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Jelgavā būvēs vilcienu
vagonus

Visticamāk, jau nākamā gada martā «NP
Properties» biznesa parkā Jelgavā ražošanu sāks Krievijas mašīnbūves uzņēmums
«UralVagonZavod». Plānots, ka gadā tas
spēs saražot ap 2500 vilcienu vagonu, mūsu
pilsētā nodrošinot darbu vairāk nekā simts
cilvēkiem.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Saskaņā ar prognozēm
jau nākamā gada martā
ražošanu Jelgavā varētu
sākt viena no lielākajām
mašīnbūves kompānijām Krievijā «UralVagonZavod». Vagonbūves
rūpnīca gatavojas ražot
ap 2500 vilcienu vagonu
ik gadu, mūsu pilsētā
radot vairāk nekā 100
darba vietu.
Lai pārrunātu kravas vilcienu
vagonu ražotnes izveidi, pagājušajā
nedēļā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Latvijas
prezidents Andris Bērziņš tikās ar
Krievijas korporācijas «UralVagonZavod» ģenerāldirektoru Oļegu Sijenko. Ģenerāldirektors apliecināja,

ka vagonbūves rūpnīca, kas gatavojas ražot ap 2500 vilcienu vagonu
ik gadu, ražošanu varētu sākt jau
2013. gada martā, nodrošinot vairāk
nekā simts jaunu darba vietu.
«Kārtējo reizi ir attaisnojies lielais
ieguldījums pilsētas infrastruktūras
sakārtošanā un profesionālajā izglītībā, jo Jelgavā ir radīta labvēlīga
vide investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai. Konsekventi
esam atjaunojuši metālapstrādes un
mašīnbūves tradīcijas, un «UralVagonZavod» ienākšana pilsētā jelgavniekiem nozīmē ne tikai jaunas
darba vietas, bet arī stabilu nākotni
inženierzinātņu attīstībai,» norāda
A.Rāviņš, akcentējot, ka sadarbībā
ar «UralVagonZavod» ir sperts tikai
pirmais solis – nākamais varētu
būt vietējo uzņēmumu iesaistīšana
vilcienu vagonu detaļu ražošanā,
kas perspektīvā ļautu piesaistīt jau-

nas investīcijas un radīt vēl vairāk
darba vietu.
Jaunā ražotne saskaņā ar parakstīto vienošanos atradīsies industriālajā parkā «NP Jelgavas biznesa
parks» bijušās RAF rūpnīcas teritorijā. Kaut arī pašlaik vēl netiek
izpausta plānotās ražotnes platība,
«NP Properties» sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Ozoliņa norāda,
ka ražošanu uzņēmums plāno sākt
pēc apmēram pusgada. «Viens no
galvenajiem «UralVagonZavod»
kritērijiem, izvēloties ražotnei piemērotas telpas, bija darba specifikai
atbilstoša infrastruktūra, lai salīdzinoši ātri varētu sākt ražošanu,»
tā I.Ozoliņa, un «NP Properties»
valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja
piebilst, ka Jelgavā nodrošinātā
infrastruktūra investoriem ir saistoša, jo ļauj īsā laikā uzsākt darbu,
ieguldot līdzekļus ražošanā un

uzņēmuma attīstībā, nevis ražotnes
būvniecībā. «Esam gandarīti par
noslēgto darījumu ar vienu no lielākajiem Krievijas mašīnbūves uzņēmumiem. «UralVagonZavod» ir
labs piemērs mūsu valsts potenciālam investoru piesaistē rūpniecībā
– Latvija ir loģistikas krustpunkts
starp ES valstīm un Krieviju ar labi
attīstītu infrastruktūru – ostu, lidostu, dzelzceļa un kravu transporta
savienojumiem. Savukārt Jelgavai
ir ražošanas tradīcijas un atbilstošs
darbaspēks,» tā E.Moiseja.
Kā norādījis O.Sijenko, projekta
realizēšanas vietu – Jelgavu – izvēlējušies eksperti, kā arī plāniem
saņemts atbalsts no vietējās varas
pārstāvjiem. Plānotais uzņēmums
būšot kompakts un automatizēts,
kam būs nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti, liecina informācija
uzņēmuma mājas lapā.

Vēl nedēļu trūcīgie var saņemt dāvanu kartes skolas piederumu iegādei
 Sintija Čepanone

Vēl tikai nedēļu – līdz 27.
septembrim – jelgavnieki, kuriem piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss,
Sociālo lietu pārvaldē var
iesniegt pieprasījumu
pašvaldības nodrošinātajam pabalstam skolas
piederumu iegādei. Pašlaik šo palīdzību dāvanu
kartes veidā saņēmuši
jau 837 skolēni.
Pārvaldes Sociālās palīdzības
administrēšanas nodaļas vadītāja
Mārīte Liepiņa lēš, ka vairums
jelgavnieku, kuri saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem

var pretendēt uz šo pašvaldības palīdzību, dāvanu kartes jau saņēmuši.
«Lielākā aktivitāte tradicionāli ir
augusta beigās un septembra sākumā, taču ir arī tādi vecāki, kuri
dāvanu karti izņem tikai tad, kad
skola jau sākusies un kļuvis zināms
viss, kas bērnam būs vajadzīgs skolai,» stāsta M.Liepiņa, atgādinot, ka
pabalsts skolas piederumu iegādei
tiek izsniegts dāvanu kartes veidā
– bērniem, kuri apgūst obligāto
sagatavošanas programmu, tās
apmērs ir 20 lati, bet pārējiem skolēniem – 40 lati.
Pieprasījuma iesniegumus, tostarp par brīvpusdienām, Sociālo
lietu pārvaldē var iesniegt pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no
15 līdz 19, otrdienās, trešdienās un

ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12,
tādējādi pēdējā diena, lai pretendētu
uz dāvanu kartes saņemšanu skolas
piederumu iegādei, šogad ir 27.
septembris.
Taču pieteikties brīvpusdienām
var visa mācību garumā – tās
tiek piešķirtas uz pusgadu, un
nākamajā gadā jeb mācību otrajā
pusgadā pieprasījums tiek pagarināts. M.Liepiņa informē, ka
pašlaik brīvpusdienas piešķirtas
jau 630 skolēniem. Jāpiebilst, ka
šī gada pašvaldības budžetā skolas
piederumu iegādes pabalstiem un
brīvpusdienām kopumā atvēlēti 160
000 lati, savukārt pagājušajā gadā
dāvanu kartes skolas piederumu
iegādei piešķirtas 1203 bērniem, bet
brīvpusdienas – 1252 bērniem par

kopējo summu 174 626 lati.
Minētos pašvaldības pabalstus
piešķir skolēniem no ģimenēm, kurās ir darbspējas vecuma personas
un ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu personu nepārsniedz 90 latus;
ja ģimenē ir skolēni, bet nav darbspējīgas personas un ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz
140 latus; ja skolēns dzīvo aizbildņa
ģimenē, kur ienākumi uz vienu
personu nepārsniedz 160 latus.
Jāpiebilst, ka personai vismaz gadu
jābūt deklarētai dzīvesvietai Jelgavas pilsētā. Lai pieprasītu pabalstu,
ģimenei jāiesniedz aizpildīta iztikas
līdzekļu deklarācija, iesniegums un
izziņa no skolas, ka bērns mācās
šajā izglītības iestādē, un ienākumus apliecinoši dokumenti.
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Sašaurināta brauktuve
Lietuvas šosejā
 Sintija Čepanone

Sākot ar šo nedēļu, Lietuvas šosejā posmā no
rotācijas apļa līdz Dzirnavu ielai slēgtas abas
braukšanas joslas Elejas
virzienā. Satiksme organizēta pa pretējā virziena divām joslām.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Aļona Virviča-Jansone
informē, ka Lietuvas šosejas
rekonstrukcijas darbu gaitā
sašaurināta brauktuve – posmā
no Rūpniecības ielas rotācijas apļa līdz Dzirnavu ielai
slēgtas abas braukšanas joslas
Elejas virzienā, tādējādi divvirzienu satiksme organizēta pa
pretējā virziena divām braukšanas joslām. Līdz ar izmaiņām satiksmes organizācijā
noteikts arī maksimālā brauk-

šanas ātruma ierobežojums
– līdz 30 kilometriem stundā.
«Sabiedriskā transporta pietura
pārcelta tuvāk Dzirnavu ielai,
savukārt gājēju pāreja pārcelta
otrā pusē Dzirnavu ielas krustojumam,» norāda A.VirvičaJansone, akcentējot, ka gājējiem
slēgta ietve posmā no Savienības
ielas līdz Dzirnavu ielai.
Jāatgādina, ka Lietuvas šosejas rekonstrukcija pilsētā tiek
veikta, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētu projektu «Lietuvas
šosejas rekonstrukcija posmā no
Miera ielas līdz Rūpniecības ielai». Projekta kopējās izmaksas
ir 3 890 941,09 lati ar PVN, tajā
skaitā ERAF līdzfinansējums
2 019 011,89 lati (74 procenti
no attiecināmajām izmaksām).
Projektu plānots pabeigt līdz
2013. gada novembrim.
Darbus veic akciju sabiedrība
«A.C.B.».

Slēgs Pasta un Lielās
ielas krustojumu
No 24. septembra satiksme būs slēgta Pasta un Lielās ielas krustojumā.
Pasta un Lielās ielas krustojums satiksmei tiks slēgts, turpinot
Lielās ielas rekonstrukciju. Lai nodrošinātu piekļūšanu darbu zonā
esošajiem objektiem, tostarp Jelgavas domei un Jelgavas novada domei, Pasta ielas posmā no Svētes ielas līdz iebrauktuvei uz «Pilsētas
pasāžu», kā arī no K.Barona ielas līdz Lielajai ielai tiks organizēta
divvirzienu satiksme. Maksimālais braukšanas ātrums šajā posmā
ierobežots līdz 30 kilometriem stundā, informē pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība».
Pasta ielā pirms K.Barona ielas slēgta kreisā malējā josla, savukārt
Pulkveža Brieža ielā posmā no Dobeles ielas līdz Lielajai ielai abās
ielas pusēs aizliegts apstāties un stāvēt.
Apbraucamais ceļš visiem transporta līdzekļiem virzienā uz Dobeli
organizēts pa Uzvaras ielu, Dobeles ielu un Dobeles šoseju, bet virzienā uz Eleju – pa Uzvaras ielu, Dobeles ielu, Pulkveža Brieža ielu,
Lielo ielu, Mātera ielu un Raiņa ielu. Virzienā uz Rīgu apbraucamais
ceļš organizēts pa Pulkveža O.Kalpaka ielu vai Mātera ielu, Raiņa ielu,
Akadēmijas ielu. Iespējams izmantot arī Dambja un Sarmas ielu.
Sabiedriskais transports slēgtos Lielās ielas posmus apbrauks pa
Uzvaras ielu, Dobeles ielu, Vecpilsētas ielu, J.Asara ielu, K.Barona ielu
un tālāk pa Lielo ielu, kā arī pa K.Barona ielu, Mātera ielu, Svētes
ielu un tālāk pa Pasta ielu. Centra virzienā – pa Lielo ielu, Pulkveža
O.Kalpaka, Raiņa un Akadēmijas ielu.
Pagaidu pietura Pasta ielā aiz K.Barona ielas pārcelta uz K.Barona
ielu pie kultūras nama. Savukārt Svētes ielā pirms Pasta ielas izveidota pagaidu pieturvieta. Jāpiebilst, ka esošās pieturas Mātera ielā pie
«A aptiekas» un pietura Pasta ielā pie autoostas ir atvērtas.
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Pēc rekonstrukcijas Raiņa
iela ieguvusi ne vien jaunu
vizuālo veidolu, bet arī kvalitatīvi atšķirīgu jaunākās
paaudzes satiksmes organizācijas sistēmu, kas šobrīd
satiksmes dalībniekiem rada
daudzus jautājumus. Izmaiņas skārušas ne tikai luksoforu darbības principus, tādēļ, lai labāk izprastu jaunās
sistēmas darbības principus,
kuriem pēc rekonstrukcijas
tiks pielāgota arī Lielā iela,
situācijas skaidrojumu «Jelgavas Vēstnesis» uzklausīja
no sistēmas ieviesējiem un
apsaimniekotājiem.

viedokļi
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Satiksmes jaunievedumi Raiņa ielā
Krustojumi aprīkoti ar bezvadu sensoriem, kuri apkopo
informāciju par automašīnu plūsmu katrā kustības joslā. Pamatojoties uz šo informāciju, «ImFlow» jeb reālā laika transporta
vadības sistēma ar īpaša algoritma palīdzību piedāvā optimālāko
luksoforu darbības signālplānu.
Luksoforu gaismas aprīkotas ar fotoelementu, kas tumšajā
diennakts laikā samazina signālapgaismojuma intensitāti par 50
procentiem, tādējādi ar pārāk spožu gaismu nežilbinot autovadītājus un ietaupot elektroenerģiju.
Gājēju luksofori aprīkoti ar sekunžu skaitītājiem, kuri informē par zaļās gaismas signāla izsaukuma gaidīšanas laiku un
darbības ilgumu.
Uz ielas izvietoti jauna parauga afišu stabi, kuri aprīkoti ar
informatīvo sistēmu.
Ir uzstādītas jaunākās paaudzes videonovērošanas kameras, kas
varēs fiksēt negadījumus un satiksmes noteikumu pārkāpumus.

Ietvju segums un satiksmes organizācija pielāgota cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām – izbūvēti vides pieejamības elementi trotuāros, luksoforu aktivizēšanas ierīce aprīkota ar Braila rakstu,
skaņas signālu luksoforiem iespējams ieslēgt, nospiežot un turot
aktivizācijas pogu ilgāk par trim sekundēm, līdz ar to skaņa bez
nepieciešamības netraucē citiem satiksmes dalībniekiem.
Speciāli apstrādāts bruģakmens, kas samazina slīdamību un
ir vizuāli pievilcīgāks.
Aprīkojot operatīvo transportu ar speciāliem sensoriem,
satiksmes vadības sistēma tam nodrošinās «zaļo koridoru».
Izbūvētas jauna parauga lietusūdens notekas ar pilsētas
simboliku.
Pie Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes izbūvēts stāvlaukums,
kas aprīkots ar attālinātās kontroles iekārtām. Tās informēs
POIC par automašīnām, kuras būs pārkāpušas atļauto stāvēšanas laiku.

Jelgava ir izvēlējusies inovatīvu un
gudru pieeju satiksmes organizācijā
Donats Klimavičs, korporācijas «Trafficpeek» pārstāvis Baltijas valstīs:
«Satiksmes organizācija Rietumeiropā un daudzās citās
pasaules pilsētās ir viens no
lielākajiem izaicinājumiem.
Vienmēr pastāv izvēle būvēt
arvien jaunus ceļus vai tomēr
nosvērties par labu ieguldījumiem jaunākās paaudzes tehnoloģijās, ar kuru palīdzību varam
maksimāli efektīvi izmantot jau
esošo infrastruktūru. Šobrīd
pasaulē satiksmes organizācijā
tiek izmantotas trīs pieejas.
Populārākais joprojām ir fiksētais luksoforu darbības režīms,
kas tika ieviests vēl tālajos 60.
gados. Pēc šī principa darbojas
lielākā daļa luksoforobjektu
arī Jelgavā. Savukārt 90. gados
arvien plašāk sāka ieviest adaptīvo satiksmes organizācijas
režīmu, kas ar sensoru palīdzību fiksē satiksmes plūsmu un
atbilstoši situācijai pielāgo kādu
no iepriekš ieprogrammētajiem

režīmiem. Šāda veida satiksmes
organizācijas modelis Jelgavā
praksē sevi labi apliecinājis
Dobeles šosejas un 4. un 5. līnijas krustojumos. Savukārt
jaunākās paaudzes reālā laika
transporta vadības sistēma
(«ImFlow») jau pati spēj modelēt luksoforobjektu pārslēgšanās
režīmus pēc faktiskās situācijas
uz ceļa, nepieciešamības gadījumā nodrošinot priekšrocības
automašīnām vai gājējiem.
«ImFlow» ir pavisam jauns
produkts, kas pirmo reizi tika
prezentēts šogad nozares izstādē Amsterdamā, kur saņēma
augstāko novērtējumu. Tagad
šo inovatīvo sistēmu, kura līdz
šim ieviesta tikai četrās Eiropas
pilsētās, var novērtēt arī Jelgavā – Raiņa iela pēc rekonstrukcijas ir pirmā iela pilsētā, kur tā
uzstādīta. Sistēmas unikalitāte
slēpjas apstāklī, ka tās apsaimniekotājs, Jelgavas gadījumā
– pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», bez papildu

ieguldījumiem ar vienas pogas
palīdzību var veikt nepieciešamās izmaiņas sistēmā atkarībā
no reālajām vajadzībām. Tieši
šāda veida satiksmes vadības
sistēma ir izmantota Raiņa ielā.
Arī Lielās ielas rekonstrukcijas
projekta gaitā paredzēts izmantot «ImFlow» programmatūru,
kas dos iespēju izveidot vienotu
satiksmes organizācijas sistēmu

pilsētas centrālajā daļā, kura
spēs operatīvi reaģēt uz mainīgo
satiksmes plūsmu.
Raiņa ielā uzstādītā «ImFlow»
sistēma tās darbības zonā atbilstoši satiksmes plūsmai piedāvā
optimālākos signālplānus, lai
pēc iespējas vairāk automašīnu un gājēju varētu šķērsot
ielu. Proti, ja vienā virzienā ir
intensīvāka satiksme, sistēma

nodrošinās ilgāku zaļās gaismas
signālu. Ielas segumā iebūvētie
bezvadu sensori fiksē katru
automašīnu, kura šķērso krustojumu, un sistēma jau laikus
prognozē satiksmes intensitāti
nākamajā krustojumā, tādā
veidā nodrošinot raitāku pārvietošanos visiem satiksmes
dalībniekiem.
Protams, ideālā gadījumā
arī pārējos svarīgākos pilsētas
satiksmes mezglus – Pasta,
Akadēmijas un Rīgas ielu – būtu
vēlams integrēt vienotā sistēmā,
tomēr tā nav nekāda traģēdija, jo
šobrīd nevaru nosaukt nevienu
pasaules pilsētu, kurā satiksmes
vadība būtu apvienota vienotā
sistēmā. Uzsvars parasti tiek
likts uz noslogotākajām satiksmes artērijām pilsētas centrā,
kur ieguldītās investīcijas sniedz
vislielāko atdevi. Pārējās vietās
nepieciešams veikt satiksmes
monitoringu un izmantot satiksmes organizācijas adaptīvos
plānus.»

Pateicoties jaunajai satiksmes vadības
sistēmai, Raiņa ielā nebūs sastrēgumu
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns:
«Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem Lielās ielas
rekonstrukcijas laikā pārvietošanās pilsētā kļuvusi sarežģītāka, tādēļ ļoti svarīgi sekot
līdzi zīmēm un precīzi ievērot
satiksmes noteikumus. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju
Akadēmijas un Rīgas ielā, kur
šobrīd veidojas sastrēgumi,
esam izstrādājuši jauna parauga ceļa zīmes, kurās aicināsim
autovadītājus ievērot tā saukto
«rāvējslēdža» principu. Šīs
zīmes pēc saskaņošanas Ceļu
satiksmes drošības direkcijā
tiks izvietotas uz Driksas tilta
un Akadēmijas ielā, aicinot
autovadītājus tilta šķērsošanas
joslu ieņemt pamīšus no divām
braukšanas joslām, izvairoties
no konfliktsituācijām. Tas
noteikti paātrinās satiksmes
plūsmu un ļaus komfortablāk
justies tiem autovadītājiem,
kuriem nav iespējas ieņemt
rindu labajā brauktuves joslā.
Jau pašlaik esam novērojuši,
ka jaunā satiksmes vadības sistēma Raiņa ielā dod rezultātu
un pat sarežģītākās vietās sa-

tiksme norit samērā raiti, tādēļ
arī Lielajā ielā tiks izbūvēta
inteliģentās satiksmes vadības
sistēmas infrastruktūra.
Piekrītu, ka nepieciešams
laiks, lai visi satiksmes dalībnieki novērtētu jaunās sistēmas priekšrocības, jo pie katra
jauninājuma jāpierod, tomēr
tas neattaisno rupjus satiksmes noteikumu pārkāpumus.
Tieši pēdējā laikā autovadītāji
un gājēji sākuši biežāk šķērsot
krustojumus pie sarkanās gaismas. Ņemot vērā, ka rekonstruētie krustojumi ir aprīkoti
ar novērošanas kamerām, mēs
jau šobrīd varam fiksēt šos
pārkāpumus, tādēļ domāsim
arī par to, kā juridiski korekti
sodīt pārkāpējus.
Plānojot ielu rekonstrukciju,
mūsu prioritāte ir satiksmes
drošība, tieši tādēļ arī Raiņa
ielā tika izbūvētas speciālas
joslas kreisajam pagriezienam
ar papildsekcijām, kas dod
iespēju izdarīt kreiso pagriezienu, neapdraudot pārējos
satiksmes dalībniekus. Šīs
papildsekcijas darbojas uz sensoru principa, un zaļā signāla
gaidīšanas laiks ir atkarīgs
no kopējās satiksmes plūsmas
– jo vairāk automašīnu šķērso

krustojumu taisni, jo ilgāk
jāgaida kreisā pagrieziena signāls. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka turpmāk Raiņa ielas
šķērsošanai jānospiež poga pie
luksoforobjekta. Gaidīšanas
laiks būs atkarīgs no satiksmes
intensitātes katrā konkrētā
krustojumā. Jaunā sistēma
mums dod iespējas nepieciešamības gadījumā salīdzinoši
vienkārši nodrošināt priekšrocības gājējiem, autobraucējiem
vai operatīvajam transportam.
Tāpat satiksmes vadības centrs
saņems brīdinājuma signālu,
ja kāda automašīna avārijas
vai citu iemeslu dēļ pārāk ilgi
uzkavēsies krustojumā.
Kopējā situācija ar satiksmes
organizāciju uzlabosies jau
oktobra beigās, kad pēc rekonstrukcijas darbiem satiksmei
tiks atvērts Čakstes bulvāris,
bet līdz ar ziemas pārtraukumu Lielās ielas rekonstrukcijā
braukt varēs arī pa Lielo ielu
posmā no Akadēmijas līdz Pasta ielai. Esam vienojušies ar
būvniekiem, ka šajā posmā tiks
uzklāta asfalta apakškārta.»
Sagatavoja
Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kā novērtējat
rekonstruēto
Raiņa ielu?
Marija,
velosipēdiste:
– Man kā cilvēkam, kurš
bieži pa pilsētu pārvietojas
ar velosipēdu,
Raiņa iela ļoti patīk. Ir plašs veloceliņš, arī plaša ietve, un man
pat šķiet, ka Raiņa ielā gājēji
vairāk respektē velobraucējus
– nestaigā tik daudz pa sarkano
joslu. Tagad braukšana pa to ir
kā atpūta, nav jāizvairās arī no
bedrēm.
Matilde,
pensionāre:
– Man patīk
tās platās,
sakārtotās
ietves. Kad
braucu ar riteni, vairs nav jāapstājas un
jākāpj nost no tā pie katras
iebrauktuves – iepriekš traucēja
augstās apmales. Tiesa, luksofori, man šķiet, cilvēkiem jauc
galvu ar to, ka jānospiež poga.
Vienu dienu te stāvēju un gaidīju
– kā sarkans, tā sarkans. Stāstu
mājiniekiem, bet viņi man jautā,
vai pogu nospiedu?!
Sergejs,
jelgavnieks:
– Lieliski!
Skaisti sakārtota iela. Pēc
šī parauga
visas ielas pilsētā vajadzētu sakārtot. Man ļoti
patīk tas, ka luksofori skaita sekundes. Gājējs pats redz, pēc cik
ilga laika varēs šķērsot ielu. Citos
krustojumos pat ir tā, ka, līdzko
nospied pogu, iedegas zaļais.
Mani apmierina šī kārtība.
Vladislavs,
elektroinženieris:
– Normāli.
Tiesa, šur tur,
skatoties no
autovadītāja
pozīcijām, luksofori jokus taisa.
Vienā vietā ļoti ātri pārslēdzas,
citur pārāk ilgi jāgaida pie sarkanā. Bet kopumā smuki. Prieks arī
par stāvvietām ielas malās, par
to, ka koki sastādīti. Tiesa, varbūt
Jelgavā ir par daudz luksoforu
– iespējams, apļveida krustojumi
būtu labāks risinājums.
Rusalina,
auklīte:
– Ļoti patīk
afišu stabi,
kas rāda laiku
un datumu,
– cilvēkiem
tas ir ļoti svarīgi, jo nav jāmeklē telefons, lai paskatītos, cik
pulkstenis. Nedod Dievs, ja tas
vēl nepareizi rāda! Šādus stabus
pēc rekonstrukcijas noteikti vajadzētu arī Lielajā ielā.
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Valsts policija
rīko Atvērto durvju dienu
 Sintija Čepanone

«Ja iepriekš vairāk
orientējāmies uz skolēnu auditoriju, tad
šoreiz Atvērto durvju
dienā gaidām arī pieaugušos – ikvienu interesentu, kas klātienē
vēlas iepazīties ar policijas darba specifiku,»
saka Valsts policijas
(VP) inspektore Jeļena Visocka. Atvērto
durvju diena policijas
Jelgavas iecirknī notiks
28. septembrī.
Atvērto durvju diena VP Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas
iecirknī būs piektdien, 28. septembrī, no pulksten 10 līdz 14.
Šajā laikā ikviens interesents
varēs tikties ar policijas darbiniekiem un iepazīties ar viņu
darba specifiku un aprīkojumu.
«Esam sagatavojuši arī prezentāciju par policijas struktūru,
uzdevumiem, policijas tiesībām
un pienākumiem. Vislielākā
interese parasti ir par policijā
izmantotajiem speciālajiem un
tehniskajiem līdzekļiem, tostarp
policijas automašīnu aprīkojumu,
ieročiem, munīciju, un arī šajā
reizē apmeklētājiem piedāvāsim
ar to iepazīties. Tāpat cilvēkus
bieži vien interesē, kā notiek
izsaukumu saņemšana un reaģēšana uz tiem, un to varēs uzzināt policijas Dežūrdaļā,» stāsta
Kārtības policijas nodaļas vecākā
inspektore J.Visocka, piebilstot,

Starptautisko Dzīvnieku aizsardzības dienu pasaulē atzīmē 4.
oktobrī, bet Jelgavā
dažādi pasākumi Raiņa parkā gaidāmi 7.
oktobrī no pulksten
11 līdz 14. Līdz tam
jelgavnieki aicināti
piedalīties dzīvnieku
rotaļlietu izgatavošanas konkursā, pieteikt
savus mīluļus modes
skatei un talantu šovam.
Zemgales Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāve un
SIA «Sanarius» īpašniece Anna
Jesereviča stāsta, ka arī šogad
Dzīvnieku aizsardzības diena
mūsu pilsētā tiks atzīmēta ar
plašu programmu. Tiesa, līdz
ar Lielās ielas remontdarbiem
pasākums mainījis norises vietu
– tas notiks Raiņa parkā, kur
dzīvnieku mīļi gaidīti no pulksten 11 līdz 14.
Taču līdz tam biedrība interesentus rosina piedalīties
konkursā, pašiem izgatavojot
dzīvniekiem un putniem nekaitīgas rotaļlietas. «Šoreiz gribam,
lai cilvēki paveic ko radošu.
Protams, Ķīnā ražoto dzīvnieku
rotaļlietu klāsts veikalos ir plašs,
taču ticam, ka ir cilvēki, kuri saviem mīluļiem paši izgatavojuši
kādu interesantu spēļmantu vai
arī tagad, piedaloties konkursā,
to izveidos. Galvenais nosacījums – tām jābūt no dzīvniekiem
draudzīgiem materiāliem,» piebilst A.Jesereviča. Rotaļlietas
līdz 4. oktobrim ar autora datiem

Parādniekiem sāk
atslēgt karsto ūdeni

ka šoreiz līdztekus skolēniem ar
policijas darba specifiku aicināti
iepazīties arī pārējie iedzīvotāji
– ikviens, kam tas interesē.
Turklāt apmeklētāji gaidīti kā
individuāli, tā grupās.
Tiesa, lai racionāli saplānotu
Atvērto durvju dienu norisi,
interesenti iepriekš aicināti
pieteikties pa tālruni 63004267
vai e-pastu: jelena.visocka@
zemgale.vp.gov.lv. «Ja apmeklētāju būs ļoti daudz, iespējams,
mums nāksies piesaistīt papildu
darbiniekus, tāpēc būtu labi, ja
jau iepriekš mums kaut aptuveni būtu zināma iedzīvotāju
atsaucība,» lūgumu pieteikties
iepriekš pamato J.Visocka.
Viņa bilst, ka Atvērto durvju
dienas VP jau kļuvušas par
tradīciju un parasti ir kupli
apmeklētas, un Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore  Sintija Čepanone
vērtē, ka tās būtiski vairojušas
«Man ir pārāk mazs pacilvēku izpratni par policijas
balsts – visam nepietiek
darba specifiku. «Īpašs prieks
naudas,» lakoniski saka
ir par to, ka pēc policijā redzētā
46 gadus vecā Oksana
un dzirdētā skolēni interesējas,
Ļubimceva, atbildot uz
kā var kļūt par policistu, un
jautājumu, kāpēc ilgstoši
vēlas iegūt profesijai atbilstošu
nav norēķinājusies par
izglītību. Tāds arī ir šo Atvērto
īri un saņemtajiem padurvju dienu mērķis – iepazīstikalpojumiem, uzkrājot
nāt ar profesiju un atgādināt, ka
ievērojamu parādu. Viņa
viens no policistu galvenajiem
ir pirmā pašvaldības dzīuzdevumiem ir palīdzēt iedzīvokļu īrniece, kurai parāvotājiem,» tā J.Visocka.
du dēļ mājoklī pārtraukta
Jāatgādina, ka VP Zemgales
karstā ūdens piegāde.
reģiona pārvaldes Jelgavas
iecirknis atrodas Pētera ielā 5
Četru pašvaldības dzīvokļu Ga– tieši tur arī iedzīvotāji aicināti
28. septembrī apmeklēt Atvērto nību, Pumpura ielā un Loka maģistrālē īrnieki uzkrāto parādu dēļ
durvju dienu.
saņēma paziņojumu par nepieciešamību 18. septembra vakarā būt
mājās, lai nama pārvaldnieks SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) varētu īstenot
karstā ūdens piegādes pārtraukšanu. Tiesa, viens īrnieks tūlīt pēc
paziņojuma saņemšanas rada iespēju lielu daļu parāda summas dzēst
– vārdu, uzvārdu, telefona nuun noslēdza vienošanos par parāda
muru –, jānogādā SIA «Sanarius»
atmaksu, divos dzīvokļos JNĪP inževeterinārajā klīnikā Viestura
nieri netika ielaisti, tādējādi karstā
ielā 22. Konkursam iesniegtos
ūdens atslēgšana šajā reizē īstenota
darbus ikviens varēs novērtēt
vien dzīvoklī Ganību ielā 65. Taču
Raiņa parkā iekārtotajā izstādē
jāuzsver, ka karstā ūdens atslēgšana
7. oktobrī. Konkursa organizatotiks īstenota arī dzīvokļos, kuru
ri īpaši gaida skolēnu darbus.
īrnieki pēc saņemtā paziņojuma
Šobrīd aicināti pieteikties arī
durvis JNĪP inženieriem neatvēra
saimnieki, kuri vēlētos, lai viņu
– dzīvoklī tiks īstenota piespiedu
suns piedalītos tērpu šovā un
iekļūšana caur tiesu.
talantu konkursā. «Akcentu
«Man jau teica, lai aizeju uz JNĪP
gribam likt uz suņiem, kuru
un noslēdzu vienošanos par parāda
saimnieki vēlas parādīt sava
atmaksu, bet kaut kā visu laiku
mīluļa garderobi vai arī to, ko
nesanāca to izdarīt. Protams, žēl,
viņa suns prot. Taču varbūt
ka tagad mājās nebūs karstā ūdens,
mums ir arī kāds talantīgs kaķis,
sesks vai cits mājdzīvnieks, kurš
nebaidītos publikas priekšā uzstāties,» tā A.Jesereviča. Pieteikties šai aktivitātei var pa tālruni
29481043 (Dzintra).
 Sintija Čepanone
Pasākuma organizatori stāsta,
ka plaša pasākumu programma
Līdz ar oficiālās peldsezogaidāma 7. oktobrī. Notiks suņu
nas noslēgšanos 15. sepšķirņu paraugdemonstrējumi,
tembrī pludmalē Lielupes
suņu talantu un tērpu šovs,
promenādē dežūras pārbarības un dzīvnieku piederutraukuši Pašvaldības polimu izstāde. Aicināti arī vietējie
cijas glābēji. Šonedēļ būs
ražotāji ar dzīvniekiem paredemontēts arī pludmales
dzēto produkciju. Pieteikties
aprīkojums – glābēju
var pie A.Jeserevičas pa tālruni
postenis, konteinertipa
26520432. Būs dziesmas un
tualetes, ģērbtuves, bodejas par godu Dzīvnieku aizsarjas un bonas ūdenī.
dzības dienai. Plānots, ka bērni
varēs pavizināties ar zirgiem un
Pašvaldības policijas glābēji vērtē,
ponijiem.
ka atpūtnieki šosezon pludmalē
Šajā dienā īpašā biedrības teltī uzvedušies samērā disciplinēti.
tiks pieņemti ziedojumi – segas,
Peldsezonas laikā – no 15. maija
dvieļi, dzīvnieku aprūpes piede- līdz 15. septembrim – Jelgavas
rumi, barība, rotaļlietas –, kas pludmalē kopumā sastādīti 17 adtiks nodoti Jelgavas dzīvnieku ministratīvā pārkāpuma protokoli
patversmei. «Visas dienas gaitā – desmit par alkohola lietošanu saarī vāksim ziedojumus veļas ma- biedriskā vietā, seši par smēķēšanu
šīnas un jaunu sildītāju iegādei pludmalē un viens par suņa palaišaJelgavas dzīvnieku patversmei,» nu bez pavadas, informē Pašvaldītā organizatore.
bas policijas Sūdzību un iesniegumu

Dzīvnieku aizsardzības dienā –
dzīvnieku rotaļlietu konkurss
un suņu talantu šovs
 Ritma Gaidamoviča

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
šajā nedēļā pārtrauca
karstā ūdens piegādi
pašvaldības dzīvoklī
Ganību ielā 65, kura
īrniece Oksana Ļubimceva par īri un ūdeni
vien uzkrājusi 863 latu
parādu. Turpmāk ar
šādu iespējamību būs
jārēķinās visiem parādniekiem, kuri nesegs
parādu vai nenoslēgs
vienošanos par tā pakāpenisku atmaksu.
Foto: Ivars Veiliņš
bet gan jau iztikšu. Es jau daudz
nepatērēju – kādu kubu, varbūt
divus mēnesī,» stāsta O.Ļubimceva,
kura par īri un ūdeni vien uzkrājusi
863 latu lielu parādu.
Jūnijā brīdinājumu par karstā
ūdens piegādes iespējamu pārtraukšanu un nepieciešamību
mēneša laikā segt parādu par īri
un saņemtajiem pakalpojumiem
vai arī vienoties par parāda atmaksas kārtību JNĪP izsūtīja ap
50 pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, taču līdz šim brīdim tikai
desmit noslēguši vienošanos par
parāda atmaksu, tostarp viens
– īsi pirms plānotās karstā ūdens
atslēgšanas. Tas vēlreiz apliecina,
ka cīņā ar parādniekiem iedarbīgākā diemžēl ir šāda kardināla
rīcība, un karstā ūdens atslēgšana parādnieku mājokļos tiks
turpināta.
Atbilstoši likumam par dzīvojamo telpu īri dzīvokļos, kuru
īrnieki ilgstoši nenorēķinās par īri
un saņemtajiem pakalpojumiem,
tostarp apkuri, JNĪP uzsācis papildpakalpojuma – karstā ūdens
– atslēgšanu. «Šādam risinājumam
cīņā ar parādniekiem piekrita dzīvokļu īpašnieks – pašvaldība –, tādēļ pirmām kārtām karstā ūdens
piegādes pārtraukšana tiek īstenota tieši pašvaldības dzīvokļos.
Taču tuvākajā laikā, visticamāk,
radīsim risinājumu, kā karsto
ūdeni parādu dēļ būtu iespējams
atslēgt arī citu īpašnieku dzīvokļos
– jau pašlaik esam saņēmuši divu
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku lēmumu, kurā viņi vienojušies par šī papildpakalpojuma
atslēgšanu dzīvokļu īpašniekiem
parādniekiem savā daudzdzīvokļu

mājā,» norāda JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis, akcentējot, ka, laicīgi
nenorēķinoties par saņemtajiem
pakalpojumiem, tiek apdraudēta
pakalpojumu nepārtraukta nodrošināšana visā mājā un būtiski
var tikt aizkavēta arī apkures
pieslēgšana.
J.Vidžis skaidro, ka, pirms īstenot šādu soli, katrs gadījums tiek
vērtēts individuāli, kā arī kopā ar
nemaksātājiem meklēti risinājumi parāda mazināšanai. Taču, ja
iedzīvotāji arī turpmāk neizrādīs
nekādu ieinteresētību samazināt
parāda apjomu, karstā ūdens
pārtraukšana būs neizbēgama.
Jāpiebilst, ka likums par dzīvojamo telpu īri paredz, ka īres līgumā
nosakāmi tie pakalpojumu veidi,
kurus dzīvojamās telpas lietošanas
laikā saņem tās īrnieks. Pirmkārt,
tie ir pamatpakalpojumi, kuri
nesaraujami saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, – apkure, aukstais
ūdens, kanalizācija un sadzīves
atkritumu izvešana. Otrkārt, tie
ir papildpakalpojumi, par kuru
sniegšanu izīrētājs un īrnieks ir
vienojušies dzīvojamās telpas īres
līgumā, piemēram, karstais ūdens,
gāze, elektrība.
«Parādniekiem arī būtiski saprast, ka noslēgtā vienošanās par
parāda atmaksu vēl negarantē šī
papildpakalpojuma nepārtrauktību
– vienošanās ir arī jāpilda, atbilstoši
tai veicot maksājumus, lai segtu
parādu,» uzsver J.Vidžis.
Jāpiebilst, ka karstā ūdens atslēgšana tiks īstenota arī dzīvokļos,
kuru īrnieki pēc saņemtā paziņojuma durvis JNĪP inženieriem
neatvēra – dzīvoklī tiks īstenota
piespiedu iekļūšana caur tiesu.

Pludmales aprīkojums «ieziemots»
izskatīšanas grupas vecākā inspektore Santa Krauze-Šimkevica. Taču
atpūtniekiem vairākkārt izteikti aizrādījumi, visbiežāk par smēķēšanu
vai alkoholisko dzērienu lietošanu
pludmalē, par peldēšanu aiz bojām
vai lekšanu no laipas, kā arī par
braukšanu pludmalē ar velosipēdu.
«Medicīniskā palīdzība – nelielu brūču apkopšana –, ko sniedza glābēji,
sniegta 19 cilvēkiem, kuri bija guvuši vieglas traumas neuzmanības
dēļ,» tā S.Krauze-Šimkevica.
Galvenokārt pludmali apmeklējuši jaunieši un bērni ar vai bez
vecākiem, tāpēc, lai bērniem stāstītu par drošu atpūtu, sadarbībā ar
Pašvaldības policijas Nepilngadīgo
likumpārkāpumu prevencijas grupas inspektorēm glābēji peldsezonas
sākumā organizēja pasākumu par
drošību uz ūdens. Uzmanīgākie
un zinošākie bērni saņēma balvu
– braucienu pa Lielupi ar policijas
motorlaivu. «Arī nākamajā peldsezonā atpūtniekiem vajadzētu

atcerēties, ka pludmalē nedrīkst
ievest suņus (ieskaitot dekoratīvo
šķirņu suņus), kā arī smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Turklāt
Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības peldvietu lietošanas un
apsaimniekošanas noteikumi» paredz, ka peldvietās aizliegts peldēties
bērniem vecumā līdz 12 gadiem bez
pilngadīgo personu uzraudzības,»
atgādina policijas pārstāve.
«Šobrīd, noslēdzoties peldsezonai,
pludmalē pakāpeniski tiek demontēts vasaras sezonas aprīkojums,
tostarp glābēju postenis, tualetes,
ģērbtuves. Tāpat no ūdens tiek
izceltas bojas un bonas, bet oktobra
beigās tiks demontētas arī laipas
ūdenī,» norāda «Pilsētsaimniecības»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja.
Kaut arī glābēji dežūras pārtraukuši, peldvietu un promenādi
policijas darbinieki turpinās apsekot
ikdienas patruļu gaitā.
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Īsi
 Ik mēnesi vidēji 300 Jelgavas
iedzīvotāju aktīvi iesaistās pilsētas saimnieciskās dzīves sakārtošanā, izmantojot Pašvaldības
operatīvās informācijas centra
(POIC) bezmaksas tālruni 8787
un pilsētas interaktīvo karti. POIC,
kas izveidots, lai nodrošinātu tiešu
komunikāciju starp iedzīvotājiem,
pašvaldību, operatīvajiem un citiem
atbildīgiem dienestiem, darbojas
diennakts režīmā. Problēmsituācijās,
krīzes situācijās vai citas informācijas
sniegšanai iedzīvotāji var izmantot
bezmaksas tālruņa numuru 8787,
e-pastu: poic@poic.jelgava.lv vai
interaktīvo karti portālā karte.pilsetsaimnieciba.lv, informē Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē. Vasaras mēnešos
jelgavnieki visbiežāk POIC vērsušies
ar jautājumiem par jauno ceļa zīmju
darbību, tuvākajiem apbraucamajiem ceļiem, kā arī informējuši par
bojātām ceļa zīmēm, ielu apgaismojumu, izsistiem pieturu stikliem
vai klaiņojošiem dzīvniekiem pilsētas
ielās. Ir saņemti vairāki ierosinājumi
satiksmes organizācijas jautājumos.
Atbildīgā attieksme pret savu pilsētu izpaužas jelgavnieku izteiktajā
priekšlikumā publiskot noskaidroto autobusu pieturu demolētāju
vārdus.
 Konkursa «Eiropas gada pašvaldība 2012» noslēguma pasākumā Ventspilī Jelgavas pilsēta
apbalvota kā uzvarētāja nominācijā «Pašvaldība starppaaudžu
sadarbībai». Apbalvošanas ceremonijā Ventspilī godināti arī pieci
jelgavnieki, kas par ieguldījumu
starppaaudžu sadarbībā atzīti par
Eiropas gada cilvēkiem – ZRKAC
direktore Sarmīte Vīksna, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne, vairāku sporta grāmatu
autors Aleksandrs Balss, Jelgavas
Pensionāru biedrības un paaudžu
dienas centra «Sadraudzība» vadītāja Marija Kolneja un Latvijas Sarkanā
Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļas
vadītājs «Gada brīvprātīgais Jelgavā
2011» Māris Liscovs.
 No septembra ESF projektā
«Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi» Jelgavai ir piešķirtas 50
jaunas pagaidu darba vietas. Šobrīd «Pilsētsaimniecība» algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos ir
iesaistījusi 140 bezdarbniekus, kuri
veic sētnieka pienākumus Jelgavas
pilsētā, palīdz pilsētas labiekārtošanas darbos – vāc sausos sadzīves
atkritumus, sakopj pieturvietas un
bērnu rotaļu laukumus, slauka ielu
apmales. Bezdarbnieki šajos darbos
tiek iesaistīti piecas dienas nedēļā pa
astoņām stundām dienā.
 Torņakalna stacijā paredzētās
pārmijas nomaiņas laikā 25. un
26. septembrī tiks slēgts viens no
diviem posma Torņakalns–Zasu
lauks un Torņakalns–Olaine sliežu
ceļiem, tādēļ pēc pulksten 19
elektrovilcienu kustība notiks tikai
pa vienu ceļu. «Pasažieru vilciens»
informē, ka līdz ar to noteiktas
izmaiņas vakarā kursējošo Jelgavas
un Tukuma virzienu vilcienu sarakstos. No Rīgas un Torņakalna vai uz
Torņakalnu un Rīgu braucošajiem
vakara vilcienu pasažieriem Zasu
lauka stacijā būs jāpārsēžas vilcienos
uz Sloku, Ķemeriem un Tukumu vai
uz Rīgu. 25. un 26. septembrī tiks
atcelti šādi vilcieni: Rīga (pulksten
18.44)–Jelgava (19.33) un Jelgava
(pulksten 19.15)–Rīga (20.05).
 «Lattelecom» sociālajā projektā «Pieslēdzies, Latvija!» turpina
piedāvāt bezmaksas datorapmācības cilvēkiem pēc 50. Apmācības
mūsu pilsētā notiks Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetences centrā «Jelgavas
tehnikums». «Lattelecom» sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Līga
Bite informē, ka ikviens interesents
datorapmācībām var pieteikties
līdz oktobrim, zvanot pa «Pieslēdzies, Latvija!» bezmaksas tālruni
80000822, kā arī interesējoties savas
pilsētas pensionāru biedrībā. Apmācības noslēgsies novembrī.

Ritma Gaidamoviča
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Frēzēto asfaltu Audēju Ielas ap plānoto satiksmes termināli
varētu sākt izbūvēt nākamgad
ielā šogad neuzbērs
«Pašlaik, rekonstruējot Lielo ielu,
no brauktuves frēzē veco asfaltu, kas
tiek izmantots citās ielās. Skatos,
mums blakus ir smuka Kārļa iela,
kura savulaik sakārtota, uz tās uzberot frēzēto asfaltu, arī citas ielas
tādā veidā tikušas pie laba seguma,
un ļoti gribētos, lai šādi sakārtota
tiktu arī Audēju iela. Tie taču ir
nieka 300 metri!» «Jelgavas Vēstnesim» stāsta šīs ielas iedzīvotāja
Kate. Viņa vēlas zināt, kā iespējams
noorganizēt šī otrreiz izmantojamā
materiāla uzbēršanu Audēju ielā.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas

inženieris Edgars Rubenis, atbildot
uz lasītājas jautājumu, informē, ka
Audēju iela ir D kategorijas iela
(D klasē ietilpst iekškvartālu ielas
jeb visas pārējās, kas nav A, B, C
klases ielas) un tās uzbēršana ar
frēzēto asfaltu šogad nav plānota.
«Taču «Pilsētsaimniecība» izvērtēs
nepieciešamību atjaunot Audēju
ielas segumu ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem,» tā E.Rubenis,
norādot, ka Audēju iela saskaņā ar
normatīvajiem aktiem tika nogreiderēta un noprofilēta šī gada 15.
augustā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Fiksētie defekti
Raiņa parkā novērsti
Jelgavniece Jevgeņija ir sašutusi
par gājēju celiņu kvalitāti Raiņa
parkā. Viņa norāda, ka «bedres
tur ir tādas, ka trijās sekundēs var
nosisties». «Gadījās man no poliklīnikas mērot ceļu caur Raiņa parku
– gāju pa centrālo celiņu, kas ved no
Pasta līdz Mātera ielai, un biju šokā
– vai tiešām tur ir tik grūti savest
kārtībā gājēju celiņus?! Parkā taču
staigā veci cilvēki, māmiņas ar maziem bērniem, bet bedrainā seguma
dēļ iešana tur ir ne tikai apgrūtināta, bet arī nav droša,» savu viedokli
pauž Jevgeņija, lūdzot pievērst uz-

manību parka sakārtošanai.
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
vairāki iedzīvotāji, vēloties tikt skaidrībā par pašvaldības plāniem attiecībā
uz teritoriju pie Jelgavas dzelzceļa
stacijas. Tā, piemēram, Jevgeņiju ļoti
uztrauc it kā izskanējusī informācija,
ka, pie stacijas izbūvējot satiksmes
termināli, tiks nojaukta vecā dzelzceļnieku dispečeru ēka Pasta ielā un
nolīdzināts stacijas parks. «Pirmām
kārtām tas taču nav vienkārši parks,
bet vecie apbedījumi, pilsētā arī nemaz
nav tik daudz parku un skvēru. Ja parSagatavoja Sintija Čepanone ku nolīdzinās un uzbūvēs tur, teiksim,
autoostu – kurš būs ieguvējs?! Tāpat
arī bijusī dzelzceļnieku dispečeru ēka
– tā taču ir labā stāvoklī! Kāpēc gan tā
būtu jānojauc?» spiež viņa.
Savukārt Arnolds ir izbrīnīts par
to, ka uz šo vietu 2014. gadā plānots
pārcelt Jelgavas tirgu. «Cilvēki ir sa-

«Gājēju celiņu segums Raiņa
parkā regulāri tiek atjaunots, jo
parkā notiek intensīva gājēju un
velosipēdistu kustība,» informē
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība». Pēdējā apsekošana notika
17. augustā, un tad tika konstatēti
atsevišķi iesēdumi celiņu segumā un
pieslēgumos pie ietvju bruģakmens
segumiem apkārtējās ielās. Fiksētie
defekti novērsti.

Dzīvokļa īpašnieks ir tas,
kurš ierakstīts Zemesgrāmatā
«Rīgā man piederēja divistabu dzīvoklis, kuru pārrakstīju savai meitai.
Viņa šo dzīvokli pārdeva un vietā man
nopirka vienistabas dzīvokli Jelgavā.
No šīs komercijas man netika ne santīma. Solot, ka par mani rūpēsies, meita
pierunāja arī dzīvokli Jelgavā pārrakstīt uz viņas vārda, un es to izdarīju,»
vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta 90
gadus veca kundze. Tiesa, pēc kāda laika meita pret kundzi, savu māti, sākusi
izturēties necilvēciski, atgādinot, ka
saimniece ir viņa, bet māte – vien viņas
īrniece. «Uzrakstiet, lūdzu, vai es varu
šo dzīvokli caur tiesu vai kā citādi dabūt
atpakaļ? Ja tāda iespēja ir, kur man
vērsties un cik tas kaut aptuveni varētu
maksāt?» vēstulē lūdz kundze.
Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās palīdzības nodrošinājuma
nodaļas vadītāja vietniece Egita Lapa,
iepazīstoties ar kundzes vēstuli, norāda, ka atbilstoši Civillikuma 994.
pantam par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts Zemesgrāmatā, un saskaņā
ar Dzīvokļa īpašuma likuma 8. panta
pirmo daļu dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu
un īpašuma tiesības nostiprinājusi
Zemesgrāmatā.
Viņa skaidro, ka Civilprocesa likuma
1. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai
fiziskajai un juridiskajai personai
ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu
aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.
Atbilstoši minētā likuma 128. panta
pirmajai daļai prasību ceļ, iesniedzot
tiesā rakstveida prasības pieteikumu,
un tajā saskaņā ar minētā panta otrās
daļas 5. punktu cita starpā norādāmi
apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato
savu prasījumu, un pierādījumi, kas
tos apstiprina.
«Diemžēl kundze vēstulē nav sniegusi informāciju, kāds tiesiskā darījuma
veids ir izmantots dzīvokļa pārrakstīša-

nai uz meitas vārda. Ja dzīvoklis meitai,
piemēram, ir dāvināts, tad kundzei ir
tiesības celt prasību tiesā par dāvinājuma līguma atcelšanu,» skaidro E.Lapa.
Viņa norāda uz Civillikuma 1919.
pantu, kas nosaka, ka dāvinājumu var
atsaukt apdāvinātā rupjas nepateicības
dēļ. Par apdāvinātā nepateicību jāatzīst
dāvinātāja rupji apvainojumi vārdos
vai darbos, viņam tīši nodarīts svarīgs
mantisks zaudējums un viņa dzīvības
apdraudējums, kā arī viņa atstāšana
bezpalīdzības stāvoklī, ja bijis iespējams
viņam palīdzēt.
«Savukārt, ja starp māti un meitu ir
noslēgts uztura līgums, tad šo līgumu,
tāpat kā jebkuru citu līgumu, var atcelt,
savstarpēji vienojoties. Ja neizdodas
vienoties, tad jāceļ prasība tiesā par
uztura līguma atcelšanu. Atbilstoši
Civillikuma 2105. pantam, ja līgumu
atceļ uztura devēja vainas dēļ, tad uztura ņēmējs vai viņa tiesību pēcnieks
var prasīt atpakaļ nodoto mantisko
vērtību, piemēram, dzīvokli, turklāt
viņam nav jāatdod saņemtā uztura
vērtība,» akcentē Juridiskās palīdzības
administrācijas pārstāve.
E.Lapa atgādina, ka gadījumos, ja
personai ir piešķirts maznodrošinātas
vai trūcīgas personas statuss, viņai ir
tiesības vērsties Juridiskās palīdzības
administrācijā (Rīgā, Brīvības gatvē
214, personīgi vai pa pastu) ar iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās
palīdzības saņemšanai civiltiesiska rakstura strīdā īpašuma tiesību jautājumā,
kas ir bezmaksas juridiskā palīdzība.
Iesniegumu un arī konsultāciju par
iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas
var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas
centrā, pa bezmaksas informatīvo
tālruni 80001801 (tālrunis pieejams,
zvanot no fiksētās tālruņa līnijas) vai
67514224.

traukušies par šo faktu, galvenokārt
tāpēc, ka īsti nav skaidrības, vai šī
iecere tiks realizēta – vai tiešām turpmāk tirgus būs pie stacijas?» tā viņš,
lūdzot laikrakstā izskaidrot plānotās
izmaiņas un to, cik tālu pavirzījusies
iecere par satiksmes termināļa izveidi
dzelzceļa stacijas apkaimē.
Pašlaik detalizēti par konkrētiem
plāniem attiecībā uz termināļa izbūvi
līdzās dzelzceļa stacijai runāt vēl nevar,
jo ieceres īstenošanai nepieciešams
investors. Taču pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte, atbildot uz «Jelgavas
Vēstneša» lasītāju iesūtītajiem jautājumiem, uzsver: «Termināļa izbūves,
kā arī apkārtējās apkalpojošās ielu infrastruktūras izbūves gaitā nav plānots
nojaukt dzelzceļnieku dispečeru ēku.

Sakārtojot ielu
infrastruktūru
ap perspektīvā
iecerēto satiksmes termināli
pie dzelzceļa
stacijas, tuvumā
esošā parka teritorija tiks skarta
tikai nedaudz
ziemeļu daļā,
kur plānots
izbūvēt Sporta
ielas turpinājumu starp Zemgales prospektu
un Pasta ielu.
Toties līdz ar ielu
sakārtošanu tur
plānots atjaunot
zālienu, celiņu
segumu un apgaismojumu.
Foto: Ivars Veiliņš
Tāpat arī parka teritorija tiks skarta
tikai nedaudz – tās ziemeļu daļā, kur
plānots izbūvēt Sporta ielas turpinājumu starp Zemgales prospektu un
Pasta ielu. Pārējā parka teritorijā tiek
saglabāta esošā funkcija, un projekta
gaitā plānota zāliena, celiņu seguma
un apgaismojuma sakārtošana.»
Savukārt, komentējot jautājumu par
iespējamo tirgus pārcelšanu, viņa norāda, ka, piesaistot ERAF finansējumu,
2013. gadā plānots uzsākt termināļa
apkalpojošās ielu infrastruktūras izbūvi. Bet paša satiksmes termināļa izveidei pašvaldībai konkursa rezultātā būs
jāizvēlas investors. «Viena no teritorijas attīstības idejām paredz tirgus izvietošanu bijušā stadiona «Daugava» teritorijā,» piebilst G.Osīte.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Braucot pa ietvi, velosipēdists nedrīkst
apdraudēt ceļu satiksmes drošību
Gunta no Tērvetes ielas vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta, ka riteņbraucēju skaita palielināšanās pilsētas ielās
radījusi kādu būtisku problēmu. Proti,
viņi diezgan slikti pārzina ceļu satiksmes
noteikumus, līdz ar to nākas ciest gājējiem. «Es neesmu pret riteņbraucējiem,
bet gan pret viņu braukšanas kultūru,»
uzsver kundze, kura, kā pati saka, pa
veloceliņiem nestaigā, taču ne reizi vien
gadījies, ka riteņbraucēji viņu ir pagrūduši. «Parasti ir tā, ka riteņbraucējiem
ir jābrauc pa ietvi, turoties ielas kreisajā
pusē. Bet viņi bieži brauc haotiski, arī pa
labo pusi, divatā, pat trijatā vienā rindā,
tā apdraudot gājējus. Arī pa gājēju pārejām viņi brauc lielā ātrumā, neraugoties
uz to, ka uz pārejas ir daudz cilvēku.
Pusaudži brauc ar riteni bez bremzēm
– vai tā drīkst?!» novērotajā dalās Gunta.
Viņa lūdz atgādināt, kā saskaņā ar noteikumiem jābrauc velosipēdistiem

Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva
Sietniece atgādina, ka kārtību, kādā
velosipēdistiem jābrauc Latvijas Republikā, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.571 «Ceļu satiksmes
noteikumi» 224. punkts. «Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu
atļauts braukt vienā rindā iespējami
tuvāk brauktuves (braukšanas joslas)
labajai malai. Tālāk uz brauktuves
atļauts izbraukt, tikai lai apbrauktu,
apsteigtu vai apdzītu vai gadījumos,
ja braukšanai attiecīgajā virzienā ir
iekārtota atsevišķa braukšanas josla, kā arī šo noteikumu 229. punktā
minētajos gadījumos, lai nogrieztos
pa kreisi vai apgrieztos braukšanai
pretējā virzienā. Netraucējot gājējus
un citus ceļu satiksmes dalībniekus,
atļauts braukt pa nomali, bet velosipēdu vadītājiem – arī pa ietvi, kā arī

šķērsot brauktuvi pa regulējamām
gājēju pārejām. Braucot pa ietvi, velosipēda vadītājam jābrauc ar ātrumu,
kas neapdraud ceļu satiksmes drošību, bet, šķērsojot brauktuvi pa regulējamu gājēju pāreju, – ar ātrumu,
kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās
ātrumu. Velosipēda vadītājam pirms
gājēju pārejas šķērsošanas laikus jāsamazina braukšanas ātrums,» Ceļu satiksmes noteikumus citē I.Sietniece,
piebilstot, ka bremžu nepieciešamību
paredz šo noteikumu 219. punkts:
velosipēdam un mopēdam jābūt
tehniskā kārtībā; velosipēdam jābūt
aprīkotam ar bremzēm.
2012. gadā par dažādiem Ceļu
satiksmes noteikumu punktu pārkāpumiem sodīts 931 velosipēdists,
informē policijas pārstāve.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vides pieejamību promenādē novērtējis eksperts

«Es patiešām ļoti priecājos par ierīkoto promenādi un pludmali Lielupes
krastā. Tā ir jauka pastaigu vieta un
kļuvusi par iecienītu pludmali jelgavniekiem. Arī man tur patīk pastaigāties,
taču diemžēl tas ir apgrūtinoši. Esmu
invalīde un drošāk jūtos, ja, ejot pa
kāpnēm, varu pieturēties pie margām.
Diemžēl promenādē tādu nav. Jā,
marga ir nobrauktuvei, pa kuru brauc
māmiņas ar ratiņiem, velosipēdisti, taču
pa to man ir grūti iet. Blakus ir kāpnes,
taču diemžēl tām nav margu. Tāpat arī
kāpnītēm, pa kurām var nokāpt tuvāk
Sagatavoja Sintija Čepanone pie pludmales. Vai tiešām nevarētu

padomāt arī par cilvēkiem ar kustību
traucējumiem? Arī mēs esam jelgavnieki un gribam izmantot to, kas mums tiek
piedāvāts,» ar šādu lūgumu «Jelgavas
Vēstnesī» vērsās jelgavniece Biruta.
Gan izstrādājot projektu par gājēju
promenādes izveidi Lielupes labajā
krastā, gan to realizējot, par cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, lai nodrošinātu vides pieejamību, tika īpaši domāts.
«Projekta realizācijā tika pieaicināts
Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes vides pieejamības eksperts, kurš
norādīja, ka slīpajām noejām jābūt ar

slīpumu ne lielāku kā 1:12 un tajās
jāparedz margas. Tāpat arī slīpajās
noejās no Lielās ielas uz promenādi
un no gājēju promenādes uz pludmali
jābūt vienam ratiņkrēsla lietotājiem
piemērotam horizontālam atpūtas
laukumam,» informē pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», akcentējot, ka
vides pieejamības eksperta norādes, lai
nodrošinātu vides pieejamību objektā,
tika realizētas un tās atbilst Latvijas
būvnormatīvu un Latvijas Valsts standartu prasībām.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris

Sveic augusta sportistus

Otrdien Jelgavas domē
sveikti sportisti par panākumiem sacensībās augustā.
Pateicības
rakstu saņēma orientieristes Māra Bolšteina un Velta Zjatkova, airētāji Ronalds Siliņš, Reinis Zeibergs, vieglatlētes
Dace Šteinerte, Jeļena Feņuka, smaiļotāji un kanoe airētāji Gatis Pranks,
Antons Knesis, Karīna Laure, Elīna
Ēdole, Mārtiņš Upītis, Jānis Geidāns,
Sergejs Nemņaševs, Ervins Vēveris un
Andrejs Šimko, kā arī basketbolisti
Edgars Krūmiņš, Kristaps Kanbergs,
Lauris Mizis un Sandis Silovs.

Sākas boksa sezona

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
Boksa nodaļas audzēkņi sezonu iesākuši
ar divām bronzas medaļām Daugavpils
domes kausā boksā. Treneris Aleksandrs
Knohs informē, ka abas medaļas izcīnītas 1998. – 1999. gadā dzimušo vecuma
grupā. 38 kilogramu svara kategorijā
bronzas godalga Marekam Vinteram,
bet 50 kilogramu svara kategorijā tāda
paša kaluma medaļa Edmundam Lindermanim. «Mums gan treniņi vēl nav
atsākušies ar pilnu jaudu, bet sezonas
pirmajām sacensībām rezultāts ir labs.
Bez medaļām nepalikām,» tā treneris.
Nākamās sacensības – «Olaines balva»
– būs jau rīt, 21. septembrī, un uz tām
dosies kluba labākie sportisti Artjoms
Haņevičs un Andrejs Makreckis.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Uzvar inline
hokeja čempionātā

Par Latvijas inline hokeja čempioniem otro
gadu pēc kārtas kļuvusi komanda «Jelgava». Komandas «SKM», «Stalkers», «Turība», «Predators», «Olaine» un «Jelgava»
aizvadīja divu apļu turnīru, četras labākās
kvalificējās izslēgšanas spēlēm, bet divas
pēdējās savā starpā sacentās par izaicinājuma kausu. «Jelgavai» regulārajā čempionātā nebija neviena zaudējuma – pusfinālā
tā pieveica 4. vietas ieguvējus «Turību» un
finālā jau otro gadu tikās ar «Olaini». Par
čempionāta rezultatīvāko spēlētāju kļuva
«Jelgavas» spēlētājs
Artūrs Batraks ar 36
vārtiem un 27 rezultatīvām piespēlēm.

FK «Jelgava» saņems prēmiju

Četras Latvijas futbola komandas, tostarp FK «Jelgava»,
saņems prēmiju no Eiropas
čempionāta finālturnīra ieņēmumiem, ziņo LETA. Eiropas
Futbola federāciju asociācija
(UEFA) prēmijām atvēlējusi 100 miljonus
eiro (70 miljonus latu), un tās tiks izmaksātas
575 komandām no visām 52 asociācijas dalībvalstīm. No šīs summas 60 miljoni eiro tiks
klubiem, kuru spēlētāji piedalījās finālturnīrā,
bet 40 miljoni – klubiem, kuru futbolisti sacentās kvalifikācijas turnīra cīņās. Visvairāk
no Latvijas komandām saņems «Skonto»
– 138 365 eiro (97 243 latus) –, «Ventspils»
un «Liepājas metalurgs» saņems pa 71 279
eiro (50 095 latiem), bet FK «Jelgava» tiks
piešķirti 25 157 eiro (17 680 lati).

HK «Zemgale/JLSS»: «Jāturpina
progresēt un jācīnās par medaļām»
 Ģirts Pommers

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv

Sieviete, 55 g.v., meklē kopējas vai veca
cilvēka aprūpētājas darbu. Ir medicīniskā
izglītība. Tālrunis 28466282.
Mājkalpotājas vai apkopējas darbu.
Tālrunis 26770409.
Elektriķis. Instalācija. Tālrunis 28226522.

Čempionāts paliek
bez vēl vienas komandas

HK «Zemgale/JLSS» hokejisti treniņus
uzsāka jau augusta sākumā, kad klubs
piedāvāja brīvos treniņus – jebkuram hokejistam bija iespēja pamēģināt savus spēkus,
lai pārliecinātu komandas galveno treneri
Jevgeņiju Linkeviču par savu lietderību.
Jāpiebilst, ka jelgavnieku treniņos piedalījušies vairāki Latvijā pazīstami spēlētāji,
piemēram, Toms Hartmanis, Sergejs Pečura, Ēriks Ozollapa, kuri sezonu aizvadīs
citos klubos. «Fiziski vienmēr esam bijuši
līmenī – neatceros, ka mūs kāds spēlēs būtu
noskrējis vai apslidojis. Pirms sezonas ieguldām lielu darbu, lai izturētu visu sezonu un
būtu konkurētspējīgi,» par pirmssezonas
treniņiem saka J.Linkevičs. Jāpiebilst, ka
jelgavnieki trenējas četras reizes nedēļā un
aizvada divus treniņus dienā.

 20. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2012» 15. kārta
(Tušķos).
 22. septembrī pulksten 10 – galda
tenisa sacensību «Veselības dienas 2012»
18. kārta (Jelgavas Sporta hallē).
 22. septembrī pulksten 12 – Latvijas
Republikas un Jelgavas kauss divniekos
smaiļošanā un kanoe airēšanā (BJSS airēšanas bāzē Lielupē, Pilssalas pusē).
 22. septembrī pulksten 14.15 – ZAHL
(Zemgales amatieru hokeja līga) (Jelgavas
ledus hallē).
 23. septembrī pulksten 15 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – FB
«Gulbene» (ZOC).
 23. septembrī pulksten 15.15 – ZAHL
(Zemgales amatieru hokeja līga) (Jelgavas
ledus hallē).
 26. septembrī pulksten 19.30 – Latvijas Hokeja federācijas spēle: HK «Zemgale»
– «SMS Credit.lv» (Jelgavas ledus hallē).
 28. septembrī pulksten 10 – Olimpiskā diena (ZOC).
 28. septembrī pulksten 17.30 un 29.
septembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas
domes kauss basketbolā (ZOC).

Meklē darbu

Tāpat kā iepriekš, komandas sastāvā
pārsvarā spēlē Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņi, kuriem tā ir iespēja turpināt
spēlēt jau pieaugušo konkurencē.

Jelgavnieki sezonai
gatavojas no augusta sākuma

Sporta pasākumi

sadaļā «Pasākumi»

Jelgavas hokeja klubs «Zemgale/JLSS» uzsācis 2012./2013.
gada sezonu, aizvadot pirmās
divas spēles Latvijas čempionātā. Vispirms izcīnīta uzvara
pār SK «Rīga 96» jauniešiem,
bet 16. septembrī jelgavnieki
Liepājā eksaminēja «Metalurgs 2» vienību, piedzīvojot
zaudējumu ar 1:4. Komandas mērķi paliek nemainīgi
– uzlabot pagājušās sezonas
sasniegto 5. vietu čempionātā
un labvēlīgu apstākļu gadījumā cīnīties par medaļām.

Skaidrība par šā gada Latvijas čempionāta formātu parādījās vien trīs nedēļas
pirms tā sākuma, kad tapa zināms: šosezon
tajā startēs vien astoņas komandas, kuras
izspēlēs četru apļu turnīru. Pērn Latvijas
čempionātā piedalījās desmit komandas.
Četras labākās pēc regulārā čempionāta
rezultātiem kvalificēsies izslēgšanas turnīram, kura uzvarētājs tiks kronēts par
valsts čempionu. Vēlāk gan tika nolemts,
ka izslēgšanas turnīrā startēs sešas komandas, tā padarot turnīru interesantāku
vidusmēra komandām. Te gan jāpiebilst,
ka mums salīdzinājumā ar citām Latvijai
tuvumā esošajām hokeju spēlējošajām
valstīm čempionāta garums ir viens no
mazākajiem, piemēram, Polijas čempionātā
piedalās 10 komandas, katrai aizvadot pa 42
spēlēm, Ukrainā astoņas komandas aizvada
42 spēles, bet Igaunijas čempionātā startēs
piecas komandas, katrai 15 spēles. Situāciju
vēl vairāk sarežģīja HK «Latgale» pēkšņā
izstāšanās no čempionāta, līdz ar to plānoto
28 spēļu vietā komandas aizvadīs vien 24.
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secina, ka komandai izdevies saglabāt
pagājušās sezonas kodolu. Kapteinis un
viens no uzbrukuma līderiem ir Guntis
Pujāts, uzbrucēji – Artjoms Ogorodņikovs, Artūrs Batraks un Aldis Āboliņš.
Aizsardzībā spēlē Hārdijs Parādnieks
un Viesturs Cimmermanis. Aktuāls
jautājums pirms sezonas bija komandas
vārtsargu līnija, taču septembra sākumā
zemgaliešiem pievienojās liepājnieks
Reinis Repšs, kura oficiālā debija būs
jāatliek uz nenoteiktu laiku, jo spēlētājs
kādā treniņā guva smagu savainojumu
– pēc sadursmes ar uzbrucēju vārtsargam ar slidu tika sagriezta kakla vēna.
Pirmajās divās čempionāta spēlēs kā
pirmais numurs vārtos atzīstami darbojās Kristaps Krūze, bet maiņā vēl ir
Kristaps Kupfers. Šīs nedēļas sākumā
kļuva zināms, ka komandas uzbrukumu
pastiprinās viens no pagājušās sezonas
uzbrukuma līderiem Raivis Kurnigins.
Tāpat iespējams, ka «Zemgale/JLSS»
rindās parādīsies arī kāds leģionārs.

Čempionāts iesākts
ar uzvaru un zaudējumu

Latvijas čempionātu HK «Zemgale/
JLSS» iesāka 12. septembrī, kad Jelgavas ledus hallē 300 skatītāju klātbūtnē
izcīnīja pārliecinošu uzvaru, ar rezultātu
8:2 sagraujot SK «Rīga 96» jauniešus.
Turpinājums gan vairs nebija tik pārliecinošs – 16. septembrī Liepājā tika
piedzīvots zaudējums 4:1 pret «Metalurgs 2» vienību. Komandas galvenais
treneris J.Linkevičs atzīst, ka šajā spēlē
pieklibojusi vārtu gūšanas momentu realizācija. «Spēle kopumā bija līdzīga – labi
iesākām, guvām vārtus vairākumā, taču
pretinieks prata rezultātu izlīdzināt.
Otrajā trešdaļā īsā laika posmā zaudējām
divus ātrus vārtus, kas nedaudz mūs
salauza. Atlikušajā laikā bija ļoti daudz
Komandas sastāvs
iespēju gūt vārtus – izgājieni vienatnē
saglabājies no iepriekšējās sezonas pret pretinieka vārtsargu –, taču ripa
Ja aplūko jelgavnieku sastāvu, jā- spītīgi nelidoja vārtos. Kopumā gan esmu

apmierināts – esam konkurētspējīgi,» tā
treneris.

Mēģinās piesaistīt skatītājus
un potenciālos atbalstītājus

Kluba valdes loceklis Armands Ozollapa
norāda, ka šajā sezonā vairāk enerģijas un
laika tiks ieguldīts spēļu apmeklējuma palielināšanā. «Sporta apritē pavadītais laiks
liek secināt, ka skatītājus ieinteresēt ar
kaut ko jaunu nav vienkārši. Mūsu pilsētas
piedāvājums sporta jomā ir iespaidīgs – cik
tad ir tādu pilsētu kā Jelgava, kur visu
populārāko sporta spēļu komandas startē
valsts augstākajā līmenī? Neskatoties uz
to, esmu optimistiski noskaņots – pirmā
mājas spēle, kuru apmeklēja 300 skatītāju,
pierādīja, ka hokejs ir aktuāls. Ja vēl atceras «ASK/Zemgale» komandas laikus, kad
ledus halle bija burtiski pilna un kopumā

Divās
notikušajās
Latvijas
čempionāta spēlēs
jelgavnieki
izcīnīja
uzvaru pār
SK «Rīga
96», bet
piekāpās SK
«Metalurgs
2».
Foto: Ivars
Veiliņš
valdīja lieliska atmosfēra. Arī mēs centīsimies radīt šādu dinamisku un skaļu atmosfēru, kura krietni atšķirsies no citiem
sporta veidiem,» stāsta A.Ozollapa.
Jāpiebilst, ka no septembra sākuma
klubam ir sava mājas lapa internetā,
kurā var iepazīties ar komandas sastāvu
un čempionāta kalendāru. «Sportā, tāpat
kā jebkurā jomā, nav nesvarīgu sīkumu,
tādēļ mājas lapas izveide bija viens no
pirmajiem paveicamajiem darbiem. Jau
tuvākajā laikā plānojam nodrošināt spēļu
tiešraides sporta portālā sportacentrs.
com, kas varētu palielināt potenciālo atbalstītāju interesi,» piebilst kluba valdes
loceklis.
Nākamā HK «Zemgale/JLSS» mājas
spēle ir 26. septembrī pret «SMS Credit.lv»
vienību. Mača sākums – pulksten 19.30.
Biļešu cena – lats.

Latvijas volejbola izlase piepilda ZOC tribīnes
Nedēļas nogalē Zemgales
Olimpiskajā
centrā (ZOC)
aizvadītas Eiropas čempionāta 2. kārtas
kvalifikācijas
spēles volejbolā. Vienā grupā ar Latvijas
izlasi startēja
arī Ungārijas,
Spānijas un
Francijas komandas. Demonstrējot atzīstamu sniegumu, Latvijas volejbolisti pārspēja Ungāriju (3:1),
Spāniju (3:1), bet piekāpās Francijai (1:3), kas summā ļāva izcīnīt otro vietu un
kvalificēties trešās kārtas spēlēm. Latvijas pretinieki 3. kvalifikācijas kārtā būs
Turcijas volejbolisti. Ceļazīmi uz finālturnīru izcīnīs tā komanda, kura uzvarēs
divu spēļu summā, spēlējot mājās un izbraukumā. Jau zināms, ka mājas spēle
Latvijas izlasei būs Jelgavā. Aizvadītos mačus ZOC vēroja vairāk nekā pusotrs
Foto: Ivars Veiliņš
tūkstotis skatītāju.

Piedāvā darbu
SIA «Novators 1» piedāvā darbu traktortehnikas vadītājam ar atbilstošu apliecību
un pieredzi, strādājot uz ekskavatoriem un
iekrāvējiem. Tālrunis 29131850.
Zāles un krūmu pļāvējam ar savu tehniku
Ozolniekos, 1,5 ha. Tālrunis 20054661.

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus, izbraucam pie klientiem, cena pēc vienošanās.
Tērvetes ielā 65A. T.29718434.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Sudraba un zelta monētas, dažādus ordeņus un medaļas. T.28850080
Metāllūžņus, visa veida. T. 269845228.

Pārdod
Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 105. T.29907466
Pārdodam jauktu sausu skaldītu malku
17 Ls/sterā. Ir arī kamīnmalka maisos.
T.20405370
2istabu dzīvokli ar malkas apkuri koka
mājā. T.20341565.
Īpašnieks pārdod 1-ist. dzīvokli Pērnavas
20. Cena Ls 5100. T.29203488.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336900.

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MAIRIS MATULĒNS (dz. 1972. g.)
ELZA RUNIKA (dz. 1922. g.)
VELTA ROZENVALDE (dz. 1940. g.)
BERTA EBERE (dz. 1926. g.)
LUCIJANA LAHA (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 20.09. plkst.12 no Bērzu kapsētas.
ALEKSANDRS PONOMARJOVS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 20.09. plkst.14 no Zanderu
kapsētas.
DMITRIJS RUDAKOVS (dz. 1960. g.).
Izvadīšana 21.09. plkst.14 no Baložu kapsētas.
KĀRLIS JĒKABSONS (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 22.09. plkst.13 no Bērzu kapsētas.
FELIKS DUBRA (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 22.09. plkst.11 no Zanderu sēru
nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

24. septembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 13.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1486.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25  «Sapņu viesnīca: Čhīanmai» (ar subt.).
Daudzsēr. melodrāma.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 10.sērija.
13.30 «Es – savai zemītei».*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1486.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 12.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «LTV portretu izlase».
Aktrise Olga Dreģe. 2008.g. ieraksts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Brokastis Kamerūnā». 3.sērija.*
20.00 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dok. f. 4.sērija.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Likteņa šķēps». Mistikas drāma. 2007.g. 1.sērija.

LNT
5.05 «Trauma». 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.10 «Mīla rudenī». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Lapsa virtuvē 2».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 5.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 141.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 16.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 138.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas drāma. 1976.g.
23.00 «Slepkavība Baltajā namā». ASV trilleris. 1997.g.
1.10 LNT ziņu Top 10.
2.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 6.sērija.
2.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 141.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 16.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 138.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 12.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 165.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 24.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 15.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 203.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 17. un 18.sērija.
9.00 «Kobra 4». 62.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.25 «Kāsla metode». 3.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti». Seriāls. 18.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 48.sērija.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 60.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 5.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 537. un 538.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.

18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 538.sērija.
21.00 «Kobra 16». Seriāls. 12.sērija.
22.05 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 241.sērija.
23.05 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Nekā pesrsonīga».
1.05 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 45.sērija.
2.00 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.40 «Kobra 4». Seriāls. 62.sērija.
4.25 «Nakts joki».

25. septembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 14.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1487.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 12.sērija.
11.15 «Māsa un brālis». Itālijas drāma. 2005.g.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 7.sērija.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Viss notiek».*
15.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 87.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1487.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 13.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Aci pret aci».
Uldim Dumpim – 60. 2003.g. ieraksts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05  «Pirms atgriezties debesīs». Dok. f.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «Kopā» (ar subt.).*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Pēdējās lāču teritorijas». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.
0.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 2.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 25.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.10 «Mentālists 3». Seriāls. 6.sērija.
13.10 «Mājokļa jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 6.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 142.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 17.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 139.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mīlas skūpsts pie Bosfora». Rom. kom. 2011.g.
23.05 «Intrigante 4». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle (arhīvs).
1.10 «Slepkavība Baltajā namā». ASV trilleris. 1997.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 142.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 17.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 139.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 13.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 166.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 25.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 16.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 204.sērija.
8.00 «Kobra 5». 62.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kobra 16». 12.sērija.
11.15 «Kāsla metode». 4.sērija.

tv programma
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti». Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 61.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 6.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 538. un 539.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 539.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.05 «Saikne». ASV seriāls. 3.sērija.
23.05 «Briesmu lietas 2». ASV trilleris. 2004.g.
1.00 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 46.sērija.
1.55 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.40 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 13.sērija.
4.30 «Nakts joki».

26. septembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 15.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1488.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 13.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «100.panta preses klubs».*
14.50 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1488.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 14.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Mūža stipendiāti».
Alfrēds Videnieks. 2002.g. ieraksts.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 47.sērija.
23.45  «Pēdējās lāču teritorijas». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
0.45 «SeMS».*
1.15  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 26.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Sirdsbalss». Melodrāma.
12.00 «Intrigante 4». 5.sērija.
13.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 7.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 143.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 18.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 140.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Zēns, kurš redz bez acīm». Dok. filma. 2007.g.
22.10 TV pirmizrāde! «Zodiaks». Krimināltrilleris. 2007.g.
1.20 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 4.sērija.
1.40 «Degpunktā. Slepenās lietas» (arhīvs).
2.15 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 4.sērija.
3.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 143.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 18.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 140.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 14.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 167.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 26.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 205.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 21. un 22.sērija.
9.00 «Kobra 5». 63.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 3.sērija.
11.15 «Kāsla metode». 5.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 62.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 7.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 539. un 540.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 540.sērija.
21.00 «Briljantu roka» (ar subt.). Komēdija. 1968.g.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji». ASV seriāls. 4.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.40 «Kobra 5». Seriāls. 63.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 167.sērija.
4.05 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
4.50 «Nakts joki».

27. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 16.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1489.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 14.sērija.
11.15 «Province». Klusā dzīve (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1489.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 15.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «LTV portretu izlase».
Aktieri Lūriņi. 2008.g. ieraksts.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta».*
22.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 19.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 141.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 15.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 168.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 27.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 206.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 64.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Briljantu roka» (ar subt.). Komēdija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 63.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 8.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 540. un 541.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 541.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «Notikums». Fantastikas trilleris. 2008.g.
24.00 «Identitāte». ASV trilleris. 2003.g.
1.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 15.sērija.
2.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 168.sērija.
3.25 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 8.sērija.
4.05 «Kobra 5». Seriāls. 64.sērija.

28. septembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 2.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 15.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 11.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30  «Cilvēku planēta». BBC dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.).
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēriju mākslas f. 3.sērija.

LTV7

LTV7

7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Ledus viesnīca». Dokumentāla filma.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40  «Liels, lielāks, lielākais». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
0.40  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.

7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Trakais slēptās kameras šovs».
10.10 Olimpiskā diena 2012. Rīta vingrošanas komplekss
Pavingrosim!
10.20 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
11.15  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 5.sērija.
12.10 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 2.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkom.. 3.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 2.sērija.
0.35  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Betmens». Anim. ser. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Tālruņa numurs». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.10 «Mentālists». Seriāls. 7.sērija.
13.10 «Mājokļa jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 8.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 144.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 19.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 141.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Latvijas faili». Latvijas dok. f. cikls. 2012.g. 1.sērija.
21.55 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 15.sērija.
23.00 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 15.sērija.
23.55 «Zodiaks». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 144.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Betmens». Anim. ser. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Mīlestības pēdas». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viņpus». 15.sērija.
13.00 «Vienpadsmitā stunda». Seriāls. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 9.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 145.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 20.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 142.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Pirms nolikt karoti». ASV komiska drāma. 2007.g.
23.05 «Nāves briesmās». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.

Ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris
1.05 «Izraušanās». Krievijas drāma. 2007.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 145.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 20.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 142.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 16.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 169.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 28.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 207.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 65.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 4.sērija.
11.15 «Kāsla metode». 6.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 64.sērija.
14.40 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 9.sērija.
15.45 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 2.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 3.sērija.
21.30 «Norbits». ASV komēdija. 2007.g.
23.30 «Līdz nāve mūs šķirs». Kriminālkomēdija. 1990.g.
1.25 TV pirmizrāde! «Skūpsts». ASV drāma. 2009.g.
3.10 «Kobra 5». Seriāls. 65.sērija.
3.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 169.sērija.
4.35 «Nakts joki».

29. septembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 9.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 19.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30 «Nimas piedzīvojumu sala». Piedz. kom. 2008.g.
13.15 Raimonds Pauls. «Dueti» – Veronika Plotņikova un
Marts Kristiāns Kalniņš.*
15.00 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
15.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.).
BBC dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Purva iela».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Teātris.zip».
21.35 A.Čehovs. «Kaija». Jaunā Rīgas teātra izrāde. 1998.g.
0.35 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «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 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «Brokastis Kamerūnā». 3.sērija.*
13.30 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.05 «SeMS».*
16.35 «Ledus viesnīca». Dokumentāla filma.
17.35 «Gardemarīni 3» (ar subt.). Piedz. f. 1992.g.
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 5.sērija.
20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.00 «Brokastis Kamerūnā». 4.sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkom. 4.sērija.
22.20 «Lulū un Džimijs». Muzikāla drāma. 2009.g.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 7.sērija.

LNT
5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 13.sērija.
6.45 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.30 «Starpnieks 2». 17. un 18.sērija.
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». 15.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 13.sērija.
14.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
18.00 «Trīs māsas». Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Zēns, kurš redz bez acīm». Dok. f. 2007.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Svešiniece pilsētā». Romantiska komēdija. 2009.g.
23.00 «Brunčumednieks». Romantiska komēdija. 2009.g.
1.00 «Pirms nolikt karoti». ASV komiska drāma. 2007.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Starpnieks 2». Seriāls. 17. un 18.sērija.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 15.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 17.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 170.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 7. un 8.sērija.
7.30 «Leons». Anim. ser. 11.sērija.

7.40 «Mūmija». Anim. ser. 13.sērija.
8.10 «Gormiti 2». Anim. ser. 6.sērija.
8.30 «Simpsoni 22». Anim. ser. 21.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 6. – 8.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Norbits». ASV komēdija. 2007.g.
16.45 «Juniors». ASV komēdija. 1994.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Kā pieradināt pūķi».
ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 «Ūdenspasaule». ASV spraiga sižeta fantastikas
filma. 1995.g. Lomās: K.Kostners, D.Hopers,
Dž.Triplhorna u.c. Nākotnē polārie ledāji ir izkusuši,
un Zemi klāj ūdens. Mutāciju procesā pie žaunām
ticis jūrnieks cenšas izbēgt no ienaidniekiem un
nogādāt kādu sievieti un viņas meitu uz teiksmām
apvīto Sauszemi.
0.10 «Kandahāra». Krievijas drāma. 2010.g.
2.15 «Tīmeklis». ASV trilleris. 1995.g.
4.10 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 17.sērija.
4.50 «Nakts joki».

30. septembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 10.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 20.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 88.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dižais Serengeti». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». “Jakti uz vakti”. Jauno Medību likuma
grozījumu gaidās kaislības ir izvērtušās ne mazākas
kā riesta laikā. Vieni uzskata, ka pēc jaunās
redakcijas iestāsies visatļautība un zvēri tiks izšauti
pa tīro, kā 90. gadu sākumā, otri – no zvēriem
laukos jau tā nav nekāda glābiņa, tik posts vien.
Vieni domā, ka jau esošam likumam nav ne vainas
un grozījumi vajadzīgi tikai dažiem lielajiem zemes
īpašniekiem, otri – ka pašas Mednieku biedrības
ir senas padomju paliekas, kurām rūp tikai savas
trofejas. Vārdusakot, tiek lauzti medību šķēpi un
dalīta vēl nenomedītā valsts zvēra āda.
18.50  «Sapņu viesnīca: Ķīna» (ar subt.).
Vācijas un Austrijas daudzsēriju melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Terorista sieva» (ar subt.).
Vācijas spraiga sižeta filma. 2010.g.
23.20 Nakts ziņas.
23.30  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 4.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
13.25 «Ekstrēms tuvplānā».
14.00 «Trīs māsas». ASV seriāls. 4.sērija.
15.00 «Svešiniece pilsētā».
ASV un Kanādas romantiska komēdija. 2009.g.
17.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 7.sērija.
18.00 «Trauma». ASV seriāls. 5.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12».
Austrijas un Vācijas seriāls. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4». 2.sērija.
24.00 «Brunčumednieks».
ASV romantiska komēdija. 2009.g.
1.50 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 11.sērija.
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Starpnieks 2». Seriāls. 19. un 20.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 18.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 171.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 9. un 10.sērija.
7.35 «Leons». Anim. ser. 12.sērija.
7.50 «Gormiti 2». Anim. ser. 7.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 9. un 10.sērija.*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
15.35 «Bibliotekārs 3: Jūdas biķera lāsts».
ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
17.35 «Neiespējamā misija 4».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles».
Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 1.sērija.
21.00 TV pirmizrāde! «X cilvēki: sākums. Vilknadzis». ASV
fantastikas trilleris. 2009.g. Lomās: H.Džekmens,
L.Šreibers, R.Reinoldss, Will.i.am, L.Kolinsa u.c.
Zaudējis cerību kādreiz dzīvot normālu dzīvi, Logans
apņemas atriebt savas draudzenes nāvi, iesaistoties militāri ģenētiskā eksperimentā un kļūstot par
Vilknadzi.
23.05 «Amerikāņu gangsteris». Krimināldrāma. 2007.g.
2.10 «Bokseris». ASV un Īrijas sporta drāma. 1997.g.
4.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 18.sērija.
4.40 «Nakts joki».

SIA «Novators 1» piedāvā darbu
traktortehnikas vadītājam(-ai)
ar atbilstošu apliecību un pieredzi,
strādājot uz ekskavatoriem un iekrāvējiem.
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Uzmanību!
Austrumu sporta un veselības centrs aicina
pieaugušos uz CIGUN vingrošanu.

Viskaļu iela 87, Jelgava, tālrunis 29131850.

Ķīniešu Cigun nodarbības attīra, atjauno un nostiprina
dzīves enerģiju CI.

Jelgavas 1. ģimnāzija organizē Talantu
akadēmiju latviešu valodā un literatūrā
Jelgavas skolu jauniešiem

Ļoti efektīvi var palīdzēt pret visām
saslimšanām: osteohondrozi, mugurkaula slimībām,
sirds un asinsvadu saslimšanām, asinsspiediena
problēmām, artrītu, diabētu, galvassāpēm, ādas
slimībām, neirozēm un depresiju.

Dalībnieki: visu Jelgavas skolu 7. un 10. klašu skolēni
(nākamajā gadā dalībnieku loks tiks paplašināts).
Nodarbību laiks: katra otrā mēneša sestdiena no plkst.10
līdz 12.30.
Nodarbību vieta: Jelgavas 1. ģimnāzija, 202. un 315.
kabinets.

Pirmā nodarbība notiks 22. septembrī pulksten 12.
Adrese: Jelgava, Jāņa iela 1a (pilsētas centrā,
pretim Jāņa baznīcai). Tālrunis 22376075.

Talantu akadēmija piedāvā daudzpusīgi, atraktīvi pilnveidot
un padziļināt skolēnu zināšanas, prasmes latviešu valodā
un literatūrā, izpratni par kultūras un mākslas procesiem
Jelgavā un Latvijā kopumā.
Talantu akadēmija piedāvā daudzveidīgas mācību
formas:
• lekcijas, seminārus, diskusijas;
• tikšanās ar radošām personībām;
• radošās darbnīcas;
• teātra izrāžu, muzeju, kino, citu kultūras iestāžu
apmeklējumus;
• ekskursijas;
• radošās rakstīšanas nodarbības;
• lasīšanas stundas;
• publikāciju veidošanu medijiem u.c.
Talantu akadēmija dos skolēniem iespēju savus sasniegumus prezentēt pilsētas auditorijai.
Talantu akadēmijas nodarbību laiki 1. semestrī
Mēnesis

Datums

Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

15., 29.
13., 27.
10., 24.
8., 22.

Laiks
No plkst.10 līdz 12.30

PII «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma
grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību. Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un
kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas iela 16, Jelgava. Tālrunis 63021591,
20021871, 26448426.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.15 2012.gada Londonas olimpiskās spēles.
Vieglatlētika.*
15.15 «Gardemarīni 3» (ar subt.).
Krievijas un Vācijas piedzīvojumu filma. 1992.g.
17.10 «SeMS. Laboratorija».
17.40  «Lanževēna burvju triki 3». 2.sērija.
18.10 «Pasaules bīstamākie ceļi».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Likteņa šķēps». Francijas, Vācijas un Beļģijas
mistikas drāma. 2007.g. 2.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
22.00  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 3.sērija. Lunda un Meiers nonāk uz pēdām šoferim, kurš
tiek ievainots un nokļūst slimnīcā. Taču viņam ir
alibi. Medijiem top zināms par Hartmana saistību ar
noziegumu. Birku-Lārsenu ģimene gatavojas bērēm
un mēģina samierināties ar zaudējumu.
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Lulū un Džimijs». Muzikāla drāma. 2009.g.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Fosteru māja iedomu
draugiem». 4.sērija; «Trakie Tūņi brīvībā 2». 9. un
10.sērija; «Biezenīša piedzīvojumi». 9. un 10.sērija;
«Toma un Džerija piedzīvojumi».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Lapsa virtuvē 2».
10.30 «Starpnieks 2». 19. un 20.sērija.
12.25 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 11.sērija. Pavisam drīz
Čaks noskaidros, vai ir piemērots, lai kļūtu par īstu
spiegu. Viss, ko viņš līdz šim ir mācījies, būs jāliek
lietā īpašā misijā. Bet, lai Čaks neatgrieztos savā
ierastajā dzīvē, katru viņa soli uzmanīs Sāra un
aģents Šovs.

Jelgavas Mākslas skola izsludina pieteikšanos
uz nodarbībām interešu izglītībā
Cilvēka figūra tēlotājā mākslā: 11 – 15 g.v. bērniem. Nodarbības notiks piektdienās no plkst.15.
Foto un datorgrafika: vidusskolēniem un studentiem. Nodarbības notiks otrdienās no plkst.16.
Pieteikšanās un līgumu slēgšana –
JMS sekretariātā Mazajā ceļā 2.
Tālruņi: 63023768, 63080180, 26674446.
Personas datu aizsardzības speciālistu
apmācība (42 st. programma)
Apmācības e-vidē ar eksāmena kārtošanu klātienē.
Apmācību organizators: SIA «Dialogs AB» (Datu valsts inspekcijas apstiprināts komersants, kurš ir tiesīgs organizēt
personas datu aizsardzības speciālistu apmācību).
Programmas apguves metodiskie materiāli sagatavoti,
sadarbojoties ar biedrību «Latvijas Sertificēto personas
datu aizsardzības speciālistu asociācija» – video, pdf
materiāli u.c.
Apmācību sākums: 8. oktobrī
Maksa: Ls 299
Pieteikušies kursiem ir dažādu nozaru
vadošie uzņēmumi un pašvaldības.
Apmeklē mūsu mājas lapu: www.e-studijucentrs.lv;
e-pasts: info@dialogs-ab.lv; tālrunis 67432343.

Aicina darbā

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

Kultūras pasākumi
 21. septembrī pulksten 18 – piemiņas zīmes dziedātājai Norai Bumbierei
atklāšana (skvērā aiz kultūras nama).
 21. septembrī pulksten 18 – radošā nodarbība rudens saulgriežos (Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 22. septembrī no pulksten 12 līdz 21 – Latvijas filmu maratons. Kino no rīta
līdz vakaram. Animācijas filmas «Ursus», «Kā Lupatiņi mazgājās», «Tārpiņš», «Es
gribu redzēt rūķīšus», «Korida», īsfilmas «Logs», «Filma», «Sniegs», pilnmetrāžas filmas «Dokumentālists» (labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma festivālā
«Lielais Kristaps»), «Vientuļā sala». Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 23. septembrī pulksten 18 – Liepājas teātra viesizrāde K.Šēnhers «Ragana».
Kaislības senlaiku garā. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Izrāde nominēta 2010./2011.
gada «Spēlmaņu nakts» balvai piecās nominācijās. Lomās: E.Dombrovskis,
I.Kučinska, K.Gods. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. septembrī pulksten 10 un 12 – Valmieras kinostudijas muzikāla viesizrāde bērniem «Tāltālā meža karnevāls». Režisors I.Strads. Lomās – Valmieras
drāmas teātra aktieri. Dziesmas aranžējis E.Zilberts. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras
namā).
 27. septembrī pulksten 18 – Tūrisma vakars. Tikšanās ar Ingmāru Līdaku
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris

Eliasa 125. dzimšanas dienā – piecas
izstādes, divas grāmatas un svētki «Zīlēnos»

Koncertā vāks ziedojumus
«Lielupes» dejotājam
 Ritma Gaidamoviča

Aģentūra «Kultūra» un tautas deju ansamblis «Lielupe»
trešdien, 26. septembrī,
pulksten 19 kultūras namā
ielūdz uz labdarības koncertu «Sniedz roku savējam!».
Koncertā savāktie ziedojumi tiks atvēlēti «Lielupes»
dejotāja Vladimira Šinkarenko ārstēšanās izdevumu
segšanai.
Vladimirs ir viens no «Lielupes»
labākajiem dejotājiem un kolektīva prezidents, kurš godam nesis Jelgavas un
Latvijas vārdu neskaitāmos nacionālos
un starptautiska līmeņa pasākumos.
Puisis vienmēr ir aktīvi piedalījies
Jelgavas sabiedriskajā dzīvē, kā arī
iesaistījies brīvprātīgā darba kustībā,
palīdzot veco ļaužu pansionāta iemītniekiem, taču nu tas viņam liegts, jo pēc
vasarā gūtās nopietnās galvas traumas

nepieciešama ilga atveseļošanās.
Lai Vladimirs varētu pilnvērtīgi
atgriezties dzīvē, nepieciešami 2000
lati ārstniecisko procedūru un medi Ritma Gaidamoviča
kamentu nodrošināšanai.
Nesavtīgi atsaucoties aicinājumam
Svētdien, 23. septembrī, ir
atbalstīt savu draugu un skatuves kolēizcilā gleznotāja Ģederta Eliaģi, labdarības koncertā piedalīsies Agra
sa 125. dzimšanas diena. Par
Daņiļeviča deju grupa «Dzirnas», TDA
godu tai rīt, 21. septembrī,
«Daiļrade», «Lielupe», «Diždancis»,
pulksten 15 Ģederta Eliasa
bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja
Jelgavas Vēstures un mākslas
zirdziņš», Ādolfa Alunāna Jelgavas
muzejā tiks atklāta izstāde
teātra aktieri, bet ar sirsnīgiem mu«Esmu strādājis daudz» un
zikāliem priekšnesumiem skatītājus
plašākai auditorijai nodota
priecēs grupa «TirkizBand».
grāmata jeb monogrāfisks
Vladimirs un viņa tuvinieki ir pateialbums «Ģederts Eliass». Bet
cīgi par jelgavnieku sniegto morālo un
īstajā svētku dienā – svētdien
finansiālo atbalstu, kas līdz šim ir bijis
– ikviens aicināts uz pasākuneatsverams sarežģītajā atveseļošanās
miem mākslinieka dzimtajās
procesā. Īpašu pateicību Vladimirs un
mājās «Zīlēni» Jelgavas novaviņa tuvinieki saka aģentūrai «Kulda Platones pagastā.
tūra» un tās direktoram Mintautam
Buškevicam, kura iniciatīva ir ļāvusi
Ģ.Eliasa jubilejai veltītos pasākusarīkot arī šo koncertu. Ieeja koncertā
mus jau martā ievadīja izstāde privātā
– par ziedojumiem.
galerijā Tallinā, bet nesen atklāta un
līdz novembrim skatāma viņa darbu
izstāde «Dzimta» Mūkusalas mākslas
salonā Rīgā. Tā īpaša ar to, ka vienā
zālē eksponēti tikai akvareļi, kuru nebūs
citās izstādēs. Ekspozīcijas kodolu veido
Ģ.Eliasa gleznotie ģimenes locekļu, tuvinieku un draugu portreti, kā arī viņa
dzimto māju un to apkārtnes atainojumi. Bet 1. novembrī durvis vērs izstāde
niekiem, kā arī apmeklēt fakultātes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
Savukārt rīt pulksten 15 īpašs noiekārtoto kaulu muzeju un ieskatīties
tikums gaidāms Jelgavas Vēstures un
mazo dzīvnieku patversmē.
Interesantu programmu piedāvā mākslas muzejā – tur atklās izstādi
Informācijas tehnoloģiju fakultāte. «Esmu strādājis daudz», kurā no gandrīz
Tiesa, šoreiz ne savās mājās, bet gan 60 darbiem vairāk nekā 40 līdz šim nav
Lauksaimniecības fakultātes laborato- bijuši eksponēti vai arī pēdējoreiz plašārijās Strazdu ielā 1. No pulksten 18 līdz kai publikai rādīti 20. gadsimta 20., 30.
20 tehnoloģiju pētnieki ļaus ieskatīties gados. «Kāds lasītājs, iespējams, šobrīd
bišu ziemošanas procesā. Viņu pieslēg- aizdomājas, ka pa šiem gadiem viss jau
tajos datoros būs iespēja redzēt aprē- ir redzēts, taču tā nav. Šodienas skatītājs
ķinus, cik daudz enerģijas patērē bites šos darbus nav redzējis. Šī ir izstāde,
kurā mākslinieku var iepazīt no jauna,
stropā, un to, kas stropā notiek.
Meža fakultātes Kokapstrādes ka- atklāt no cita skatupunkta. Izstādē būs
tedrā (Dobeles ielā 41) no pulksten gana daudz pārsteigumu, jo skatītāju
17 līdz 21 interesenti aicināti uzzināt
visu par zaļo enerģiju, energoaugsni un
enerģētisko mežu.
Ar enerģētiskiem augiem, kas noder
kurināšanā, no pulksten 18 līdz 20  Ritma Gaidamoviča
ikvienu iepazīstinās Tehniskās fakultātes zinātnieki Čakstes bulvārī 5. Bet
28. septembrī Jelgavā notiks
tie, kuri vēlas noskaidrot visu par un
Starptautiskajai Veco ļaužu
ap alternatīvo enerģiju, kas mūsdienās
dienai veltīts festivāls «Pretī
ieņem arvien lielāku lomu, droši var
rudenim». Festivāla laikā
doties uz fakultātes pētniecisko laboseniori aicināti piedalīties
ratoriju Paula Lejiņa ielā 2. Tur pat
sporta spēlēs, apmeklēt
stāstīšot un rādīšot, kā ar cepamo eļļu
viņiem veltītu koncertu un
var iedarbināt mašīnu.
vakarā tikties svētku ballē
«Gadu gaitā Zinātnieku nakts iemanJelgavas kultūras namā.
tojusi lielu popularitāti, jo īpaši ģimeņu
un klašu kolektīvu vidū. Ceram, ka
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
šogad interesentu loks paplašināsies pārvaldes (SIP) vadītāja Rita Vectirāne
vēl vairāk,» aicinot uz pasākumu, saka stāsta, ka šogad festivālā ieplānoti trīs
I.Alsiņa.
pasākumi, lai aptvertu visplašākās
Jāpiebilst, ka pasākuma dienā no auditorijas intereses. Festivāls sāksies
Jelgavas pils uz tālākām fakultātēm ar senioru sporta spēlēm, uz kurām
kursēs autobuss, taču šobrīd vēl nav aicināti visi Jelgavas pilsētas, Jelgavas
zināmi precīzi to izbraukšanas laiki. novada un Ozolnieku novada aktīvie
Tie dažas dienas pirms pasākuma tiks seniori. Sporta spēles notiks no pulkpublicēti mājas lapā: www.llu.lv.
sten 9 līdz 15 Jelgavas 1. ģimnāzijas

Zinātnieki rādīs «brīnumus»
ar kolu un to, kā ar cepamo
eļļu darbināt mašīnu
 Ritma Gaidamoviča

28. septembrī LLU notiks
Zinātnieku nakts, kurā septiņu fakultāšu pētnieki aicina
iesaistīties eksperimentos,
diskusijās un viktorīnās. Šoreiz – viss par un ap enerģiju.
Te varēs uzzināt, piemēram,
no kuru augu sēkliņām var
iegūt enerģiju, kāpēc sarkanie kāposti skābā vidē maina
krāsu, cik lielu enerģiju patērē bišu saimē.
LLU Zinātņu daļas vadītāja Ina Alsiņa stāsta, ka šā gada Zinātnieku nakts
tēma ir «Stāsts par enerģiju», tāpēc arī
katra fakultāte piedāvās uzzināt, ko
dara viņu zinātnieki enerģijas pētījumu
jomā. Lauksaimniecības fakultātē Jelgavas pilī būs iespēja iepazīt enerģijas
augus, proti, augus, no kuriem iegūst
enerģiju, bet Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē pilī pētnieki piedāvās iesaistīties ēdiena gatavošanā, noskaidrot, kā
reaģē plūstošās smiltis ar pārtikas produktiem. Dažādi «brīnumi» paredzēti
arī, izmantojot kolu un sprakšķošās
konfektes, tāpat kopā ar pētniekiem
varēs rast atbildi uz jautājumu, kāpēc
sarkanais kāposts skābā vai bāziskā
vidē maina krāsu. Tas viss – no pulksten 17 un līdz 21.
Savukārt mazliet pafilozofēt par
tēmu «Enerģija cilvēkā, dabā un kosmosā» varēs pulksten 19 lekcijā un diskusijā Sociālo zinātņu fakultātē pilī.
Veterinārmedicīnas fakultātē (Helmaņa ielā 8) no pulksten 17 līdz 21 būs
iespēja uzzināt par enerģiju un dzīv-

vērtējumam tiks nodotas gleznas, kas
restaurētas un ierāmētas pēdējos gados,» uzsver muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere, piebilstot, ka rindā uz
restaurāciju gaida vēl diezgan daudz
Ģ.Eliasa darbu. Izstāde nebūs garlaicīga – tajā varēs skatīt dažādu daiļrades
periodu, stilu un žanru darbus.
Runājot par jubilejas izstādes nosaukumu, jāteic, ka tai izraudzīts citāts no
kādas mākslinieka rakstītās vēstules,
kurā viņš atklāj, ko paveicis vasarā.
«Patiesībā tas attiecas uz visa viņa dzīvi,
un, šķiet, tas ir pat saudzīgi teikts, jo viņš
gleznoja katru dienu – tā viņam bija absolūta nepieciešamība,» tā M.Kaupere.

Viņš pelnījis seriālu «Eliasi»

Līdz ar izstādi skatītājiem tiks prezentēta arī jaunā 480 lapaspušu biezā
grāmata jeb monogrāfisks albums «Ģederts Eliass», ko par godu mākslinieka
jubilejai izdevis apgāds «Neputns».
Tajā ievietoti aptuveni 500 mākslas
darbu attēli, dokumenti, vēstules un
fotogrāfijas no Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja, Nacionālā mākslas
muzeja krājuma un privātkolekcijām,
mākslinieka Jurģa Skulmes un māsas
Maijas Cielēnas meitas Izabellas atmiņas, kā arī daļa no Ģ.Eliasa vēstulēm,
kas ļauj ielūkoties viņa attiecībās
ar mākslu, dzīvi un sievietēm. Par
Ģ.Eliasa dzīvi rakstījusi Laima Slava
un M.Kaupere.
Grāmatas veidotāja L.Slava atzīst,
ka grāmata ir mēģinājums no jauna
iepazīstināt ar Ģ.Eliasu un meklēt nezināmo viņā. «Tas būs gards kumoss iesākumam, jo Ģ.Eliass vēl joprojām šķiet
noslēpumains,» tā L.Slava, piebilstot,
ka mākslinieks ir pelnījis seriālu – filmu
esot pelnījis katrs latviešu mākslinieks,
taču Ģ.Eliass ir vienīgais, kurš pelnījis
seriālu. Viņasprāt, to varētu saukt
«Eliasi», un šī doma viņai jau kādu

Jau rīt, 21.
septembrī,
muzejā durvis
vērs izcilajam
latviešu māksliniekam Ģedertam Eliasam
veltīta izstāde
ar nosaukumu
«Esmu strādājis
daudz». Izstādes atklāšana
būs ļoti īpaša
– šajā dienā
pie lasītājiem
nonāks pirmā
grāmata par
mākslinieku «Ģederts
Eliass». Tā būs
nopērkama
muzejā.
Foto: Ivars
Veiliņš
laiku neliekot mieru.
Jāpiebilst, ka jauno grāmatu varēs
iegādāties izstādes atklāšanā, bet vēlāk
– muzejā.

Kopīgi uzburs gaisotni,
kāda agrāk valdīja «Zīlēnos»

Bet Ģ.Eliasa īstajā dzimšanas dienā,
23. septembrī, uz svinībām aicināts
ikviens, lai kopā uzburtu to gaisotni,
kāda «Zīlēnos» valdīja laikā, kad tur
dzīvoja Eliasu dzimta. Būs arī tradicionālie «Zīlēnu» zirņi un svētku kliņģeris,
ko mākslinieka 125. jubilejas svinībām
sarūpēs organizatori – Jelgavas novada
pašvaldība sadarbībā ar mūsu muzeju.
Pulksten 12 norisināsies piemiņas brīdis
Platones pagasta Strupdeguņu kapos,
bet pulksten 13 – sarīkojums «Iesākums
mākslinieka laikam» «Zīlēnos». «Lai
izaugtu inteliģenti, kulturāli cilvēki, ir
svarīgi, no kādām mājām viņi nākuši.
Tāpēc šoreiz Ģ.Eliasa 125. dzimšanas
dienas atceres pasākumā mēs runāsim
par mājām, no kurām nāk izcili Latvijas
kultūras cilvēki. Runāsim par tiem, kuri
izaudzināja tik labus cilvēkus, kādā vidē
viņi izauga,» stāsta pasākuma režisore
Dace Vilne, ieskicējot, ka tiks izmantoti
teksti no Ģ.Eliasa znota Fēliksa Cielēna
memuāriem «Laikmetu maiņā» – kā viņš,
būdams ģimenes loceklis, redz to, kas
notiek «Zīlēnos». Jāpiebilst – šie teksti
atklāj, ka «Zīlēnos» pulcējušies daudzi
kultūras, mākslas darbinieki un diplomāti. Piemēram, 1922. gadā šeit Jāņus kopā
ar Eliasiem svinējis Rainis.
Dzimšanas dienas pasākumā arī prezentēs grāmatu ar «Zīlēnu» ainavām.
Tāpat būs koncerts, par ko rūpējas
jauktais koris «Sidrabe», soliste Evija
Lagzdiņa un Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu kvartets. Pasākumos
piedalīsies arī Ģ.Eliasa māsas Maijas
meita Izabella un mākslinieka brāļa
Kristapa dēls Jānis.

Veco ļaužu dienā – sporta spēles, koncerts un balle
teritorijā (Meiju ceļā 9).
«Piedalīties spēlēs var gan individuāli, gan komandā, taču jāņem vērā, ka
vienā komandā jābūt sešiem dalībniekiem un tai jāpiedalās visās komandu
aktivitātēs,» tā R.Vectirāne. Komandas
jāpiesaka iepriekš līdz 24. septembrim.
Pieteikuma veidlapas un sporta spēļu
nolikums ir pieejams Jelgavas Pensionāru biedrībā, SIP un elektroniski pārvaldes mājas lapā www.sib.jelgava.lv.
Seniori varēs sacensties soda metienos,
šautriņu mešanā, nūjošanā, frīsbijā,
dvieļu volejbolā un stafetēs.
Pēc sporta spēlēm, pulksten 17,
paredzēts svinīgs koncerts «Pretī rudenim», kas notiks Jelgavas kultūras
nama Lielajā zālē. Ieeja – bez maksas.
R.Vectirāne stāsta, ka koncertā klātesošos priecēs bērnu deju kolektīvs
«Ieviņa», deju kolektīvs «Zemgaļi», tautas deju ansamblis «Jaunība», jauktais

koris «Mītava», Ā.Alunāna Jelgavas
teātris un senioru deju kopa «Ozolnieki». Koncerta īpašais viesis – šarmantā
dziedātāja Ineta Rudzīte, kura dziedāja
Jelgavas Tirkīzzilajā korī.
Bet Veco ļaužu dienai veltīto festivālu noslēgs balle. Tā ilgs no pulksten
18.30 līdz 22 kultūras nama Deju
zālē. Dalības maksa ballē – trīs lati.
«Lai organizatori varētu rēķināties
ar cilvēku skaitu, interesenti, kuri
vēlas piedalīties ballē, par to aicināti
samaksāt iepriekš – līdz 24. septembrim Pensionāru biedrībā Dobeles
ielā 62a vai SIP Sarmas ielā 4,» tā
R.Vectirāne. Ballē seniorus sagaida arī
pārsteigumi, bet par interesantu un
patīkamu atmosfēru rūpēsies vakara
vadītājs Jelgavas Jaunā teātra aktieris
Andris Jakovelis. Papildinformācija par
festivāla pasākumiem pieejama arī pa
tālruni 63005496, 63005467.

