī pulksten 18 – ETO FC «Gyor»
: FC «Barselona»; 20.30 – FK «Nikars» : KMF
«Leotar Trebinje». 1. oktobrī pulksten 16
– KMF «Leotar Trebinje» : ETO FC «Gyor»;
18.30 – FC «Barselona» : FK «Nikars». Biļetes
nopērkamas ZOC kasē, cena – Ls 3 vienai
dienai (trīs biļetes visam turnīram – Ls 5).
Bērniem līdz 10 gadiem, pensionāriem un
invalīdiem ieeja bez maksas.

Triāla čempioni noskaidroti

Par Baltijas čempionu
triālā kļuvis Andris
Grīnfelds (attēlā) no
Agarska triāla kluba (ATK), bet viņa
komandas biedri
Kaspars Vērnieks
un Renārs Agarskis
savā starpā sadalīja
pārējās medaļas. Pēc pēdējā posma kopvērtējuma tabulā Kaspars panāca Renāru,
un sezonu abi beidza ar vienādu punktu
skaitu, tādēļ nācās skaitīt visās sacensībās
pa nullēm nobrauktos posmus, kas 2. vietu
deva Renāram. Viņš aizvadītajā sezonā
ir arī Latvijas labākais triālists (septiņkārtējs čempions). Sudraba medaļa Latvijā
– A.Grīnfeldam, bronzas – K.Vērniekam

«Volejbolā mani ievilka tētis»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Otrajā klasē sāku trenēties
basketbolā, bet laika gaitā
pārgāju uz volejbolu. Domāju,
ka tas bija likumsakarīgi, jo
mans tētis ir vīriešu komandas
«Ozolnieki/Poliurs» otrais treneris, arī brālis studē Amerikā
un koledžā spēlē volejbolu.
Manuprāt, ar volejbolu ir vieglāk kaut kur izsisties un dabūt
sportista stipendiju ārzemēs
nekā ar basketbolu,» uzskata
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12.
klases skolniece Jana Bērziņa,
kura pērn sieviešu volejbola
komandas «Jelgava/LU» sastāvā
kļuva par Latvijas čempioni un
arī šogad mēģinās izcīnīt sev
vietu komandas sastāvā.
Šajā nedēļas nogalē sieviešu volejbola
komanda «Jelgava/LU» aizvadīs pirmssezonas pārbaudes turnīru Pērnavā, Igaunijā.
«Uz Pērnavu brauks 12 meitenes, bet
komandā kopumā ir 16 cilvēki,» skaidro
komandas treneris Jānis Leitis, piebilstot,
ka līdz Igaunijas braucienam komandas
sastāvam vajadzētu būt nokomplektētam.
«Pie mums trenēties nāk gan Murjāņu
Sporta skolas, gan Rīgas Volejbola skolas
absolventes, tāpēc par spēlētāju trūkumu
sūdzēties nevar. Atliek tikai izraudzīties
labākās,» tā treneris.
Arī šogad uz vietu komandā pretendē
vienīgā jelgavniece J.Bērziņa, kura laukumā
darbojas cēlāja pozīcijā. «Kad vēl mācījos
Murjāņos, spēlēju kā uzbrucēja, bet vēlāk
secināju, ka cēlājas loma man vairāk piemērota. No manis ir atkarīgs komandas
uzbrukums,» stāsta J.Bērziņa.

Gribētu būt dietoloģe

Jana volejbolu (viņa spēlē gan komandā
«Jelgava/LU», gan Rīgas Volejbola skolas
komandā, kas startē jaunatnes čempionātā)
apvieno arī ar basketbolu, jo brīvajā laikā
palīdz savai bijušajai basketbola komandai
(trenere – Gundega Vaščenko) LJBL spēlēs,
un, protams, mācībām vidusskolas pēdējā
klasē. Lai gan slodze ir pamatīga, Jana
cenšas visu apvienot, jo mierīgi nosēdēt
mājās tāpat nevar. «Man patīk spēlēt volejbolu, bet saprotu, ka tomēr vēl pietrūkst
pieredzes, tāpēc arī spēlēju paralēli Rīgas
Volejbola skolas komandā, jo «Jelgava/LU»
ne vienmēr izdodas laukumā pavadīt
pietiekami daudz laika,» tā volejboliste.
Tomēr visu dzīvi ar sportu viņa nesaista
un nākotnē vēlētos strādāt par dietoloģi un
popularizēt veselīgu uzturu. «Ļoti gribētu
pēc vidusskolas beigšanas doties mācīties uz
Ameriku, bet spēlēt volejbolu profesionālā
līmenī nedomāju – ar to nevar nopelnīt,»
spriež J.Bērziņa. Un vēl vajadzētu mazliet
uzlabot vidējo atzīmi skolā, kas šobrīd
svārstās starp seši un septiņi – skolotāji
esot stingri un viņus nevarot iežēlināt ar
atrunu, ka vēlu beidzies treniņš. «Vislabāk
man patīk matemātika un fizika, bet tikai
tā rēķināšana, nevis teorija, arī ķīmija un
latviešu valoda, bet galīgi nepadodas krievu
valoda. Mums Murjāņos bija skolotājs, kas
vispār neko nelika darīt, tāpēc neviena no
meitenēm, kas tolaik mācījās Murjāņos,
krievu valodu neprot,» stāsta Jana. Jāpiebilst, ka viņa Murjāņos mācījās 8. – 10.
klasē, bet pagājušogad atgriezās Jelgavas
Valsts ģimnāzijā.

30. septembrī visā Latvijā
notiks Olimpiskā diena, ko
Jelgavā rīko Sporta servisa
centrs sadarbībā ar Latvijas
Olimpisko komiteju (LOK).
Visas aktivitātes šajā dienā
notiks pie Sporta halles Mātera ielā 44a, pulcēšanās – no
pulksten 9.30.
Olimpiskā diena sāksies pulksten 10
ar vienotu, radio SWH translētu un LOK
izstrādātu olimpisko rīta vingrošanu.
Rītarosme notiks stadionā, un to vadīs
olimpietis peldētājs Guntars Deičmans.
Viņam palīdzēs vairāku skolu pedagogi
un LOK vēstnesis.
Olimpiskā diena sastāvēs no diviem
blokiem: stafetēm un individuālajām sacensībām. Individuāli ikviens varēs sevi
pārbaudīt tādās disciplīnās kā pievilkšanās pie stieņa (zēniem), roku saliekšana
un iztaisnošana balstā guļus (meitenēm),
lēkšana ar lecamauklu, florbola soda metienos, basketbola soda metienos, futbola
bumbas driblā, frisbijgolfā.
Pulksten 14 hallē notiks apbalvošana.
Sumināti tiks ne tikai Olimpiskās dienas

Sporta pasākumi
 24. septembrī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas NVO Sporta spēles (Jelgavas
Sporta hallē).
 24. septembrī pulksten 12 – Jelgavas
novada atklātais čempionāts orientēšanās
(Valgundes klostera apkārtnē).
 24. septembrī 12 – LR čempionāts
divniekos, Jelgavas divnieku kauss kanoe
airēšanā un smaiļošanā (Pils salā).
 24. septembrī pulksten 15 – bērnu un
jaunatnes hokeja čempionāts U-12: JLSS
– EVHS (Krājbankas ledus hallē).
 24. septembrī pulksten 17.15 – Latvijas hokeja virslīgas spēle: HK «Zemgale»
– HS «Rīga/LSPA» (Krājbankas ledus
hallē).
 25. septembrī pulksten 10 – galda
tenisa sacensību «Veselības dienas 2011»
6. kārta (Jelgavas Sporta hallē).
 25. septembrī pulksten 14.30 – bērnu
un jaunatnes hokeja līgas čempionāts
U-18: JLSS – «Liepājas metalurgs» (Krājbankas ledus hallē).
 25. septembrī no pulksten 16.45
– «Zelta rudens 2011» (ledus hallē).
 27. un 28. septembrī pulksten 14
– Jelgavas pilsētas skolēnu 41. spartaki
ādes sacensības futbolā 1992. – 1995.
gadā dzimušajiem skolēniem (ZOC).
 29. septembrī pulksten 20 – orientēšanās sacensību nakts kārta (Pils salā).

Esat laipni gaidīti mūsu pirtī
(Pļavu ielā 4, Jelgavā)!
Ceturtdienа – sieviešu diena (11 – 22);
Piektdiena – vīriešu diena (9 – 22);
Sestdiena – vīriešu diena (9 – 22).
Kā arī piedāvājam izbaudīt klusumu un mieru
ģimenes pirtī ar baseinu.
Tālrunis informācijai: 63025303.
Pie mums var atbraukt ar pilsētas autobusu
Nr.15 un 25.

Jana Bērziņa sieviešu volejbola komandā «Jelgava/LU» sāka spēlēt pērn un kļuva
arī par Latvijas čempioni. Arī šogad viņa pretendē uz vietu komandā un cer uz- Meklē darbu
labot savas prasmes, lai pēc vidusskolas absolvēšanas varētu doties mācīties un
Skolotāja meklē darbu. Varu palīdzēt matemāsportot uz Ameriku.
Foto: Ivars Veiliņš tikā 3. – 9. klašu skolēniem. Tālrunis 29817860.
treneris J.Leitis nav tik pesimistisks un ketinga direktore Lilita Mitrofanova
Celtnieks. Veicu visu veidu remontdarbus.
saka, ka izredzes meitenei ir. «Pa gadu Jana stāsta, ka šogad sievietēm būs Baltijas Tālrunis 29987357.
ir ļoti augusi, bet, protams, citu komandas čempionāts, kurā startēs 12 komandas
spēlētāju līmeni sasniegusi vēl nav. Cēlājam – pa četrām no Latvijas, Lietuvas un Vidusskolniece var palīdzēt mācībās skolēir ļoti liela atbildība, un tas kombinācijā ar Igaunijas. Latviju pārstāvēs tās pašas niem no 1. līdz 9. klasei matemātikā, krievu,
prasmēm un varēšanu Janai vēl pieklibo,» komandas, kas pērn: čempiones «Jelga- angļu un latviešu valodā. Tālrunis 28738453.
vērtē treneris, piebilstot, ka Jana komandā va/LU», Murjāņu Sporta skolas koman- Sieviete (48, no Bauskas novada) meklē aprūir trešais cēlājs, bet jūnijā uz turnīru Ho- da, Daugavpils komanda un jauniešu pētājas darbu. Ir darba pieredze un sertifikāts.
landē aizbrauca kā pamata spēlētāja šajā izlase. Pagaidām gan vēl nav zināms, Varu strādāt par mājsaimnieci. No dziļiem
pozīcijā – viena bija guvusi traumu, bet otra kad čempionāts sāksies – visticamāk, laukiem nezvanīt. Tālrunis 26072746 (Inga).
palīdzēja gatavoties atbildīgajiem startiem novembrī.
Pensionāre meklē darbu nelielā saimniecīpludmales volejbolistu duetam Ingunai
Jāpiebilst, ka nacionālā čempionāta bā. Tālrunis 20317777.
Minusai un Inesei Jursonei.
robežas tika paplašinātas jau pērn, piesaistot četras Lietuvas komandas, bet Piedāvā darbu
Baidās par vietu
Šogad – Baltijas čempionāts
tas netraucēja «Jelgavai/LU» nosargāt SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus(-ces).
Jana pati gan šobrīd ir skeptiska un
Latvijas Volejbola federācijas mār- čempionu titulu.
Tālrunis 29537176.
baidās, ka komandas sastāvā neiekļūs
Pērk
– pieredzes trūkuma dēļ. Tomēr komandas
Metāllūžņus (visu veidu). Braucam pakaļ.
T.26984528

Olimpiskās dienas rītarosme –
kopā ar Guntaru Deičmanu
 Ilze Knusle-Jankevica
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uzvarētāji, bet arī zīmējumu konkursa
uzvarētāji un Latvijas Jaunatnes olimpiādes Jelgavas komandas medaļnieki.
Darbus zīmējumu konkursā «Latvijas
olimpiskās komandas talismans Londonas Olimpiskajās spēlēs» var iesniegt
līdz 23. septembrim Sporta servisa centrā Raiņa ielā 6 ar norādi «Olimpiskās
dienas zīmējumu konkursam». Labākie
zīmējumi tiks virzīti LOK tālākai izvērtēšanai.
Olimpiskajā dienā galvenokārt piedalīsies skolēni, bet aicināts ir ikviens
sportotgribētājs. Sacensību nolikums
un programma – mājas lapā www.sports.
jelgava.lv.
Jāatgādina, ka pērn Olimpiskā diena
Jelgavā notika vienlaikus ar Pilsētas
sporta dienu un tā bija lieliska iespēja
pilsētniekiem iepazīties ar jaunuzcelto
Zemgales Olimpisko centru. Tajā dienā
tika atklāta arī jaunā BMX trase.

Programma
9.45 – svinīga LOK karoga pacelšana un LOK himnas
atskaņošana
10 – kopīga rītarosme
10.30 – Olimpiskās dienas stafete
10 – Lielā stafete
11.30 – individuālās sacensības
14 – apbalvošana

Kolekcijai pērku latviešu mākslinieku gleznas un porcelāna figūriņas. T.28850080

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

A/s «Jelgavas cukurfabrika»
iznomā

Divstāvu mēbelētu biroja ēku
(Cukura iela 22):
• kopējā platība – 750 m²;
• autonomā gāzes apkure;
• pilsētas kanalizācija;
• ērta autostāvvieta;
• nožogota teritorija.
Nomas maksa – 2,5 EUR/m² + PVN.
Noliktavu ar zemi (Garozas iela 38c):
• ēkas platība – 2160 m²;
• teritorijas platība – 8000 m²;
• ērta iebraukšana teritorijā;
• nožogota teritorija.
Nomas maksa – 1400 EUR + PVN
Tālrunis interesentiem – 29106566.

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

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160
Uzstādu jaunus dzinējus 7, 5 Zs Mtz-05 un
Mb-1 motoblokiem. Tālr. 22434304

Aizsaulē aizgājuši
ANSIS NASTEVIČS (dz. 1930. g.)
ANATOLIJS VASIĻJEVS (dz. 1939. g.)
EDGARS BRISS (dz. 1986. g.)
RASMA ZAMENE (dz. 1926. g.)
JEĻENA FJODOROVA (dz. 1937. g.)
GUNA MANOVSKA (dz. 1946. g.)
LŪCIJA VAINUTIENE (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 22.09. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ANGELIKA LIEPIŅA (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 24.09. plkst.12 Meža kapsētā.
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26. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1278.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Lieliska diena mīlestībai». Melodrāma. 2010.g.
12.20 «Es – savai zemītei».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Garšvielu ceļš». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
37.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls.
15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1278.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 14.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Latvijas vēsture». Saimniecība un sadzīve Latvijā
padomju laikā 1945. – 1990.g. 1.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 412.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 61.(noslēguma) sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 12.sērija.
13.15 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 61.(noslēguma) sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 412.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Popradas Lev. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 23. un 24.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Zem Āfrikas melnās saules». Drāma. 2005.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 104.sērija.
10.05 «Saldā šokolāde». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 31. un 32.sērija.
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 6.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 36.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 223.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 224.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs. 4.sērija.
22.10 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
0.20 LNT ziņu Top 10.*
1.15 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 2.sērija.
2.10 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 223. un 224.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 20.sērija.
5.45 «Atkarība». 2.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 53.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 20.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
9.35 «Divi cepas».*
10.20 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 103.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 48.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 398.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 176.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 20. un 21.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 398.sērija.
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 18.sērija.

23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 1.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 169.sērija.
2.00 «Neuzveicamais banzuke».
2.55 «Visu uzvarai». Seriāls. 20.sērija.
3.40 «Atkarība». Seriāls. 2.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 48.sērija.
4.50 «Nakts joki».

27. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1279.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 15.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 14.sērija.
11.30 «Brikleina». Mākslas filma.
13.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 37.sērija.
16.20 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1279.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 15.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas vēsture». Saimniecība un sadzīve Latvijā
padomju laikā 1945. – 1990.g. 2.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Francijas dokumentāla filma. 2008.g. 5.daļa.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 413.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». 3.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 13.sērija.
13.15 «Bars». Dokumentāla filma.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Popradas Lev.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 413.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 11.(noslēguma) sērija.
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 25. un 26.sērija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Tiksimies Tartu».*
23.45 «SeMS».*
0.25 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 105.sērija.
10.05 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». 33. un 34.sērija.
13.00 «112». Vācijas seriāls. 106. un 107.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 37.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 225.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 226.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Novice Megana». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.05 «Intrigante 3». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Intervija ar vampīru 2». Šausmu filma. 2002.g.
1.55 «Gandrīz varoņi». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 225. un 226.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 21.sērija.
5.45 «Atkarība». 3.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 54.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 21.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Kobra 15». 11.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 104.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 1.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.

tv programma
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 399.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 177.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 22. un 23.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 399.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 200.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 30.sērija.
24.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 170.sērija.
1.00 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.55 «Visu uzvarai». Seriāls. 21.sērija.
2.45 «Atkarība». Seriāls. 3.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 177.sērija.
4.15 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».

28. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1280.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 16.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 15.sērija.
11.30 «Jauna nedēļa».*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.50 «100.panta preses klubs».*
14.50 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
15.00 «Naudas zīmes».*
15.15 «Kopā» (ar subt.).*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 43. un 44.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1280.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 16.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas vēsture». Politiskā un kultūras dzīve Latvijā komunistiskā totalitārisma laikā 1945. – 1990.g. 1.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Es varu būt premjerministrs».
22.30 «Mežs cilvēkiem».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 414.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 14.sērija.
13.15 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
13.50 «Izdzīvot cunami». Dokumentāla filma.
14.50 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čehovas Russkije vitjazi. Tiešraide.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 414.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 27. un 28.sērija.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čehovas Russkije vitjazi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 106.sērija.
10.05 «Negals ar jaunavību». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 35. un 36.sērija.
13.00 «112». Vācijas seriāls. 108. un 109.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 38.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 227.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 228.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
22.10 TV pirmizrāde! «Mehāniķis». Krimināltrilleris. 2011.g.
24.00 «Neglābjami ievainots». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.50 «Intervija ar vampīru 2». Šausmu filma. 2002.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 227. un 228.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 22.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris
5.45 «Atkarība». 4.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 55.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 22.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Doktors Hauss 7». 2.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 105.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 2.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 400.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 178.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 24. un 25.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 400.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). Realitātes šovs. 3.sērija.
22.10 «Hitlers kaput!» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
0.15 «Krietnie zagļi». Seriāls. 4.sērija.
1.05 «Visu uzvarai». Seriāls. 22.sērija.
2.00 «Atkarība». Seriāls. 4.sērija.
2.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 178.sērija.
3.45 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 105.sērija.
4.35 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 50.sērija.

29. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1281.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 17.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 16.sērija.
11.30 «Province piedāvā...Laimes lācis.lv»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Baltijas jūras piekrastes. Polija». Dokumentāla filma.
13.35 «Es varu būt premjerministrs».*
14.50 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
15.00 «Vertikāle».
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 45. un 46.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1281.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 1.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas vēsture». Politiskā un kultūras dzīve
Latvijā komunistiskā totalitārisma laikā 1945.
– 1990.g. 2.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 5.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
psiholoģe Inga Birkmane. Tiešraide.
23.55 «Ķepa uz sirds».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 415.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». 5.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 15. sērija.
13.15 «Kinorežisors A.Epners. Skolotājs».
13.25 «Kinorežisors A.Epners. Arvien... arvien... skrien».
13.35 «Kinorežisors A.Epners. Režisors».
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 415.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Ceļojums uz Visuma malu». Dokumentāla filma.
2008.g. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 29. un 30.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 11.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 107.sērija.
10.05 «Sisi». Biogrāfiski vēsturiska filma. 2009.g. 1.sērija.
12.10 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 37. un 38.sērija.
13.05 «112». Vācijas seriāls. 110.sērija.
13.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 9.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 39.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 229.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».

18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 230.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
22.10 «Mentālists 2». Seriāls. 2.sērija.
23.05 «Supernatural 3». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 «Mehāniķis». ASV krimināltrilleris. 2011.g.
3.05 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 229. un 230.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 1.sērija.
5.45 «Atkarība». 5.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 56.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 23.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 106.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 3.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 401.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 179.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 26. un 27.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 401.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «Deja Vu». ASV trilleris. 2006.g.
0.35 «Kinomānija».
1.05 «Specvienība 4». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 8.sērija.
2.50 «Zaudējumi». Seriāls. 1.sērija.
3.50 «Atkarība». Seriāls. 5.sērija.
4.35 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 51.sērija.

30. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 1.sērija.
9.30 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 18.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 32.sērija.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
14.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.20 «20 gadi. 20 stāsti».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 47. un 48.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 5.sērija.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 5.sērija.

LTV7
7.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 416.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». 6.sērija.
11.40; 12.04 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 16.sērija
13.15 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
13.50 Pasaules kausa izcīņa hokejā jauniešu komandām.
HK Rīga – Krasnaja armija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 416.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sņežnije barsi. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 31. un 32.sērija.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Detektīvfilma. 2007.g. 5. un 6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 108.sērija.
10.05 «Sisi». Biogrāfiski vēsturiska filma. 2009.g. 2.sērija.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». 39. un 40.sērija.
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 10.sērija.
15.20 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 40.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 231.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 232.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.05 «Gangsteri maskās». Kriminālfilma. 2007.g.
0.30 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
2.30 «Kontakts». ASV fantastikas filma. 1997.g.
4.50 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 231. un 232.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 2.sērija.
5.45 «Atkarība». 6.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 57.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 24.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Trauma». 11.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 107.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 4.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 180.sērija.
15.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 28. un 29.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karstgalvji 2». ASV komēdija. 1993.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Pirmatnējās bailes». ASV krimināldrāma. 1996.g.
2.55 «Aplis». ASV trilleris. 2002.g.
4.50 «Nakts joki».

1. oktobris, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 149. un 150.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Galdiņ, klājies!» Pasaku filma.
12.20 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 22. un 23.sērija.
14.15 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
15.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.45 «Baltijas jūras piekrastes. Polija». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Summertime – aicina Inese Galante. Noslēguma
koncerts Galā Galante.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Saldā pēcgarša». Kanādas drāma. 1997.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.05 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Sņežnije barsi.*
16.10 «Ceļojums uz Visuma malu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.10 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
19.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.30 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 15.sērija.
21.25 «Merlina māceklis». Filma. 2006.g. 2.sērija.
23.05 «Red Bull-fighters». Pārraide no Dubaijas.*

LNT
6.25 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». Seriāls. 14.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Gaismas pilsēta». ASV piedzīvojumu flma. 2008.g.
12.20 «Eiropas prāta banka».*
13.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
17.05 «Pelnrušķītes stāsts». Romantiska komēdija. 2004.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
23.30 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
1.25 «Gangsteri maskās». Kriminālfilma. 2007.g.
3.30 «Sargs». ASV trilleris. 1996.g.
5.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 3.sērija.
5.45 «Atkarība». 7.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 4.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 16.sērija.
7.30 «Burvīga diena». Latvijas animācijas filma.
7.50 «Mūmija 2». Anim. ser. 210.sērija.

8.10 «Kaila kods 3». 10.sērija.
9.00 «Simpsoni 10». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.30 «Kinomānija».*
11.05 «Pokemonu varoņi». Anim. f.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Karstgalvji 2». ASV komēdija. 1993.g.
14.40 «Mūsu Zelta dziesma».*
18.00 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle. 2011.g.
21.20 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komēdija. 2003.g.
23.25 «Amerikas dārgumiņi». Romantiska komēdija. 2001.g.
1.30 «Neko neredzu, neko nedzirdu». Komēdija. 1989.g.
3.25 «Zaudējumi». Seriāls. 3.sērija.
4.15 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».
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2. oktobris, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 151. un 152.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». 23. un 24.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 38.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 38.sērija.
10.55 «Garšvielu ceļš». Dok. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Galdiņ, klājies!» Vācijas pasaku filma. 2008.g.
16.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīla ar krunciņām». Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Aiz mūra». Vācijas drāma. 2009.g.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Laiks vīriem?»*
24.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 5.sērija.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Merlina māceklis». Fantāzijas filma. 2006.g. 2.sērija.
13.35 Pasaules kausa izcīņa hokejā jauniešu komandām.
HK Rīga – Tatranski VLCI.*
15.25 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Mitišķu Atlanti. Tiešraide.
19.20 «Krējums… saldais».
19.50 «Baiļu līcis» (ar subt.). Detektīvfilma. 5. un 6.sērija.
21.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 31.sērija.
22.20 «Princis un es 2. Karaliskās kāzas». Komēdija. 2006.g.
0.10 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 15.sērija.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 42.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums 2». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 6.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
11.35 «Ekstrēms tuvplānā».
12.45 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.40 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
16.40 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 4.sērija.
17.35 «Toms un Džerijs. Pirātu piedzīvojums». Animācijas filma.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.
2.15 «Pelnrušķītes stāsts». Romantiska komēdija. 2004.g.
3.45 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
5.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

Mākslas studija “Mansards”
Jāņa ielā 1a

glezniecības
grafikas

nodarbības

Piektdienās no pulksten 18.00 - 20.00
T. mob.: 29419941; 26173276
Mākslas studija “Mansards”, Jāņa iela 1a, Jelgava

Ražotāja pārstāvniecība piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējoša tērauda;
• keramiskie dūmvadi;
• mērīšana un montāža.

Strādājam visā Latvijā!

piedāvā valodu kursus pieaugušajiem, skolēniem, studentiem,
privātpersonām un uzņēmumiem, ar un bez priekšzināšanām.
Pie mums var apgūt angļu, vācu, franču, latviešu valodu.
Mēs piedāvājam:
• Grupu apmācības (6 – 10 cilvēki);
• Mācības minigrupās (3 – 5 cilvēki);
• Apmācības divatā;
• Individuālās nodarbības;
• Apmācības uzņēmumiem;
• Gramatikas apguves nodarbības;
• Sarunvalodas attīstības apmācības.
Nodarbības
notiek

Tālrunis 29798157, 27405375,
e-pasts: osvaldsdzalbs@inbox.lv.

Tālr.26369988,
29166866
(Dzintra Vintermane),
26558858
(Dina Birska)

darbdienu un sestdienas grupās no rīta, pēcpusdienā un vakarā
Jelgavā, Lielajā ielā 6 (viesnīca «Jelgava»).

TFQUFNCSǟQM
Eļļa

Ūdens aerobika
Jaunietēm, sievietēm,

veltīta

Dievam par

svētības
saņemšanu

topošajām māmiņām.
Nodarbības notiek 6. vidusskolas
baseinā (Loka maģistrālē 29),
tālrunis 29783400.

Jelgavas autoserviss
Asteru ielā 5a

Šajā
Dieva
svaidītie no Portugāles, Brazīlijas un Latvijas,
kuriem ir Dieva dāvana uz dziedināšanu,
lūgsies par Jums. Pēc lūgšanas Jūs dāvanā
saņemsiet krustu ar svaidīto eļļu.

piedāvā:

• automobiļu, motociklu,
motorolleru krāsošanu;
• ritošās daļas remontu;
• dzinēju remontu;
• eļļu un filtru maiņu;
• rezerves daļas;
• metināšanas darbus virsbūvei;
• izpūtēju remontu;
• zobsiksnas maiņu.

Kvalitatīvi darbi par saprātīgām cenām!
Tālrunis 22118828.
Darba laiks: darbadienās un
sestdienās no pulksten 8.30 līdz pēdējam
klientam!

TV3
5.00 «Zaudējumi». 4.sērija.
5.45 «Atkarība». 8.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 5.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 17.sērija.
7.25 «Ledus pavēlnieks». Latvijas anim. f.
7.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 5.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.40 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
14.30 «Amerikas dārgumiņi». Romantiska komēdija. 2001.g.
16.35 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komēdija. 2003.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 TV pirmizrāde! «Ceļotājs». Šausmu trilleris. 2010.g.
1.50 «Nulles kilometrs» (ar subt.). Trilleris. 2007.g.
3.30 «Zaudējumi». Seriāls. 4.sērija.
4.15 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 5.sērija.
4.35 «Nakts joki».

SIA «Svešvalodu aģentūra»

aicina apmeklēt

Uzmanību!
Eksotisko deju teātris «Karinedance» aicina meitenes un sievietes apgūt austrumu
dejas un strip dejas plastiku Jelgavā!
Nakts klubs «Tonuss», Uzvaras iela 12
(ieeja no stāvvietas puses).
Nodarbības notiek otrdienās un
ceturtdienās:
• austrumu dejas, 1. – 2. līmenis –
no pulksten 18 līdz 19;
• iesācēji – no pulksten 20 līdz 21;
• strip dejas plastika – no pulksten
19 līdz 20.
Sīkāka informācija par teātri un
nodarbībām – www.karinedance.lv.

www.jesus.com.lv
Evaņģēlija Kristiešu Draudze "Dieva Valstība"
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Latviešu biedrības dzejas almanaha «Zemgales vācelīte» atvēršanas svētki. Piedalās Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātris ar
dzejas uzvedumu «Brīnumzeme», Mūzikas vidusskolas audzēkņi un jaunie dzejnieki.
Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – starptautiskā teātra kompānija «Domino» piedāvā:
I.Kalniņš, S.Ivaņņikova, T.Lukašenkova ekstravagantā komēdijā pēc V.Allena «Sekss,
laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē» (krievu valodā). Režisors O.Šapošņikovs.
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. septembrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Džons Patriks
«Dīvainā misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 1. oktobrī pulksten 13 – Sabiedrības integrācijas pārvalde piedāvā koncertu
pilsētas senioriem «Mūžam jauni», veltīts Starptautiskajai Veco ļaužu dienai. Piedalās
Ž.Siksna un Jelgavas Tirkīza kora ansamblis. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris

Mākslas skola pievelk
ar radošumu
Šobrīd Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņiem
galvenais
ir izpildīt
programmā
paredzētos
darbus. Bet
jau pavasarī daļa
audzēkņu, liekot
lietā savas
radošās
prasmes,
ķersies klāt
Jelgavas suvenīru veidošanai. Tie
vēlāk būs
nopērkami
Jelgavā.
Foto: Ivars
Veiliņš

Izstādes
 Līdz 9. oktobrim – gleznotāja Ulda Zutera jubilejas izstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 16. oktobrim – slimnīcas «Ģintermuiža» mākslas terapijas studijas «Iztēle»
10 gadu jubilejas izstāde «Ceļš uz gaismu» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā
Filozofu ielā 3).
 Līdz 20. oktobrim – mākslinieka Jelgavas Mākslas skolas pedagoga Induļa Landau
izstāde «Miniatūras» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati». Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem, studentiem
un pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Veloorientēšanās
sacensībām liela atsaucība
 Ritma Gaidamoviča

Domājot par vides saudzēšanu, šodien, 22.
septembrī, ikviens aicināts iztikt bez auto un
izvēlēties videi draudzīgāku pārvietošanās veidu. Taču, rosinot iedzīvotājus pievērsties veselīgam dzīvesveidam,
nedēļas nogalē pilsētā
aizvadītas veloorientēšanās sacensības, kas pulcēja
20 komandas jeb 43 dažāda
vecuma dalībniekus. Visveiksmīgāk Jelgavā orientējās komanda
«Neķer kreņķi!» – Artūrs Beļūns
un Reinis Strads.

 Ritma Gaidamoviča

riālajam muzejam, cik koka stabu pie ieejas
Daugavas stadionā. Papilduzdevumi, kuru
laikā varēja uzlabot komandas rezultātu,
bija, piemēram, nofotografēties pie Jelgavas
simbola aļņa, katram dalībniekam salasīt
piecus kastaņus, saskaitīt, cik trijkāju puķu
podu atrodas uz gājēju celiņa pie ZOC, jānofotografē degvielas cenas uzpildes stacijā
«Neste», ES karogs, papildu punkti – ja
tas plīvo. Jāteic, ka ar papilduzdevumiem
dalībnieki tika galā daudz veiksmīgāk nekā
ar pamatuzdevumiem. Rezultātā uzvarēja
Artūrs un Reinis, aiz sevis atstājot komandu «A+I», kurā startēja Aigars Ieviņš un
Ilze Ausmane, bet 3. vietā – komanda «VA
Gaiziņš» jeb Mārtiņš Krūmiņš un Jānis
Mangalis. «Savu odziņu šim pasākumam
piešķīra rūpīgi izdomātie uzdevumi. Jāatzīst, vajadzēja lielu plānošanu. Šķiet, tas
mums mazliet piekliboja, tālab nepaspējām
visur,» atzīst Mārtiņš un Jānis. Taču visas
komandas vērtē, ka šīs sacensības bija lielisks veids, kā aktīvi pavadīt svētdienu un
uzkrāt spēkus jaunai darba nedēļai. Tiesa,
lai pilnībā izpildītu visus uzdevumus un aizbrauktu līdz visiem kontrolpunktiem, esot
bijusi vajadzīga vēl viena stunda – ar divām
nepietika. Tālākais objekts no Raiņa parka
uz vienu pusi bija viesnīca «Brīze», bet uz
otru – degvielas uzpildes stacija «Neste».

Jelgavas Mākslas skolā šobrīd mācās 198 audzēkņi –
skola par tukšām vietām
nesūdzas. Gluži otrādi, daļa
gribētāju paliek aiz svītras.
Skolas direktore Anda Stankeviča atzīst – tas liek domāt,
ka arī turpmāk no Jelgavas
nāks jaunie mākslinieki, restauratori, dizaineri.

Skolas direktore stāsta, ka bērnu,
kuri vēlas mācīties Mākslas skolā, ar
gadiem kļūst arvien vairāk, taču ierobežotā vietu skaita dēļ skola nevar
visus uzņemt, tālab ieviesusi stingrākus uzņemšanas noteikumus. «Mūsu
novērojumi liecina, ka bērni un jaunieši
arvien vairāk papildus skolai grib nodarboties ar kaut ko radošu, vēlas kaut
kā sevi izpaust, un viena no iespējām ir
Mākslas skola. Tas, protams, ir apsveicami, jo dzīvē pierādās, ka šeit iegūtās
zināšanas bērnu vairāk attīsta un vēlāk
noder ja ne profesionāli, tad vismaz
personīgajā dzīvē, piemēram, iekārtojot kaut vai savu mājokli. Protams, ne
visi mūsu skolēni nākotnē kļūst par
māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem, restauratoriem, taču daļa aiziet
šajā virzienā,» spriež A.Stankeviča,
nenoliedzot, ka ir prieks par katru,
kurš pēc Jelgavas Mākslas skolas
beigšanas izvēlas profesionālo skolu ar
mākslas novirzienu un vēlāk – Latvijas
Mākslas akadēmiju vai universitāti
ārzemēs. Piemēram, šogad mācības
kādā no šādām skolām turpina septiņi
audzēkņi. Viena absolvente iestājusies
Pirmsskolas izglītības Birminghamas Mākslas un dizaina
iestādes «Lācītis» bērnu institūtā.
vecāki saka paldies pašvaldībai, īpaši Jelgavas
domes priekšsēdētāja «Suņa takā» –
vietniekam Vilim Ļevče- Induļa Landau piezīmes
nokam, un aģentūrai
Jauno sezonu sā«Pilsētsaimniecība» par
kusi galerija «Suņa
izbūvēto stāvlaukumu
taka», līdz 20. okpie bērnudārza. «Kopītobrim piedāvājot
giem spēkiem izdevies
novērtēt mākslinierast risinājumu ļoti aktuka Induļa Landau
ālai problēmai. Proti, lai
izstādi «Miniatūras». «Interesanti, ka šoreiz
bērnu atvestu uz bērnudārzu, vecāki visbiežāk Indulis skatītājiem ļauj ieskatīties mākslas
brauca daudzdzīvokļu darba kodolā. Proti, miniatūras skicēs, kas
māju pagalmā, un dažkārt intensīvā transporta un gājēju plūsma, īpaši no rītiem ir pats pirmsākums lielajām gleznām,» par
un vakaros, tur radīja pamatīgu haosu un ne vienu vien nedrošu situāciju. Vecāku izstādi «Miniatūras» saka galerijas saimpadomē nolēmām, ka šis jautājums jārisina, tāpēc vērsāmies pie V.Ļevčenoka. Pēc niece Ilona Drīliņa. Galerijā apskatāmi ļoti
viņa iniciatīvas tapa projekts, un pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» to reali- interesanti, smalki, rūpīgi mazas formas
zēja, Māras ielā pie iebrauktuves uz bērnudārzu un līdz ar to arī daudzdzīvokļu māju darbi, kopumā – 21. Katrs no tiem ir ļoti
pagalmu izbūvējot «kabatu» piecām automašīnām un bruģētu gājēju celiņu,» stāsta koncentrēts, un mākslinieks tiem ar īpa«Lācīša» Vecāku padomes vadītājs Andris Spunītis, visu vecāku vārdā sakot paldies šiem rāmīšiem piešķīris savu nozīmi.
par ieinteresētību situāciju mainīt.
Foto: Ivars Veiliņš
«Foršs pasākums! Kontrolpunktu atrašana grūtības nesagādāja, taču mazliet laiku
zaudējām, jo organizatori kārtīgi neizskaidroja nosacījumus, tāpēc no 25 objektiem
neaizbraucām uz Daugavas stadionu,
Jelgavas Baptistu draudzi un Rūpniecības
un Tērvetes ielas krustojumu. Bet kopumā
ar rezultātu esam apmierināti. Galvenais
– forši pavadīts laiks,» atzīst uzvarētāji.
Veloorientēšanās sacensībās, kas Jelgavā
notika Mobilitātes nedēļas gaitā, komandām bija jāmeklē noteikti foto punkti,
jāveic izaicinājuma un papildu uzdevumi.
Piemēram, pie Zemgales Olimpiskā centra
jānofotografē eņģelis, kas iekārts logā,
jāatrod piemineklis, uz kura rakstīts: «No
šīs vietas sākas tautas ciešanu ceļš...»,
jānofotografē uzraksts uz Helmaņa ielas
3. mājas «Energoefektīvākā ēka Latvijā
2010». Izaicinājuma uzdevumos jāsaskaita,
cik betona puķu vāžu ir pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, cik
baltu logu slēģu ir Ādolfa Alunāna memo-

Paldies par stāvlaukumu pie «Lācīša»!

Arvien mazāk
Mākslas skolā nonāk mākslīgi

Direktore stāsta, ka pēdējos gados
arvien vairāk bērnu pie Mākslas skolas
tiek radināti no mazām dienām. Vecāki
jūt, ka bērniem patīk zīmēt, un mērķtiecīgi virza viņus uz Mākslas skolu jau
četru gadu vecumā. «Piemēram, šobrīd
mums ir trīs sagatavošanas grupas – tajās mācās vairāk nekā četrdesmit 4 – 6
gadus veci bērni, kuri tiek sagatavoti
Mākslas skolai. Atzinīgi novērtējam to,
ka arvien mazāk bērnu pie mums atnāk
tikai tāpēc, ka vecāki tā vēlas. Lielākā
daļa savu izvēli ir rūpīgi pārdomājuši,
izvērtējot spējas, tāpēc pa visu mācību
gadu tikai trīs četri audzēkņi pamet
skolu,» skaidro direktore. Un visbiežāk
tas notiek tāpēc, ka bērns vienkārši
nespēj izturēt slodzi, jo Mākslas skola
ir kā otra skola ar astoņām stundām.
«Piemēram, pērn viens talantīgs puisis
zīmēja un vienlaicīgi ar kājām sita ritmu. Viņš zīmējot nevarēja izpaust savu
enerģiju, tāpēc tomēr izvēlējās Mūzikas
skolu, lai mācītos spēlēt bungas,» piebilst direktore.

Bez mākslas nevar

Arvien biežāk Mākslas skola pilsētā
rīko izstādes, ļaujot arī jelgavniekiem novērtēt, ko jaunie paveikuši.
A.Stankeviča atzīst, ka tā ir iespēja
parādīt sabiedrībai, kas ir Mākslas
skola, bērnu veikumu, kā arī izglītot
sabiedrību. «Nenoliedzami, šobrīd
cilvēkiem svarīgāk ir domāt, par ko
nopirkt pārtiku, kā samaksāt rēķinus,
taču bez mākslas nevar iztikt, jo tajā
ikviens gūst garīgo baudījumu. Māksla
cilvēkus bagātina, un tas ir svarīgi,»
spriež direktore. Šobrīd Jelgavas
Mākslas skolā skatāma diplomdarbu

izstāde, audzēkņu izstāde novērtējama arī tirdzniecības centrā «Pilsētas
pasāža». Tāpat mūsu Mākslas skolas
audzēkņi paralēli mācību procesam
aktīvi piedalās dažādos konkursos un
saņem godalgotas vietas. Piemēram,
pērn 17 audzēkņi sešos konkursos
plūkuši uzvaras laurus vai saņēmuši
Atzinības rakstus. Šogad Jelgavas
Mākslas skolai ieplānots kopīgs konkurss ar sadraudzības mākslas skolām
Šauļos un Paņevežos.

Gaidāmas pārmaiņas

Jaunais mācību gads Mākslas skolā
sācies ar pārmaiņām. Proti, skola
iesaistījusies Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības «Interreg» projektā
«Radošo industriju attīstība». Jau šonedēļ skolā pārvērtības sāks piedzīvot
četri mācību kabineti – datorgrafikas
klase, divas klases, kur notiek darbs
ar dažādiem materiāliem, un grafikas
dizaina klase. Tās, savienojot telpas,
tiks paplašinātas un piedzīvos kosmētisko remontu. Datorgrafikas klasei
tiks iegādīti deviņi jauni datori. Tāpat
projektā notiek radošās meistarklases
un darbnīcas iesaistītajās valstīs – Latvijā un Lietuvā. Septiņi mūsu audzēkņi
un pedagogi jau pabijuši Liepājā un
divās Lietuvas pilsētās – Visaginā un
Birštonā – krāt jaunas zināšanas, bet
pavasarī lietuviešus un citu Latvijas
mākslas skolu audzēkņus uzņems pie
sevis. Plānots, ka tad Jelgavas Mākslas
skolās audzēkņi kopā ar ciemiņiem
gatavos Lieldienu suvenīrus – datorgrafikā apzīmēs no porcelāna veidotas
olas, kas tiks īpaši iesaiņotas. Direktore
atklāj, ka paralēli šim projektam nākotnē iecerēts kopā ar bērniem veidot
Jelgavas suvenīrus.

Atzīmēs Eliasa
dzimšanas dienu

Septembra labais
darbs – donoru diena

24. septembrī pulksten 14 Ģederta Eliasa
dzimtajās mājās «Zīlēni», kas atrodas Platones pagastā, tiks atzīmēta mākslinieka
124. dzimšanas diena. Te varēs sevī atklāt
mākslinieka talantu, iemācīties zemgaliešu
deju un iemēģināt balsi dziedāšanā. Piedalīsies Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi,
Lielplatones, Platones un Elejas pagastu
jauktais koris «Sidrabe», Platones vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Pali», bet leģendas stāstīs Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere. Svētku noslēgumā viesi tiks cienāti
ar dzimšanas dienas mielastu – tradicionālo
Zemgales putru, Platones zupu un «Zīlēnu»
tēju. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja
zirdziņš» šogad svin 20 gadu jubileju.
Sākot jauno sezonu, tas jelgavniekiem
apsolīja katra mēneša 20. datumā paveikt
kādu labu darbu. Tieši šonedēļ paveikts
septembra labais darbs – otrdien pie Jelgavas kultūras nama notika «Vēja zirdziņa»
organizētā donoru diena. Tajā piedalījās
gan paši dejotāji, gan viņu vecāki, gan
citi jelgavnieki, un
kopumā asinis
ziedoja 58 cilvēki.
Bet nu «Vēja zirdziņš» jau plāno,
ko labu paveiks
oktobrī.

