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Pilsētā dezinficēs ūdensvadu;
pirms lietošanas ūdens jāuzvāra
 Sintija Čepanone

ūdens» tehniskais direktors
Viktors Juhna, profilaktiskās
SIA «Jelgavas ūdens»
dezinfekcijas laikā ūdeni var
informē, ka no 3. līdz
lietot uzturā un sadzīvē, tomēr
5. oktobrim pilsētā
pirms lietošanas uzturā to ieteitiks veikta ūdensvacams uzvārīt.
da tīklu profilaktiskā
Ūdensvada skalošanas laikā ir
dezinfekcija un skaiespējami īslaicīgi ūdens piegālošana.
des traucējumi.
«Jelgavas ūdens» atvainojas
Kā skaidro SIA «Jelgavas par sagādātajām neērtībām.

Parāds par NĪN jau
miljons latu – pašvaldība uz
solījumiem vairs nepaļausies
 Sintija Čepanone

«Pirms diviem gadiem pienrūpniekus iegrūda tādā bedrē, ka sapratām – pa vienam ārā netiksim. Tad arī radās ideja par jaunas rūpnīcas veidošanu. Nu mēs paši esam izrakuši bedri,» ne bez humora,
iemūrējot piena pārstrādes rūpnīcas pamatakmeni, teica viens no
SIA «Latvijas piens» izveidotājiem kooperatīva «Piena partneri KS»
valdes priekšsēdētājs Modris Spuģis.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ ielikti jaunās
piena pārstrādes rūpnīcas pamatakmeņi. SIA
«Latvijas piens» valdes loceklis Raimonds Freimanis norāda, ka rūpnīcas
celtniecību plānots pabeigt februārī. Ap to laiku
būs saņemtas arī pirmās
ražošanas iekārtas, bet
jau aprīlī paredzēts sākt
ražošanu.
Jaunās rūpnīcas pamatos iemūrēti četri akmeņi – pa vienam no katra
Latvijas novada. No Zemgales – centība, no Vidzemes – patriotisms, no
Latgales – saliedētība, no Kurzemes
– izturība un sīkstums. Svinīgajā
pasākumā piedalījās arī Jelgavas
mērs Andris Rāviņš, zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs un Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris
Lazdiņš. «Jelgava sevi pozicionē kā
ražošanas pilsētu, un, lai gan lielāks

akcents tiek likts uz mašīnbūvi
un metālapstrādi, ir prieks, ka pie
mums atgriežas arī pārtikas pārstrāde,» norāda A.Rāviņš. Savukārt
zemkopības ministrs uzsver, ka
piensaimniecība ir tāds pats bizness
kā citi un, lai gūtu panākumus,
jāprot ne tikai pārstrādāt izejvielas
un saražot produktu, bet arī to
veiksmīgi pārdot.
Līdz ar pamatakmeņiem jaunās
rūpnīcas pamatos tika iemūrēta
kapsula, kurā ielikts visu rūpnīcas īpašnieku – ap 600 zemnieku
– saraksts, nauda, «Latvijas Avīzes»
numurs, žurnāls «Piena Ziņas» un
vēstījums ar īsu projekta aprakstu,
norādi, ka Jelgava izraudzīta par
jaunās rūpnīcas atrašanās vietu, jo
ir ģeogrāfiskais centrs, kā arī izteikta
cerība, ka līdz ar pamatakmeņu
ielikšanu ielikts pamats visas piena
rūpniecības nozares stabilitātei.
Būvdarbus veiks SIA «UBB
Būve» un pilnsabiedrība «Uni
Būve» – viņu piedāvātā līgumcena ir 2,3 miljoni latu bez PVN.

«Tā kā mums mainījās ražošanas
tehnoloģijas, nācās mainīt arī ēkas
parametrus un atkārtoti izsludināt
būvniecības konkursu,» stāsta
R.Freimanis. Pieteikumus iesniedza pieci pretendenti. Saskaņā ar
noslēgto līgumu būvniekiem darbi
jāpabeidz nākamā gada februārī.
Pilnsabiedrības pārstāvis Imants
Šneps norāda, ka priekšā ir saspringts darba cēliens, taču līdz
februārim rūpnīca, kas tiks celta
no paneļiem, un komunikācijas
būs izbūvētas. Pēc tam atliks labiekārtošanas darbi. «Pirmās – martā
vai aprīlī – saņemsim vājpiena
koncentrāta ražošanas iekārtas,
un ražošanu paredzēts uzsākt
apmēram mēneša laikā. Savukārt
siera ražošanas iekārtas saņemsim
vēlāk, un ražošana varētu tikt
uzsākta nākamajā septembrī,» tā
«Latvijas piena» valdes loceklis.
Projekta kopējās izmaksas ir
10,5 miljoni latu, no kuriem kredīts ir aptuveni 6,5 miljoni, zemnieku pašu ieguldījums – 1,275

miljoni latu, bet ES līdzfinansējums – ap trim miljoniem. Pēc
jaudām šī būs viena no lielākajām
piena pārstrādes rūpnīcām Latvijā
– dienā rūpnīcā varēs pārstrādāt
250 tonnas piena, mēnesī saražot
500 – 600 tonnas siera. Produkcija
– vājpiena koncentrāts, krējums,
Krievijas un Holandes tipa sieri, kā
arī dažādu šķirņu apaļie sieri – paredzēta gan vietējam, gan eksporta
tirgum. Jāpiebilst, ka rūpnīcas nosaukums būs SIA «Latvijas piens»,
bet ražotajiem produktiem būs a/s
«Trikātas siers» zīmols.
Paredzēts, ka piena produktu ražotnē būs 50 jaunas darba
vietas. «Mums ir nokomplektēta
tikai uzņēmuma vadība, pārējos speciālistus un darbiniekus
meklēsim konkursa kārtībā,» tā
R.Freimanis.
Jāpiebilst, ka rūpnīca atradīsies
Langervaldes ielā 7 uz četrus
hektārus liela zemesgabala, ko
«Latvijas pienam» iznomā Jelgavas pašvaldība.

Daļu mikriņu nomainīs pret ietilpīgākiem
 Ilze Knusle-Jankevica

šim pasūtītājs Autotransporta
direkcija reisu skaitu maršrutā
Reaģējot uz starppilsēJelgava–Rīga ir samazinājis par
tu reisu skaita samazi48 procentiem. Tas tika darīts
nājumu, SIA «Jelgavas
ar domu «iesēdināt» pasažierus
Autobusu parks» (JAP)
vilcienā, tomēr tas neizdevās, jo
nolēmis palielināt pārcilvēki sāka izmantot citas iespējas,
vadāto pasažieru skaitu
tostarp nelegālos pārvadājumus,»
maršrutā Jelgava–Rīga.
skaidro JAP valdes loceklis Pēteris
To plānots panākt, noSalkazanovs. Tāpēc pieņemts lēmainot 16 mazas ietilpīmums 16 esošos mikroautobusus
bas mikroautobusus pret
«Ford», kuros ir 16 sēdvietas, nolielākiem.
mainīt pret ietilpīgākiem autobusiem. Lielā braukt gribētāju skaita
«Kopš līguma spēkā stāšanās dēļ darbadienu rītos praktiski visas
brīža, 2009. gada 1. janvāra, līdz biļetes laikā no pulksten 6 līdz 9 uz

Rīgu un vakaros no pulksten 16.30
līdz 20 no Rīgas tiek izpirktas iepriekšpārdošanā. «Ir pat gadījumi,
kad cilvēki, kuri Rīgā strādā, pērk
biļetes veselai nedēļai uz priekšu,»
stāsta P.Salkazanovs, piebilstot, ka
biļeti var nopirkt desmit dienas
iepriekš.
Konkursā par 16 mikroautobusu nomu uz pieciem gadiem
uzvarēja SIA «Domenikss» un
«Swedbank», kas piedāvāja «Mercedes Benz» mikroautobusus ar 16
sēdvietām un 11 stāvvietām. Kā
pirmā iemaksa kalpos līdzšinējie
«Ford» mikroautobusi – tas tika

paredzēts konkursa nolikumā,
tādējādi ne tikai samazinot nomas
maksu, bet arī atrisinot jautājumu
par veco mikriņu realizēšanu.
Pirmā Vācijā ražoto «Mercedes
Benz» partija jau ir saņemta, un
mikroautobusi tiks pārbūvēti tepat
Jelgavā, uzņēmumā «Universal
LTD». Plānots, ka jaunie mikroautobusi pasažierus sāks pārvadāt
novembra otrajā pusē. «Jaunie
mikroautobusi būs gan ērtāki un
drošāki pasažieriem, gan ekonomiskāki uzņēmumam, jo vienā
reisā varēs pārvadāt vairāk pasažieru,» norāda P.Salkazanovs.

Gandrīz miljons latu
– tāds uz 20. septembri ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāds par
zemi un ēkām, ko
pašvaldībai nav izdevies atgūt vairāku
gadu garumā, un tas
ir teju uz pusi vairāk
nekā šādā laika posmā pagājušajā gadā.
«Iepriekš pret nodokļa nemaksātājiem,
ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju, izturējāmies
ar sapratni, izsūtot
brīdinājumus, taču
tagad pret parādniekiem vērsīsimies
strikti – uz nemaksātāju solījumiem vairs
nepaļaujamies,» saka
pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītāja Ināra Krīgere.
Kopējā NĪN parāda summa,
ieskaitot aprēķināto soda un
nokavējuma naudu, uz 20.
septembri ir 998 832 lati,
tostarp juridiskās personas
pašvaldībai parādā ir 503 923
latus, bet fiziskās – 494 909 latus. «Kaut arī NĪN izpilde pēc
trijiem maksāšanas termiņiem
pašvaldības budžetā šogad ir
78 procenti, kas ir salīdzinoši
labs rādītājs, nedrīkstam pieļaut, ka pašvaldība zaudē teju
miljonu latu negodprātīgu un
ilgstošu nodokļa nemaksātāju
dēļ, tāpēc jau tuvākajā laikā
tiks īstenotas reālas darbības, lai šo naudu atgūtu,» tā
I.Krīgere.
«No juridiskajām un fiziskajām personām nenomaksātais
nekustamā īpašuma nodokļa
parāds tiks piedzīts bezstrīda
kārtībā. Turklāt parādniekam
jārēķinās, ka tam nāksies segt
arī parāda piedziņas izmaksas,» uzsver Finanšu nodaļas
vadītāja.
Jāpiebilst, ka kopumā ir četri
NĪN maksāšanas termiņi – 15.
marts, 15. maijs, 15. augusts
un 15. novembris. «Izvērtējot

situāciju, vairs nepaļaujamies
uz parādnieku solījumiem, jo
tikai neliela daļa no viņiem
izrāda iniciatīvu rast risinājumu, slēdzot vienošanos un
parādu nomaksājot,» akcentē
I.Krīgere, atklājot, ka lielākais
parādnieks pašlaik ir uzņēmums «Larelini», kas NĪN nav
nomaksājis 155 tūkstošu latu
apmērā, savukārt 73 tūkstoši
latu ir maksātnespējīgo uzņēmumu parāds.
Taču jāuzsver, ka kopējais
parāds gandrīz miljona latu
apmērā izveidojies vairāku
gadu laikā, nenomaksātajam
nodoklim piemērojot nokavējuma naudu, kas tiek aprēķināta no laikā nenomaksātās
summas 0,05 procentu apmērā
par katru nokavēto dienu.
Pagājušajā gadā uz 20. septembri kopējais NĪN parāds
bija gandrīz uz pusi mazāks –
584 172 lati –, tostarp 352 310
latus nebija nomaksājušas juridiskās personas, bet 231 862
– fiziskās. «Parāda apjoma kāpumu neapšaubāmi ietekmējis
arī fakts, ka kopš pagājušā
gada NĪN tiek aprēķināts arī
par mājokli,» tā I.Krīgere.
Jāatgādina, ka ēku un dzīvokļu īpašnieku pienākums ir
pašiem savlaicīgi interesēties
par NĪN apmēru un par to, vai
nodoklis ir nomaksāts pilnā
apmērā. NĪN pēdējais samaksas termiņš ir 15. novembris.
Lai pārliecinātos par to, ka
nodoklis nomaksāts pilnā
apmērā, vai arī vienotos par
parāda atmaksu un parāda
atmaksas grafika sastādīšanu,
fiziskās un juridiskās personas
aicinātas vērsties Finanšu
nodaļā – Jelgavas domes ēkā,
106., 107. vai 108. kabinetā
– pirmdienās no pulksten 8
līdz 19 (pusdienas pārtraukums no pulksten 12 līdz 13),
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17
(pusdienas pārtraukums no
pulksten 12 līdz 13) un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30
(pusdienas pārtraukums no
pulksten 12 līdz 12.30). Tālruņi – 63005552, 63005550,
e-pasta adrese: dome@dome.
jelgava.lv.
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Nevajag uzkurināt tur, kur
nav, ko uzkurināt
 Kristīne Langenfelde

«Deviņdesmito gadu
sākumā krievu tautības cilvēkiem patiesi
bija grūti aprast ar
jauno situāciju Latvijā
– mainīta valsts iekārta, valodas barjera,
līdz ar to milzīgs bezdarbs, neziņa par savu
vietu sabiedrībā. Toreiz bieži man kā skolotājai nāca klāt mani
tautieši un jautāja: «Ko
mēs tagad darīsim, kā
mēs tālāk dzīvosim?»
Tagad ir pagājuši 20
gadi, un mēs redzam,
kā viss mainījies – šodien vismaz Jelgavā
es droši varu teikt, ka
problēmas cilvēkiem
ir sadzīviskas, nevis
nacionālas,» uzskata
Jelgavas krievu biedrības «Istok» vadītāja
Raisa Kozačenko.
Tieši šie jautājumi, kas deviņdesmito gadu sākumā radīja
bažas krievu tautības cilvēkos,
bija pamats tam, lai apvienotos
un veidotu kopīgu krievu biedrību – aizstāvētu savas intereses, stiprinātu savas tradīcijas.
Nākamgad «Istok» svinēs jau 20
gadu jubileju, un tās dibinātāja
R.Kozačenko spriež, ka šodien
cilvēkus pēc tautības dala vien
atsevišķi ieinteresēti politiķi,
bet ikdienā sabiedrībā sen jau
vairs nav barjeras starp dažādu
tautību cilvēkiem. «Man kaimiņos dzīvo vien divas krievu
ģimenes – pārējie ir latvieši. Kā
jūs domājat, par ko mēs satiekoties runājam? Par nacionālām
un politiskām lietām? Nē, mēs
pārspriežam, cik šomēnes liels
elektrības vai ūdens rēķins,
cik traki, ka atkal kāds bez
darba palicis... Lūk, tas satrauc
cilvēkus – nevis latviešus vai
krievus, bet ikvienu no mums,»
tā R.Kozačenko.
Jūs apstiprināt to, ko
bieži gadās dzirdēt ikdienas
sarunās, bet ne publiskajā
telpā – nacionālās problēmas šodien nav aktuālākās
un tās kultivē tikai atsevišķas organizācijas.
Tieši tā – ieklausieties, kas
par to runā: kāds, kurš grib
nokļūt ērtā krēslā, un pēc tam
– kaut ūdens plūdi... Tie ir tikai pompozi vārdi, kuriem nav
pamata, un sabiedrība to sāk
saprast. Vēl visiem spilgti atmiņā ir tikko aizvadītās vēlēšanas
– ko tajās ieguva partija, kuras
galvenais trumpis ir krievu
valoda? Šī kārts vairs nestrādā.

Es uzskatu, ka daudz produktīvāks darbs valstī būtu tad, ja
šos jautājumus noliktu malā
un risinātu lietas, kas ir svarīgākas – ekonomika, bezdarbs,
pensijas, sociālā joma. Jā, es
esmu krievu tautības cilvēks,
bet pat man jau šķebina masu
medijos dzirdamā uzkurināšana – nevajag taču kurināt tur,
kur nav, ko kurināt!
Ko jūs domājat par ideju
Latvijā ieviest divas valsts
valodas – latviešu un krievu?
Es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Tik mazā valstī kā
Latvija divas valsts valodas ir
absurds. Jā, es vienīgi piekrītu,
ka valoda varētu būt problēma
nelielai daļai pensijas vecuma
cilvēku, kuriem mūža nogalē
to nu jau ir grūti iemācīties,
bet jaunajiem valoda nu nekādi
nedrīkst būt problēma – ja tu
dzīvo Latvijā, tad tev ir jāzina
latviešu valoda perfekti. Man
absolūti nebija pieņemams
gadījums ar bijušo «Saskaņas centra» Saeimas deputātu
Valēriju Kravcovu, kurš bija
gatavs strādāt Saeimā, balsot
par valsts likumiem, neprotot
valsts valodu. Man, krievu cilvēkam, pat pie televizora sēžot
un uz to visu skatoties, bija
kauns – nezinu, kā viņš varēja
neizjust kaunu...
Atceros, kad tikko izveidojām
biedrību, pavērās iespēja caur
dažādiem projektiem kursos
mācīties latviešu valodu bez
maksas un pēc tam, nokārtojot
noteiktos eksāmenus, iegūt arī
Latvijas pilsonību. No mūsu
biedrības to tiešām daudzi izmantoja – cilvēki pirmspensijas
vecumā ar tik lielu atbildības
sajūtu labprāt gāja, mācījās un
pēc tam saņēma pilsoņa apliecību. Viņiem tas bija notikums!
Cilvēkam taču nepārtraukti
ir jāattīstās, jāmācās, jāpilnveidojas...
... tajā pašā laikā nepazaudējot savu identitāti.
Tieši tā, savs «es» ir ļoti
būtisks katram no mums, bet
tas, ka krievu cilvēks apgūst
latviešu valodu, integrējas
sabiedrībā, jau nenozīmē, ka
viņš pazaudē sevi. Ir pagājuši
20 gadi, bet vai tāpēc mēs savās ģimenēs vairs nerunājam
krieviski, vai tāpēc mēs kopīgi
nesvinam krievu svētkus, negodājam savas tradīcijas? Mums
jau nekas nav atņemts – tikai
no pašiem ir atkarīgs, cik svarīgi mums tas ir, cik ļoti mēs tajā
gribam iesaistīties.
Jūs gribat teikt, ka ie-

«Savs «es» ir ļoti būtisks katram no mums, bet tas, ka krievu cilvēks apgūst latviešu valodu,
integrējas sabiedrībā, jau nenozīmē, ka viņš pazaudē sevi. Ir pagājuši 20 gadi, bet vai tāpēc
mēs savās ģimenēs vairs nerunājam krieviski, vai tāpēc mēs kopīgi nesvinam krievu svētkus,
negodājam savas tradīcijas? Mums jau nekas nav atņemts – tikai no pašiem ir atkarīgs, cik
svarīgi mums tas ir, cik ļoti mēs tajā gribam iesaistīties,» uzskata Jelgavas krievu biedrības
Foto: Ivars Veiliņš
«Istok» vadītāja Raisa Kozačenko.
spējas ir, bet ne visi tās
izmanto?
Jā, jo tie, kuri saka, ka viņam
kaut kas tiek atņemts vai nepietiekami dots, vienkārši neizmanto iespējas. Ja es gribu, es vienmēr atradīšu, kā piepildīt savu
dzīvi, bet, ja negribēšu, tad tā
arī sēdēšu mājās un čīkstēšu, ka
nekas jau nenotiek. Bet paskatieties apkārt – notiek! «Istok»
krievu publikai visa gada garumā
rīko virkni kvalitatīvu un labu
pasākumu, kuros iesaistīties.
Tie ir Masļeņica, Ziemassvētki,
sadraudzības vakari ar citām
biedrībām, dažādi koncerti,
dzejas vakari, tāpat mēs iesaistāmies teju visās lielākajās pilsētas
aktivitātēs – ir Pilsētas svētki
– mēs esam klāt; notiek sporta
diena – mēs piedalāmies! Tā varētu uzskaitīt vēl ilgi. Un, ja es
redzu, ka zāle ir pilna cilvēkiem,
tātad tas kādam ir vajadzīgs,
bet tiem, kas sēž malā un čīkst,
es ieteiktu nākt klajā ar savām
idejām. Ja nepatīk viena vai
otra aktivitāte, ir cits redzējums
– lūdzu, nāciet uz Sarmas ielu
4, uz mūsu biedrību, un mēs kopīgi atradīsim veidu, kā uzlabot
mūsu darbu. Bet galvenais jau ir
nepalikt malā.

šajā jomā notiek Jelgavā, un te
es redzu, ka virziens ir pareizs.
Mūsu biedrību pilsēta atbalsta,
mums ir brīva iespēja rīkoties,
tikai pašiem tas jāgrib. Tās
lielākās dāvanas, ko no pilsētas
esam saņēmuši, ir mūsu mājas
– 2004. gadā domes priekšsēdētājs Rāviņa kungs mums
pasniedza tiešām lielu dāvanu:
pašiem savas telpas Pulkveža
Brieža ielā 26, bet pagājušajā
gadā šīs skaistās un plašās telpas
Sarmas ielā 4. Nu jau šī māja ir
visu kultūras biedrību apdzīvota,
te mēs jūtamies kā savējie. Un
arī tas, ka mūsu pasākumus ar
savu klātbūtni vienmēr pagodina
domes vadība, jau vien ir apliecinājums tam, ka mēs pilsētai
esam svarīgi.
Un patiesībā jau viss sākums
nebūtu iespējams bez pašvaldības
atbalsta. Sabiedrības integrācijas
pārvaldes vadītāja Rita Vectirāne
bija tā, ar kuru mēs kopā šo ceļu
sākām – es viņu uzrunāju un
teicu: kaut kas jādara! Savukārt
viņa atsaucās, un tagad mums
ir integrācijas pārvalde, savas
mājas, atbalstīti projekti, idejas.
Jā, vienmēr jau gribētos izdarīt
vairāk, iegūt vairāk līdzekļu, lai
mūsu darbībai vēriens plašāks,
bet diemžēl mums spēka ir tik,
Sabiedrībā daudz runā par cik ir.
integrāciju. Kā jums šķiet,
vai Latvijā tā notiek pareiVai nav mazliet skumji, ka
zajā virzienā?
biedrībai arvien mazāk pieMan būs grūti runāt par Lat- vienojas gados jauni cilvēki
viju kopumā, jo pilsētu un vietu – vai nezūd ticība, ka pēc
ir tik daudz, katrā savs redzē- gadiem 10 vai 20 šis darbs vēl
jums. Es varu spriest par to, kā kādam būs vajadzīgs?

Skumji varbūt nav īstais vārds,
bet, protams, negribētos, ka 20
gados ieguldītais tā vienkārši
izplēn. Jā, kad mēs sākām, mums
visiem bija ap 40 – 50 gadu. Šobrīd mūsu jaunākais biedrs ir vecāks par 40 gadiem, bet vairums
– jau pensijas gados. Ar jaunajiem ir tā: viņiem šobrīd vienīgā
dzīves prioritāte ir nauda. Jaunā
paaudze ir materiālisti, viņiem
ir svarīgi iekārtoties, nopelnīt,
nostāties uz kājām. To zinu pēc
sava dēla – garas darba stundas,
nogurums, mājas... Jaunajiem
nav laika sabiedriski darboties.
Jā, varbūt viņi to gribētu darīt
citādākā veidā, bet, kā jau teicu,
lūdzu, nāciet, jaunieši, sakiet, ko
jūs gribat, realizējiet savas idejas!
Taču kopumā es uz to raugos
pragmatiski – gadu gaitā esam
secinājuši, ka iesaistīšanās biedrībā kļūst aktuāla tā ap gadiem
40, un arī tas taču nav slikti, ka
cilvēks noteiktā vecumā nobriest
sabiedriskajai dzīvei – tātad turpinājums būs. Un man tiešām ir
svarīgi, lai Jelgavā, manā pilsētā,
šis darbs paliktu.
Jūs sakāt – Jelgavā, manā
pilsētā...
Jā, man jau nav citas pilsētas
– šeit es esmu uzaugusi un visu
mūžu nodzīvojusi. Noteikti esmu
Jelgavas patriote, un arī šajā
gadījumā manai tautībai nav nozīmes. Es, tāpat kā jebkurš cits,
vērtēju, kā pilsēta dzīvo, elpo,
attīstās. Un zināt, kas mani šodien iepriecina visvairāk? Mana
Raiņa iela beidzot būs skaista!

Skaitļi runā

Vai esat apmierināts ar Saeimas vēlēšanu rezultātiem?
Tāds rezultāts jau bija paredzams
Jā, Saeimā iekļuva tās partijas, kuras es tur gribu redzēt

34
6
30

Esmu vīlies, jo vēlētāji nav izdarījuši pareizos secinājumus
Vienalga, kāds ir rezultāts, tāpat nekas nemainīsies
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jautājam:

Vai fotoradari
disciplinē
autovadītājus?
Savu viedokli paud

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs godprātīgi
maksājat nekustamā
īpašuma nodokli?
Inese Saulīte,
kasiere:
– Dzīvoju pie
vecākiem.
Zinu, ka viņi,
tiklīdz no
pašvaldības
saņēma paziņojumu par nodokļa apmēru un līdz kuram tas
jāsamaksā, nokārtoja rēķinus. Par
zemi un māju samaksājām 36
latus. Summa nav liela, un vecāki
jau bija rēķinājušies, ka apmēram
tādu naudu viņiem šogad jāatvēl
šim mērķim.
Anita, mājsaimniece:
– Tas noteikti
ir jāsamaksā!
Mani priecē
fakts, ka pašvaldība piedāvāja iespēju šo nodokli nomaksāt
vairākos maksājumos. It kā jau
20 lati, šķiet, nav daudz, taču
arī tā mūsdienās ir nauda, tāpēc
izvēlējos ik pa trim mēnešiem
maksāt piecus latus. Lielākā daļa
jau nomaksāta.
Ināra Švānberga, šuvēja:
– Ja cilvēks
nevēlas problēmas, pret
nodokļu nomaksu nemaz nevar negodprātīgi
izturēties! Jau gada sākumā, kad
saņēmām paziņojumu no pašvaldības, nokārtojām šo maksājumu.
Par māju un zemi samaksājām 70
latus. Pienākums izpildīts, un nu
varam mierīgi dzīvot. Taču zinu,
ka dažiem kaimiņiem ir problēmas
šo nodokli nomaksāt, jo pietrūkst
naudas.
Aivars Trautmanis, topošais pensi
onārs:
– Lai neradītu
sev liekas problēmas ar tiesu
izpildītājiem, nauda šim mērķim bija
jāatrod, tāpēc nodokli nomaksājām.
Man šis nodoklis bija jānomaksā par
vairākiem īpašumiem – kopā kādi
300 lati, taču es ceru, ka nāks labāki
laiki un es kādu no īpašumiem varēšu
par labu naudu pārdot, tad arī šo
naudu atgūšu. Taču man šķiet, ka
tomēr tie 300 lati bija pārāk liela
summa.
Sergejs, bezdarbnieks:
– Jā, esmu saņēmis paziņojumu, ka man
ir jānomaksā
nekustamā
īpašuma nodoklis – 28 lati, taču
es to neesmu izdarījis. Šobrīd esmu
bez darba, un man vienkārši nav
naudas, ko samaksāt, jo galvenais
pašlaik ir izdzīvot. Taču es ceru, ka
līdz šī gada beigām man to izdosies nokārtot.
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Valsts grib atteikties līdzfinansēt
GMI un dzīvokļa pabalstu
 Ilze Knusle-Jankevica

Publiski izskanējusi informācija, ka nākamgad pašvaldībām valsts
nepiešķirs līdzfinansējumu garantētā iztikas
minimuma jeb GMI un
dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai. «Tas nozīmē, ka esošie līdzekļi
samazināsies par pusmiljonu,» skaidro Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne, norādot,
ka pašvaldība meklēs
iespējamos risinājumus,
lai palīdzību tomēr varētu saņemt pēc iespējas
plašāks klientu loks.
Šobrīd valstī noteiktais GMI apmērs ir 40 lati pieaugušam cilvēkam
un 45 lati – nepilngadīgam. Līdz šim
valsts tam arī nodrošināja līdzfinansējumu – šogad tas bija 50 procentu
apmērā –, bet nu jau publiski izskanējusi informācija, ka turpmāk
pašvaldībām galā būs jātiek pašām.
Uz pašvaldību pleciem pilnībā būs
arī dzīvokļa pabalsts, kuru valsts
līdz šim līdzfinansēja 20 procentu
apmērā. «Principā tas nozīmē, ka
samazināsies personu skaits, kas
šos pabalstus saņems,» rezumē
R.Stūrāne, piebilstot, ka līdz 1.
novembrim Sociālo lietu pārvaldei
pašvaldībā jāiesniedz aprēķins un
iespējamie risinājumi, ņemot vērā
finanšu resursu samazinājumu.

 Ritma Gaidamoviča

Arī šajā mācību gadā
Rietumzemgales profesi
onālās izglītības kompetences centrs «Jelgavas
Amatniecības vidusskola» dod iespēju 8. un 9.
klašu skolēniem īpašos
pulciņos jau laikus iepazīt vairākus arodus, lai
pārliecinātos, vai iecerētā
profesija ir piemērotākā.
Pirmās nodarbības – 3.,
4. un 5. oktobrī, bet skolēni aicināti pieteikties
iepriekš.
Skolas direktores vietnieks Uldis
Sokolovs stāsta, ka mērķis paliek
nemainīgs – dot iespēju jaunietim
saprast, vai viņš vēlas mācīties profesionālajā skolā un vai viņa vēlmes un
intereses saskan ar to, ko dara šeit.
«Šie interešu pulciņi ļauj skolēnam
praktiski iepazīt arodu un apjaust,
vai iedomātā nākotnes profesija patīk, lai nav tā, ka gada vidū mācības
jāpamet, jo viņš sapratis, ka nevēlas
kļūt, piemēram, par automehāniķi,»
tā U.Sokolovs.
Rietumzemgales profesionālās
izglītības kompetences centrs «Jelgavas Amatniecības vidusskola»
8. un 9. klašu skolēniem piedāvā
apmeklēt sešus dažādus profesi

Bērnudārzos vasarā
paveikts daudz

«Mums būs jādomā, ko varēsim nodrošināt, kuriem pabalsta veidiem
jāmaina apmērs un noteikumi,» tā
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.
Šogad GMI piešķirts 1034 ģimenēm jeb 2324 personām, un izmaksātā summa ir 347 735 lati. Dzīvokļa pabalsts piešķirts 3932 ģimenēm
par kopējo summu 492 770 lati.
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums paredz – lai
saņemtu GMI pabalstu, personai
darbspējas vecumā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
un jāsaņem bezdarbnieka statuss.
Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likums nosaka, ka tiesības
uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai, kura
nestrādā un nav pašnodarbinātais,
meklē darbu, ir vecumā no 15
gadiem līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, neiegūst izglītību klātienē
vispārējās vidējās vai profesionālās
vidējās izglītības iestādē, izņemot
vakarskolu, neveic komercdarbību  Ritma Gaidamoviča
vai tās komercdarbība apturēta
Pilsētas pirmsskolas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
izglītības iestādēs, lai
nav pilnā valsts apgādībā.
sagatavotos jaunajam
Jāpiebilst, ka šobrīd ir sagatavoti,
mācību gadam, vasarā
bet vēl nav pieņemti šī likuma groizdarīts daudz – vairākos
zījumi, kas paredz: bezdarbnieka
bērnudārzos sakārtoti
statusu nevarēs iegūt personas,
rotaļu laukumi, veikti
kas iegūst izglītību klātienē paiekštelpu remonti, vimatizglītības vai vidējās izglītības
sos papildināta mācību
iestādē, izņemot vakara (maiņu)
materiālā bāze. Taču jau
skolu. R.Stūrāne gan uzskata, ka
šobrīd iestāžu vadība
izmaiņas likumā būtiski nemainīs
iezīmējusi tos darbus,
pabalsta saņēmēju loku.

Pulciņos var iepazīt profesijas
onālos pulciņus, kuros iespējams iepazīt šādas profesijas – datorsistēmu
tehniķis, apdares darbu tehniķis,
mēbeļu galdnieks, viesmīlības pakalpojumu speciālists, sekretārs un
automehāniķis. Visas nodarbības ir
bez maksas, arī mācību materiālus
nodrošinās skola, kā to paredz
Eiropas Sociālā fonda atbalstītais
projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas
Amatniecības vidusskolā», kur
iegūts finansiālais atbalsts. Nodarbības notiks reizi nedēļā un ilgs divas
mācību stundas, sākums – pulksten
15.20. Kopā divu mēnešu laikā būs
astoņas nodarbības.
Lai piedalītos pulciņos, līdz 3.
oktobrim jāpiesakās pa tālruni
63025605, 63025628 vai e-pastu:
sekretare_jav@apollo.lv. Piesakoties
jānorāda vārds, uzvārds, izvēlētā
pulciņa nosaukums, skola un klase,
kā arī telefona numurs, lai varētu
sazināties. Pirmā nodarbība datorsistēmu tehniķiem būs 3. oktobrī,
apdares darbu tehniķiem, mēbeļu
galdniekiem, sekretāriem un automehāniķiem – 4. oktobrī, viesmīlības pakalpojumu speciālistiem
– 5. oktobrī. «Ja kāds skolēns nebūs
pieteicies, droši var nākt uz pirmo
nodarbību. Pievienoties var arī vēlāk
– par to jāinteresējas skolā,» piebilst
U.Sokolovs.

Amatniecības vidusskolas profesionālie
interešu pulciņi 8. un 9. klases skolēniem
Pulciņa nosaukums
(Kvalifikācija)

Norises periods
2011. gada
oktobris – novembris

Norises vieta

«Viss par datoru»
(datorsistēmu tehniķis)
«Jaunais profesionālis»
(apdares darbu tehniķis)
«Koka meistars»
(mēbeļu galdnieks)
«Viesnīcas saimnieks»
(viesmīlības pakalpojumu
speciālists)
«Sekretārs»
(sekretārs)
«Mans auto»
(automehāniķis)

reizi nedēļā –pirmdienās

Dobeles iela 43, 1.5. telpa

reizi nedēļā – otrdienās

Pulkveža O.Kalpaka iela 37

reizi nedēļā – otrdienās

Pulkveža O.Kalpaka iela 37

reizi nedēļā – trešdienās

Pulkveža O.Kalpaka iela 37

reizi nedēļā – otrdienās

Pulkveža O.Kalpaka iela 37

reizi nedēļā – otrdienās

Pulkveža O.Kalpaka iela 37
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kas veicami tuvākajā
laikā, piemēram, visā
«Pasaciņas» teritorijā
jāizbūvē āra apgaismojums, «Kamolītī» jāveic
koplietošanas telpu remonts.

«Pirmsskolas izglītības iestādes
jaunajam darba cēlienam sagatavojušās labi. Pabeigti siltināšanas
darbi «Pasaciņā» un «Kamolītī»,
vairākos dārziņos labiekārtota
apkārtne, visās iestādēs ir papildi-

Uzstādīs
piecus radarus
 Ilze Knusle-Jankevica

Oktobrī uz Latvijas ceļiem
uzstādīs 44 jaunus fotoradarus, no kuriem pieci
būs arī Jelgavas apkaimē,
informē Valsts policija.
Radari tiks uzstādīti līdz
21. oktobrim.
Jelgavas apkaimē stacionārie
radari būs uz A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža) un A9 (Rīga–Skulte–Liepāja) šosejas. Ceļa posmā
Rīga–Jelgava paredzēts uzstādīt
divus radarus, kas ātruma mērījumus veiks katrs savā virzienā
braucošajiem transporta līdzekļiem:
20,5. kilometrā pretī mājai «Nāburdziņi» Jaunolainē un posmā no
Olaines līdz Jelgavai.
Uz Rīgas–Liepājas šosejas Valgundes pagasta teritorijā būs trīs
radari, kas ātruma mērījumu veiks
abos braukšanas virzienos: 19.1.
kilometrā pie autobusa pieturas
«Ložmetējkalns», 21,2. kilometrā
un 22. kilometrā.
Šobrīd Latvijā darbojas četri
fotoradari, un Valsts policijas Prevencijas pārvaldes priekšnieks
Edmunds Zivtiņš uzskata, ka tie
jau ir atmaksājušies desmitkārt un
būtiski samazinājuši vidējo braukšanas ātrumu uz ceļiem. Pēc viņa
teiktā, gadā par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem tiek iekasēti apmēram 350 tūkstoši latu. Līdz gada
beigām valstī plānots ieviest vairāk
nekā 150 jaunu fotoradaru – gan
stacionāros, gan pārvietojamos.

Pirmsskolas
izglītības
iestādes
«Kamolītis»
vadītāja Anita Bērziņa
atzīst, ka šogad lielākais
ieguvums ir
nosiltinātā
bērnudārza
ēka. «Apkure šobrīd
vēl nav
pieslēgta,
taču jūtam,
ka telpās jau
ir siltāks,» tā
vadītāja.
Foto: Ivars
Veiliņš
nāta materiālā bāze. Bērnudārzi
var pilnvērtīgi strādāt,» atzīst Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma, kura
kopā ar domes vadību un Izglītības
pārvaldes vadītāju Guntu Auzu
apsekojusi visas pirmsskolas izglītības iestādes, lai pārliecinātos
par to gatavību jaunajam mācību
gadam.
Runājot par saimnieciskām
lietām, S.Joma stāsta, ka beidzot
ir noslēgušies siltināšanas darbi
«Pasaciņā» un «Kamolītī». Iestāžu
vadība jau šobrīd atzīst – kaut arī
apkure vēl nav pieslēgta, var just,
ka telpas kļuvušas siltākas. Bērnudārzā «Vārpiņa» izremontēts
gaitenis, «Rotaļā» nomainīti logi
un izremontēta mūzikas nodarbību zāle, «Sprīdīša» āra laukumos
uzstādīti jauni rotaļu elementi.
Par vides sakārtošanu domājušas
arī privātās pirmsskolas izglītības
iestādes – «Pūčukā» izremontētas
kāpņu telpas, «Zvaigznītē» pamazām tiek mainīts griestu segums,

«Pīlādzītī» atjaunoti āra rotaļu
laukumi un celiņi, kas ved uz tiem.
Kaut arī visās pirmsskolas izglītības iestādēs notiek mācību process,
šobrīd remontdarbi vēl nav pabeigti bērnudārzā «Zemenīte», kur tiek
izbūvēts divslīpņu jumts. «Taču
personāls ir visu sakārtojis tā, lai
tas mācību procesam netraucētu,»
piebilst S.Joma.
Gan Izglītības pārvaldes vadītāja, gan pārējie komisijas
dalībnieki atzīst, ka pirmsskolas
izglītības iestādēs daudz domāts
par drošības jautājumiem, materiālās bāzes papildināšanu un
vides veidošanu. Taču jau šobrīd
iestāžu vadība iezīmējusi tos
darbus, kas veicami tuvākajā
laikā. Piemēram, «Pasaciņas»
teritorijā jāizbūvē papildu āra
apgaismojums, «Kamolītī» jāveic kāpņutelpu un aktu zāles
remonts, «Rotaļā» jārisina jautājums par žogu Zvaigžņu dīķa pusē
un sporta zāles remontu. Noteikti
aktuāls ir jautājums par piekļuvi
bērnudārzam «Lācītis».

Pārtikas pakas
tagad dala trīs vietās pilsētā
 Ritma Gaidamoviča

Eiropas Komisijas finansētās pārtikas pakas trūcīgie iedzīvotāji
tagad Jelgavā var saņemt trīs vietās – trešdienās no pulksten 10
līdz 13 pārtikas pakas
izsniedz arī biedrības
«Latvijas Samariešu
apvienība» telpās Svētes ielā 26 – 8.
Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) Jelgavas komitejas vadītājs Jānis Vērzemnieks informē, ka trešais paku dalīšanas
punkts darbu Jelgavā sācis
vakar. «Lēmumu par tā izveidi
pieņēma LSK, jo šobrīd veidojas
lieli pārtikas paku uzkrājumi
un līdzšinējās dalīšanas vietās
– radošo domu un darbu centrā
«Svētelis» un LSK Jelgavas
komitejā – trūkst telpu, kur
uzglabāt pāri palikušās pakas. Taču īrēt papildu telpas
nebūtu ekonomiski,» skaidro
J.Vērzemnieks. Viņš stāsta,
ka šobrīd Jelgavā ir reģistrēti
gandrīz 4800 trūcīgie un katru
mēnesi pilsēta saņem apmēram 4000 pārtikas paku, taču
izņemta tiek tikai puse, līdz ar
to veidojas uzkrājumi. Šobrīd
gan «Svētelī», gan LSK Jelgavas komitejā glabājas apmēram
5000 paku katrā vietā. «Kāpēc
tā? Tāpēc, ka, neskatoties uz

situāciju, kurā cilvēks nonācis,
viņu neapmierina pārtikas
pakas produktu sortiments.
Viņuprāt, cik tad ilgi var ēst
pārslas,» tā J.Vērzemnieks,
piebilstot, ka situācija noteikti
mainīsies, jo jaunie noteikumi
paredz, ka nākamgad Eiropas
Komisija par četrām reizēm
samazinās paku skaitu pilsētā
– tad noteikti noderēs uzkrātās
pakas.
Jāpiebilst, ka no jūlija ir paplašināts paku saņēmēju loks.
Proti, tagad pakas var saņemt
ne tikai trūcīgās personas, bet
arī maznodrošinātās personas
un personas, kuras ārkārtas
situācijas (stihisku nelaimju vai
iepriekš neparedzamu apstākļu)
dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. J.Vērzemnieks
stāsta, ka precīza uzskaite,
cik personu ar šādu statusu
saņēmušas pakas, gan netiek
veikta, taču, viņaprāt, palīdzība
tiek sniegta vairākiem simtiem
cilvēku mēnesī.
Jāatgādina, ka Eiropas pārtikas pakas «Svētelī» Pļavu ielā
2 izsniedz otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 11
līdz 16, LSK Jelgavas komitejā
Stacijas ielā 13 – pirmdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 11 līdz 15, bet Latvijas
Samariešu apvienībā Svētes
ielā 26 – 8 (ieeja no pagalma)
– trešdienās no pulksten 10
līdz 13.
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Īsi
 Nīderlandes Karalistes vēstniecība sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību un Zemgales reģionālo
Kompetenču attīstības centru (ZRKAC)
4. oktobrī pulksten 14 Jelgavas uzņēmējus aicina uz prezentāciju «Sadarbības iespējas Nīderlandē». Pēc tam
paredzētas individuālas konsultācijas.
Tikšanās notiks ZRKAC Svētes ielā 33, un
tajā piedalīsies ārkārtējais un pilnvarotais
Nīderlandes vēstnieks Latvijā Juriāns
Krāks un viņa padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos.
 Čakstes bulvāra rekonstrukcijas
darbu laikā no pirmdienas, 3. oktobra,
tiek slēgta ietve uz tilta pār Driksu
Pilssalas ielas pusē. Gājējiem šķērsot
Čakstes bulvāri atļauts tikai viesnīcas
«Jelgava» pusē, izmantojot gājēju tuneli
zem Lielās ielas un gājēju pāreju Lielās un
Akadēmijas ielas krustojumā. Transporta
kustība Lielās ielas un Čakstes bulvāra
krustojumā saglabājas līdzšinējā.

 Aģentūra «Kultūra» atjauno tautas
lietišķās mākslas studiju «Dekors» jeb
klūdziņu pīšanas nodarbības. Nodarbības vadīs Arnis Jāne. Pirmā tikšanās – 6.
oktobrī pulksten 18 kultūras namā.
Iesaistīties aicināti gan bijušie «Dekora»
dalībnieki, gan jauni interesenti, kuri vēlas
apgūt klūdziņu pīšanu.
 1. oktobrī pulksten 11 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks zinātniska konference,
veltīta rakstnieces Annas Brigaderes
150. jubilejai un pirmā sievietēm veltītā izdevuma latviešu valodā «Garīgu
pērļu rota» 300 gadiem, ko rīko Latvijas
Universitāte. Konferencē būs mācībspēku
lasījumi, Alunāna teātris spēlēs fragmentu no lugas «Sprīdītis», bet Tērvetes amatierteātris – no «Sievu kari ar Belcebulu».
Šajā dienā atklās arī izstādi «Jelgavā
izdotās grāmatas», kas veidota sadarbībā ar grāmatu kolekcionāru J.Vilku.
Pasākums ir bez maksas.

Ritma Gaidamoviča

Veikals «Elvi»
Rūpniecības ielā 77a, Jelgavā, aicina darbā:
pārtikas tehnologu konditorejas cehā –
ar vismaz 3 gadu pieredzi;
konditoru – ar vismaz 1 gada pieredzi;
pārdevēju – ar vismaz 1 gada pieredzi;
picu cepēju – pavāru (cept picas,
gatavot suši).
Ir iespējamas apmācības.
CV sūtīt uz e-pasta adresi:
jelgava.vaditajs@elvi.lv.
Tālrunis 29166978, 63012180.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam aprūpētājam uz
0,8 slodzēm.
Prasības: pirmā līmeņa sociālā aprūpētāja
augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV – 3001.
Tālrunis 63026313.
E-pasts: jbsac@inbox.lv.

Jelgavas Mākslas skola uzņem
jaunus dalībniekus šādās
interešu izglītības programmās:
Figurālā kompozīcija – bērniem no 10
gadu vecuma. Pasniedzējas Maritas Landau
meistarklases.
Nodarbību sākums – piektdienās plkst.15.
Fotogrāfija un datorgrafika – audzēkņiem
no 16 gadu vecuma. Pasniedzējs Māris
Grīnbergs.
Nodarbību sākums – pirmdienās plkst.16
vai otrdienās plkst.19.
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«Eksportētāji šķeldas kravas
varētu pagriezt uz Jelgavu»
 Sintija Čepanone

Līdz ar 2013. gada apkures
sezonu Jelgavā darbs jāuzsāk jaunajai biokoģenerācijas stacijai. Tas nozīmē, ka
mūsu pilsētā, lai nodrošinātu siltumapgādi, pamatā
tiks izmantota nevis dabasgāze, bet gan biokurināmais
– šķelda. Pēc SIA «Fortum
Jelgava» aplēsēm, jaunā
stacija, kurināta ar biomasu,
spēs saražot 85 procentus
no pilsētai nepieciešamā
siltuma, un tikai aukstākajos ziemas mēnešos plānots
izmantot gāzi. Tas, savukārt,
nozīmē mazliet zemāku un,
galvenais, stabilāku siltumenerģijas tarifu, kā arī vismaz 23 jaunas darbavietas
stacijas apkalpošanā un
ap 300 netiešajām darbavietām kurināmā piegādes
ķēdē un citu pakalpojumu
sniegšanā.

piesaistīt līdzfinansējumu. Jāpiebilst, ka
pašlaik maksa par berkubikmetru šķeldas
vidēji ir 5,80 – 8 lati, neieskaitot PVN.
«Jāatzīst, ka pagaidām vietējā tirgū pieprasījums pēc biokurināmā ir salīdzinoši
mazs, bet «Fortum» būvētā biokoģenerācijas stacija noteikti ir pozitīva pārmaiņa
visas valsts kontekstā,» tā Latvijas Biomasas asociācijas valdes loceklis.

Cer ieinteresēt eksportētājus

SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa skaidro, ka jau
apmēram divus gadus uzņēmums apzina
situāciju biokurināmā ražošanas tirgū.
«Pēc pašreizējām aplēsēm, gadā mums
būtu nepieciešami 450 tūkstoši berkubikmetri meža šķeldas. Tas, protams, ir
ļoti liels apjoms, taču esam pārliecināti,
ka šo apjomu spēsim iegūt tepat Latvijā,
sadarbojoties ar vietējiem ražotājiem
un eksportētājiem. Jau pašlaik esam
uzrunājuši vietējos uzņēmējus, un viņu
atsaucība apliecina, ka tas ir iespējams,»
norāda G.Cimdiņa.
Viņa neslēpj, ka apzināts arī Lietuvas
tirgus, taču skaitļi vienalga pierāda, ka
biokurināmo iegūt savā teritorijā ir lētāk.
Jau pašlaik ar maģistrālās siltumtrases «Esam ieinteresēti šķeldu iepirkt tuvārekonstrukcijas darbiem «Fortum Jelga- kajā apkārtnē, jo tādējādi mēs pirmām
va» sākusi īstenot ieceri par biokoģene- kārtām varētu ieekonomēt uz transporta
rācijas stacijas būvniecību Rūpniecības izdevumiem. Taču, raugoties no mūsu
ielā un apzina potenciālos šķeldas piegā- pozīcijām, tuvu skaitās arī Rīgas osta
dātājus. «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, – tur ir nopietni eksportētāji, kuri Latvijā
kāda situācija pašlaik ir biokurināmā saražoto šķeldu realizē, piemēram, Skandināvijas valstīs. Ceram, ka viņi savas
tirgū Latvijā.
kravas varētu pagriezt arī uz mūsu pusi,»
saka G.Cimdiņa.
Šķeldas ražošana –
Un viņai piekrīt arī D.Palejs, norādot,
iespēja pelnīt
«Pat tad, ja visu enerģiju ražotu no ka pašlaik eksportēti tiek ievērojami
biomasas, mūsu valstī pieejamie resursi šķeldas apjomi. Taču šo resursu eksportē
trīs reizes pārsniedz teorētisko patēriņu, nevis tāpēc, ka ārpus Latvijas var saņemt
un tas vien apliecina, ka biokoģenerācijas labāku maksu. «Kāpēc ražotāji izvēlas
stacijām Latvijā ir nākotne un bažām, eksportēt, nevis biokurināmo realizēt
ka kādreiz varētu pietrūkt izejvielu, nav vietējā tirgū? Pirmām kārtām tāpēc, ka
pamata,» pārliecināts Latvijas Biomasas vietējā tirgū problēmas sagādā maksātasociācijas «LATbio» valdes loceklis spēja – vietējās katlumājas norēķinās ilgā
Didzis Palejs. Viņaprāt, Latvija spēs pati laika periodā, un šis termiņš, pēc mūsu
sevi apgādāt ar nepieciešamo šķeldu arī asociācijas biedru pieredzes, var sasniegt
tad, ja tiks attīstīti lieli biomasas projekti, ne tikai trīs, piecus mēnešus, bet pat
turklāt nupat Latvijā ienākuši investori, gadu. Savukārt eksportējot samaksu var
kuri šķeldas iegūšanai vēlas attīstīt kār- saņemt uzreiz,» problēmu ieskicē Latvijas
Biomasas asociācijas
klu plantācijas, un
tas apliecina, ka ar Jaunās koģenerācijas stacijas ražo- valdes loceklis. Taču
laiku biokurināmā šanas jauda būs 45 MW siltumener- arī viņš uzskata, ka
ražošana var kļūt ģijai un 23 MW elektroenerģijai, «Fortum Jelgava»
par reālu biznesu arī gadā tā spēs saražot 230 GWh ir reālas iespējas izmazākiem uzņēmu- siltumenerģijas un 110 GWh elek- konkurēt valstis, uz
kurām šķelda tiek
miem. «Tās mūsu troenerģijas.
eksportēta šobrīd.
valstī būs pirmās
kārklu plantācijas, un esmu pārliecināts,
ka ar laiku arī vietējie uzņēmēji saskatīs Darbu sāks pēc diviem gadiem
«Pašlaik situāciju tirgū un potenperspektīvas šajā jomā,» tā D.Palejs,
neslēpjot, ka, lai šādu plantāciju iekoptu, ciālos šķeldas piegādātājus esam tikai
sākotnēji nepieciešamas lielas investīcijas, apzinājuši, taču uz pavasara pusi šim
taču pēc tam tās ražo vismaz divdesmit jautājumam ķersimies klāt jau daudz
gadus. Turklāt šim mērķim iespējams noteiktāk, lai nākamā gada beigās va-

Pēc «Fortum Jelgava» aplēsēm, lai nodrošinātu jaunās biokoģenerācijas stacijas darbu, gadā būtu nepieciešami
450 tūkstoši berkubikmetri šķeldas, un uzņēmums orientējas ne tikai uz lielākajiem vietējiem sķeldas ražotājiem,
bet arī uz mazajiem uzņēmumiem.
Foto: Ivars Veiliņš

rētu noslēgt līgumus – lai mums būtu
garantija, ka siltumenerģijas ražošanai
nepieciešamais apjoms, uzsākot darbu
jaunajai koģenerācijas stacijai, būs pietiekams, lai cenas būtu prognozējamas,»
skaidro G.Cimdiņa.
Jaunajā stacijā kā kurināmo varēs
izmantot visu veidu meža un rūpniecības koksnes atliekas, kā arī sausos
lauksaimniecības atlikumus, līdz ar
to gāze paliks kā papildu kurināmais.
«Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja
gan skaidro, ka vismaz pirmos gadus

Ginta Cimdiņa, SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja:
«2013. gada apkures sezona varētu
būt laiks, kas prasīs pārmaiņas šķeldas
tirgū, jo Latvijā tiek īstenoti vairāki
biokoģenerācijas staciju būvniecības
projekti. Plānots, ka darbu stacijas sāks
gandrīz vienlaicīgi, un tas nozīmē, ka
pieprasījums pēc šķeldas būtiski augs.
Savukārt tas ražotājiem vai patērētājiem liks veidot šī kurināmā materiāla
rezerves, lai vienmērīgi spētu nodrošināt
nepieciešamos apjomus. Tas, protams,
prasīs papildu investīcijas, jo būs jābūvē
termināļi, kur šīs rezerves uzglabāt.
«Fortum Jelgava» kurināmā rezerves
sākotnēji plāno veidot 3 – 5 dienām,
taču, ja situācija šķeldas tirgū strauji

mainīsies, būs jāpielāgojas. Jau pašlaik esam uzrunājuši lielākos šķeldas
ražotājus, piemēram, «Latvijas valsts
mežus», «Latvijas finieri», un tieši
lielie uzņēmumi varētu būt tie, kas
nodrošinātu lielāko daļu no mūsu
jaunajā stacijā nepieciešamā šķeldas
apjoma. Apzināmies, ka piegādātājiem jābūt vairākiem, lai mēs nebūtu
atkarīgi tikai no viena ražotāja, tādēļ
optimāli būtu, ja lielie uzņēmumi
nodrošinātu katrs, teiksim, 30 – 40
procentus šķeldas, bet pārējo – privāto mežu īpašnieki. Mēs dosim iespēju
visiem mazajiem uzņēmumiem, lai
tādējādi iedzīvinātu šķeldas izstrādes
un ražošanas darbību, kas Latvijā
šobrīd ir panīkusi.»

kā kurināmais tiks izmantota vienīgi
šķelda un tikai pēc tam kurināšanai
varēs izmantot arī piemaisījumus, piemēram, salmus. Tiesa gan – piemaisījuma apjoms nedrīkstēs pārsniegt desmit
procentus.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
šogad paredzēts pabeigt būvlaukuma
Rūpniecības ielā 73 sagatavošanu un
ielikt stacijas ēkas pamatus. Nākamgad
tiks būvēta pati ēka, uzstādītas iekārtas,
bet pavasarī, saskaņojot ar Valsts vides
dienestu, zem Lielupes plānots uzsākt

saistvada izbūvi, kas savienos abus upes
krastus, ļaujot nodrošināt visā pilsētā
siltumapgādi no viena avota.
Biokoģenerācijas stacijas un nepieciešamās infrastruktūras izbūves izmaksas
mērāmas teju 76 miljonos eiro, no kuriem sešus miljonus uzņēmums ieguvis
caur Eiropas struktūrfondu atbalsta
programmu «Pasākumi centralizētās
siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai».
Plānots, ka jaunā stacija darbu sāks
līdz ar 2013. gada apkures sezonu.

Uzņēmumi perspektīvas saskata vietējā tirgū
 Sintija Čepanone

Vietējais tirgus, kaut arī pašlaik tajā ir ne mazums trūkumu, šķiet pievilcīgāks – atzīst
šķeldas ražotāji. Turklāt cerības viņi liek uz vērienīgajiem
projektiem, kas pārskatāmā
nākotnē Latvijā paredz uzbūvēt vairākas jaudīgas biokoģenerācijas stacijas.
Mazs noiets un problēmas maksāšanas disciplīnā – tie ir galvenie trūkumi,
uz kuriem šobrīd norāda uzņēmēji,
vērtējot vietējo šķeldas tirgu, tomēr ne
visi, īpaši mazāki uzņēmumi, gatavi
saražoto eksportēt, jo tad jārēķinās gan
ar lielāku risku, gan zemākām cenām,

turklāt ar eksportētājiem norēķinās nevis
par šķeldas apjomu, bet gan par saražoto
enerģiju. Proti, maksāts tiek par megavatstundām, nevis kubikmetriem, kā tas
ir vietējā tirgū.
Viens no lielākajiem meža šķeldas
ražotājiem valstī ir «Latvijas valsts meži»
– piemēram, šī gada šķeldas ražošanas
apjoms ir ap 400 tūkstošiem berkubikmetru. Taču, tāpat kā vairumā līdzīga
profila uzņēmumos, šķeldas ražošana
nav pašmērķis – tas ir subprodukts, kas
iegūts meža izstrādes procesā un faktiski
ir ciršanas atlieku realizēšana. Taču Latvijā netrūkst arī tādu uzņēmumu, kuri
šķeldošanas materiālu iepērk un pēc tam
šķeldu pārdod gan vietējā, gan ārzemju
tirgū. «Latvijas valsts mežos» skaidro, ka
prioritāte šķeldas realizēšanā ir vietējais

tirgus, taču līdz šim Latvijā nav bijušas
tik lielas koģenerācijas stacijas, kas būtu
spējīgas ņemt pretī tik lielus apjomus,
turklāt visu gadu, ne tikai apkures sezonā.
Taču, kā norāda uzņēmumā, tagad tādas
stacijas attīstās, piemēram, Rīgā, Ventspilī, Jelgavā, tādēļ ir pārliecība, ka līdz ar to
attīstīsies arī vietējais tirgus.
«Lai atmaksātos šķeldu realizēt, nepieciešami pārdošanas apjomi, taču mazās
katlumājas tos nespēj nodrošināt. Arī eksporta cenas ir samazinājušās, tieši tāpēc
esam paņēmuši pauzi šķeldas ražošanā un
domājam, kurā virzienā attīstīties. Pašlaik
tikai sniedzam šķeldošanas pakalpojumu,
bet, ja situācija tirgū mainīsies, esam gatavi atkal pārorientēties un atsākt gan šķeldas ražošanu, gan realizēšanu. Kad šajā
jomā aktīvi darbojāmies, gadā ieguvām

ap 200 tūkstošiem kubikmetru šķeldas,»
saka Salaspils uzņēmuma SIA «Kilbe»
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ķeviņš.
Taču «Kilbe» nav vienīgais uzņēmums,
kurš pašlaik ieņēmis nogaidošu pozīciju.
«Ar laiku tas noteikti varētu kļūt ļoti
ienesīgs bizness, taču pagaidām nav ne
patēriņa, ne īsti iespēju šajā jomā attīstīties mazajiem uzņēmumiem. Jā, var jau
šķeldu pārdot uzpircējiem, kuri pēc tam
to realizē, teiksim, Lietuvā. Mūsu valstī
diemžēl izveidojusies absurda situācija
– uz Preiļiem šķeldu ved no Rīgas, it
kā mums apkārtnē pašiem savu mežu
nebūtu,» spriež zemnieku saimniecības
«Maijas» īpašnieks Antons Briška. Viņam
pieder ap 100 hektāru meža, un gadā
«saskalda» ap 1500 – 2000 kubikmetrus
šķeldas. Iepriekšējos gados saimniecība ar

šķeldu nodrošinājusi vietējo katlumāju.
Viņš vērtē, ka tik nelielos apjomos, kādos strādā viņš, šķeldas uzpircējs jāmeklē tuvākā apkārtnē, lai tas atmaksātos,
tāpēc ir pārliecināts, ka, tiklīdz Jelgavā
pavērsies stabila iespēja realizēt šķeldu
ilgtermiņā, to izmantos apkārtnes nelielo privāto mežu īpašnieki. Tā darītu
arī viņš, ja līdzīga koģenerācijas stacija
tiktu būvēta Preiļu pusē.
Kā liecina Centrālās statistikas
pārvaldes apkopotie dati, no visiem
iztērētajiem energoresursiem Latvijā
pagājušajā gadā trešā daļa bija atjaunojamie, bet no tiem tikai 13 procenti
– kurināmā šķelda. Savukārt šķeldas
eksports šī gada pirmajos septiņos
mēnešos bijis 1,015 miljonu tonnu
apmērā.
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Pasaules skolu
čempionātā nepiedalīsies

Lai noskaidrotu labāko zēnu un meiteņu
komandu, kas pārstāvēs Latviju 2012. gada
ISF pasaules čempionātā skolu komandām
volejbolā, Jelgavā norisinājās atlases turnīrs. Diemžēl mūsu pilsētas zēnu komanda
čempionātam nekvalificējās. Meiteņu konkurencē par tiesībām startēt Francijā cīnījās
trīs komandas: Daugavpils 3. vidusskola,
Ozolnieku vidusskola un Rīgas 60. vidusskola. Uzvarēja daugavpilietes. Zēnu grupā
startēja četras komandas: Rīgas Natālijas
Draudziņas vidusskola, Kokneses vidusskola, Ozolnieku vidusskola un Jelgavas
Spīdolas ģimnāzija. Uzvarēja N.Draudziņas
ģimnāzijas zēni. Mūsu komanda ierindojās
pēdējā vietā. Komandās startēja 1995.
– 1998. gadā dzimuši skolēni.

Daiļslidotāja uzlabo sniegumu

Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) daiļslidotāja Alīna Fjodorova ISU junioru «Grand
Prix» posmā «Baltic
cup 2011», kas notika
Polijas pilsētā Gdaņskā, kopvērtējumā izcīnīja 9. vietu. JLSS
direktors Andris Lukss informē, ka sacensībās startēja 25 dalībnieces. Pēc īsās
programmas, kurā Alīna ieguva 40,11
punktus, mūsu daiļslidotāja ieņēma 10.
vietu. Izvēles programmā – 76,52 punkti un 7. vieta, kas kopvērtējumā Alīnai
nodrošināja 9. vietu. A.Lukss norāda,
ka šajās sacensībās A.Fjodorova startēja
daudz pārliecinošāk nekā iepriekšējā
posmā Rīgā.
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sports
Uzvar «Grand Prix Latvia»

Latvijas svarīgākajā karatē notikumā
– «Grand Prix Latvia» – svara kategorijā līdz
60 kg uzvarēja jelgavnieks Kalvis Kalniņš.
Viņš aizvadīja trīs cīņas. «Pirmā cīņa bija
ar sportistu no Sanktpēterburgas. Uzvarēju ar 5:0. Otrā cīņa bija pret ukraini. Kad
rezultāts bija 2:0, es viņam spēcīgi trāpīju
ar roku pa seju, viņš nokrita, bet tiesneši
laikam izlēma, ka ukrainis tēlo, un piešķīra
man uzvaru ar 8:0. Izšķirošā cīņa arī bija
ar ukraini. Tā bija ļoti interesanta cīņa ar
dažādiem momentiem. Tā kā ir stājušies
spēkā jauni noteikumi, kas atļauj lielāku
kontaktu, abi bijām asiņainiem deguniem,»
stāsta K.Kalniņš, kurš ukraini pieveica ar
10:1. Kalvis skaidro, ka jaunie noteikumi
nozīmē, ka var vairāk satraumēties un cīņas
laikā vairāk jāsarga galva.

Dosies uz pasaules kausu

Tiesības piedalīties
«QubicaAMF» pasaules kausā, kas no
30. novembra līdz 7.
decembrim notiks Johannesburgā, Dienvid
āfrikas Republikā, izcīnījusi Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 11. klases skolniece Adīna Kindzule un kluba «A – Z Boulings» audzēknis
Artūrs Ļevikins. Šīs tiesības tika izspēlētas
Latvijas nacionālajā atlasē. 2. vieta – Marijai Tkačenko un Danielam Vēzim, 3. vieta
– Jeļenai Čeliševai un Nikolajam Ovčiņņikovam. A.Ļevikins 2009. gadā pasaules kausā
izcīnīja 10. vietu, būdams vien 16 gadus
vecs, tāpēc šogad ir cerības, ka viņš iekļūs
labāko astoņniekā.

BK «Jelgava»: nosaukums
uzliek savus pienākumus
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad Latvijas Basketbola savienības (LBS) rīkotajā čempi
onātā Jelgavu pārstāvēs jauns
basketbola klubs – BK «Jelgava», kurš debitēs 8. oktobrī.
««Zemgale» un «Jelgava» ir
divi dažādi basketbola klubi.
Jā, «Jelgava» ir veidots uz nu
jau likvidētā kluba «Zemgale»
spēlētāju bāzes, pārņemot arī
kluba saistības ar LBS, lai varētu
startēt turnīros, bet tas ir arī
viss, kas mūs vieno,» situāciju
ieskicē BK «Jelgava» valdes
loceklis Uldis Krūklītis.

kurās spēlē izlases puiši, dodot atlaides,
pārplānojot spēļu kalendārus, vai kā citādāk,» tā viņš.

Fārmklubu veidos
BJSS basketbolisti

Šajā sezonā BK «Jelgava» startēs gan
LBL 1., gan 2. divīzijā. Ar Jelgavas BJSS
treneriem jau ir panākta vienošanās, ka
labākie spēlētāji tiks iekļauti kluba otrajā
komandā jeb tā sauktajā fārmklubā un spēlēs 2. divīzijā. «Līdz ar to veidosies piramīda:
no sporta skolas – uz fārmklubu, no fārmkluba – uz 1. divīzijas klubu tepat Jelgavā
vai citur,» tā BK «Jelgava» valdes loceklis,
piebilstot, ka tas, ja daļa jauno basketbolistu
aiziet uz citiem, augstāka līmeņa klubiem,
ir tikai pozitīvi, jo spēlētāju apmaiņa sportā
Šobrīd pie galvenā trenera Kaspara ir dabisks process.
Vilcāna trenējas 18 basketbolisti – kodolu
Foto: Ivars Veiliņš
veido tie basketbolisti, kas BK «Zemgale» Pirmā spēle – izbraukumā
spēlēja sezonas noslēgumā, ir četri jaunLBL 1. divīzijas pirmā spēle BK «Jelga- Jelgavu Latvijas Basketbola līgā šogad pārstāvēs BK «Jelgava». Jaunā kluba vadība
pienācēji un trīs U-18 izlases kandidāti, va» paredzēta 8. oktobrī izbraukumā pret ir gatava piesaistīt sporta veidam bērnus jau no četru, nevis septiņu gadu vecuma,
kuru turpmākais liktenis ir neskaidrs. U-18 izlasi (Rīgā), savukārt pirmā mājas kā tas notiek šobrīd, veicināt jaunatnes basketbola attīstību un dot jaunajiem
«No jauna ar komandu trenējas trīs spēle notiks 12. oktobrī pulksten 19 pret spēlētājiem izaugsmes iespējas. Sportiskie rezultāti ir tikai pakārtoti tam.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes LU (Zemgales Olimpiskajā centrā). 1. di1. kursa studenti, kas nākuši no citām vīzijā spēlēs: «VEF Rīga», BK «Ventspils», sporta un basketbola dzīvē, visiem kopā kluba nosaukums
Latvijas pilsētām, un bijušais biznesa «Liepājas lauvas», «Valmiera», BK «Jelga- apsēsties pie galda un panākt, lai mūsos uzliek tam pienāaugstskolas «Turība» spēlētājs Jānis va», «BA Turība», «Latvijas Universitāte», ieklausās,» uzsver U.Krūklītis, piebilstot, kumu rēķināties
Lasmanis, kuru uzaicinājām,» stāsta «Jūrmala/Fēnikss» un U-18 izlase.
ka šosezon pat uzstādījumi trenerim, ar Jelgavu kā vieU.Krūklītis. Pagaidām līgumi ar spēlēSavukārt dublieriem pirmā spēle būs kas jāsasniedz sportiskajā ziņā, palikuši tu un mēģināt ietājiem noslēgti nav, jo tiek pārrunāti to mājās – 5. oktobrī pret «BA Rīga» Jelgavas otrajā plānā.
saistīties pilsētas
nosacījumi, bet komandas vadība plāno Sporta hallē, mājas spēle arī 19. oktobrī. 2.
Klubs nākotnē nopietni domā par bērnu sporta dzīvē.
līdz oficiālajam sezonas sākumam šo divīzijā šosezon spēlēs 16 komandas.
piesaistīšanu basketbolam jau no četru
jautājumu sakārtot.
BK «Jelgava» startēs arī Baltijas Bas- gadu vecuma, kā tas notiek citos sporta Meitenes
ketbola līgas izaicinājuma kausā, un arī veidos, piemēram, futbolā un hokejā, kā arī pēc tam...
Astoņpadsmitgadnieku
te pirmā ir izbraukuma spēle – 14. ok- par to, kā panākt no spēlētājiem maksimālu
Pēdējos gados BK «Jelgava» valdes
liktenis neskaidrs
tobrī pret Rakveres
pašatdevi un lojālu daudz tiek ru- loceklis Uldis Krūklītis
Ar BK «Jelgava» trenējas arī trīs U-18 «Tarvas» (Igaunija). Biedrība «Basketbola klubs «Zemgale»» attieksmi pret klubu. nāts par to, ka basketbols Latvijā zaudē
izlases kandidāti: Česlavs Mateikovičs, Mūsu komanda ir joprojām pastāv, un tās valdes priekšsē- «Beidzoties sezonai, auditoriju, un arī tas ir jautājums, par
Rihards Adiņš un Oskars Liepiņš. Tomēr vienā apakšgrupā dētājs Jānis Bacāns informē, ka šobrīd BK spēlētājiem būs viens ko jādomā jaunajam basketbola klubam,
«Jelgava» tiek nodotas tiesības pārstāvēt
pagaidām vēl nav skaidrs, vai viņi šosezon ar tādām komanmēnesis atpūta, bet – kā piesaistīt apmeklētājus. Lai spēles
Jelgavas basketbolu Latvijas Basketbola
varēs pievienoties komandai, jo LBS ir dām kā Palangas līgā. Viņš lēš, ka biedrība turpinās dar- tad atsāksies vasaras padarītu skatāmākas, tiek domāts arī
iecerējusi U-18 izlasi pieteikt kā patstāvīgu «Narvis», Klaipē- boties arī pēc tam, bet pagaidām pāragri treniņi. Tas ne tikai par karsējmeiteņu komandas izveidi,
komandu 1. divīzijā. Tas, protams, tiek da- das «Neptunas» un spriest, kādā virzienā.
spēlētājiem dos apzi- potenciālā vadītāja jau ir atrasta. «Mēs,
rīts ar mērķi stiprināt jauniešu izlasi, tomēr «Barsy» (Kazahstāņu, ka darbs būs arī protams, gribam, visu – stabilu klubu un
basketbola klubi nebūt nav sajūsmā par šo na). «Jaunajiem spēlētājiem, kādi mūsu vasarā, ka klubam ir mērķis un ka komanda sponsorus, labu komandu, sportiskos
ieceri, un diskusijas par tēmu vēl turpinās. komandā pamatā arī ir, ikviena spēle ar strādā, bet arī klubam ļaus izvērtēt spēlē- panākumus, karsējmeitenes un šovu, at«No vienas puses, protams, ir pozitīvi tas, jebkuru Lietuvas komandu ir kas jau- tāju pašatdevi, piesaistīt jaunus spēlētājus, balstu –, bet primārais ir uzsākt sezonu.
ka jaunajiem spēlētāns, jo Lietuvā bas- tostarp jelgavniekus, kuri sezonas laikā Pārējais nāks pakāpeniski pēc tam,» tā
jiem būs šāda spēļu
Spēlētāji, kuriem BK «Jelgava» ketbola līmenis ir spēlē citur,» stāsta U.Krūklītis, piebilstot, ka BK «Jelgava» valdes loceklis.
prakse, bet, no otras
daudz augstāks un
piedāvājis slēgt līgumus:
puses, šis Basketbola
komandas – spēcīAKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Jānis Lasmanis (U/C), Artūrs Dušelis (U),
savienības lēmums
gākas,» U.Krūklītis
Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
Andris Justovičs (U), Kalvis Krūmiņš
nedaudz bojā to sis- (A/SV), Reinis Strupovičs (A/U), Kristaps iespēju gūt starp(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
tēmu, ko esam sākuši Kanbergs (A/U), Edgars Krūmiņš (U), tautisku pieredzi
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!
veidot, proti, jaunie- Mārtiņš Zarāns (A/SV), Mārtiņš Rugājs vērtē pozitīvi.
šu audzināšanu un (A/U), Kaspars Paegle (U), Ivars GrasmaLai gan šogad neSarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
maksimālu iesaisti nis (C), Armands Seņkāns (U/C), Artūrs notika tradicionātālrunis 29881119, 67210099.
www.autoprieks.lv
vietējos klubos,» tā Ausējs (U/A).
lais Jelgavas domes
U.Krūklītis, piebilskauss, spēlētāji aiz- Sporta klubs «SHINRI» aicina bērnus no 4 līdz 7 gadiem uz VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS ATTĪSTĪŠANAS
tot, ka tagad sanāks tā: klubs sadarbībā ar vadīs divas slēgtas pārbaudes spēles, un TRENIŅIEM, kuri notiks kvalificētu sporta speciālistu vadībā.
sporta skolu izaudzina jaunos basketbo- kluba vadība cer, ka nākamgad Domes MĒS PIEDĀVAJAM ORGANIZĒTAS SPORTA NODARBĪBAS GRUPĀS, KURĀS IEKĻAUTAS: fiziskās
listus, bet līdz mūsu komandai viņi tā arī kausu izdosies atjaunot.
aktivitātes, vingrojumi pēdu, muguras muskulatūras, locītavu stiprināšanai, kustību rotaļas,
netiek, jo «krējumu nosmeļ» kāds cits.
jogas atslābināšanas, stiepšanas un elpošanas vingrinājumi.
Fiziskās sagatavotības trenēšana notiek kompleksā ar citiem darbības veidiem (dažādu psihisko
Sporta servisa centra direktors Juris Ka- «Gribam, lai mūs sadzird»
minskis norāda, ka šis lēmums problēmas
Klubs ir jauns, un pārāk lielu ambīciju procesu attīstīšana – uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana, iztēle).
rada arī Latvijas Jaunatnes basketbola līgā, tam nav. «Vispirms ir kaut kas jāizdara, Draudzīga atmosfēra, labvēlīgs tonis, konsekvence, partnerattiecības – tie ir galvenie paņēmieni, kurus mēs, treneri,
kurā startē sporta skolu komandas – nu lai varētu vērtēt, kā mums sanāk,» teic izmantojam savā darbā, jo no tā visa ir atkarīga bērna attieksme pret sportu, fiziskajām aktivitātēm.
sanāks, ka U-18 grupā mūsu komandai kluba valdes loceklis. Tomēr mērķi ir VESELS UN DZĪVESPRIECĪGS BĒRNS KĻŪS PAR LABU, VEIKSMĪGU SPORTISTU! Tā ir mūsu sporta kluba devīze.
Treniņi bērniem no 4 līdz 7 gadiem notiek Jelgavas Sporta hallē (Mātera ielā 44a) pirmdienās, trešdienās un
trīs puiši palīdzēt nevarēs. «Par šīm lietām izvirzīti: maksimāli likt uzsvaru uz jaupiektdienās no pulksten 18 līdz 19. Tālrunis 29585311.
joprojām notiek diskusijas. Savienība sola natnes basketbolu un tā attīstību. «Šobrīd
Aicinām vecākus uz sapulci 1. oktobrī pulksten 10 Jelgavas Sporta hallē.
problēmas risināt, vai nu komandām, pats galvenais mums ir iekļauties pilsētas
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Sporta pasākumi
 29. un 30. septembrī pulksten 18,
1. oktobrī pulksten 16 – UEFA telpu
futbola pamatturnīrs (ZOC). Dienas biļete
– Ls 3. Bērniem līdz 10 g., pensionāriem,
invalīdiem – bez maksas.
 30. septembrī pulksten 10 – «Olimpiskā diena 2011» (Sporta hallē).
 1. oktobrī pulksten 11 – Jelgavas
atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā
(Sporta hallē).
 1. oktobrī pulksten 11 – LJBL čempi
onāts zēniem (Sporta hallē).
 1. oktobrī pulksten 12 – Latvijas,
Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā (airēšanas bāzē Pasta salā).
 1. oktobrī pulksten 12 – sezonas slēgšanas regate (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 1. oktobrī pulksten 15 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – «Daugava» (ZOC).
 1. oktobrī pulksten 17 – hokeja virslīgas spēle: HK «Zemgale» – «Ozolnieki/Monarch» (ledus hallē).
 1. oktobrī pulksten 19.15 – «Zelta
rudens 2011» (ledus hallē).
 2. oktobrī pulksten 10 – Latvijas lakrosa čempionāta 2. posms (ZOC).
 2. oktobrī pulksten 11 – LJBL spēles
zēniem (Sporta hallē).
 2. oktobrī pulksten 17 – LJČ spēle
futbolā U-13: JFC «Jelgava» – Valmieras
FK/BJSS (ZOC).
 2. oktobrī pulksten 18.30 – hokeja
virslīgas spēle: HK «Zemgale» – «Liepājas
metalurgs» (ledus hallē).
 5. oktobrī pulksten 19 – LBL 2. divīzijas
spēle: BK «Jelgava-2» – BA «Rīga» (ZOC).

Meklē darbu
Sieviete (48, no Bauskas novada) meklē aprūpētājas darbu. Ir darba pieredze un sertifikāts.
Varu strādāt par mājsaimnieci. No dziļiem
laukiem nezvanīt. Tālrunis 26072746 (Inga).
Vīrietis (50) meklē darbu. Vēlams dzīvot
uz vietas. Ir pieredze apkopt vecu cilvēku.
Tālrunis 29696491.
Jauna sieviete meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 26915822, 63025409.

Piedāvā darbu
SIA «Valodu vēstniecība» piedāvā darbu izglītības jomā cilvēkiem ar izcilām angļu valodas
zināšanām. Darbs Jelgavā. Tālrunis 29105168.
Meklējam auklīti. Vēlama medicīniskā
izglītība. Tālrunis 26016923.
SIA «Defkon Plast» piedāvā darbu virpotājam
uz pilnu slodzi, darba laiks – no plkst. 8 līdz 17.
Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag. Tālrunis 29142550
(Kārlis). Zvanīt darba laikā no plkst.8 līdz 17.

Pērk
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba-zelta monētas,
ikonas un mēbeles. T.27166669.
Pērk zilās vīnogas. Tel. 28609399.

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Divistabu dzīvokli 3. stāvā. Māja tiek renovēta. Tel. 26557660

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

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību regbija trenera Igora
Umecka tuviniekiem.
		
Audzēkņi un vecāki

Aizsaulē aizgājuši
SKAIDRĪTE DIŽĀ (dz. 1938. g.)
VALĒRIJS DUPUŽS (dz. 1938. g.)
ALEKSANDRS KIREJEVS (dz. 1925. g.)
SOFIJA JALOVAJA (dz. 1934. g.)
ĀDOLFS LIPŠĀNS (dz. 1924. g.)
ANDREJS AVINS (dz. 1991. g.)
AUSMA BŪMANE (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 29.09. plkst.14 no Meža kapsētas
sēru nama uz Kalnaroga kapsētu.
INGA LADUSĀNE (dz. 1964. g.).
Izvadīšana 29.09. plkst.11.30 Baložu kapsētā.
MARIJA BUŠA (dz. 1911. g.).
Izvadīšana 01.10. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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3. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1282.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mīla ar krunciņām». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Garšvielu ceļš». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentāls seriāls. 38.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls.
19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1282.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 2.sērija.
19.30 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv».*
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dānijas daudzsēriju
dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «Province piedāvā… Laimes lācis.lv».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 417.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 17.sērija.
13.15 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Mitišķu Atlanti.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 417.sērija.
17.55 KHL spēle. Sanktpēterburgas SKA – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.50 «No 57.paralēles». Iknedēļas ceļojuma raidījums.
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 33. un 34.sērija.
23.00 «Princis un es 2. Karaliskās kāzas». Komēdija. 2006.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 40.sērija.
10.05 «Zem mīlestības mēness». Melodrāma. 2010.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 41. un 42.sērija.
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. seriāls. 11.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 41.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 233.(noslēguma) sērija.
17.45 «Jaunākais sešos».
17.55 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 5.sērija.
22.10 «Ceļa gals». ASV šausmu filma. 2000.g.
0.15 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 4.sērija.
2.05 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 233.(noslēguma) sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 5.sērija.
5.50 «Atkarība». 9.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 58.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 25.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 108.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 53.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 402.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 181.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 30.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 402.sērija.
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 19.sērija.

23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 171.sērija.
2.00 «Neuzveicamais banzuke».
2.50 «Zaudējumi». Seriāls. 5.sērija.
3.40 «Atkarība». Seriāls. 9.sērija.
4.30 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 53.sērija.
4.50 «Nakts joki».

4. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1283.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 19.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Aiz mūra». Vācijas drāma. 2009.g.
13.15 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 38.sērija.
16.15 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1283.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 3.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Francijas
dokumentāla filma. 2008.g. 6.(noslēguma) daļa.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Naudas zīmes».
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Trakais slēptās kameras šovs».
9.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 418.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». 8.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 18.sērija.
13.15 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls.
6.(noslēguma) sērija.
13.50 KHL spēle. Sanktpēterburgas SKA – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 418.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Šķiršanās». Dokumentālu filmu seriāls.
6.(noslēguma) sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Savvaļas Japāna». Vācijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 35. un 36.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Leones dzīve». Itālijas daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 41.sērija.
10.05 «Mīla – tas ir tikai vārds». Vācijas drāma. 2010.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 43. un 44.sērija.
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. seriāls. 12.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 42.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Vieta, kur sirdij atgriezties». Melodrāma. 2010.g.
23.05 «Intrigante 3». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
1.50 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 6.sērija.
5.50 «Atkarība». 10.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 59.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 26.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Kobra 15». 12.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 109.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 54.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.

tv programma
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 403.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 182.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 2011.g. 2.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 31.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 403.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 201.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 31.sērija.
24.00 «Pārdotā nevainība». Drāma. 2005.g.
1.55 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 172.sērija.
2.45 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.35 «Zaudējumi». Seriāls. 6.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 54.sērija.
4.50 «Nakts joki».

5. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1284.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 20.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Jauna nedēļa».*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.55 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Naudas zīmes».*
15.15 «Kopā» (ar subt.).*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Anim. seriāls. 49. un 50.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1284.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Es varu būt premjerministrs».
22.35 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 419.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 19.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Gruzija – Latvija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.25 KHL spēle. Maskavas Spartak – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.20 «Ātruma cilts».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 37. un 38.sērija.
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 26.sērija.
23.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 419.sērija.
0.45 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 42.sērija.
10.05 «Mīlestības garais dancis». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 45. un 46.sērija.
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. seriāls. 13.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 43.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
22.10 «13.rajons. Ultimāts». Spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.15 «Tango un Kešs». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1989.g.
2.15 «Agata Kristi. Mirušā vīra kļūda». Detektīvfilma. 1986.g.
3.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 7.sērija.
5.50 «Atkarība». 11.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 60.sērija.
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7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 27.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Doktors Hauss 7». 3.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 110.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 55.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 404.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 183.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 2011.g. 3.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 32.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 404.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 4.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 5.sērija.
1.55 «Zaudējumi». Seriāls. 7.sērija.
2.45 «Atkarība». Seriāls. 11.sērija.
3.35 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 55.sērija.
4.45 «Nakts joki».

6. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1285.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 21.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Province».*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Baltijas jūras piekrastes. Zviedrija». Dokumentāla filma.
13.35 «Es varu būt premjerministrs».*
14.50 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». 51. un 52.(noslēguma) sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1285.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 5.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 6.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Ķepa uz sirds».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 420.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 5». 10.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 20.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 KHL spēle. Maskavas Spartak – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 420.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ceļojums bez robežām. Jordānija». Dokumentāla filma.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Skaistuma cena». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 39. un 40.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Savvaļas Japāna». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 43.sērija.
10.05 «Rožu karaliene». Melodrāma. 2007.g.
12.10 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 47. un 48.sērija.
13.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 4.sērija.
13.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 1.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 44.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.

22.10 «Mentālists 2». ASV seriāls. 3.sērija.
23.05 «Supernatural 3». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 5.sērija.
1.05 «13.rajons. Ultimāts». Spraiga sižeta filma. 2009.g.
2.50 «Lampūni. Vegasas atvaļinājums». Komēdija. 1997.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 8.sērija.
5.50 «Atkarība». 12.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 61.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 28.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 111.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 56.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 29.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 405.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 184.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 2011.g. 4.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 33.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 405.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «Notikums». Zinātniskās fantastikas trilleris. 2008.g.
23.55 «Kinomānija».
0.25 «Specvienība 4». Seriāls. 8.sērija.
1.25 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 9.sērija.
2.15 «Zaudējumi». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «Atkarība». Seriāls. 12.sērija.
3.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 184.sērija.
4.35 «Nakts joki».

7. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 2.sērija.
9.30 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 22.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 33.sērija.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
14.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 Agata Kristi. «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 1.sērija.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 6.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 421.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». 1.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 21.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Grieķija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.00 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā».
5.(noslēguma) sērija.*
17.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.55 KHL spēle. Čerepovecas Severstaļ – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.15 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Malta. Tiešraide.
22.45 «Bordertauna». Seriāls. 41. un 42.sērija.
23.35 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.50 «Zveja» (ar subt.).
0.20 «Baiļu līcis» (ar subt.). Detektīvfilma. 2007.g. 7. un 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 44.sērija.
10.05 «Mīla Singapūrā». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 49. un 50.sērija.
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 2.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 45.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
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20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.05 «Skaistuļu kari». Francijas komēdija. 2008.g.
0.05 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.50 «Viss piegriezies!» Krimināldrāma. 1993.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 9.sērija.
5.50 «Atkarība». 13.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 62.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 29.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Trauma». 12.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 112.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 57.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 30.sērija.
14.10 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 185.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 2011.g. 5.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 34.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Djūss Bigalo – vīrietis žigolo». ASV komēdija. 1999.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.45 «Līdzzinātājs». ASV trilleris. 2004.g.
2.50 «Melnā upe». ASV fantastikas trilleris. 2001.g.
4.25 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 57.sērija.

8. oktobris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 153. un 154.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Ātrā palīdzība». Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
13.10 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 1.sērija.
15.00 «Ar tevi uz tu (Du Ende)». Dokumentāla filma.
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Baltijas jūras piekrastes. Zviedrija».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Doktors Živago». Drāma. 2002.g. 1.sērija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Doktors Živago». Drāma. 2002.g. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.(noslēguma) sērija.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.05 KHL spēle. Čerepovecas Severstaļ – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Skaistuma cena». Dokumentāla filma.
17.00 «Leones dzīve». Daudzsēriju māksl. f. 6.(noslēguma) sērija.
19.00 «No 57.paralēles».*
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.30 «Endželsfola». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
23.10 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Brazīlijas.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 109.sērija.
7.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto 2». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». Seriāls. 15.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
12.20 «Eiropas prāta banka».*
13.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
16.50 «Kur ir Freds?» Romantiska komēdija. 2006.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
23.30 «Stulbs un vēl stulbāks 2». Komēdija. 2003.g.
1.15 «Skaistuļu kari». Francijas komēdija. 2008.g.
2.50 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
4.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 10.sērija.
5.45 «Atkarība». 1.sērija.
6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 18.sērija.
7.00 «Kaila kods 3». 11.sērija.
7.50 «Sarkanais jātnieks». Latvijas anim. f.
8.00 «Māsa un brālis». Latvijas anim. f.

8.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 6.sērija.
8.30 «Paņem 100 000… ja vari».*
9.30 «Simpsoni 10». Anim. ser. 20.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Ievas pārvērtības 2».*
11.20 «Kinomānija».*
11.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Djūss Bigalo – vīretis žigolo». ASV komēdija. 1999.g.
14.35 «Mūsu Zelta dziesma».*
18.00 «Šreks Trešais». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle. 2011.g.
21.20 «Kurjers 3». ASV spriedzes filma. 2008.g.
23.15 «Rejs». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
2.10 «Apsolītās debesis» (ar subt.). Traģikomēdija. 1991.g.
4.30 «Nakts joki».

9. oktobris, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 155. un 156.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». 25. un 26.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 39.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 39.sērija.
10.55 «Garšvielu ceļš». Dok. f. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Dzīvē kā pasakā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Zemes pīlāri». Daudzsēriju filma. 2010.g. 1.sērija.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Ziemeļu puse».*
0.15 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Endželsfola». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
13.40 «Ceļojums bez robežām. Jordānija». Dokumentāla filma.
14.15 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.(noslēguma) sērija.
15.55 KHL spēle. Čehovas Vitjaz – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.20 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma.
13.(noslēguma) sērija.
19.20 «Krējums… saldais».
19.50 «Baiļu līcis». Detektīvfilma. 7. un 8.(noslēguma) sērija.
21.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 32.sērija.
22.20 «Skārda vīrs». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
24.00 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Romas.*

LNT
6.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 110.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 5. un 6.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 7.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
11.35 «Ekstrēms tuvplānā».
12.05 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.10 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.25 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
16.25 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 5.sērija.
17.25 «Asteriks un vikingi». Animācijas filma. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
1.55 «Kur ir Freds?» Romantiska komēdija. 2006.g.
3.50 «Stulbs un vēl stulbāks 2.». Komēdija. 2003.g.
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 11.sērija.
5.45 «Atkarība». 2.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 6.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 19.sērija.
7.25 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
7.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 7.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.45 «Šreks Trešais». ASV animācijas filma. 2007.g.
14.45 «Dejas ar viļņiem». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
16.50 «Kurjers 3». ASV spriedzes filma. 2008.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 F-1: Japānas Grand Prix izcīņa.
2.30 «Vārdabrālis». Indijas un ASV drāma. 2006.g.
4.45 «Nakts joki».

TV programma
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Kustamās mantas izsole
Maksātnespējas procesa administratore Sigita
Krūzkopa, sertifikāts Nr.00168, prakses vieta:
Elizabetes iela 18 – 2, Rīga, paziņo, ka 2011.
gada 14. oktobrī plkst.12.15 Rīgā, Elizabetes
ielā 18 – 2, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli
tiks izsolīta maksātnespējīgajam Jānim Majoram piederoša kustamā manta – transporta
līdzeklis «Lincoln Navigator» ar valsts reģistrācijas numuru SZ28, 1. reģistrācija – 1999.
gads. Piespiedu pārdošanas novērtējums un
izsoles sākumcena – LVL 2800.
Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē,
līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājums
10% apmērā no kustamās mantas izsoles
sākumcenas – LVL 280 apmērā – Jāņa Majora
norēķinu kontā LV53UNLA0050017246400,
kas atvērts a/s «SEB banka».
Ar novērtējumiem iespējams iepazīties administratora prakses vietā darba dienās, iepriekš
sazinoties pa tālruni 67217486. Izsole notiek
saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām.

JLSS aicina apgūt slidotprasmi!
Jelgavas Ledus sporta skola jaunajā mācību gadā
piedāvā apgūt slidotprasmi bērniem vecumā no 4 līdz
6 gadiem.

Nodarbības notiek
Pirmdienās 19 – 20
Otrdienās 10.15 – 11.15; 12.45 – 13.45
Ceturtdienās 10.15 – 11.15; 12.45 – 13.45;
17.45 – 18.45
Nodarbības slidotprasmes apguvē vada trenere Evita
Krievāne, kura JLSS, sākot no oktobra, vadīs nodarbības
šorttrekā, daiļslidošanas treneri Anna Dubova un Romans Panteļējevs un hokeja treneris Ainārs Bērziņš.
Par iespējām nodarboties sagatavošanas grupās var
zvanīt JLSS administrācijai pa tālruni 20284690 vai
63007222.

Aizkaru dizainere Natālija Katlapa
(no veikala «Aizkaru paradīze») uzsāk
darbu veikalā «Kanclera Nams» Katoļu
ielā 7, Jelgavā, 2. stāvā.

Piedāvājam:
• aizkaru dizains, modelēšana un šūšana;
• aizkaru stangas un žalūzijas;
• uzstādīšana mājās.
Tālrunis 29102580, 63080100.

Laipni gaidīti jau tagad!

SIA „Sailings“ piedāvā
Jaunums Jelgavā!
Apģērba ķīmiskā tīrīšana
VIENAS diennakts laikā!
Piedāvājam arī veļas mazgāšanu.
Adrese: Rio centrā Pērnavas ielā 4 (2. stāvā)
Darba laiks 8-19; S, Sv 9-19
Tālrunis: 29112256

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli tiek pārdots Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošais īpašums – kustamā
manta automašīna «VW Sharan», valsts Nr.
FD 8853, 2004. gada izlaidums, kura atrodas
Jelgavā, Lielajā ielā 11.
Kustamās mantas pirmā izsole notiks 2011.
gada 7. oktobrī plkst.15 Jelgavā, Lielajā ielā
11, 207. kabinetā.
Kustamās mantas nosacītā cena – Ls 4700
(četri tūkstoši septiņi simti latu), kas arī ir izsoles
sākumcena.
Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu).
Samaksa veicama 100% latos.
Līdz reģistrācijai dalībniekam jāpārskaita Jelgavas pilsētas domes kontā LV44
UNLA0008010130906 nodrošinājums 10%
apmērā (Ls 470) no kustamās mantas nosacītās cenas.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Jelgavas
pilsētas domes kontā.
Pieteikšanās mantas apskatei un uzziņas – pa
tālruni 63005598 un 63005599 darba dienās
no plkst.9 līdz 14.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Informācijas aģentūrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz
17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30. Tālruņi
uzziņām – 63005514, 22020014. Izsoles dalībniekus reģistrē Jelgavas pilsētas domē, 302.
kabinetā, līdz 2011. gada 4. oktobra plkst.16
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17.

Bērnu jauniešu centra

zvanu ansamblis
«ACCELERANDO»
gaida jaunus dalībniekus
vecumā no 13 - 25 gadiem.

Nodarbības notiek
pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 1800 - 2000.
Tev būs iespēja spēlēt netradicionālus instrumentus

Galvenais ir vēlme un prieks darboties!

Nāc, ņem līdzi draugu un pievienojies mums!
Tiekamies, Jundā, Skolas ielā 2, Muzikālajā fabrikā

Mēs Tevi gaidām!!!

Informācija pa tālruni: +371 2 9342051
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 1. oktobrī pulksten 11 – Annas Brigaderes 150. dzimšanas dienai veltīta konference
sadarbībā ar Latvijas Universitāti (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 1. oktobrī pulksten 13 – Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde piedāvā koncertu
senioriem «Mūžam jauni», veltīts Starptautiskajai Veco ļaužu dienai. Piedalās Ž.Siksna
un Jelgavas Tirkīza kora ansamblis (kultūras namā).
 2. oktobrī pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde A.Brigadere
«Lielais loms» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. un 9. oktobrī – Ā.Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera nāk joki...». Biļešu
cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras namā).
 11. oktobrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde bērniem «Rrrumpel...
Rrrūķis». Viesrežisors P.Dipčikovs. Lomās D.Lāce un M.Žideļūns. Aizraujoša un gudra
pasaka ar labām beigām par spēju ieraudzīt, izprast un novērtēt kā nabadzību, tā bagātību, kuras vienmēr iet roku rokā. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 14. oktobrī pulksten 19 – aģentūras «Kultūra» amatiermākslas kolektīvu 10. sezonas
atklāšanas sarīkojums (kultūras namā).
 15. oktobrī pulksten 18 – retrospektīvs koncertuzvedums «Pusgadsimts mīlestībā
ar deju». Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 10 un 13 – Valmieras kinostudijas muzikāla viesizrāde bērniem
«Tāltālā meža varonis». Režisors I.Strads. Šrekam kopā ar draugu Ēzelīti jāatgūst mīļotā
Fiona, uz kuru savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu zemes princis Negantais Hugo. Šreka
lomā – M.Lūsis. Lomās Valmieras teātra aktieri: M.Mennika, A.Apinis vai K.Neimanis,
J.Johansons vai K.Salmiņš, I.Martinsons vai I.Strads. Dziesmas aranžējis E.Zilberts. Biļešu
cena – Ls 2 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 19 – grupas «Turaidas roze» koncerts. Biļešu cena – Ls 6; 5;
4; 3 (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC «Junda» mūsdienu deju
grupa «Benefice». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 28. oktobrī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa fināls.
Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes zvaigžņu vecmeistaru koncerts. Biļešu
cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 30. oktobrī pulksten 19 – Santa Fe ģitāru kvarteta koncerts (Argentīna). I daļa:
Eduardo Martin «Hasta Alicia baila» (guaguanco), Marcelo Coronel «Three Argentine
Pieces», Manuel de Falla «Selections from El amor brujo». II daļa: Andrew York – «Pacific
Coast Highway», Astor Piazzolla – «Four Modern Tangos» (kultūras namā).

Izstādes
 No 30. septembra – izstāde «Dzīvā daba mežģīnēs», kurā piedalās arī Ursula Gregora
no Vācijas. Izstāde atvērta katru dienu no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas Latviešu biedrībā
Lielajā ielā 13 – 15, ieeja no pagalma).
 No 3. oktobra – Dāvja Beitlera gleznu izstāde «Rudens noskaņas» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 20. oktobrim – mākslinieka Jelgavas Mākslas skolas pedagoga Induļa Landau
izstāde «Miniatūras» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati». Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem, studentiem un
pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. oktobrim – gleznotāja Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfa Raita Junkera
gleznu personālizstāde «No...» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

«Dardedze» piedāvā
smelties idejas pirtsdienai
 Ritma Gaidamoviča

«Šodien tik daudz tiek runāts
par mākslīgo, aizmirstot dabīgās vērtības. Tāpēc mums radās
ideja izstādē rosināt skatītājus
aizdomāties par to, ka cilvēks
ir daļa no dabas un mums
jāpievērš uzmanība tādām
stabilām un dabīgām vērtībām
kā, piemēram, pirts,» par izstādi
«Pirtsdiena», ko šodien, 29.
septembrī, pulksten 12 atklāj
Jelgavas kultūras namā, saka
tautas lietišķās mākslas studijas
«Dardedze» vadītāja Ingrīda
Ozolniece.
Šoruden «Dardedzes» dāmu izstāde veltīta pirts tēmai, un tās idejas apspēlēšanā
studija pieaicinājusi arī Tautas gleznošanas
studiju un vadītāju Andu Kalniņu, tāpēc
šodien gaidāma dubultizstādes atklāšana.
Proti, izstādi ar tādu pašu nosaukumu
izveidojuši arī gleznošanas studijas dalībnieki. Šī izstādes atklāšana arī īpaša ar to,
ka klātesošie varēs tikties ar pirtniekiem
Juri un Aelitu Batņām un notiks Ineses

Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

Festivālā – par precībām,
vēlēšanām un godaprātu
Rakstniecei
Annai Brigaderei 1. oktobrī
ir 150. dzimšanas diena, un
Ādolfa Alunāna
izrāžu festivālā Ā.Alunāna
Jelgavas teātra
aktieri svētdien,
9. oktobrī, pulksten 11 piedāvā
A.Brigaderes
pasaku lugu
«Sprīdītis».
 Ritma Gaidamoviča

Oktobra sākumā ar Ādolfa
Alunāna dienu izrāžu festivālu
«No aktiera nāk joki...» Jelgavā
atzīmēs Ā.Alunāna dzimšanas
dienu – šoreiz 163. Tiesa, šogad
festivālā ne tikai Ā.Alunāna,
bet arī rakstnieces Annas Brigaderes darbi, atzīmējot viņas
150. jubileju. Svētki 8. oktobrī
tiks atklāti ar viņas komēdiju
«Sievu kari ar Belcebulu». Bet
pavisam divu dienu laikā – 8.
un 9. oktobrī – skatītājiem tiks
piedāvātas septiņas izrādes.
«Mūsu novadniecei rakstniecei
A.Brigaderei ir 150. dzimšanas diena,
un, izrādot cieņu viņai, nolēmām, ka šis
festivāls aizritēs Brigaderes zīmē. Festivāla
atklāšanā mums būs iespēja dzirdēt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja darbinieku sagatavotu stāstījumu
par A.Brigaderi, bet pēc tam – vērot viņas
komēdiju «Sievu kari ar Belcebulu», ko uz
Jelgavu vedīs rakstnieces dzimtās vietas
Tērvetes kultūras nama amatierteātris
«Trīne» un režisore Dzintra Zimaiša,»
stāsta Ā.Alunāna Jelgavas teātra direktors
Arvīds Matisons. Šis ir «Trīnes» jaunākais
iestudējums, kas tapis par godu rakstnieces
jubilejai. Režisore Dz.Zimaiša saka: «Izrādes tēma ir sāpīga un aktuāla arī šodien
– atkarības, taču mēs uz to paskatāmies
ar humoru un mazu ironiju, jo izrāde taču
ir komēdija! Turklāt to papildinās Viktora
Strapcāna melodijas ar jelgavnieces Guntas
Micānes vārdiem,» tā režisore.
Ā.Alunāna Jelgavas teātra režisore Lūcija
Ņefedova uzsver, ka «No aktiera nāk joki...»
arī šogad ievēro teātra festivāla ideju – rādīt
vienīgi oriģināldramaturģijas iestudējumus,
kuru teātru repertuāros diemžēl vairs nav

Krūmiņas grāmatas «Pirts rituāla garīgie
aspekti» atvēršanas svētki.
I.Ozolniece stāsta, ka pirts katrai tautai
bijusi kā neliela svētnīca, kurā cilvēks atgūst
garīgo un fizisko veselību. Un tas visos laikos bijis svarīgi. «Tāpēc izstādei pa vasaru
esam sagatavojušas darbus, kas noderētu
pirtī iešanai. Tā, mūsuprāt, ir lieliska iespēja
parādīt skatītājiem, ka nav lielveikalos jāpērk citu zemju ražojums – mums pašiem ir
daudz labu lietu, kuru izveidošanai nevajag
ne lielu piepūli, ne lielu izdomu. Kas zina,
varbūt tieši šī izstāde ļaus apjaust: «O, es
taču arī varu mājās ko tādu uztaisīt!» un
rīkoties,» tā I.Ozolniece. No šodienas izstādē skatāmi dažādi masāžas dvielīši, pirts
paklājiņi, pirts tērps, pirtnieces tērps, kas
veidoti no dabīgiem materiāliem.
Bet pirts tēmu gleznās uzburs Tautas
gleznošanas studijas gan jau ilggadējie
mākslinieki, gan tie, kuri pievienojušies
tikai šoruden.
Turpinot šo tēmu, 22. oktobrī pulksten
13 kultūras namā ikviens aicināts uz  Ritma Gaidamoviča
Pirts skolas mācībspēku lekciju «Pirts kā
svētnīca garam, dvēselei un ķermenim».
Lai popularizētu ērģeļmākslu,
Izstādes kultūras namā skatāmas līdz 24.
piesaistītu uzmanību kultūras
oktobrim.
mantojumam un vāktu naudu

daudz. Uz festivālu uzaicināts Kokneses
amatierteātris ar Evitas Sniedzes «Kreiso
pagriezienu». Kā pati Valmieras drāmas
teātra direktore E.Sniedze par šo izrādi
priekšvārdā saka: «Gandrīz ziepju opera
par diviem vakariem un diviem rītiem kādā
ģimenē.» Šī izrāde ļauj padomāt par to, ka
ne visas ģimenes, kuras no ārpuses ir tik
priekšzīmīgas, tādas ir arī iekšpusē. Savukārt Zaļenieku amatierteātris režisores
L.Ņefedovas vadībā skatītājiem piedāvās
izrādi «Gustavs parlamenta brīvdienās»
jeb retro gabalu par vēlēšanām, kurā varot
vilkt paralēles ar nesen notikušajām 11.
Saeimas vēlēšanām. «Izrāde ar humoru
par peripetijām pirms vēlēšanām, kurās
iesaistīti esam mēs visi. Pasmiesimies par
sevi kopā,» tā režisore. Jaunlutriņu teātris
piedāvās jautru joku lugu «Brunču medības» – par latviešu godaprātu un cieņu
pret latviešu tautas senajām vērtībām, kas
savijas pārpratumiem un nejaušībām pilnā
stāstā. Bet Saldus amatierteātra aktieri
uz Jelgavu būs atveduši «Amāliju», ar ko
piedalījās «Gada izrādes 2010» skatē un
par kuru galvenās lomas atveidotāja Daina
Sipeniece saņēma Gada aktrises titulu.
Lai pie teātra radinātu jau no mazotnes, festivāla organizatori nolēmuši, ka
9. oktobrī festivāls turpināsies ar bērnu
rītu – A.Brigaderes pasaku lugu «Sprīdītis». «Bērniem tā būs skaista pasaka ar
smiekliem, piedzīvojumiem un briesmām,
jo velns taču atkal grib iegūt princesi, arī
Lutausis joprojām nav apspiedis savu
kāri uz bērnu ēšanu. Savukārt pieaugušie
varēs atpūsties no ikdienas, klejojot krāšņā
fantāziju un brīnumu pasaulē,» ieskicē
L.Ņefedova.
Turpinot sadarbību kultūras jomā ar lietuviešiem, pirmo reizi festivālā «No aktiera
nāk joki...» piedalīsies Telšu drāmas teātris
no Lietuvas ar komēdiju «Precības». Tajā
darbība notiek ģimenē – tēvam ir divas

Foto: Ivars Veiliņš
meitas precību gados, kuras viņš grib izdot
pie vīra. Tiesa, izrāde būs lietuviešu valodā,
taču organizatori atzīst: valoda nav šķērslis
– to pierādījis arī Baltijas amatierteātru
festivāls «Baltijas rampa». «Mūsuprāt, šis
festivāls būs pavisam pietuvināts tā nosaukumam «No aktiera nāk joki...», jo vairākās
komēdijās varēsim izsmieties uz nebēdu.
Cilvēki ikdienā ir pārāk norūpējušies, domā
tikai par to, kā nopelnīt, ko liks galdā, taču
dzīvē ir vajadzīga arī humora deva. Tāpēc
aicinu visus kopā drusku pasmieties,» tā
A.Matisons.
Ādolfa Alunāna dienu izrāžu festivāls
«No aktiera nāk joki...»
8. oktobrī pulksten 11 – festivāla atklāšana
(kultūras namā).
Pulksten 11.30 – Tērvetes kultūras nama amatierteātra «Trīne» izrāde A.Brigadere «Sievu kari
ar Belcebulu», režisore Dz.Zimaiša (kultūras
namā).
Pulksten 14 – Saldus amatierteātra izrāde J.Jurkāns «Amālija», režisore I.Legzdiņa
(Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja no Uzvaras
ielas).
Pulksten 15.30 – Jaunlutriņu amatierteātra
izrāde Z.Skujiņš «Brunču medības», režisore
S.Medne (kultūras namā).
Pulksten 18 – Kokneses amatierteātra izrāde
E.Sniedze «Kreisais pagrieziens», režisore
I.Lagzdiņa (Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja
no Uzvaras ielas).
Pulksten 20.30 – piemiņas brīdis Jāņa parkā pie
Ā.Alunāna pieminekļa.
9. oktobrī pulksten 11 – bērnu rīts. Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere «Sprīdītis», režisore L.Ņefedova, K.Zotova (kultūras namā).
Pulksten 13.30 – Zaļenieku amatierteātra izrāde
M.Rītupe «Gustavs parlamenta brīvdienās»,
režisore L.Ņefedova (kultūras namā).
Pulksten 16 – Telšu drāmas teātra (Lietuva)
izrāde «Precības», režisore L.Pocevičiene (kultūras namā).
Biļešu cena uz festivāla izrādēm – Ls 1; skolēniem
un pensionāriem – Ls 0,50.

Oktobrī – Zemgales ērģeļu dienas; vāks naudu ērģeļu atjaunošanai

ērģeļu atjaunošanai, Zemgales
ērģelnieki oktobrī rīko pasākumu «Zemgales ērģeļu dienas
2011». Koncerti notiks dažādās Zemgales vietās, tostarp
septiņi Jelgavā – Svētās Annas
baznīcā, Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā un Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī.
Atklāšanas koncerts – jau sestdien, 1. oktobrī, pulksten 15
Svētās Annas baznīcā.

Šoruden
«Dardedzes»
izstāde,
ko līdz 24.
oktobrim
var apskatīt
kultūras
nama foajē,
veltīta pirts
Svētās Annas baznīcas ērģelniece Māra
tēmai.
Ansonska stāsta, ka Zemgales baznīcas, to
Foto: Ivars
interjers un inventārs, tajā skaitā ērģeles,
Veiliņš
ir īpašs un neatkārtojams kultūras manto-

jums. «Būtisku ļaunumu tam nodarīja abi
pasaules kari. Tāpēc ar šiem koncertiem
mēs vēlamies piesaistīt uzmanību Latvijas
18. un 19. gadsimta meistaru darināto ērģeļu stāvoklim, kas daudzviet ir pat kritisks.
Koncertos saziedotos līdzekļus novirzīsim
Jelgavas novada Kalnciema–Klīves baznī-

cas ērģeļu atjaunošanai, jo tām tas ir nepieciešams visvairāk,» stāsta M.Ansonska,
piebilstot, ka tieši tāpēc ieeja uz visiem
koncertiem ir par ziedojumiem. Pavisam
Zemgales ērģeļu dienās notiks 20 koncerti.
Ar pilnu programmu iespējams iepazīties
mājas lapā: www.zemgalesergeles.lv.

Zemgales ērģeļu dienu koncerti Jelgavā

1. oktobrī pulksten 15 – atklāšanas koncerts. Piedalās ērģelniece V.Kalnciema (Sv.Annas baznīcā).
8. oktobrī pulksten 17 – muzicēs baritons Alvis Cedriņš, obojists Indris Egle, pie taustiņiem – Gundega Dūda (Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā).
15. oktobrī pulksten 15 – senās mūzikas koncerts. Piedalās vijolniece Iveta Dejus un ērģelniece
Līga Pūķe (Sv.Annas baznīcā).
15. oktobrī pulksten 18 – torņu un koru mūzikas koncerts «In memoriam». Uzstāsies obojists
Indris Egle, kvintets «Zelmeri brass» un vadītājs Bruno Jurgenbergs, Svētās Annas baznīcas koris
un diriģents Andris Jansons. Plānots, ka šajā dienā svinīgi tiks slēgta arī strūklaka «Trīsvienība»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
22. oktobrī pulksten 18 – koncerts «Ferencam Listam 200». Piedalās ērģelniece Larisa Carjkova un
baznīcas koris, diriģents Andris Jansons (Sv.Annas baznīcā).
29. oktobrī pulksten 18 – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Jauniešu centra gospeļkora
koncerts, diriģenti Gundega Dūda un Jānis Staltmanis (Sv.Annas baznīcā).
30. oktobrī pulksten 18 – koncerts. Piedalās ērģelnieki Ilze un Aigars Reiņi (Sv.Annas baznīcā).

