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Sākas apkures sezona
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad pēc karstās vasaras gaisa temperatūra atdzisa krasi, un jau pagājušajā nedēļā atsevišķām
ēkām pieslēgta centrālā
apkure. SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga informē, ka
šonedēļ apkure pieslēgta
jau vairāk nekā desmit
ēkām. Viņa gan pieļauj,
ka daudzi vēlēsies apkures pieslēgšanu novilcināt pēc iespējas ilgāk,
tāpēc uzsver – šādā veidā
būtiski ietaupīt līdzekļus
neizdosies, jo, lai piesildītu izsalušās ēkas, būs
jāpatērē daudz vairāk
siltuma nekā ēkas sildot
pakāpeniski.
Kā pirmās pagājušajā nedēļā apkurei pieslēgtas izglītības,
medicīnas un sociālās iestādes
– bērnudārzi «Gaismiņa» un «Pasaciņa», doktorāts Asteru ielā,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ēka un Bērnu un
jauniešu sociālās aprūpes centrs
–, kā arī vairākas daudzdzīvokļu
mājas. «Šonedēļ notika māju
vecāko sapulce, kurā informējām
par kārtību, kādā tiek pieslēgta
centralizētā apkure, kā arī aicinājām iedzīvotājus izmantot iespēju
un apgūt māju siltināšanai atvēlēto finansējumu, kamēr tas vēl
ir pieejams,» norāda lielākā namu
apsaimniekotāja SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
valdes loceklis Juris Vidžis. Viņš
prognozē, ka tuvākajā laikā apkure tiks pieslēgta lielākajai daļai
daudzdzīvokļu ēku. Savukārt
«Fortum Jelgava» valdes locekle
norāda, ka, lai pieslēgtu apkuri,
pietiek ar ēkas apsaimniekotāja
vai īpašnieka iesniegumu, tomēr
jāņem vērā, ka visās ēkās vienā
dienā tik un tā to pieslēgt nav
iespējams.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka šajā apkures sezonā
par siltumu būs jāmaksā vairāk
nekā pērn, tomēr «Latvijas gāzei»
izdevās iepirkt dabasgāzi par izdevīgāku cenu, līdz ar to līdz gada
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Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem
 Sintija Čepanone

Līdz 29. oktobrim Jelgavas pilsētas domes
Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina
valsts un pašvaldības
iestādes, pilsētas uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības un sabiedriskās organizācijas pieteikt kandidātus apbalvošanai ar pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme»
un «Goda raksts».
Kā informē Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Egita
Veinberga, apbalvojumus piešķir par nopelniem pilsētas
labā, pilsonisko aktivitāti, augstu profesionālo meistarību,
mūža ieguldījumu un īpašiem
nopelniem, kā arī par varonību
ekstremālās situācijās. Apbal-

vojumus pasniegs 17. novembrī
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa rīkotajā
pieņemšanā par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas 92.
gadadienai.
Pieteikumi Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā
jāiesniedz kopā ar kandidāta
dzīves aprakstu un pamatojuma
vēstuli, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ieteikts
apbalvojumam.
Iesniegumus pieņem Jelgavas
pilsētas domes Informācijas
aģentūrā. Papildu informāciju
var saņemt Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā pa
tālruni 63005567.
Kopš 1998. gada apbalvojumu
«Goda zīme» saņēmuši 74 pilsētnieki, kuru vārdus var lasīt
Jelgavas pašvaldības portālā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Par Jelgavu», «Simbolika»,
«Goda zīmju saņēmēji».

Speciāli aprīkos pilsētas luksoforus
 Sintija Čepanone

Apkure pieslēgta visām
mājām

Apkure pieslēgta visām
mājām

Apkure pieslēgta visām
mājām

Šonedēļ pilsētā pakāpeniski sāksies darbi piecpadsmit
krustojumos, lai tur esošos luksoforus pielāgotu Inteliģentās transporta vadības sistēmai un perspektīvā
Jelgavā nodrošinātu atbilstošu riska vadības infrastruktūru. Šo darbu laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar
īslaicīgām neērtībām satiksmes organizācijā.
Kā stāsta Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja Liene Rulle, luksoforu pielāgošana jaunajai
sistēmai norit projekta «Pārrobežu

sadarbības iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos II» jeb
«Drošības projekta» gaitā.
(Turpinājums 3.lpp.)

Cienījamie mācībspēki – skolotāji, pedagogi,
izglītības nozares darbinieki!

Avots: SIA «Fortum Jelgava»
beigām maksa par siltumu nebūs
tik dārga, kā sākotnēji plānots. Saskaņā ar dabasgāzes cenu siltuma
tarifs bez PVN ir 41,97 lati par
megavatstundu. Ja iedzīvotājiem
netiks piemērota paaugstinātā

PVN likme, siltumenerģijas gala
tarifs tiek prognozēts 46,17 lati par
megavatstundu. Ja būs jāpiemēro
paaugstinātā PVN likme jeb 21
procents, tad gala tarifs varētu būt
50,78 lati par megavatstundu.

Lai gan klāt jau jaunā apkures
sezona, joprojām nav nomaksāts
parāds par iepriekšējo – uz 1. septembri nenomaksātā summa bija
672 000 latu.
(Turpinājums 3.lpp.)

Skolotāja meistarības labākais pierādījums
ir viņa audzēkņu sasniegumi. Lai Jūsu darba
rezultātā katra nākamā paaudze pārspēj
iepriekšējo zināšanās, sasniegumos un
virzībā uz attīstību!

Sveicu Jūs Skolotāju dienā!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš

Sestdien, Saeimas vēlēšanās, nobalsot varēs no pulksten 7 līdz 20
 Sintija Čepanone

Jau rīt, 1. oktobrī, visos
četrpadsmit pilsētas
vēlēšanu iecirkņos tiks
nogādātas vēlēšanu
zīmes un aploksnes.
Vietējo komisiju locekļi tās vēlreiz pārskaitīs un sašķiros tā,
lai katram vēlētājam,
dodoties balsot, varētu izsniegt vienu komplektu jeb aploksni un
kopumā trīspadsmit
politisko partiju un
apvienību vēlēšanu
zīmes.

«Kopš 22. septembra pa
četrām stundām dienā arī
Jelgavā ir atvērti visi četrpadsmit vēlēšanu iecirkņi, un
šajā laikā iedzīvotāji tur var
iegūt informāciju gan par 10.
Saeimas vēlēšanu norisi, gan
arī sīkākas ziņas par konkrētiem politiskajiem spēkiem un
kandidātiem, taču nobalsot
gan nav iespējams. Iecirkņu
darba laiks organizēts tā, lai
tie būtu pieejami kā rīta un
vakara stundās, tā arī dienas
vidū, taču jāteic, ka iedzīvotāju
aktivitāte nav pārāk augsta,»
stāsta Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Jānis Dēvics. Viņš šo situāciju
skaidro nevis ar vēlētāju pasivitāti vai vienaldzību, bet gan
ar apstākli, ka visi materiāli
pieejami arī elektroniski, līdz
ar to šo iespēju galvenokārt
izmanto vecāka gadagājuma
ļaudis, kuriem nav pieejams
internets. «Vēlēšanu komisiju
pārstāvji arī norāda, ka salīdzinoši maz ir tādu cilvēku, kuri
iecirknī ierodas tikai ar vienu
mērķi – iepazīties ar vēlēšanu
materiāliem. Piemēram, 198.
iecirknī, kas izveidots Miezītes
bibliotēkā, interesenti bieži
vien ir bibliotēkas pastāvīgie
lasītāji, kas līdztekus biblio-

tēkas apmeklējumam nolemj
arī iepazīties ar vēlēšanu iecirknī izvietoto informāciju,»
tā J.Dēvics.
Jāatgādina, ka vēlēšanu iecirkņu darba laikā iespējams
pieteikt arī balsošanu savā atrašanās vietā. Precīzu datu par
to, cik balsstiesīgo iedzīvotāju
šo iespēju jau izmantojuši, nav
– tie tiks apkopoti vēlēšanu dienā, lai komisijas varētu plānot,
kā organizēt savu darbu. Taču
vēlēšanu iecirkņos norāda, ka
lielākā iedzīvotāju aktivitāte,
iesniedzot pieteikumu balsošanai mājās, parasti vērojama
dienu pirms vēlēšanām un arī

pašā vēlēšanu dienā. Piemēram, 190. iecirknī, kas izveidots
kultūras namā, šīs nedēļas
sākumā bija reģistrēti 12 šādi
ieniegumi, iecirknī Valsts ģimnāzijā – 10, savukārt 1. ģimnāzijā jeb 191. vēlēšanu iecirknī
– septiņi pieteikumi.
J.Dēvics norāda, ka jau pašlaik visi iecirkņi mūsu pilsētā
ir iekārtoti un gatavi darbam
– vien šodien atbilstoši vēlētāju
skaitam tiek sadalītas vēlēšanu
zīmes un aploksnes, bet jau
rīt tās nogādās iecirkņos, kur
vēlreiz tiks pārskaitītas un sašķirotas, lai katram balsotājam
varētu izsniegt aploksni un

vēlēšanu zīmju komplektu.
Jāpiebilst, ka šodien un rīt,
30. septembrī un 1. oktobrī, visi
vēlēšanu iecirkņi, kā ierasts,
būs atvērti pa četrām stundām
dienā, savukārt sestdien, 2. oktobrī, tie strādās no pulksten 7
līdz 20 – tā ir vienīgā diena, kad
vēlētāji var izdarīt savu izvēli,
balsojot 10. Saeimas vēlēšanās,
turklāt balsot drīkst jebkurā
vēlēšanu iecirknī jebkurā no
pieciem vēlēšanu apgabaliem.
Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem 2.
oktobrī pie vēlēšanu urnām būs
jādodas 40 650 balsstiesīgajiem
jelgavniekiem.

2

viedokļi

Katram no mums ir savi kritēriji, kas veido mūsu nostāju
atbalstīt vienas vai otras partijas realizēto politiku. Jau 2.
oktobrī katram Latvijas balsstiesīgajam iedzīvotājam ir
jāizdara sava izvēle 10. Saeimas vēlēšanās, tāpēc īsi pirms
tā «Jelgavas Vēstnesis» jautā mūsu pilsētas sabiedriski
aktīvajiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas ir tie
kritēriji, kuri viņiem palīdz izšķirties, par ko balsot.

«Jaunieši ir optimistiskāki»
Kārlis Caune, Jelgavas Skolēnu domes priekšsēdētājs:
«Ņemot vērā, ka šīs būs manas pirmās vēlēšanas un es vēl
mācos pēdējā ģimnāzijas klasē,
manu izvēli noteikti iespaido tas,
ko partijas piedāvā augstākās
izglītības attīstībai. Es saskatu
vairākus trūkumus augstākās
izglītības sistēmā, tāpēc rūpīgi
vērtēju ne tikai partiju solījumus,
bet arī iepriekšējo darbību. Jā,
es patiesi esmu pārlasījis partiju
priekšvēlēšanu programmas, ne
tikai tās, kas bija obligāti jāiesniedz 4000 rakstu zīmju apjomā,
bet arī plašākās versijas. Nevaru
piekrist, ka jauniešus politika
pilnīgi neinteresētu. Iespējams,
man ir paveicies, jo vismaz mani
klasesbiedri noteikti ies balsot un
arī savu izvēli izdara atbildīgi. Nav
arī tā, ka manu izvēli iespaidotu
vecāki. Vismaz mūsu ģimenē tētis
balsos par vienu partiju, mamma
– par citu. Iespējams, ka tas pamudina arī mani meklēt pašam savu
ceļu. Katrā ziņā es uzskatu, ka
manu balsi nevar paņemt tikai ar
populistiskiem solījumiem. Es ļoti
skaidri spēju saredzēt, cik tukšas

ir priekšvēlēšanu reklāmas – tās
nepasaka praktiski neko par partijas nostādnēm, vadlīnijām. Tieši
tāpēc neatliek nekas cits, kā domāt
pašam, analizēt. Man jau vispār
šķiet, ka jaunieši ir daudz optimistiskāki. Vecāka gadagājuma cilvēkiem, šķiet, rokas nolaidušās, viņi
vairs netic, ka vēlēšanu rezultāts
ir spējīgs ietekmēt valsts attīstību,
taču vismaz man apkārt esošie
jaunieši tam tic. Tāpēc arī noteikti
piedalīsimies vēlēšanās.»

«Politiskās reklāmas
pamanu tad, ja tās ļauj
pasmieties par politiķiem»

Ceturtdiena, 2010. gada 30. septembris

«Vai es balsošu par to, kurš sportu
nosauks par valsts prioritāti? Nē!»
Dainis Kazakevičs, futbola kluba «Jelgava» galvenais treneris:
«Man būtiskākais rādītājs ir
tas, cik valstiski domājošs ir
politiķis. Kad salīdzinu dažādu politiķu viedokļus, ir viegli
saprast, cik tajos ir partiju,
cik privātas intereses. Man ir
svarīgi, ka kaut kas tiek solīts
nevis plika populisma dēļ, bet
gan tāpēc, ka konkrētais politiskais spēks saskata, ka šāda
rīcība valstij būs tā labākā. 80
procenti no tā, kas šobrīd tiek
solīts, nav reāli izpildāms šajos
ekonomiskajos apstākļos. Var
jau teikt, ka mēs radīsim tik
un tik tūkstošus darba vietu,
ka pensijas palielināsim, ka,
mūs ievēlot, atrisināsies visas
jūsu problēmas, bet loģiski
domājošs vēlētājs saprot, ka
ne gada, ne tuvāko pāris gadu
laikā tas nav iespējams. Vieglāk to klāstīt noteikti ir tām
partijām, kuras līdz šim nav
bijušas Saeimā vai arī strādājušas opozīcijā – tā vienkārši
ir spekulācija: «Mēs nāksim
un visu atrisināsim!» Bet,
neapšaubāmi, joprojām ir cilvēki, kuri arvien notic... Viņu
personīgā dzīves kvalitāte ir tā
pazeminājusies, ka viņi ķeras
pie pēdējā salmiņa un iet vieglāko ceļu – vēlamo pieņem par
esošo. Ir vēlētāji, kuri balstās
uz emocijām – kāds politiķis
sāk žēloties, publiski raudāt
vai iejusties cietēja lomā, un
vēlētājs uzķeras. Bet šobrīd
valsts nav tādā situācijā, lai
mēs varētu atļauties uzķerties – mums kā vēlētājiem,
dodoties balsot, ir jābūt ļoti
izsvērtam un pragmatiskam
v i e d o k l i m . Vi e n k ā r š s p i e mērs – mana darbības joma ir

sports, bet vai mana balss automātiski piederētu partijai,
kas tagad paziņotu: sporta attīstība būs valstiskā prioritāte
nākamajiem četriem gadiem?
Noteikti, nē. Un paskaidrošu,
kāpēc. Sports, kultūra – tā ir
valsts sociālā labklājība, un jo
labāki ekonomiskie apstākļi
ir valstī, jo vairāk var attīstīties šīs jomas. Tieši tāpēc
daudz būtiskāk mums šobrīd
ir panākt valsts ekonomisko
atveseļošanos, bet pēc tam,
kad valsts atkal ir nostājusies
uz kājām, virzīt vienu vai otru
jomu kā prioritāru. Protams,
var jau būt arī otra galējība,
kad kāds paziņo, ka sportam
nav jāatvēl nekas un tas ir
jāpakļauj iznīcībai. Tad gan
noteikti aizdomātos. Taču tas,
kas man kā vēlētājam varētu
likt analizēt, ir partiju strukturāli izvērsti, dziļi pārdomāti
piedāvājumi sporta jomas
sakārtošanai. Bet tādas frāzes
dzird visai maz.
Tāpat kā aizdomāties liek
viena vai otra politiķa personificēšanās ar partiju. Tādas
frāzes kā «es tā domāju»,
«es panākšu», «es izdarīšu»

– mēs labi zinām, ka vēlēšanās
balsojam nevis par konkrētu
cilvēku, bet gan partiju, tātad
partijai ir jābūt savai nostājai,
savai politikai, saviem uzstādījumiem. Ja tie ir, piemēram,
tikai vienam cilvēkam partijā,
tad – kā tā strādās Saeimā un
koalīcijā?! Lēmumus jau pieņem deputāti balsojot, nevis
viens ievēlēts indivīds.
Tāpēc es uzskatu, ka, rūpīgi
analizējot partiju un deputātu
kandidātu teikto, izvēli izdarīt
var. Ko es teiktu tiem, kuri
nolēmuši vēlēšanās nepiedalīties? Ja tāds ir jūsu lēmums,
tad jums nav tiesību pēc tam
kritizēt Saeimas darbu! Ja cilvēks ir gatavs norobežoties no
kaut kā tik atbildīga, tad viņš
pazaudē savas tiesības. Un,
manuprāt, tieši tautas politiskā pasivitāte ir tā, kas mūs
novedusi tur, kur mēs esam.
Normālā valstī cilvēkam savas
tiesības būtu jāaizsargā daudz
aktīvāk, ne tikai reizi četros
gados dodoties vēlēt, bet arī
visu šo četru gadu garumā
nemitīgi prasot atbildību no
tiem, ko esam ievēlējuši. Tās
ir mūsu tiesības!»

«Par viņu nebalsošu, jo man nepatīk sievietes ar
sarkaniem matiem...»

Alda Skrastiņa, deju kolektīva «Vēja zirdziņš» vadītāja:
«Ir vairāki svarīgi pamatpunkti,
kas man ļauj nostiprināt savu
izvēli, – kādā virzienā partija ir
gatava sadarbībai ar starptautiskajiem aizdevējiem; attīstības
kurss, kurā tā raugās: Rietumi
vai Austrumi; protams, arī manis
pašas vērtējums par kandidātu
spēju pasniegt sevi priekšvēlēšanu
diskusijās. Taču šeit es ļoti uzmanīgi vērtēju, vai runātais sakrīt ar
partijas darbiem. Tas, kas uz mani
noteikti neiedarbojas, ir politiskās
reklāmas. Ja godīgi, tad vispār
neizprotu, kāpēc tam tiek tērēti
līdzekļi – manuprāt, daudz lietde-

rīgāk tos būtu ieguldīt citu labu
darbu īstenošanā. Es neteikšu, ka
vispār nepamanu šādas reklāmas
– pamanu, bet tikai tad, ja tajās ir
kaut kas smieklīgs, kas vienkārši
ļauj piefiksēt politiķu muļķīgo
izpausmes veidu, bet tas absolūti
nekādi neietekmē manu izvēli.
Te noteikti nedarbojas princips:
ja es par to runāju, tātad tas mani
iespaido! Taču vienlaikus es pat
nepieļauju domu, ka varētu nepiedalīties vēlēšanās – tas ir mans
pilsoņa pienākums. Nepiekrītu
arī tiem, kas saka, ka nav no kā
izvēlēties. Ir! Variantu ir pietiekami daudz, atliek tikai pašam būt
aktīvam.»

Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš

Uldis Dūmiņš, Zemgales
Nevalstisko organizāciju
centra vadītājs:
«Aktīvās nevalstiskās organizācijas noteikti šajā priekšvēlēšanu laikā cenšas apmeklēt
dažādas politiskās diskusijas,
uzdot sev interesējošos jautājumus deputātu kandidātiem un
izdarīt izvēli, kas balstīta nevis
uz «patīk, nepatīk», bet gan izsvērtiem argumentiem. Taču es
labi saprotu, ka vairums vēlētāju šo ceļu neiet – viņiem daudz
svarīgāks par politiku ir pašu
darbs, izdzīvošana, viņiem vienkārši nav laika pavadīt stundas
bieži vien tukšās diskusijās
tikai tāpēc, lai pēc tās izdarītu
secinājumu, ka konkrētais politiķis nav manas balss cienīgs.
Tāpēc jāpiekrīt, ka lielai daļai
sabiedrības viedoklis par piemērotāko partiju 10. Saeimai
rodas pavisam citādi – pārsvarā
tas ir balstīts uz šo vienkāršo
«patīk, nepatīk». Viņš kaut kur
vienu reizi dzirdējis konkrē-

to kandidātu
labi izsakāmies vai lielāmies ar kādu
labi paveiktu
darbu un gatavs balsot. Vai
arī vēl trakāk
– zinu cilvēkus,
kas vienkārši
nebalsos par
kādu, jo viņam nepatīk, piemēram, sievietes ar sarkaniem
matiem... Tas ir tik bezatbildīgs
solis, kam nav nekāda sakara ar
valsts politikas veidošanu. Un,
ja tik bezatbildīgi mēs pieejam
šim nopietnajam pienākumam,
tad kādas ir mūsu tiesības
pēc tam prasīt atbildību no
Saeimas, ja jau paši, to vēlot,
neesam bijuši atbildīgi?!
No otras puses, gan ir jūtams,
ka vismaz tās banālās reklāmas,
kas aicina balsot par vienu vai
otru kandidātu, vairs nestrādā
– tas laiks jau ir garām. Jā, vēlētāji ir noguruši, taču viņi vēlas

dzīvot labāk, bet vienlaikus viņi
neredz vēlēšanas kā iespēju, lai
to panāktu. Vai es redzu? Jā! Jo,
lai arī kā kāds man nepiekristu,
tā ir iespēja paust savu viedokli.
Ja katrs no mums to darītu atbildīgi, tad arī rezultāts neliktu
tā vilties. Es uzskatu, ka jau
šo vēlēšanu rezultāts mūs var
pamatīgi pārsteigt. Pieļauju,
ka pat sociologi savos izteikumos būs bijuši pārsteidzīgi, jo
nedomāju, ka viņi būs spējuši
pietiekami precīzi prognozēt
to, cik ļoti šajā krīzes situācijā
ir mainījies atbildīgo vēlētāju
viedoklis.»

Nedēļas jautājums
Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Vai piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās?
98

Jā
Nē
Vēl neesmu izlēmis
Vēlēšanas mani neinteresē

Vai jūsu mājās jau ir sākusies
apkures sezona?

33
9

Savu viedokli paud –
7

www.

.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs jau sākat
apkures sezonu
savās mājās?
Daiva, jelgavniece:
– Jā, nu jau
kādu laiciņu.
Man ir privātmāja, kurinām
to paši ar malku. Paši esam
sev noteicēji,
kad kurināt, kad nē. Īpaši jau šonedēļ prasās pēc siltuma. Malka
arī sagādāta par pieņemamu
cenu, sūdzēties nevaram. Apkures
sezonu esam sākuši labi.
Arnolds, students:
– Nē, nē, vēl
ne. Arī mājas
vecākais un
kaimiņi nav
nākuši un
jautājuši, vai
vajag jau to
darīt. Patiesībā vēl var iztikt, nav
tik auksti. Es domāju, ka īstais
laiks, kad par to domāt, būs
oktobra vidus vai beigas. Par
rēķiniem neuztraucos, galvenais,
lai ir silti.
Larisa, pirmsskolas skolotāja:
– Mūsu mājās vēl nav
pieslēgta apkure. Ņemot
vērā, ka neesmu salīgs
cilvēks, šis laiks mani apmierina.
Galu galā ir taču rudens, varam
uzvilkt kādu biezāku jaku, ja
kļūst vēsi. Manuprāt, apkure
jāpieslēdz, ja vairākas dienas pēc
kārtas ir zem desmit grādiem,
bet tagad, kad vēl 15 un 16
grādi pa dienu, nav vērts naudu
mest vējā.
Vera, pensionāre:
– Lai gan
mums ir privātmāja un
paši varam
noteikt, kad
sāksim apkures sezonu, vēl
to neesam darījuši. Pa brīvdienām
šad tad kamīnu iekurinām, bet tas
arī viss. Bet, ja būs vēl pāris dienas
tādas kā nedēļas sākumā, sāksim
apsvērt, vai nesākt kurināt.
Antoņina,
medmāsa:
– Nē, nē! Vēl
ekonomējam.
Vēl jau ir virs
astoņiem grādiem. Ņemot
vērā, ka mūsu
mājā ir diezgan daudz parādnieku, kuri nav
nokārtojuši rēķinus par apkuri,
mums apkuri noteikti pieslēgs
vēlu. Arī citos gados esam bijuši
viena no pēdējām mājām, apkures sezona tiek ilgi atlikta, lai
nebūtu jāmaksā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Sākas apkures sezona
(No 1.lpp.)
«Tomēr ik dienu parāds kaut
mazliet sarūk, jo klientiem, pirms
pieslēgt apkuri, atgādinām, ka
jāmaksā ir arī parādi, citādi var
gadīties, ka nāksies ķerties pie galējiem līdzekļiem un apkuri atslēgt,»
tā A.Bataraga.
Jāpiebilst, ka trūcīgajām ģimenēm ir tiesības saņemt sociālo
palīdzību, ko nodrošina pašvaldība.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Mārīte Liepiņa skaidro, ka ir divu
veidu pabalsti, ko trūcīgās personas
var izmantot kā atspaidu apkures
sezonas laikā. Viens ir dzīvokļa
pabalsts, kas paredzēts, lai norēķinātos par komunālajiem pakalpojumiem. Šobrīd dzīvokļa pabalsts
piešķirts 3056 ģimenēm, kopējā
pabalstos izmaksātā summa ir
441 890 lati. «Apmēram 80 procenti
no šīs summas tiek maksāti par
siltumu, pārējā nauda galvenokārt

tiek pārskaitīta namu apsaimniekotājiem,» skaidro M.Liepiņa. Savukārt trūcīgās personas, kas dzīvo
ēkās bez centralizētās apkures,
var saņemt pabalstu individuālās
apkures nodrošināšanai. Šobrīd
šis pabalsts piešķirts 1184 ģimenēm, kopējā izmaksātā summa ir
137 990 lati.
Uz dzīvokļa pabalstu un pabalstu
individuālās apkures nodrošināšanai var pretendēt persona (ģimene),
kas deklarēta Jelgavā un kuras
ienākumi mēnesī nepārsniedz
minimālo summu: atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, pirmās un
otrās grupas invalīdiem, politiski
represētiem pensionāriem, kas
vecāki par 70 gadiem, – 180 latus;
ģimenēm, kurās nav darbspējīgu
personu, – 160 latus uz vienu ģimenes locekli; trūcīgajām ģimenēm un
ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi
bērni, – 90 latus uz vienu ģimenes
locekli.

Amatniecības
vidusskola piedāvā
skolēniem iepazīt profesijas
 Ritma Gaidamoviča

Lai ļautu jau laicīgi
saprast, vai izvēlētā
nākotnes profesija ir
piemērotākā, Jelgavas
Amatniecības vidusskola no 4. oktobra 8.
un 9. klašu skolēniem
piedāvā interešu profesionālos pulciņus. Tajos
īpašās nodarbībās tiek
dota iespēja iepazīties
ar kādu no sešām skolas
piedāvātajām pamata
profesijām. Pieteikties
nodarbībām skolēni
var līdz pirmdienai, 4.
oktobrim.
«Mēs vēlamies, lai uz skolu mācīties nāktu jaunieši, kuri tiešām
zina, ko vēlas. Mūsuprāt, šādi
interešu pulciņi ļaus iepazīt arodus, saprast, vai tiešām iedomātā
profesija ir tā, kas jaunietim
patīk. Nereti gadās, ka skolēns
pēc pamatskolas beigšanas izvēlas apgūt kādu profesiju, bet jau
pēc pirmā pusgada saprot, ka
tā nav viņam, un gaida nākamo
mācību gadu, lai mācītos ko citu.
Tādējādi viņš zaudējis veselu
gadu. Mūsuprāt, kad skolēns
jau būs iepazinis profesiju, viņa
izvēle, dodoties uz profesionālo
vidusskolu, būs daudz pamatotāka,» uzskata Amatniecības
vidusskolas direktore Janīna
Rudzīte. Tieši tāpēc no nākamās
nedēļas Amatniecības vidusskola
piedāvā 8. un 9. klašu skolēniem
interešu profesionālos pulciņus,
kuros iespējams iepazīt sešas
profesijas – datorsistēmu tehniķis, apdares darbu tehniķis,

mēbeļu galdnieks, viesmīlības
pakalpojumu speciālists, sekretārs un automehāniķis. «Visiem
pulciņiem ir izstrādātas darba
programmas, kurās galvenokārt
paredzēts apgūt tēmas, kas
neprasa lielu teorētisko bāzi.
Galvenais akcents tiks likts uz
praktiskām nodarbībām, kurās
skolēni veiks arī praktisku darbu. Mūsu uzdevums ir parādīt šo
profesiju pamatus,» stāsta direktore. Visas nodarbības skolēniem
tiek piedāvātas bez maksas, arī
mācību materiālus nodrošinās
skola, kā to paredz Eiropas Sociālā fonda atbalstītais projekts,
ar kura finansiālu atbalstu šāda
iespēja rasta. Nodarbības notiks
reizi nedēļā un ilgs divas mācību
stundas, kopā divpadsmit reizes jeb trīs mēnešus. J.Rudzīte
skaidro, ka šajā mācību gadā
tiks organizētas divas grupas
– viena mācīsies no oktobra līdz
decembrim, otra – no janvāra līdz
martam. Nodarbības notiks gan
Amatniecības vidusskolā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, gan tās
mācību bāzē Dobeles ielā 43.
8. un 9. klašu skolēni, kuri vēlas piedalīties kādā no pulciņiem,
aicināti iepriekš pieteikties. Tas
izdarāms līdz 4. oktobrim pa
tālruni 63025605, 63025620 vai
e-pastu: sekretare_jav@apollo.
lv. Pirmā nodarbība – 4. oktobrī pulksten 15 Amatniecības
vidusskolā. «Ja kāds skolēns
nebūs pieteicies, droši var nākt
uz pirmo nodarbību. Tāpat būsim atvērti un palīdzēsim, ja
kāds nevarēs ierasties uz pirmo
nodarbību. Droši var zvanīt un
interesēties arī vēlāk,» piebilst
J.Rudzīte.

Jelgavas Amatniecības vidusskolas interešu
profesionālie pulciņi 8. un 9. klašu skolēniem
Pulciņa nosaukums
(kvalifikācija)

Norises periods
1. grupa
2. grupa
(2010. gada
(2011. gada
oktobris
janvāris
– decembris)
– marts)

Norises laiks

Viss par datoru
(datorsistēmu tehniķis)

1 reizi nedēļā
– pirmdienās

1 reizi nedēļā
– pirmdienās

no plkst.15.20
līdz 17

Jaunais profesionālis
(apdares darbu tehniķis)

1 reizi nedēļā
– otrdienās

1 reizi nedēļā
– otrdienās

no plkst.15.20
līdz 17

Koka meistars
(mēbeļu galdnieks)

1 reizi nedēļā
– otrdienās

1 reizi nedēļā
– otrdienās

no plkst.15.20
līdz 17

Viesnīcas saimnieks
(viesmīlības
pakalpojumu speciālists)

1 reizi nedēļā
– trešdienās

1 reizi nedēļā
– trešdienās

no plkst.15.20
līdz 17

Sekretārs
(sekretārs)

1 reizi nedēļā
– otrdienās

1 reizi nedēļā
– otrdienās

no plkst.15.20
līdz 17

Mans auto
(automehāniķis)

1 reizi nedēļā
– otrdienās

1 reizi nedēļā
– otrdienās

no plkst.15.20
līdz 17

3

Pie torņa
uzstādīta strūklaka

Foto: Ivars Veiliņš

Pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa uzstādīta tēlnieka Jāņa Ai
vara Karlova veidotā
strūklaka. Šoruden tā
tiks ieslēgta vien testa
režīmā, bet pastāvīgi
sāks darboties pavasarī, kad kļūs siltāks,
informē Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
vadītāja Anda Iljina. Tā
būs vienīgā publiskā
strūklaka Jelgavā.
Strūklaka atrodas senās baznīcas joma teritorijā, kur šobrīd
vēl turpinās labiekārtošanas
darbi. «Oktobrī, kad apkārtnes
labiekārtošanas darbi būs pabeigti, strūklaku ieslēgsim testa
režīmā, ja vien nebūs salnu, bet
pilsētniekus tā sāks priecēt pavasarī,» tā A.Iljina. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka strūklakas autors ir tēlnieks

Notiks diskusija par
enerģiju taupošu
būvniecību
 Ilze Knusle-Jankevica
Arhitekti, būvinženieri un citi
interesenti aicināti apmeklēt
diskusiju «Enerģiju taupoša
būvniecība Latvijā». Tā notiks
7. oktobrī pulksten 12 Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11.
Diskusijas mērķis ir iepazīstināt
auditoriju ar iespējām realizēt enerģiju taupošus būvniecības projektus
un procedūras, kā arī ar dokumentu
paraugiem. Darba kārtībā paredzēts informēt par Sabiedrības
integrācijas fondu un projektu
«Enerģiju taupoša būvniecība Latvijā», tā rīcības plāna īstenošanas
iespējām novados, iepirkuma procedūru enerģiju taupošai būvniecībai,
tiks demonstrēti arī dokumentu
paraugi, tehniskās specifikācijas,
klātesošie tiks iepazīstināti ar pieejamo finansiālo atbalstu, kā arī
tiks stāstīts par dažādiem enerģiju
taupošas būvniecības piemēriem.
Diskusiju organizē Latvijas Arhitektu savienība un biedrība «Passive
House Latvija», kas īsteno projektu
«Enerģiju taupoša būvniecība Latvijā». Tā gaitā plānots rīkot diskusijas,
lai noskaidrotu, kādi ieteikumi
lēmējinstitūcijām (ministrijām)
būtu rosināmi, lai Latvijā esošās arhitektūras un būvniecības prakses
pārvērstu par enerģiju taupošām.

 Rīt, 1. oktobrī, pulksten 13
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā arī Jelgavā atzīmēs Starptautisko Veco ļaužu
dienu. Kā informē Sabiedrības
integrācijas biroja vadītāja Rita
Vectirāne, uz šo pasākumu aicināts
ikviens pensijas vecuma cilvēks,
lai pabūtu kopā ar citiem vecajiem ļaudīm un baudītu koncertu.
«Šoreiz koncertu sniegs māsas
Legzdiņas, savukārt uzrunu teiks
arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš,» R.Vectirāne piebilst,
ka Starptautiskā Veco ļaužu diena
mūsu pilsētā tiek atzīmēta jau ceturto gadu un kuplais pasākuma
apmeklētāju skaits ik gadu liecina,
ka šāda kopā sanākšana vecāka
gadagājuma cilvēkiem ir nepieciešama. Plānots, ka pasākums ilgs
apmēram stundu.
 Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) Jelgavas nodaļa organizē
uzņēmēju tikšanos ar ekonomikas ministru Arti Kamparu. LTRK
Jelgavas nodaļas vadītāja Vineta
Trankale informē, ka tikšanās notiks
rīt, 1. oktobrī, pulksten 9.30 Jelgavas Biznesa inkubatora telpās Peldu
ielā 7. Sīkāka informācija pa tālruni
63027207 vai 28646086.

Pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa uzstādīta
tēlnieka Jāņa Aivara
Karlova veidotā
strūklaka, kurā
ūdens gan tecēt
sāks pavasarī.
 Ilze Knusle-Jankevica

Īsi

J.A.Karlovs, kurš savā darbā
apspēlējis Trīsvienības ideju.
Strūklakas izveide un uzstādīšana izmaksājusi 28 000 latu.
Teritorijas labiekārtošanas
darbus veic SIA «Rimts». Uzņēmuma valdes loceklis Juris Veiss
stāsta, ka jādara vēl daudz – jānobruģē laukums, piebraucamie
ceļi, jāizvieto soliņi, atkritumu
urnas, velonovietnes, laternas
–, bet darbi uz priekšu iet raiti.
Vislielāko aizkavēšanos rada
tas, ka atsevišķi eksterjera elementi jāpasūta no ārvalstīm vai
tiek izgatavoti pēc individuāla
pasūtījuma. «Pagājušajā nedēļā
saņēmām granīta pakāpienus no
Itālijas – tie tik ilgi bija jāgaida,
jo izgatavoti no melnā granīta,
nevis no gaišā, kā bija sākotnēji
plānots. Tāpat arī soliņi, velosipēdu novietnes un atkritumu urnas
tiek izgatavotas pēc individuāla
pasūtījuma, tāpēc tas nenotiek
tik raiti,» stāsta uzņēmuma pārstāvis. «Rimts» plāno darbus pabeigt oktobra vidū. J.Veiss pieļauj,

ka vienīgi apzaļumošanas darbi
varētu tikt atlikti uz pavasari, jo
rudens beigās nav prātīgi stādīt
ziedus un krūmus – ja tie nepārziemos, pavasarī būs jāizmet.
SIA «Rimts» veica arī paša
torņa rekonstrukcijas darbus,
kuri nu jau pabeigti. Uzstādīts
arī lifts un pulkstenis, kurš jau
apmēram mēnesi pilsētniekiem
rāda pareizu laiku. Pēc J.Veisa
teiktā, šobrīd tiek veidotas vēstures ekspozīcijas, kuras tiks
izvietotas pa vairākiem torņa
stāviem. Paralēli notiek darbs pie
pārējo telpu interjera izveides un
iekārtošanas.
Jāatgādina, ka Svētās Trīsvienības baznīcas tornis tiek
rekonstruēts ERAF līdzfinansētā
projekta «Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra
izveide Jelgavā» gaitā. Projekta
kopējais finansējums ir 1,81
miljons latu, no kuriem 1,25
miljoni ir ERAF līdzfinansējums.
Projekts jāpabeidz līdz šā gada
30. decembrim.

Speciāli aprīkos pilsētas luksoforus
(No 1.lpp.)
«Līdztekus citām projekta
aktivitātēm piecpadsmit krustojumos tiks veikta luksoforu kontrolieru nomaiņa un savienošana, lai perspektīvā ar atsevišķas
programmatūras palīdzību
varētu regulēt gaismas signālu
intervālu luksoforos, nodrošinot tā saucamo zaļo vilni visas
pilsētas garumā. Tas uzlabos ne
vien autotransporta satiksmi
ikdienā, novēršot sastrēgumus
pilsētas ielās, bet arī nodrošinās
ātrāku reaģēšanu ārkārtas gadījumos, piemēram, ja atbildīgajiem dienestiem jāreaģē katastrofas gadījumā vai jānodrošina
augstu amatpersonu konvoja
pārvietošanās,» stāsta L.Rulle.
Viņa skaidro, ka pastāvēs divas
iespējas, kā ārkārtas situācijās
nodrošināt nepārtrauktu zaļo
signālu, – tas notiks vai nu
automātiski, vai manuāli no
topošā Krīzes vadības centra.
Šīs aktivitātes gaitā plānots
izstrādāt koncepciju luksoforu
darbībai kopumā 48 krustojumos pilsētā un tos pilnveidot, un darbi sadalīti četros
posmos. «Pirmajā posmā, kas
sāksies jau šajā nedēļā, luksoforu kontrolieri tiks nomainīti
15 krustojumos pilsētas centra
daļā. Savukārt pārējos projektā
iekļautajos krustojumos darbi
norisināsies pakāpeniski, ņe-

mot vērā iespējas šim mērķim
piesaistīt papildu finansējumu
no valsts vai Eiropas Savienības
līdzekļiem,» tā L.Rulle.
Pirmajā posmā luksoforu
sistēmas pilnveidošanas darbi
notiks Lielās ielas krustojumos
ar Čakstes bulvāri, Akadēmijas
ielu, Katoļu, Pasta, Mātera,
Pētera, Dambja ielu; Uzvaras
un K.Barona ielas krustojumā;
Akadēmijas un Raiņa ielas;
Mātera un Raiņa, Mātera un
Svētes ielas krustojumos, kā arī
Pasta un Driksas ielas un Dobeles ielas un Pulkveža Brieža
ielas krustojumos.
Projektu vadītāja norāda, ka
darbu gaitā iespējami īslaicīgi
satiksmes kustības traucējumi,
proti, krustojumā, kurā tiks
pilnveidoti luksofori, tie īslaicīgi var nedarboties. «Plānots,
ka vienā krustojumā luksoforu
kontrolieru nomaiņa varētu
prasīt vidēji četras stundas,»
tā L.Rulle.
Viņa atklāj, ka Inteliģentās transporta vadības sistēmas izstrādi mūsu pilsētā,
tostarp luksoforu kontrolieru
un programmatūras izstrādi,
veic Nīderlandes uzņēmums
«Peek Traffic» un kopējā šīs
aktivitātes summa ir 67 542,36
lati, 85 procentus no tās finansē ES. Darbi jāpabeidz līdz 30.
novembrim.

 Atbildes vizītē pie sadraudzības skolas – Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas – šonedēļ ieradusies
delegācija no Čehijas. Ciemiņu
galvenais mērķis ir iepazīties ar
Latviju, tās vēsturi, kultūru un
kopīgi ar Spīdolas ģimnāzijas
jauniešiem turpināt jau aprīlī
iesākto – veidot elektronisku
vācu–latviešu–čehu vārdnīcu ar
jauniešu sarunvalodas vārdiem
un ierakstīt kopīgu dziesmu.
Visas šīs aktivitātes notiek projekta
«Jugendsprache in Europa» jeb
«Jauniešu valoda Eiropā» gaitā,
kurā Spīdolas ģimnāzija ir projekta
partneris čehiem no Lanškrounas.
Jelgavā ieradies 21 jaunietis un
trīs skolotāji. «Pirms braucām,
bijām dzirdējuši, ka Latvija ir viena
no trim Baltijas valstīm, kā arī to,
kur tā atrodas. Taču tagad esam
sapratuši, ka te ir brīnišķīgi, te ir
fantastiska daba! Patiess prieks, ka
esam izvēlējušies draugus Latvijā,»
tā skolotāja no Čehijas Petra Zikova. Šīs nedēļas laikā skolēni iecerējuši ne tikai strādāt pie vārdnīcas
izveides, bet arī veidot mājas lapu,
ierakstīt dziesmu, kurai vārdi jau
tapuši Čehijā, kā arī iepazīt Jelgavu,
apskatīt «Cinevillu», Rundāles pili,
Rīgas Zooloģisko dārzu un Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju.
 Bērnu attīstības centrs «Čaumala» Kadiķu ceļā 19 no 4. oktobra
aicina bērnus vecumā no viena līdz
sešiem gadiem, kuri neapmeklē
bērnudārzu, uz viesnodarbībām.
Biedrības «Saules skola» vadītāja Iveta
Pavziniuka informē, ka centrā ir izveidotas divas bērnu pieskatīšanas grupas – «Saules bērnu dārzs» bērniem
no 3 līdz 6 gadiem un «Čaumaliņas
mazuļi» bērniem no 1 līdz 3 gadiem.
Tās ir pilnas dienas grupas, bet, ņemot
vērā vecāku lielo interesi, rītos un vakaros tiks organizētas viesnodarbības,
kuras pēc iepriekšēja pieraksta varēs
apmeklēt bērni, kas dzīvo mājās.
Viesnodarbības notiks pirmdienās
un trešdienās no pulksten 9 līdz
11.30, bet otrdienās un ceturtdienās
no pulksten 16 līdz 18 būs radošās
darbnīcas. «Papildus tam reizi mēnesī
– sestdienā – tiks organizētas radošās
darbnīcas vecākiem kopā ar bērniem.
Citās sestdienās un svētdienās vai darba dienu vakaros tiks organizēti kursi
un semināri esošajiem vai topošajiem
vecākiem,» stāsta I.Pavziniuka. «Čaumaliņas mazuļu» grupā viesnodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 11.30, pirmdienās
un trešdienās no pulksten 16 līdz
18. Pieteikties nodarbībām var pie
katras grupas atbildīgās personas
– I.Pavziniukas pa tālruni 26336227
(«Saules bērnu dārzs») un Indras Leitānes-Valdmanes pa tālruni 29615925
(«Čaumaliņas mazuļi»).

Ritma Gaidamoviča
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Noskaidrot mājokļa nodokļa apmēru
ir iedzīvotāju pienākums
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās vairāki
iedzīvotāji, lai noskaidrotu, kā rīkoties
situācijā, ja līdz šim pastkastītē nav
saņemts maksāšanas paziņojums par
mājokļa nodokli. Viņi nobažījušies, ka,
nesamaksājot likumā paredzēto nekustamā īpašuma nodokli par ēku vai dzīvokli, iekļūs «melnajā» sarakstā un tiks
uzskatīti par nodokļu nemaksātājiem, lai
gan norēķinājušies nebūs nevis tādēļ, ka
vēlas izvairīties no jaunā nodokļa maksāšanas, bet gan tādēļ, ka nav saņēmuši
paziņojumu, kurā tas aprēķināts.
«Ja iedzīvotājiem radušās jebkādas
neskaidrības par mājokļa nodokli un tā
maksāšanas kārtību, viņi aicināti vērsties Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļā, lai neprecizitātes novērstu. Saskaņā
ar likumu šī nodokļa nomaksāšana ir
pašu iedzīvotāju ziņā. Tas nozīmē, ka
ēku un dzīvokļu īpašnieku pienākums ir
pašiem savlaicīgi interesēties par šī nodokļa apmēru un to nomaksāt,» uzsver
pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Krīgere.
Jāatgādina, ka likums par nekustamā
īpašuma nodokli, kas sastāv no nodokļa
par zemi un ēku vai dzīvokli, spēkā stājās šī gada 1. janvārī. Taču iepriekšējā

programmatūra liedza aprēķināt nodokli
par mājokli, tādēļ gada sākumā Jelgavas
pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem izsūtīja maksāšanas paziņojumus par nekustamā
īpašuma nodokļa zemes daļu. Savukārt
kopš 1. jūlija, kad tika izstrādāta atbilstoša programmatūra, sāka aprēķināt
arī nodokli par mājokli un maksāšanas
paziņojumus izsūtīt iedzīvotājiem.
«Pēdējais maksāšanas paziņojumu
izsūtīšanas termiņš bija 15. septembris,
tātad visiem nodokļa maksātājiem pašlaik tas jau ir izsūtīts, taču, ja kaut kādu
iemeslu dēļ paziņojums nav saņemts,
mājokļa īpašnieka pienākums ir mēneša
laikā, tas ir, līdz 15. oktobrim, to darīt
mums zināmu, lai šo problēmu atrisinātu,» teic I.Krīgere, atgādinot, ka šis
nodoklis jānomaksā līdz 15. novembrim
vai pirms termiņa, ja nodokļu maksātājs
tā vēlas.
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji
aicināti vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11
katru darba dienu, izņemot piektdienu, no pulksten 8 līdz 17, pirmdienās
– līdz pulksten 19. Tālrunis 63005552,
63005589, 63005491.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Poliklīnikā strādā telefonoperators
Redakcijā vērsās kāda 77 gadus veca
kundze, kura sūdzējās par to, ka nekādi
nevarot sazvanīt Jelgavas poliklīnikas
reģistratūru – vai nu klausuli neviens
neceļot, vai paceļot un uzreiz noliekot.
Poliklīnikas vadītāja Anna Zīverte
norāda, ka iestādē strādā viens cilvēks,
kurš tikai atbild uz telefona zvaniem
– telefonoperators –, tāpēc vienmēr ir
uz vietas. «Ja neizdodas poliklīniku
sazvanīt ar pirmo reizi un rāda, ka
līnija aizņemta, vai arī neviens neceļ
klausuli, pēc brīža vajag zvanīt atkārtoti. Mums ir pieslēgts tāds pakalpojums
kā gaidīšanas režīms, tāpēc klientiem
var rādīt, ka telefons neatbild, bet

patiesībā tajā laikā operators runā ar
citu klientu un līnija ir aizņemta,» viņa
skaidro. Poliklīnikas vadītāja piebilst,
ka, lai piereģistrētu pacientu, nepieciešamas vismaz piecas minūtes, jo datorā
jāievada viņa dati.
Jāatgādina, ka pierakstīties pie ģimenes ārsta vai speciālista Jelgavas polik
līnikā var, zvanot pa tālruni 63022101
vai elektroniski, poliklīnikas mājas
lapā jp.pozitiff.lv aizpildot saziņas veidni (tā atrodama sadaļā «Speciālisti»),
kā arī ierodoties personīgi. A.Zīverte
atgādina, ka pieteikt vizīti var gan
pacients pats, gan viņa tuvinieki, tikai
jāzina pacienta personas kods.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Dzīt prom bērnus – tas nav korekti
Kāda Asteru ielas iedzīvotāja žēlojās,
ka Māras ielas iedzīvotāji dzen prom no
rotaļu laukuma apkārtējo māju bērnus.
«Viņi saka, ka laukumā par savu naudu
izveidojuši smilšu kasti un uzstādījuši
soliņus, tāpēc arī dzen prom kaimiņu
māju bērnus,» tā sieviete. Viņa vēlas
noskaidrot, vai soliņi un smilšu kaste
tiešām ierīkoti par mājas naudu un
vai tas Māras ielas 8 iedzīvotājiem dod
tiesības no rotaļu laukuma dzīt prom
citus bērnus.
Lasītāja ne vien pauda sašutumu par
šādu bērnu «šķirošanu», bet vēlējās arī
noskaidrot, vai nav iespējams ierīkot
soliņus starp Asteru 12. un 8. māju.
Šo māju apsaimniekotāja SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) Ēku ekspluatācijas daļas vadītāja

Natālija Vasiļjeva skaidro, ka Māras
ielas 8. mājai piekrītošajā teritorijā tās
iedzīvotāji pēc savas iniciatīvas izveidoja
smilšu kasti un piecus soliņus. «To organizēja mājas vecākais, mēs piešķīrām
materiālus, bet visus darbus paveica mājas iedzīvotāji paši,» stāsta N.Vasiļjeva.
Pēc apsaimniekotāja domām, neskatoties
uz to, ka soliņus un smilšu kasti ierīkoja
paši iedzīvotāji, citu māju bērnus dzīt
prom nav korekti. «Protams, jāaizrāda,
ja bērni, jaunieši vai pieaugušie bojā
inventāru, bet dzīt prom – tas gan nav
korekti,» uzsver N.Vasiļjeva.
Savukārt, lai ierīkotu soliņus pie savas mājas, vispirms jāvēršas pie mājas
vecākā, kurš iesniegs JNĪP pieteikumu.
Tas tiks izvērtēts, un, visticamāk, ja būs
iespējams, soliņi tiks arī uzstādīti.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

«Lai gan smilšu kasti un soliņus Māras ielas iedzīvotāji taisīja paši, dzīt prom
citu māju bērnus nav korekti. Protams, ja bērni, jaunieši vai pieaugušie bojā
inventāru, ir jāaizrāda,» tā apkārtējo māju iedzīvotāju strīdus situāciju par
rotaļu laukumu Māras ielā 8 raksturo Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
Foto: Ivars Veiliņš
Ēku ekspluatācijas daļas vadītāja Natālija Vasiļjeva.
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«Elektrons»
pārtraucis apraidi
Kopš 15. septembra, kad «Lattelecom» nomainīja frekvences,
kolektīvo antenu
apkalpošanu pārtraucis uzņēmums
SIA «Firma «Elektrons»». Tiesa gan,
līdzšinējie klienti
par to informēti
netika – arī agrākajā birojā izliktais
paziņojums vēsta
vien par to, ka
uzņēmums šajās
telpās vairs neatrodas. Iedzīvotājiem,
kuri izmantoja
«Elektrona»
pakalpojumus, lai
turpmāk skatītos
TV, jāizvēlas cits
risinājums.
«Dzīvoju Kooperatīva ielā un līdz šim
televizoru skatījos, izmantojot SIA «Firma
«Elektrons»» pakalpojumus, taču nu jau
kādu laiku TV programmas vienkārši
nerāda! Uzņēmumu, kurš līdz šim nodrošinājis šo pakalpojumu, sazvanīt nevaru,
tāpēc esmu neizpratnē, kā rīkoties tālāk
– gaidīt, kad «Elektrons» atkal nodrošinās
pakalpojumu, vai izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju,» ar šādu jautājumu
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Kooperatīva
ielas iedzīvotājs un vairāki citi «Elektrona»
klienti.
Reaģējot uz lasītāja jautājumu,
arī «Jelgavas Vēstnesis» centās sazināties ar SIA «Firma «Elektrons»»,
taču sākotnēji nesekmīgi – atbildēts
netika, nedz zvanot uz stacionāro
telefonu, kas norādīts kā «Elektrona»
kontakttālrunis, nedz arī uz mobilo
telefonu, pa kuru līdz šim vairākkārt
bija izdevies sazināties ar uzņēmuma
valdes priekšsēdētāju. Arī «Elektrona»
adresē Raiņa ielā 19 nevienu sastapt
neizdevās – tur izlikts paziņojums,
kas vēsta, ka uzņēmums šajās telpās
vairs neatrodas un klienti aicināti
zvanīt pa tālruni 27737777. Taču šis
telefons klusē! ««Elektrons» no šejie-

nes izvācās pirms kādām divām trim
nedēļām,» «Jelgavas Vēstnesim» norādīja blakusesošajā skaistumkopšanas
salonā. Taču, uz kurieni tas pārcēlies,
salona darbinieces nezināja – viņas
esot dzirdējušas, ka «Elektrons» vispār likvidēts un pakalpojumus vairs
nenodrošina.
«Ar kolektīvajām antenām vairs nenodarbojamies,» paziņoja «Elektrona»
pārstāvis, kad, reaģējot uz vairākkārtējiem neatbildētiem zvaniem, viņš
tomēr atzvanīja «Jelgavas Vēstnesim».
Kā galveno iemeslu šādam lēmumam
viņš min faktu, ka šis pakalpojums
vairs nav rentabls. «Kad Latvijā sākās
digitalizācija, nākotnē raudzījāmies
diezgan cerīgi un sešos pilsētas rajonos
eksperimentālā kārtā pat piedāvājām
skatīties visus piecus bezmaksas jeb
brīvos kanālus, kas pieejami «Lattelecom» piedāvātajā paketē, caur
kolektīvo antenu, neiegādājoties dekoderu,» stāsta «Elektrona» pārstāvis.
Tiesa gan – esošā tīkla pārveidošana,
nodrošinot tajā decimetru signālu,
uzņēmumam radīja papildu izmaksas,
taču plānoto klientu skaitu tā arī neizdevās iegūt, tādējādi no zaudējumiem
izvairīties nevarēja, jo, kā uzsver uz-

Foto: Ivars Veiliņš
ņēmumā, pakalpojuma cenas celšana
šo problēmu neatrisinātu.
«Tādēļ pieņēmām lēmumu šo pakalpojumu vairs nenodrošināt un mūsu līdzšinējos klientus aicinām rast individuālu
risinājumu. Apraide mūsu klientiem
pārtraukta no 15. septembra – brīža, kad
«Lattelecom» nomainīja frekvences,»
norāda uzņēmuma pārstāvis. Uz jautājumu, vai «Elektrons» neuzskatīja par
vajadzību savlaicīgi informēt klientus
par gaidāmajām izmaiņām, uzņēmuma
pārstāvis saka, ka šāda iespēja apsvērta,
taču paziņojumu izsūtīšana visiem klientiem radītu papildu izmaksas. «Taču tos
iedzīvotājus, kuri mums piezvana paši,
mēs informējam par šī pakalpojuma pārtraukšanu,» tā viņš un visiem klientiem
atvainojas par apraides pārtraukšanu.
Tādējādi «Elektrona» klienti, lai
turpmāk varētu redzēt TV programmas,
aicināti iegādāties dekoderu vai arī izvēlēties kabeļtelevīzijas pakalpojumus.
Raidorganizācijas, kuras šo pakalpojumu nodrošina Jelgavā, var uzzināt
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mājas lapā www.nrtp.lv,
sadaļā «Raidorganizācijas», apakšsadaļā
«Kabeļtelevīzijas».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Parādniekus iespējams uzzināt pie mājas vecākā
«Arvien biežāk dzirdam, ka iedzīvotāju
parādi par komunālajiem maksājumiem
palielinās un ka parādniekus vajadzētu
kaut kā ietekmēt. Arī mūsu mājā ir parādnieki, un mēs labprāt viņus mēģinātu
pārliecināt segt kaut daļu no parāda, tomēr
tas nav iespējams – mums nav pieejams
parādnieku saraksts,» stāsta Uzvaras ielas
iedzīvotāja. Viņa jautā, kāpēc saraksts nav
pieejams mājas iedzīvotājiem «iekšējai
lietošanai». «Mēs jau nelūdzam, lai šādus
sarakstus izvieto kaut kur publiski vai
publicē avīzēs. Uzskatu: ja jau māja ir
mūsu kopīpašums, tad mums ir tiesības
zināt, kurš nenorēķinās par kopīpašuma
uzturēšanu, taču mūsu apsaimniekotājs
– Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde
– nav gatavs mums šādu sarakstu rādīt,»
sašutusi iedzīvotāja.
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis stāsta, ka
detalizēta informācija par parādniekiem
tiek izsniegta mājas dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai jeb mājas vecākajam,
kam tā nepieciešama pienākumu pildīšanai. J.Vidžis skaidro, ka Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma 14. panta ceturtā
daļa nosaka, ka pārvaldnieka pienākums
ir informēt dzīvokļu īpašniekus par atsevišķa dzīvokļa īpašnieka darbību vai
bezdarbību, kas saistīta ar viņa dzīvokļa
īpašumu un ietekmē vai var ietekmēt citu
dzīvokļu īpašnieku intereses. «Tas nozīmē,

ka mājas pārvaldnieks ir tiesīgs konkrētās
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
sniegt informāciju, kuri dzīvokļu īpašnieki
ir parādā, taču neminot konkrētas parāda
summas,» tā J.Vidžis. Tātad praksē būtu
jābūt tā, ka šāds parādnieku saraksts pieejams katram mājas vecākajam, pie kura var
interesēties citi mājas iedzīvotāji, kuriem ir
vēlme uzzināt, kuri dzīvokļu īpašnieki savas saistības nepilda. «Jelgavas Vēstnesim»
diemžēl neizdevās sazināties ar Uzvaras
ielas mājas vecāko – viņš neatbildēja uz
telefona zvaniem, tāpēc nav zināms, vai
pie mājas vecākā kāds ir interesējies par
parādniekiem.
Pretēja situācija gan izveidojusies citur
Latvijā, proti, Datu valsts inspekcija
(DVI) ir saņēmusi daudzas iedzīvotāju
sūdzības par daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, kuri pastkastītēs met
lapas ar informāciju par citu mājas iemītnieku parādsaistībām – nenomaksātu
īres maksu vai komunālajiem pakalpojumiem, ziņo aģentūra LETA. DVI norāda,
ka namu apsaimniekotājs nedrīkst mest
pastkastītēs vai publiskot kāpņutelpā
informāciju par parādnieku, tostarp viņa
dzīvokļa numuru, dzīvokļa īpašnieka
vārdu, uzvārdu un parāda summu, jo tas
ir nesamērīgi ar personas datu apstrādes
mērķi – parāda atgūšanu. DVI uzsver, ka
nav arī pieļaujams publiskot parāda summu, norādot tikai adresi, tostarp dzīvokļa
numuru, jo saskaņā ar Fizisko personu

datu aizsardzības likuma 2. panta 3.
punktu minētā informācija ir uzskatāma
par personas datiem. Personas dati ir gan
tāda informācija, saskaņā ar kuru fiziskā
persona jau ir identificēta, gan arī tāda
informācija, pēc kuras personu ir iespējams identificēt. Komentējot Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma 14. panta
ceturto daļu, DVI skaidro, ka, ņemot vērā
minēto un Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punktu un 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, informācijas izpaušana par atsevišķa dzīvokļa
īpašnieka darbību vai bezdarbību, piemēram, par dzīvokļiem, kuru īpašnieki
ir parādā par sniegtajiem komunālajiem
pakalpojumiem, ir pieļaujama tikai to
dzīvokļu īpašniekiem, kuru intereses
tas tieši ietekmē vai var ietekmēt, nevis
jebkurai personai. Turklāt nav atļauts
izpaust tādu informāciju, kuru uzzinot
kaimiņi tāpat nespēs tiesiski ietekmēt
nemaksātāju. Atsevišķos gadījumos
jautājumus par kāda dzīvokļa īpašnieka
parādsaistībām, kas var ietekmēt citu
dzīvokļu īpašnieku intereses, var risināt
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē atbilstoši
likuma «Par dzīvokļa īpašumu» 27.2.
pantam, norāda DVI.
Vienkārši sakot – informāciju par parādniekiem var izpaust mājas dzīvokļu
īpašniekiem, bet nedrīkst publiskot trešajām personām.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Ceturtdiena, 2010. gada 30. septembris

Sports
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Piesakies basketbola turnīram!

Sveic augusta labākos

Sāksies Zemgales fināls

Piedāvājums tikai meitenēm

Sākusies pieteikšanās ikgadējam Jelgavas
basketbola turnīram, ko rīko Sporta servisa
centrs (SSC). Komandas dalību var pieteikt
līdz 4. oktobrim, ierodoties Jelgavas SSC
Raiņa ielā 6 vai zvanot pa tālruni 29269718
sacensību galvenajam tiesnesim Valdim
Ilmeram. Kā katru gadu, SSC kausa izcīņa
notiks no oktobra līdz Ziemassvētkiem.
«Tas ir viens no populārākajiem un vērienīgākajiem basketbola turnīriem Zemgales
novadā. Par sacensību augsto līmeni liecina
fakts, ka vienā komandā ļauts pieteikt ne
vairāk kā divus Latvijas Basketbola līgas 1.
divīzijas spēlētājus, savukārt neierobežotā
skaitā var pieteikt 2. divīzijas un citu Latvijas
basketbola līgu basketbolistus un šī sporta
veida entuziastus,» tā SSC projektu vadītāja
Guna Trukšāne.

Īpašā pasākumā Jelgavas domē sveikti
augusta labākie sportisti. Šajā mēnesī
trīs sportisti parādījuši labus sasniegumus
starptautiskā mērogā, bet viens – vietējā.
Sveikti sporta laureāti Gatis Pranks un
Antons Knesis (9. vieta pasaules čempionātā kanoe 500 m), basketbolists Andris
Misters (3. vieta Eiropas čempionātā basketbolā U-18). Savukārt par Latvijas čempioni 2000 metros kavēkļu skrējienā kļuvusi Jelgavas BJSS
vieglatlēte Maijas
Ukstiņas
audzēkne
Jeļizaveta
Osovija.

Nedēļas nogalē, 3. oktobrī, Olaines
stadionā Zeiferta ielā 4 notiks Zemgales
futbola līgas finālturnīrs amatieriem
7x7. Reģistrēšanās – pulksten 10,
spēļu sākums – pulksten 11. Finālturnīrā piedalīsies Zemgales pilsētu
čempionvienības un pilsētu čempionātu 2. vietu ieguvēji. Finālā startēs
Dobeles komandas «Krimūnas» un
«Augstkalne», Tukuma «Tukuma brāļi»
un «Lapmežciems», Jelgavas «LDZ» un
«Blice Recruit», Iecavas «JSFB», Bauskas
«Rainis». Iespējams, piedalīsies arī Šauļu
un Paņevežas čempioni. Komandas tiks
sadalītas divās apakšgrupās, un labākie
no katras turpinās spēles izslēgšanas
turnīrā. Detalizēts turnīra formāts būs
pieejams mājas lapā www.zfl.lv.

Jelgavas sieviešu hokeja komanda
«Zemgale»
uzņem jaunas
dalībnieces,
turklāt var
pieteikties arī
interesentes,
kuras neprot slidot. Meitenes aicinātas
apmeklēt treniņus, kas nodrošinās izaicinājumiem pilnu sportisko izaugsmi,
iespēju uzturēt sevi formā, palīdzēs
nostiprināt veselību, ļaus aizraujoši un
interesanti pavadīt brīvo laiku. Vairāk
informācijas pa tālruni 22553332 vai
e-pastu: info@shkzemgale.lv. Treniņi
notiek Rīgā un Jelgavā.

«Kamēr jūs gulēsiet, es cīnīšos!»
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas un Lietuvas čempione

Toreiz Liene izlēma pievērsties šim
sporta veidam nopietnāk, un rezultāti jau
redzami. Sezonu sportiste noslēgusi ar visnotaļ pozitīvu bilanci – Latvijas čempiones
tituls SKI Ladies konkurencē un SKI Stock
2. vieta vīriešu konkurencē, Lietuvas čempiones tituls šajās pašās klasēs gan sieviešu,
gan vīriešu konkurencē. Tiesa, šogad nācies
atkāpties no Baltijas čempiones titula, jo
čempionāta pirmajā posmā, kas notika
Jelgavā, sportisti vajāja tehniskas ķibeles,
bet vēlāk citu sacensību dēļ nav sanācis
piedalīties visos posmos. «Tomēr man bija
iespēja dažas reizes piedalīties Apvienoto
Arābu Emirātu čempionāta posmos, kur
tiku pamanīta. Tieši pateicoties sponsoram
no šīs valsts, varu doties uz Ameriku, pa«Daudzi man saka, ka ūdensmoto sports ir ļoti vīrišķīgs, bet man pietiek enerģijas, lai
Ar ūdensmoto sportu Liene sāka no- saules čempionātu,» piebilst sportiste.
nodarbotos ar to. Esmu gatava smagi strādāt un trenēties, bet vissvarīgākā man ir
darboties salīdzinoši nesen – pirms trim
sajūta, ka ar savu moci esmu saaugusi kā viens vesels,» īsi pirms došanās uz pasaules
gadiem. Tas noticis nejauši – viņas drau- Amerika – iespēju zeme
dzenes brālis Jānis Uzars ierādījis šo
Foto: Ivars Veiliņš
Pasaules čempionātā Liene plāno startēt čempionātu Amerikā teic ūdensmoto sportiste Liene Allere.
lietu, un tā nu Liene sākusi braukt. trijās klasēs – SKI Stock, SKI Limited un
«Atceros, aizbraucu uz pirmajām sacensī- SKI Ladies LTD. Lai sasniegtu rezultātus, uz veiksmi.
Dos ceļu jaunajiem
bām Igaunijā, pirms tam pāris reižu biju sportiste smagi strādā. Liene trenējas
Sportiste uzsver, ka liels pluss ir arī tas,
Liene ne tikai piedalās sacensībās, bet
patrenējusies. Tas bija ļoti smagi, man katru dienu – skrien, brauc ar velosipēdu ka šosezon viņai pievienojies mehāniķis ir arī Latvijas Ūdensmotociklu sporta
sāpēja visas malas, visu laiku nepameta vai darbojas trenažieru zālē, reizi nedēļā ir Jānis Krastiņš. «Mēs saderam kopā kā asociācijas biedre. Viņas mērķis ir podoma, ko es te īsti daru, un pie tā visa treniņš uz ūdens un sezonas laikā vēl katru cimds ar roku. Viņš mani vēro no krasta pularizēt sporta veidu Latvijā un tam
man vēl uzskrēja virsū Igaunijas sportis- sestdienu sacensības. «Es joprojām trenējos un dod norādes, es sevi analizēju uz ūdens, piesaistīt vairāk daiļā dzimuma pārstāte. Biju gandrīz noslīcinājusi moci, tāpēc uz ūdens un darīšu to, kamēr nepiesalšu pie un kopā mums izdodas ļoti labi,» norāda ves, tādējādi spēcinot vietējo čempionātu.
sēdēju malā un raudāju, bet tieši tajā moča,» smej sportiste. Viņa ir pārliecināta, L.Allere. Pagājušajā gadā viņa pati bijusi «Šogad klāt nākušas dažas dāmas, un
brīdī es sapratu – jāizlemj, vai vēlos ar ka pasaules čempionātā spēs parādīt visu, sev mehāniķis un taisījusi moci, tāpēc jo var teikt, ka mūsu rindas pamazām
to nodarboties nopietni vai tikai braukt ko ieguldījusi līdz tam, viņa vairāk paļaujas īpaši spēj novērtēt, kāds ieguvums ir labs kļūst kuplākas. Tāpēc esmu nolēmusi
prieka pēc,» atceras L.Allere.
tieši uz savām prasmēm un spēku, nevis mehāniķis.
nākamajā sezonā vairs nestartēt sieviešu
Jāpiebilst, ka pasaules čempionātā konkurencē, lai dotu ceļu jaunajām sporūdensmoto sportā ir piedalījušies vairāki tistēm,» stāsta Liene. Viņa sev meklēs
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
OKTOBRĪ
sportisti no Latvijas, bet lielākais panākums jaunus izaicinājumus, un viens no tiem
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas
ir Nellijas Šlēgelmilhas uzvara 2006. gadā. ir dalība GP klasē, kurā startē spēcīgākie
Pēdējos gados gan bijis klusums, bet Liene ir sportisti un kurā atļauti jebkādi uzlaboDatums
Kursi
apņēmības pilna pārvest mājās zeltu.
jumi mocim.

Rīt, lai piepildītu savu sapni un
piedalītos pasaules čempionātā, uz ASV dosies ūdensmoto
sportiste Liene Allere. «Vasarā,
kad pirmo reizi ieminējos, ka
varētu piedalīties pasaules
čempionātā, tā bija vairāk gribēšana bez reāla seguma, bet
tagad es zinu skaidri – braukšu!
Ieguvēja būšu, vien aizbraucot
uz Ameriku, neatkarīgi no
rezultātiem, bet zelts mājās
ir jāpārved – ja ne šogad, tad
nākamgad noteikti,» teic sportiste.

04.10. - 23.03. Angļu valoda - augstākais līmenis, C1
04.10. - 23.03. Angļu valoda - augstākais līmenis, C2

Skaistumkopšanas salons

MONTE KRISTO

05.10. - 04.11. Lietvedība
05.10. - 23.11. Fotodizaina pamati
05.10. - 31.03. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
06.10. - 28.03. Vācu valoda - pamata līmenis, A1
07.10. - 11.11. Veidojam filmu
12.10. - 14.12. Šuj un modelē pati

sadarbībā ar

aicina darbā speciālistus šādās vakancēs:
friziermeistari, nagu kopšanas meistari, permanentā make up un skropstu
pieaudzēšanas meistari.
Perspektīvā piedāvājam apmācību, izaugsmes iespējas,
komfortablus un drošus darba apstākļus
Jelgava, Lielā iela 49, tālrunis 26181915, e-pasts: salons-mk@inbox.lv.

12.10. - 21.12. Mājas interjers komfortam un labsajūtai

26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
27.10. - 16.02. Krievu valoda - pamata līmenis, A1
27.10. - 16.02. Lietuviešu sarunvaloda

9. oktobrī – Ādolfa Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera
nāk joki...». Biļešu cena: Ls 1; Ls 0,50 (skolēniem un pensionāriem).
Plkst.12 – festivāla atklāšana. Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde
Ā.Alunāns «Pašu audzināts». Režisore L.Ņefedova (kultūras nama Lielajā zālē).
Plkst.13.30 – Liepājas Metalurgu tautas teātra viesizrāde A.Eglītis
«Karmen, Karmen!». Režisore D.Kandēvica (Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja
– no Uzvaras ielas).

Plkst.15 – Skrīveru teātra viesizrāde A.Upīts «Apburtais loks». Režisors

27.10. - 20.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2

J.Kalvišķis (kultūras nama Lielajā zālē).

27.10. - 20.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2

Plkst.17.15 – Kokneses teātra viesizrāde E.Sniedze «Kreisais pagrieziens».
Režisore I.Strazdiņa (Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).

27.10. - 20.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

 2. oktobrī pulksten 10.30 – Jelgavas
pilsētas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā
(Jelgavas Sporta hallē).
 2. oktobrī pulksten 12 – Zemgales rudens maratons, Latvijas, Baltijas čempionāts
smaiļošanā un kanoe airēšanā (airēšanas bāzē
Pasta salā).
 2. oktobrī pulksten 14 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK
«Kuldīga» (ZOC).
 3. oktobrī pulksten 11 – LJBL spēles meitenēm (Jelgavas Sporta hallē).
 5. oktobrī pulksten 13 – Jelgavas pilsētas
skolēnu spartakiāde: rudens krosa stafetes
(1991. – 2000. dzimšanas gads) (Jelgavas 6.
vidusskolā).
 9. oktobrī pulksten 9 – Jelgavas pilsētas
atklātās sacensības makšķerēšanā no laivas
«Lielupes līdaka 2010» (Lielupē, aiz airēšanas
bāzes Pils salā).
 9. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 10. kārta, otrais
Andra Maska piemiņas kauss (Jelgavas 6.
vidusskolā).
 9. oktobrī pulksten 11 – LJBL spēles zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 10. oktobrī pulksten 11 – LJBL spēles
meitenēm (Jelgavas Sporta hallē).

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

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!
Darba piedāvājumu un darba meklēšanas
sludinājumus, kā arī licencētas izglītības
iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

var iesniegt pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214 pirmdienās no plkst.8 līdz 17, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 16,
piektdienās no plkst.8 līdz 13.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu naktīs vai maiņās. Var
strādāt par sargu. Tālrunis 28483563.
Ņemšu aprūpē vientuļu cilvēku pret tiesībām īrēt istabiņu. Tālrunis 29930939.
Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontus (santehnika, elektroinstalācija, apdares
darbi). Tālrunis 28861525 (Jānis).
Sieviete (47) meklē apkopējas darbu vakaros. Tālrunis 28257103 (zvanīt vakaros).
Vīrietis (50) meklē darbu. Vēlams dzīvot uz
vietas. Tālrunis 27174035.
Pensionāre var pieskatīt bērnu, vēlams no
2 gadu vecuma, Pārlielupes pusē.
Tālrunis 25967466.

13.10. - 22.12. Adobe Photoshop
13.10. - 02.03. Florista darba pamati
21.10. - 22.12. Datordizaina pamati
25.10. - 14.03. No puķu dobes līdz daiļdārzam

Sporta pasākumi

Plkst.19.30 – R.Blaumaņa Madonas teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši».
Režisore S.Strade (kultūras nama Lielajā zālē).

Plkst.21.15 – piemiņas brīdis pie Ādolfa Alunāna pieminekļa Jāņa parkā.

Vīrietis (42) meklē patstāvīgu darbu. Ir B,
C, D1 kategorijas autovadītāja apliecība.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 26084566.

Aizsaulē aizgājuši
JEVDOKIJA ČEPEĻEVA (dz. 1928. g.)
MARIANNA KREPICA (dz. 1936. g.)
VASILIJS KUČERENKO (dz. 1928. g.)
GAĻINA GREIDĀNE (dz. 1915. g.)
TĀLIS LAPIŅŠ (dz. 1938. g.)
NATĀLIJA JEROŠČENKO (dz. 1923. g.)
ALEKSANDRA AKIMOVA (dz. 1926. g.)
LEONS ROZENLAUKS (dz. 1952. g.).
Izvadīšana 30.09. plkst.13 no
Zanderu kapličas uz Līvbērzes kapiem.
ERNA OZOLIŅA (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 30.09. plkst.11 Baložu kapsētā.
JUZEFA ZIEMELE (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 1.10. plkst.14 no Meža kapu
kapličas uz Apšūtu kapiem.
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4. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1076.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 74. sērija.
9.55 «Cilvēku planēta. Tasmanijas reindžere». Dokumentāla filma.
11.10 «De facto».*
11.50 «Eirobusiņš».*
12.20 «Kasandras sapnis». Trilleris. 2007.g.
14.30 «Šeit un tagad».*
15.10 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.10 «lai dzīvo bērni! 6». Videofilma.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 44.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1076.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 75. un 76.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Akadēmiķis Jānis Stradiņš». LTV videofilma.
22.05 «Viss notiek».
22.35 «Latvija var!» Kad divi jauni cilvēki pirms četriem
gadiem nolēma izveidot jauna tipa materiālu
ražotni, viņiem nebija ne jausmas, ko tas nozīmē.
Tagad jau gūta zināma pieredze.
Uzņēmums Plastic Technologies ražo koka-plastmasas kompozītmateriāla terases dēļus un meklē
arvien jaunas attīstības iespējas. Arī krīzes laikā
uzņēmums apgūst jaunus eksporta tirgus Eiropā.
Iesaki savu Latvija var! varoni www.latvijavar.lv
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».*
23.50 «De facto».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.35 «Joka pēc». Seriāls. 1.sērija.
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
362. (noslēguma) sērija.
13.00 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 3.sērija.
Pirms 1956. gada revolūcijas Varadero bija bagāto
amerikāņu atpūtas vieta. Sākumā Varadero pussalā
bija tikai dažas zvejnieku būdiņas, kurām bija lemts
pazust, kad 30. gados te ieradās amerikāņu miljonāri. Tagad Varadero ir iecienīta atpūtas vieta.
13.30 «Dabas taka».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas Spartak
– Rīgas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 2.sērija.
17.00 «SeMS».
18.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.25 KHL – NHL pārbaudes spēle. Sanktpēterburgas SKA
– Karolīnas Hurricanes. Tiešraide. Pirmo reizi
šāds projekts – spēkiem mērosies divu pasaulē
spēcīgāko hokeja līgu komandas. SKA vienība ir ļoti
labi nokomplektēta, un tajā spēlē daudz bijušo NHL
zvaigžņu, labu hokejistu netrūkst arī Hurricanes.
21.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
21.30 «Tavs auto».
22.00 «Divi ceļi» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 3. un 4.sērija.
23.55 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 30.sērija.
10.05 «Vasara uz salas». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 2.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.05 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 279.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 106.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 219.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 220.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
23.00 «Mentālists». ASV seriāls. 19.sērija.
23.55 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 17.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.50 «Izšķirošā balss». ASV liriska komēdija. 2008.g.
3.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.20 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 219. un 220.sērija.

TV3
5.00 «FIB aģente Sjū 3». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 3.
un 4.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 39.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «TV veikala skatlogs».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
11.00 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 826. un 827.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».

tv programma
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 40.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.20 «Medikopters 6». Seriāls. 8.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 160.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 52., 53. un 54.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 236.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». ASV realitātes šovs. 39.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 214.sērija.
Kazino tiek noslepkavota jauna sieviete. Somiņas
saturs liecina, ka viņa ir prostitūta. Taču Deivs
apgalvo, ka tā ir laika ziņu vadītāja Didī Čeisa no
Bārstovas televīzijas. Rejs pilsētas ielās meklē
prostitūtu Madlēnu Brigsu. Viņš apsolījis meitenes
mātei Maiami, ka pārvedīs viņas meitu mājās.
Izmeklēšanā atklājas, ka Didī un Madlēna ir
dzīvojušas vienā istabā.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 13.sērija.
2.10 «Trakie ķurķī». ASV komēdija. 1980.g.
4.05 «Ellīgās mājas». Lielbritānijas dokumentālu filmu cikls.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

5. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1077.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 75. un 76.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Prieks». Telefilma Rīga dokumentāla filma.
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Mantojums». Vācijas romantiska komēdija. 2004.g.
13.50 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1077.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 77. un 78.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». LTV erudīcijas spēle atgriežas LTV1 kanālā jaunā laikā
– otrdienās plkst. 21.55. Spēles vadītājs Uģis
Joksts piedāvās skatītājiem inteliģentu erudīcijas
pārbaudi, kurā divas vai trīs cilvēku komandas
atbildēs uz 10 jautājumiem, veidojot intrigu, kurš
trijnieks būs veiksmīgāks un pieteiks sevi spēlei,
kurā balva būs lati.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabiņģis un
geštaltterapeite Solvita Vektere.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.50 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
12.40 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.10 KHL – NHL pārbaudes spēle. Sanktpēterburgas SKA
– Karolīnas Hurricanes.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 3.sērija.
Skaistā, taču ļaunā burve Rumina mēģina pavedināt Sindbadu un iesaista viņu cīņā ar Gozu,
puscilvēku – pusburvi. Cīniņš ir uz dzīvību un
nāvi, taču Sindbadam visbeidzot izdodas izraisīt
līdzjūtību savā pretiniekā.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
21.00 «Meklējot Budu». Afganistānas ekspedīcija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».

22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 1.sērija.
23.50 «Kaislību noziegumi». Kanādas un ASV trilleris. 2005.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 31.sērija.
10.05 «Vientuļais vilks». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 3.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.05 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 280.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 107.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 221.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 222.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brauciens pretī laimei. Arizona». Melodrāma. 2008.g.
23.00 «Mentālists». ASV seriāls. 20.sērija.
23.55 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 18.sērija.
1.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 11.sērija.
1.50 «Īsts noziegums». ASV krimināldrāma. 1999.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 221. un 222.sērija.

TV3
5.00 «FIB aģente Sjū 3». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 5.
un 6.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 40.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 236.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 828. un 829.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 41.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 9.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 161.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 55., 56. un 57.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 237.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 24.sērija. Hausam
patrāpījies kārtējais interesantais pacients
– pēc smadzeņu operācijas viņa personība ir
sadalījusies, un viena no personības daļām ir
neciešami tieša un līdz nepieklājībai atklāta.
Arī Hauss parasti neizceļas ar smalkjūtību un
iecietību, bet viņa attiecības ar Kadiju kļuvušas
vēl saspīlētākas pēc kopā pavadītās nakts, un
viņš nespēj sākt atklātu sarunu.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 170.sērija.
23.00 «Neiespējamā bēgšana». ASV trilleris. 1994.g.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 1.sērija.
1.55 «Bagsijs, Lasvegasas karalis». ASV drāma. 1992.g.
4.15 «Ellīgās mājas». Lielbritānijas dokumentālu filmu cikls.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

6. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1078.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 77. un 78.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
13.55 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 30. septembris
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Par dzīves aktualitātēm – jaunākajās grāmatās. Ieskats režisores
Vijas Beinertes radošajā darbā. Dzeja un esejas
kā viņas pārsteidzoši atklātās atziņas par dzīvi,
ticību un mīlestību. Pārdomas kopā ar Jāni Peteru,
Ludmilu Azarovu, Viju Kilbloku, Mārtiņu Braunu
u.c. Ojāra Vācieša muzejā.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1078.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 79. un 80.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Spēlmaņu cilts». Olga Dreģe. 1998.gada ieraksts.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
13.00 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 5.sērija.
Pie ekvatora tālu no Kenijas safari – Lamu salā
– ir pludmale Šeila. Gluži tāpat sauc tuvējo ciemu. Kāpu aizsegā dus mežonīga neskarta sala...
Senlaiku arābu kuģu ritmā, ēzelīšu lēnajā gaitā
un senā islama skaņās ap tūkstoti iedzīvotāju, arī
ap 50 rietumnieku, vada savas dienas Šeilā tālu
prom no pasaules kņadas.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.10 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nīderlande – Dānija. 2010.g.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 4.sērija.
17.00 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL – NHL pārbaudes spēle. Rīgas Dinamo – Fīniksas Coyotes. Tiešraide. Arī rīdziniekiem ir tas gods
savā arēnā uzņemt vienu no NHL komandām, jo
atmosfēra Arēnā Rīga vienmēr bijusi fantastiska.
Izcils hokejs gaidāms arī šovakar, kad varēs
salīdzināt savus spēkus ar NHL komandu.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 «Ātruma cilts».
22.55 «TV motors».
23.25 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 32.sērija.
10.05 «Ferma pie Mēlera ezera». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 4.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.05 «Bena desmitnieks. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 281.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 108.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 223.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 224.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 1.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 21.sērija.
24.00 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 19.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 12.sērija.
1.55 «DOA: dzīvi vai miruši». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2006.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 223. un 224.sērija.

TV3
5.00 «Eco Challenge izturības cīņa». Izdzīvošanas
sacensības. 1.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 7.
un 8.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 41.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 237.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 830. un 831.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 42.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 10.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 162.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 58., 59. un 60.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 238.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 7.sērija.
22.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
0.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.55 «Izvirdums». Kanādas drāma. 2008.g.
3.25 «Karātavas». ASV trilleris. 2001.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

7. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1079.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 79. un 80.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Planētāji Andu vējos». Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1079.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 81. un 82.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 8.sērija.
22.35 «Tev ir tiesības!»
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabiņģis un
geštaltterapeite Solvita Vektere.
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Spēlmaņu cilts». Pēteris Liepiņš. 1993.gada ieraksts.

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.45 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
12.45 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 6.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 KHL – NHL pārbaudes spēle. Rīgas Dinamo – Fīniksas Coyotes.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 5.sērija.
17.00 «SeMS».
17.45 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 3.sērija. Aģentūrā vēršas
kāds Stockis, apgalvodams, ka uz vecās šosejas
spokojoties. Tur uzbrūkot braucējiem un atņemot
naudu un dokumentus. Andrejevs un Marija dodas
uz notikuma vietu un netālu no tās atrod sporta
bāzi. Kopā ar vietējo milici viņi iekļūst nometnē,
kur kādu no austrumu cīņu veidiem apgūst meiteņu komanda, un drīz vien saprot, kur meklējams
vainīgais, taču galvenais ir iegūt pierādījumus.
18.30 VTB basketbola līgas spēle. Kalev – VEF/Rīga.
Tiešraide. Vefieši krietni papildinājuši sastāvu un
šosezon ir gatavi pacīnīties jau par augstākām
vietām VTB līgā. Pati līga arī paplašinājusies, un
interese par šīm spēlēm noteikti būs lielāka.
20.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.05 «Ziemeļu puse».
21.35 «Ar makšķeri».
22.05 «Ūdens noslēpumi». Dokumentāla filma. 2008.g.
23.00 «Ķēniņa Zālamana raktuves». Vācijas un ASV
piedzīvojumu filma. 2004.g. 1.sērija.
0.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 33.sērija.
10.05 «Lēciens nezināmajā». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 5.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 30. septembris
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 5.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 282.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 109.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 225.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 226.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 22.sērija.
24.00 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 20.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.55 «Sātana izdzinējs. Sākums». Šausmu filma. 2004.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 225. un 226.sērija.

TV3
5.00 «Eco Challenge izturības cīņa». ASV izdzīvošanas
sacensības. 2.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 9.
un 10.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 42.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 238.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 832. un 833.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 43.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 11.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 163.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 61., 62. un 63.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 239.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 71.sērija. Slidotavā tiek noslepkavots brīvprātīgais ugunsdzēsējs,
taču līķi atrod iesalušu ezerā. Sākas izmeklēšana.
Izrādās, Būts nevar piedalīties, jo ir personiski
iesaistīts lietā – upuris ir viņa sāncensis hokejā,
ar kuru viņš slepkavības vakarā visu klātbūtnē nopietni sastrīdējies. Tā kā viņš kļuvis par aizdomās
turamo, izmeklēšana jānodod citam aģentam.
22.00 «Kurjers». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
23.55 «Kinomānija».
0.25 «Dubultredze». Honkongas un Taivānas trilleris. 2002.g.
2.20 «Ķīniešu bēres». Ķīnas komēdija. 2001.g.
4.05 «Medikopters 6». Seriāls. 11.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

8. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 31.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 81. un 82.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 4.sērija.
14.25 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 30.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 31.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 83.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 37.(noslēguma) sērija.

23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.45 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 6.sērija.
12.15 «Ūdens noslēpumi». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.10 VTB basketbola līgas spēle. Kalev – VEF|Rīga.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 6.sērija.
Sindbadam izsaka piedāvājumu Baronijas valdnieks
Kalels. Viņš sola apbērt Sindbadu ar zeltu, ja tas
piekritīs cīņai ar samuraju Tetsu. Izrādās, ka nevienam vēl nav izdevies uzveikt nežēlīgo samuraju.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 45.sērija. Izdzīvojušie Mutantu
X biedri iepazīstas ar noslēpumaino Leksu, kurš
liek viņiem apšaubīt savu pasaules pārliecību.
Ekhārts sagūsta Brenanu, lai uzzinātu bāzes
atrašanās vietu. Draugiem ir jādodas viņu glābt.
20.45 «Zveja» (ar subt.).
21.15 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Grieķija – Latvija. Tiešraide. Latvijas izlase
aizvadīs savu trešo atlases spēli jaunajā ciklā,
un pagaidām mūsu bilance ir līdzsvarota – viena
uzvara un viens zaudējums. Izbraukumā Grieķija
noteikti būs favorītu lomā, taču jācenšas izmantot
savas izdevības pretuzbrukumos.
23.55 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
0.25 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 34.sērija.
10.05 «Vasaras māja». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 6.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 283.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 110.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 227.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 228.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
23.00 «Apkopējs». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
0.35 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
2.00 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
2.55 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 227. un 228.sērija.

TV3
5.00 «Eco Challenge izturības cīņa». ASV izdzīvošanas
sacensības. 3.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 11.
un 12.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 43.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 239.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 834. un 835.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 44.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 12.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 164.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 64., 65. un 66.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mīlas guru». ASV komēdija. 2008.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Varonis». Piedzīvojumu drāma. 2002.g.
2.20 «Nakts bērni». ASV un Kanādas šausmu filma. 1992.g.
3.55 «Ellīgās mājas». Lielbritānijas dokumentālu filmu cikls.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».

TV programma
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.45 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

9. oktobris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 26. (noslēguma) sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 30.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 6.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 37.(noslēguma) sērija.
12.45 «Kad vēji dzied burās». Koncerts.*
15.05 «No LTV videofondiem». «Spēlmaņu cilts». Anta Klints.*
15.45 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Planētāji Andu vējos». Dokumentāla
filma. Līdzīgi kā sērfotāji brauc ķert vislabākos viļņus
uz Havaju salām, tā planieristi dodas uz Andiem, lai
meklētu kalnu aizvējā radušos varenos vēja viļņus,
kuri ļauj planēt kilometriem augstu un tālu. Bet
planētāji ne tikai cenšas sasniegt jaunus augstuma
un tāluma rekordus. Planieris ir aprīkots ar speciālu
tehniku aizvēja viļņu pētīšanai, jo tie rada bīstamās
turbulences, kuru dēļ notiek aviokatastrofas.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Ielas garumā». Zvaigžņu, Ata, Terēzes un Rūdolfa ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.15 «Kāzu rīkotāja». Romantiska komēdija. 2001.g.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Rīgas brīvostai – 810». I.Busuļa koncerts.*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Voskresenskas Himik. Tiešraide. Voskresenskas komandu uzskata par vienu no spēcīgākajām MHL līgā,
taču rīdzinieki savā debijas sezonā jau no paša
sākuma pierādīja, ka ar viņiem jārēķinās jebkuriem pretiniekiem. Nav joka lieta – pēc astoņām
kārtām HK Rīga bija pirmajā vietā visā līgā!
15.20 «Relikviju medniece». Seriāls. 65.sērija.
16.15 Latvijas stiprinieku sacensības.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņijnovgorodas Torpedo. Tiešraide. Rīdzinieki
turpina spēlēt savu skatītāju priekšā, un šoreiz
pretiniekos ir visai sīkstā Torpedo komanda. Skatītāji gandrīz vai dzen uz priekšu savus hokejistus
un sagaida no rīdziniekiem tikai un vienīgi uzvaru.
19.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
19.55 «Ķēniņa Zālamana raktuves». Vācijas un ASV
piedzīvojumu filma. 2004.g. 1.sērija.
21.25 «Džeks Hanters. Ehnatona kapenes».
ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.05 «Krējums... saldais».*
23.35 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņijnovgorodas Torpedo.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 10.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 6.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 1.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Žaka pedālis».
10.30 «Meklējot Kamelotu». ASV animācijas filma. 1998.g.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.15 «Ekstrēms tuvplānā».
16.00 «Kā tikt galā». ASV traģikomēdija jauniešiem. 2003.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs.
23.25 «Mīlas dziesma Bobijam Longam». Drāma. 2004.g.
1.40 «Slepkavība Baltajā namā». Detektīvfilma. 1997.g.
3.25 «Apkopējs». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Eco Challenge izturības cīņa». ASV izdzīvošanas
sacensības. 4.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 9.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.30 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 8.sērija.
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8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.55 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
9.50 «Iepirkšanās rokenrols». 7.raidījums.
10.25 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.00 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 13.sērija.
12.00 «Kinomānija».
12.35 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Mīlas guru. ASV komēdija. 2008.g.
14.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 6.raidījums.*
18.00 «Ledus laikmets 2: atkusnis». Animācijas filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Zvaigžņu putekļi». ASV un Lielbritānijas fantāzijas
piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.55 «Holivudas policisti». Kriminālkomēdija. 2003.g.
1.05 «Radio». ASV sporta drāma. 2003.g.
3.00 «Varoņu kalns». Austrālijas drāma. 2002.g.
4.50 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.35 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Neviens nezina par seksu» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 2006.g.
19.05 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.50 «Lielceļš» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV
trilleris. 1996.g.
23.35 «Palmeto» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV un
Vācijas spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

10. oktobris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 1.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 31.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Sieviešu ciems». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
16.50 «Rieksts». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.55 «Viesnīca». Filmu studijas AB animācijas filma.
17.05 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Province».
19.00 «Es varu būt premjerministrs». Jaunā TV spēle meklēs
jaunus līderus un talantus, aktīvi domājošu paaudzi,
cilvēkus vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri ir gatavi
cīnīties un aizstāvēt savu viedokli par dažādām
sabiedrības pārvaldes un starptautiskām tēmām,
kuriem ir jaunas neordināras idejas Latvijas attīstībai
un kuri tuvākā nākotnē varētu veidot Latvijas politiku.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Jūras vilks». Piedzīvojumu drāma. 2008.g. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Ziemeļu puse».
23.40 «Savvaļas rozes». Seriāls. 9.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*

11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 Latvijas stiprinieku sacensības.*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņijnovgorodas Torpedo.*
16.05 «Relikviju medniece». Seriāls. 66. (noslēguma) sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Voskresenskas Himik. Tiešraide. Otro dienu pēc kārtas
abas komandas sacentīsies savā starpā.
19.20 «Baltais vilciens» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
20.45 «Londonieši». Seriāls. 15.sērija.
21.35 «Slēgtais loks». Francijas un Itālijas trilleris. 2009.g.
23.15 «Džeks Hanters. Ehnatona kapenes». Piedzīvojumu
filma. 2008.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša
programma.
6.25 «Pastaiga ar briesmoņiem». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē». Sirmā Latgale. 5.raidījums Silovi.
10.40 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
12.30 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.10 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
17.00 TIEŠRAIDE! «Maģiskās kāzas Molā». Svinīgā ceremonija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
23.15 «Vīrietis un sieviete». Francijas melodrāma. 1966.g.
1.15 «Mīlas dziesma Bobijam Longam». Drāma. 2004.g.
3.10 «Slepkavība Baltajā namā». Detektīvfilma. 1997.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Eco Challenge izturības cīņa». ASV izdzīvošanas
sacensības. 5.sērija.
5.50 «Dubultspēle 6». Seriāls. 10.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 7. un 8.sērija.
12.25 «Ledus laikmets 2: atkusnis». Animācijas filma. 2006.g.
14.10 «Zvaigžņu putekļi». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
16.35 «Mana labākā drauga kāzas».
Romantiska komēdija. 1997.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 7.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 7.raidījums. Tiešraide.
23.20 Formula-1. Japānas Grand Prix izcīņa.
1.55 «Matildes Diksonas rēgs». Trilleris. 2003.g.
3.25 «Plazma». ASV trilleris. 1988.g.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijsa filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žaka pedālis» (ar subt.). Autorraidījums.
18.00 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.15 «Mehāniskais apelsīns» (latv. val., ar subt. krievu
val.). Fantastikas kriminaldrāma. 1971.g.
0.40 «Erotiskie stāsti. Striptīza dejotāja» (latviešu val.).
Erotisks seriāls.

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

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

16. oktobrī plkst.15 – Laura Reinika koncerts «Es skrienu».
Skanēs pirmatskaņojumi no jaunā albuma un tautā jau iemīļotas melodijas. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

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

Kultūras pasākumi
9. oktobrī – Ādolfa Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera nāk joki...»
 Pulksten 12 – festivāla atklāšana. Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Ā.Alunāns «Pašu
audzināts». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem –
Ls 0,50 (kultūras nama Lielajā zālē).
 Pulksten 13.30 – Liepājas Metalurgu tautas teātra viesizrāde A.Eglītis «Karmen,
Karmen!». Režisore D.Kandēvica. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem –
Ls 0,50 (Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 Pulksten 15 – Skrīveru teātra viesizrāde A.Upīts «Apburtais loks». Režisors J.Kalvišķis
Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras nama Lielajā zālē).
 Pulksten 17.15 – Kokneses teātra viesizrāde E.Sniedze «Kreisais pagrieziens». Režisore I.Strazdiņa. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (Alunāna
teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 Pulksten 19.30 – Rūdolfa Blaumaņa Madonas teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši».
Režisore S.Strade. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras
nama Lielajā zālē).
 Pulksten 21.15 – piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa Jāņa parkā.
 30. septembrī pulksten 17 – Vairas Polmanes dzejas stunda. Ieeja – bez maksas
(«Pilsētas pasāžas» 2. stāvā, L.Grīnbergas mākslas galerijā).
 1. oktobrī pulksten 15 – Azemitologa svētki (Jelgavas pils pagalmā).
Pulksten 21 – Azemitologa svētku balle. Spēlē grupa «PeR», «G.A.T.E.R.S.», DJ Rudais.
Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1 (Jelgavas pils aulā).
 3. oktobrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde O.Konors «Roksija».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2 (pensionāriem); Ls 1 (skolēniem). Vietu skaits
ierobežots (Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 5. oktobrī pulksten 19 – starptautiskās teātra kompānijas «Domino teātris»
jaunais projekts. V.Allens «Sekss un grēkpilsēta». Režisors O.Šapošņikovs. Provokatīva
bez tabu komēdija par izskaidrošanos Ņujorkas augstākajā sabiedrībā. Izrāde nav
ieteicama personām, kuras jaunākas par 16 gadiem. Lomās J.Jarāns vai I.Kalniņš,
I.Kučinska, A.Ančevskis vai M.Eglinskis, S.Jevgļevska, Ē.Eglija. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6;
5 (kultūras namā).
 7. oktobrī pulksten 17.30 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagogu koncerts.
Ieeja – bez maksas (Mūzikas vidusskolas koncertzālē).
 8. oktobrī pulksten 13 – Jelgavas novada Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
 8. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
 13. oktobrī pulksten 18 – Rīgas Doma zēnu kora koncerts. Diriģents M.Klišāns.
Programmā G.F.Tēlemanis, J.S.Bahs, Š.Guno, F.Šūberts, A.Dvoržāks. Biļešu cena –
Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 14. oktobrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde J.Rainis «Lellīte
Lolīte». Izrāde bērniem no 2 līdz 9 gadu vecumam. Režisore V.Blūzma. Dzejas cikls,
papildināts ar A.Žilinska bērniem rakstītajām dziesmām R.Petrauska apdarē. Biļešu
cena – Ls 1 (kultūras namā).

Izstādes
 30. septembrī pulksten 19 – Lindas Freibergas gleznu izstādes «Viss ir svarīgs»
atklāšana (galerijā «Suņa taka»).
 1. oktobrī pulksten 14 – fotogrāfa Arņa Janova pirmā personālizstādes «100%
Latvija. Panorāmas» atklāšana. Jelgavas kultūras namā pirmo reizi panorāmas foto
grāfijas (kultūras nama 2. stāvā).
 No 7. oktobra – Tautas gleznošanas studijas vadītājas Andas Kalniņas personālizstāde (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 No 7. oktobra – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku Andas Kalniņas audzēkņu
darbu izstāde. Gleznas (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 Līdz 10. oktobrim – Jelgavas novada tautas mākslas meistaru darbu izstāde «Pilnu
pūru darināju» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. oktobrim – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde «Pilsēta 2020» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 19. oktobrim – plenēra izstāde «Bauskas vasara» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. novembrim – stikla darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

100 procenti Latvijas panorāmas
 Ritma Gaidamoviča

«Tā ir mana pirmā personālizstāde, kuras viens no
pamatmērķiem ir parādīt
to, ka Latvijā vēl ir, uz ko
paskatīties, ka viss vēl nav
izpostīts, apbūvēts. Parādīt
to, ka mums nav jābrauc
tikai uz iekoptiem parkiem,
dabas takām, lai redzētu
mūsu valsts dabas krāšņumu,» tā par izstādi «100%
Latvija. Panorāmas» saka
tās autors jaunais fotogrāfs
Arnis Janovs, uz kura izstādes
atklāšanu ikviens aicināts rīt,
1. oktobrī, pulksten 14.
Kaut arī Arnis ir īsts rīdzinieks, par
savas pirmās izstādes norises vietu viņš
izvēlējies mūsu pilsētu Jelgavu. Te esot
īstā vieta un labvēlīgākie apstākļi, lai
visu sāktu. «Tiesa, es kā cilvēks, kurš
dzīvo Daugavas labajā krastā, vairāk
esmu pievērsies Vidzemei, tāpēc izstādē
būs vairāk dabas skatu no šī reģiona,
ne Zemgales,» stāsta Arnis. Viņš uz
Jelgavu šodien nogādās 25 lielformāta

Ceturtdiena, 2010. gada 30. septembris

162. dzimšanas diena
ar piecām izrādēm
Ādolfa Alunāna
dienu izrāžu festivāls «No aktiera
nāk joki...» teātra
mīļus 9. oktobrī
kopā aicinās jau
12. reizi. Alunāna teātra aktieri
šobrīd turpina
nopietnu gatavošanos festivālam, lai
uzņemtu viesus un
izrādītu Ā.Alunāna
pirmo oriģināllugu «Pašu audzināts». Tā sarakstīta
1869. gadā, bet
par aktuālu tēmu
arī šodien – īstās
sievietes meklējumiem.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ādolfiem vārda diena bija
pirmdien, taču tālu vairs nav
arī 11. oktobris, kad dzimis
latviešu teātra tēvs Ādolfs
Alunāns. Par godu viņa jubilejai tradicionāli Jelgavā, šoreiz
gan divas dienas agrāk, 9.
oktobrī, notiks Alunāna dienu
izrāžu festivāls «No aktiera
nāk joki...». Piecas izrādes,
tostarp Alunāna pirmā oriģinālluga «Pašu audzināts», būs
veltīta teātra tēva nu jau 162.
dzimšanas dienai.
«Jā, bija laiks, kad svinējām un izrādes
rādījām nedēļu no vietas, taču šābrīža
situācija likusi mazliet piebremzēt. Taču,
neskatoties uz to, tradīcijas laists zudumā nevaram atļauties, jo ir pienākums
pieminēt Ādolfu Alunānu, un festivāls
būs,» atzīst Ā.Alunāna Jelgavas teātra
direktors Arvīds Matisons. Festivāls «No
aktiera nāk joki...» notiks, vēl joprojām
ievērojot sākotnējo teātra festivāla ideju
– izrādīt vienīgi oriģināldramaturģijas
iestudējumus. Pamatojot šo domu,
režisore Lūcija Ņefedova atgādina: «Ja
tauta neciena un neatzīst savu nacionālo
dramaturģiju un teātri to neiestudē, bojā
iet nacionālais teātris un mirst tautas
valoda. Tāpēc mēs katru gadu teātra tēva
Ā.Alunāna dzimšanas dienā cenšamies
pulcināt latviešu amatierteātrus pie
sevis Jelgavā, lai spēlētu latviešu dramaturģijas darbus. Jāpiebilst, ka šogad
izvēlēti ļoti veiksmīgi darbi, tāpēc vēlētos
iedrošināt skatītājus apmeklēt festivāla
izrādes.» Šis festivāls no iepriekšējiem
atšķirsies ar to, ka visas izrādes notiks
vienā dienā, kad skatītājus gaida labu
emociju un teātra gaisotnes piesātināta
diena Jelgavas kultūras namā.

fotogrāfijas. «Tās ir panorāmas, kas tapušas pēdējo trīs gadu laikā. Uz Jelgavu
vedu labākās,» tā Arnis. Lielformāta
fotogrāfiju augstums ir 40 centimetri,
bet platums svārstās no 60 līdz pat 137
centimetriem. «Man ļoti patīk nepie- No Liepājas labākā
radināta daba, taču jāatzīst, ka Latvijā Kurzemes «Gada izrāde»
«Latvijā šobrīd ir ap 300 dramatisko
šādu vietu kļūst aizvien mazāk. Ja ir,
tad tās ļoti jāmeklē. Manuprāt, man tas
izdevies, tāpēc ļauju savus atradumus Muzejs svētdienās slēgts
aplūkot arī skatītājiem,» tā jaunais No 1. oktobra izmaiņas Ģederta Eliasa
fotogrāfs. Tiesa, viņš atzīst, ka pirms Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
pāris gadiem ambīcijas bijušas lielas: darba laikos. Tas nozīmē, ka tā saucamajā
«Gribēju kļūt par «pilna laika» dabas fo- ziemas periodā, kas ilgst no 1. oktobra
togrāfu, jo tādu Latvijā nav daudz, taču līdz 30. aprīlim, muzejs apmeklētājus
ātri vien sapratu, ka tas nav iespējams.» nepieņems svētdienās. Svētdiena pārIkdienā viņš ir programmētājs. Kā pats celta uz trešdienu, un tas nozīmē, ka
saka, fotografēšana ir kā vaļasprieks muzejs apmeklētājiem atvērts trešdienās,
starp cipariem reizēs, kad galva sāk ceturtdienās, piektdienās un sestdienās
degt. «Manuprāt, šajā izstādē daudzas no pulksten 10 līdz 17. «Šādas izmaiņas
bildes ir unikālas ar to, ka uzņemtas ieviestas, jo vasarā pilsētā ir daudz tūatbilstošos laika apstākļos. Piemēram, ristu, kuri labprāt brīvdienās pie mums
šīs ziemas sarma,» tā fotogrāfs. Viņš viesojas, bet rudenī un ziemā mūsu
atklāj, ka katrs skatītājs no izstādes galvenā auditorija ir skolēni un studenti.
noteikti paņems ko citu. «Mans nolūks Tieši tāpēc svētdienas «iemainījām»
ir parādīt, cik skaista ir Latvijas daba, pret trešdienām, dodot iespēju vairāk
varbūt tas varētu atturēt pamest mūsu skolēniem atnākt pie mums,» tā muzeja
valsi,» tā Arnis, piebilstot, ka šī izstāde direktores vietniece Marija Kaupere.
būs klasiska – visiem saprotami darbi.

kolektīvu, taču mēs uz festivālu esam uzaicinājuši dažus no tiem, kuriem līmenis
ir augstāks nekā vairumam. Jādomā taču
arī par Jelgavas skatītāju, kas, mūsuprāt,
jau uzstādījuši savu vērtējuma latiņu
un gaida profesionālu sniegumu,» atzīst
A.Matisons. Šis ir nopietns, klasisks festivāls, atzīst arī ciemiņi. «Alunāna dienu
festivāls ir latviešu klasika. Šķiet, tieši
tāpēc mēs pirmo reizi šeit nokļūsim šogad, jo pa ilgiem laikiem esam iestudējuši
latviešu autora Anšlava Eglīša komēdiju
«Karmen, Karmen!», kas mums izrakstīja ceļazīmi uz Jelgavu,» teic Liepājas
Metalurgu tautas teātra režisore Daina
Kandēvica. Liepājnieki uz Jelgavu vedīs
A.Eglīša «Karmen, Karmen!», par kuru
paši saka tā: «Tā būs situāciju komēdija
par kultūras vērtībām, latviskumu. Es
pat gribētu teikt, ka pieiesim šai izrādei
ar mazliet satīrisku skatījumu.» Jāpiebilst, ka izrāde konkursā «Gada izrāde»
atzīta par labāko Kurzemē. «Izrāde skatītājiem ļaus pasmieties katram pašam
par sevi,» tā režisore.

kādā ģimenē.» Šī izrāde ļaus padomāt
par to, ka ne visas ģimenes, kuras no
ārpuses ir tik priekšzīmīgas, tādas ir arī
iekšpusē. Eksperti par šo izrādi smejot:
«Te ir gan sviests, gan margarīns, gan
sāls vienkopus.»

Jelgavā Reiniks ar «Es skrienu»

«Suņa takā» Linda Freiberga

16. oktobrī Jelgavā uzstāsies dziedātājs Lauris
Reiniks. Viņš par godu
savai Latvijas tūrei gatavo īpašu šovu ar nosaukumu «Es skrienu»,
un tajā būs klausāmi gan pirmatskaņojumi
no dziedātāja jaunā albuma ar tādu pašu
nosaukumu, gan tautā jau iemīļotas melodijas no iepriekšējiem albumiem. Šovā piedalīsies arī dejotāji un fona dziedātājas. Īpašs
darbs tiek ieguldīts gaismu režijā un video
montāžā, kas koncerta laikā skatītājiem un
klausītājiem sniegs iespēju labāko dziesmu
videoversiju izlasi vērot uz skatuves lielā ekrāna. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
kultūras nama kasē un «Biļešu servisa» kasēs
visā Latvijā. Biļešu cena – 4; 5; 6 lati.

Galerija «Suņa taka» Dobeles ielā 68 šodien, 30. septembrī, atklās jauno izstāžu
sezonu. Proti, pulksten 19 ikviens aicināts
uz mākslinieces Lindas Freibergas gleznu
izstādi «Viss ir svarīgs». Jāpiebilst, ka
L.Freiberga ar ģimeni nu jau kādu laiku
pārcēlusies dzīvot uz laukiem Jelgavas
novadā. Tas liek domāt, ka tagad Jelgavas
mākslinieku aprindās viņu redzēsim biežāk. Līdz šim Jelgavā ir bijušas eksponētas
dažas L.Freibergas bildes kopējā izstādē
ar vīru Kārli, bet šī Jelgavā būs viņas pirmā, bet pavisam trešā personālizstāde.
«Suņa takas» saimniece Ilona Drīliņa
stāsta, ka šajā izstādē būs apskatāmi
mākslinieces pēdējie darbi ar interesantu
domu – «Viss ir svarīgs», kā tas teikts
izstādes nosaukumā.

Katram jāļauj dzīvot savu dzīvi

«Es Alunāna dienām dotu vairākus
plusus. Viens no tiem – kompetentā
ekspertu komisija, kas vērtē izrādes un
pasaka, kāds līmenis sasniegts – labs, vidējs, slikts. Tas dod stimulu strādāt tālāk
un redzēt, kurā vietā ar savu kolektīvu
esi. Otrs pluss – tikšanās ar kolēģiem un
aktieru iekšējā bagātināšanās, bet trešais
– Alunāns ir jāgodā un jālolo visiem, jo
bez viņa nekāda teātra nemaz nebūtu,»
tā Rūdolfa Blaumaņa Madonas teātra
režisore Skaidrīte Strade. Madonieši
ceļu uz Jelgavu mērojuši jau agrāk, bet
šoreiz sola parādīt pirms nepilna gada
iestudēto Harija Gulbja lugu «Cīrulīši».
«Doma? Katram cilvēkam jāļauj dzīvot
savu dzīvi. Neviens cits nedrīkst izlemt
viņa likteni. Šoreiz akcentu īpaši esam
Sviests, margarīns
likuši uz vecu cilvēku likteni. Domāju,
un sāls vienkopus
ka daudzi ir lasījuši «Cīrulīšus». Pavisam
Arī Kokneses teātris uz festivālu noteikti var teikt, ka šajā lugā paustā
brauks pirmo reizi, taču šim teātrim jau doma šodien ir kļuvusi vēl aktuālāka,»
sava saikne ar Ā.Alunāna teātri ir. Kok- piebilst S.Strade.
neses teātra režisore Ingūna Strazdiņa
stāsta, ka tieši šobrīd Ā.Alunāna teātrī Jelgavnieki ar «Pašu audzinātu»
spēlē viens no viņas aktieriem – Kalvis
162. dzimšanas dienas festivālā piedaŽogots. Viņam bijušas epizodiskas lomas līsies arī režisores L.Ņefedovas audzēknis
divās no jaunākajām izrādēm – «Cilvēks režisors Juris Kalvišķis ar Skrīveru teno Lamanšas» un «Dibenā». «Viņš pirms ātri, kas mūsu skatītājiem rādīs Andreja
iešanas uz Jelgavas teātri man jautāja Upīša «Apburto loku». Bet festivālu
– iet vai neiet? Teicu, aizej un paskaties! atklās paši alunānieši ar Alunāna pirmo
Ja patiks, paliec! Acīmredzot pie Arvīda oriģināllugu «Pašu audzināts». «Viņa
iepatikās, un viņam jau ir bijušas pirmās svētkos vajag arī kādu viņa ludziņu, tālab
lomas. Taču jāatzīst, ka festivālā viņš esam cēluši augšā viņa pirmo oriģinālo
spēlēs pie mums,» tā režisore. Koknesieši lugu «Pašu audzināts»,» tā A.Matisons.
9. oktobrī Alunāna teātra Kamerzālē Ieeja uz izrādēm pieaugušajiem maksās
rādīs Evitas Sniedzes «Kreiso pagriezie- latu; skolēniem un pensionāriem – 50
nu». Kā pati autore Valmieras drāmas santīmus.
teātra direktore E.Sniedze par šo izrādi
Svētki 9. oktobrī noslēgsies pulksten
priekšvārdā saka: «Gandrīz ziepju opera 21.15 ar piemiņas brīdi pie Alunāna
par diviem vakariem un diviem rītiem pieminekļa Jāņa parkā.

