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Pasta salas labiekārtošana
tuvu finišam

Foto: Krišjānis Grantiņš
Pasta salas tālākajā galā labiekārtošanas darbi jau pabeigti – tā centrā ir izzinošs vides laukums, kas sadalīts vairākās zonās:
lauku sēta, mežs, purvs, pļava un lauks. Katrā zonā ir tai raksturīgi elementi: lauku sētā – govs, vistas un pīles, mājiņas, mežā
– sēnes, purvā – čūska, kritis koks un laipas. Visi šie elementi ir paredzēti aktīvām nodarbēm, kāpelēšanai, rotaļām. Vēl līdzās
atvēlēta teritorija bērnu rotaļu laukumam ar klasiskiem, bet iespaidīgiem kāpelējamiem un koordinācijas elementiem, tomēr
pagaidām nepietiekama finansējuma dēļ projekta gaitā tiks sagatavota tikai pamatne, bet atrakciju uzstādīšana turpināsies
nākamajās kārtās atbilstoši pieejamam finansējumam. Pasta salas rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekti noslēgsies nākamā gada sākumā, un, lai gan lielākā daļa darbu jau ir paveikti, Pasta sala vēl ir būvobjekts un iedzīvotājiem tajā atrasties nav
atļauts. «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā jelgavniekiem iepazīties ar to, kas vēl top Pasta salā – fotoreportāža 4. lpp.

Vēl 1000 skolēnu vecāki nav izmantojuši iespēju
saņemt daļēji apmaksātas pusdienas skolā
 Sintija Čepanone

Izvērtējot saņemto iesniegumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu 4. – 6. klases skolēniem skaitu, Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde
lēš, ka tiesības uz šādu
pašvaldības atbalstu
ir vēl apmēram 1000
Jelgavā deklarētajiem
bērniem. Vecāki, kuri
vēl nav pieteikušies
šim pabalstam, aicināti
ar iesniegumu vērsties
Sociālo lietu pārvaldē
– to izdarot līdz 15.
oktobrim, 20 procentu
atlaide, bet ne vairāk
kā 28 centi dienā, skolēnam pienāksies no
novembra.
Atlaide par ēdināšanu 4. – 6.
klases skolēniem, kuri deklarēti
Jelgavā un kuri norēķiniem
skolas ēdnīcā izmanto Jelgavas
skolēna apliecību jeb e-karti,
tiek piešķirta visam mācību
gadam. Lai pretendētu uz šo
pašvaldības atbalstu no nākamā mēneša, vecākiem līdz 15.

datumam Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz rakstisks pieteikums.
Atbalsts ēdināšanas pakalpojumu saņemšanai tiks piešķirts
no nākamā mēneša 1. datuma.
Par pieņemto lēmumu vecāki
var uzzināt Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 115.
kabinetā (tālrunis 63048914,
63007224).
Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka septembrī
ēdināšanas pakalpojuma izmaksas pašvaldība daļēji sedz
205 skolēniem, kuri mācās 4.
– 6. klasē – viņu vecāki pieteikumu pārvaldē iesnieguši līdz
15. augustam. Savukārt līdz
15. septembrim pabalsta pieprasījums saņemts vēl par 131
bērnu, un tas nozīmē, ka skolas
ēdnīcā pusdienas iegādāties ar
20 procentu atlaidi oktobrī varēs
jau 336 skolēni. «Taču, pēc mūsu
aplēsēm, uz šo pašvaldības palīdzību var pretendēt vēl vismaz
1000 bērni, tādēļ aicinām 4.,
5. un 6. klašu skolēnu vecākus
izmantot šo iespēju un, nokārtojot nepieciešamās formalitātes,
atslogot savu ģimenes budžetu,
par bērna ēdināšanu skolā no-

rēķinoties daļēji,» tā J.Laškova.
Viņa atgādina, ka šādu iespēju
paredz grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi»
– tajos noteikts, ka, sākot ar
2014. gada 1. septembri, neizvērtējot ģimenes ienākumus,
pabalsts pienākas visiem 4. – 6.
klases skolēniem, lai, norēķiniem izmantojot Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, bērnam
daļēji tiktu segtas ēdināšanas
pakalpojuma izmaksas.
4. – 6. klases skolēniem, kuri
deklarēti Jelgavā un kuru vecāki
vērsušies Sociālo lietu pārvaldē
ar atbilstošu iesniegumu, pašvaldība sedz 20 procentus no
ēdināšanas pakalpojuma cenas
izglītības iestādē, bet ne vairāk
kā 28 centus dienā. Taču būtiski
uzsvērt, ka ēdināšanas pakalpojuma izmaksas tiek segtas tikai
gadījumā, ja skolēns par ēdināšanu norēķinās ar derīgu skolēna
apliecību jeb e-karti un vecāki
kartei piesaistītajā bankas kontā
nodrošinājuši nepieciešamos
naudas līdzekļus. Lai izvairītos
no pārpratumiem, vecāki naudu
skolēna kontā aicināti nodro-
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Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no
29. septembra; nobalsot varēs
arī trīs dienas pirms vēlēšanām
 Sintija Čepanone

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks:

Nākamsestdien, 4. oktobrī, visā Latvijā notiks
12. Saeimas vēlēšanas.
Taču trīs dienas iepriekš
– 1., 2. un 3. oktobrī
– dažas stundas dienā
būs iespēja nodot savu
balsi glabāšanā jeb nobalsot iepriekš. Mūsu
pilsētā tas būs iespējams tikai Jelgavas kultūras namā iekārtotajā
vēlēšanu iecirknī.

29. septembrī – no plkst.17 līdz 20;
30. septembrī – no plkst.8 līdz 11;
1. oktobrī – no plkst.17 līdz 20
(vēlēšanu iecirknī Jelgavas kultūras
namā var nobalsot iepriekš);
2. oktobrī – no plkst.9 līdz 12
(vēlēšanu iecirknī Jelgavas kultūras
namā var nobalsot iepriekš);
3. oktobrī – no plkst.10 līdz 16
(vēlēšanu iecirknī Jelgavas kultūras
namā var nobalsot iepriekš);
4. oktobrī (vēlēšanu dienā) – no
plkst.7 līdz 20.

Saeimas vēlēšanās nobalsot
varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī
Latvijā, taču jāņem vērā, ka katrā no kopumā pieciem vēlēšanu
apgabaliem – Zemgale, Latgale,
Vidzeme, Latgale un Rīga – deputātu kandidātu saraksti atšķiras.
Vēlēšanu iecirkņos Jelgavā būs
iespējams nobalsot par politisko
partiju Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātiem.
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) atgādina, ka Saeimas
vēlēšanās drīkst piedalīties ar derīgu Latvijas Republikas pilsoņa
pasi vai arī ar personas apliecību
(eID), kas pirms balsošanas būs
jāuzrāda kopā ar personalizētu
vēlēšanu apliecību – to līdz 3.
oktobrim bez maksas var saņemt
tajā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta personas
apliecība. Šādu kārtību paredz
grozījumi Saeimas vēlēšanu
likumā, kas pieņemti, ņemot
vērā apstākli, ka šobrīd valstī ir
aptuveni 24 000 pilsoņu, kuru
vienīgais personu apliecinošais
dokuments ir personas apliecība
jeb eID karte. Līdz ar to vēlētāji,
kuru rīcībā ir tikai personas
apliecība, aicināti laikus nofor-

mēt Latvijas pilsoņa pasi vai
līdz 3. oktobrim izņemt vēlētāja
apliecību.
4. oktobrī visi vēlēšanu iecirkņi
balsotājiem būs atvērti no pulksten 7 līdz 20, taču no 29. septembra vēlēšanu iecirkņos dažas
stundas dienā varēs iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, ziņām par
kandidātiem un priekšvēlēšanu
programmām. Savukārt trīs
dienas pirms vēlēšanām, 1., 2.
un 3. oktobrī, būs iespēja nodot
savu balsi glabāšanā jeb nobalsot
iepriekš. CVK informē, ka visā
Latvijā kopumā būs 61 iecirknis,
kurā varēs atstāt savu balsi glabāšanā – 39 pilsētās un novados,
kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo
(pilns saraksts pieejams mājas
lapā www.cvk.lv). Jelgavā tas
būs iespējams 190. iecirknī, kas
iekārtots Jelgavas kultūras namā
K.Barona ielā 6.
Jāpiebilst, ka arī pirms Saeimas
vēlēšanām personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties
vēlēšanu iecirknī, viņu aprūpētāji
un slimojošu personu aprūpētāji
varēs pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā – to var izdarīt
no 29. septembra līdz 4. oktobrim, tuvākajā vēlēšanu iecirknī
nogādājot iesniegumu.

šināt savlaicīgi un pietiekamā
apmērā. Tāpat jāņem vērā, ka
atlaides nesummējas – ja skolēns
kādu dienu nav bijis skolā, tajā
dienā nesaņemto atlaidi citā
dienā izmantot nevar.
Savukārt Izglītības pārvalde
atgādina: lai skolēnam tiktu
nodrošināta ēdināšana ar atlaidi
pie jau uzklāta galda (tā sauktais
kopgalds), skolēnam katru rītu
 Ritma Gaidamoviča
pirms mācību stundu sākuma vai
starpbrīdī pēc 1. stundas jādodas
Rekonstruētais Jāņa Čakstes bulvāris konkursā «Ilgtuz skolas ēdnīcu un jānorēķinās
spējīgākā ēka un projekts 2014» saņēmis atzinības
par šo pakalpojumu ar e-karti.
rakstu par ilgtspējības kritēriju ievērošanu publiskās
Ja kopgalda apmaksa šajā laikā
ārtelpas objektā. Starptautiskā žūrija uzsver, ka šis
netiks veikta, skolas ēdnīca
objekts noteikti sekmēs arī blakus esošo objektu
nespēs nodrošināt šo pakalpojuattīstību un līdz ar Pasta salas atklāšanu šeit izveimu. Savukārt norēķināties par
dosies skaists vienots komplekss. Turpinājums 3.lpp.
kopgalda ēdināšanu, nesaņemot
pašvaldības atlaidi, arī turpmāk
var līdzšinējā kārtībā.
Jāpiebilst, ka Sociālo lietu
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
pārvaldē ēdināšanas pabalsta
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
saņemšanai 4. – 6. klases skolēJelgavas pilsētas sauklis
niem var nogādāt jau aizpildītu
iesniegumu – iesnieguma veidSaskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
lapa pieejama pārvaldes mājas
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 26. septembrī laikā no pulksten 8 līdz
lapā www.jelgava-soclp.lv, sadaļā
12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
«Dokumenti», «Iesnieguma veidKatrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
lapa palīdzības saņemšanai bez
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
ienākumu izvērtēšanas 4. – 6.
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
klases skolēniem».

Čakstes bulvāris saņem
atzinību kā ilgtspējīgākais
publiskais objekts

Uzmanību – konkurss!
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viedokļi

Jau pēc nepilnām divām nedēļām, 4. oktobrī, 12. Saeimas vēlēšanās jelgavniekiem būs jādod savs mandāts pārstāvēt mūsu
intereses parlamentā. Kopumā no 13 partiju sarakstos pieteiktajiem 1156 kandidātiem Jelgavu kā savu dzīvesvietu norādījuši 22 deputātu kandidāti, bet Zemgales vēlēšanu apgabalā kandidē 19. Visvairāk jelgavnieku savos sarakstos iekļāvušas
partijas «Latvijas attīstībai» un «Latvijas Krievu savienība» – no šiem sarakstiem kandidē pa trim pilsētas iedzīvotājiem.
Savukārt tādas partijas kā «Suverenitāte», «Izaugsme» un «Jaunā konservatīvā partija» jelgavniekus savos sarakstos nav
iekļāvušas. Jāpiebilst, ka uz Saeimu kandidē arī četri Jelgavas pilsētas domes deputāti – Roberts Šlegelmilhs no Nacionālās
apvienības, Dainis Liepiņš no Latvijas reģionu apvienības, kā arī Ivars Jakovels un Valentīns Grigorjevs no «Saskaņas». Šoreiz
savu redzējumu par pilsētas interešu aizstāvību Saeimā lūdzām paust tiem jelgavniekiem, kuri pārstāv partijas ar augstāko
reitingu un kuras tiks pārstāvētas 12. Saeimā.
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis, foto Ivars Veiliņš un no kandidātu arhīva
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Visi Zemgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidāti,
kuri kā savu dzīvesvietu norādījuši Jelgavas pilsētu
Partija «Latvijas attīstībai» – Mārtiņš Vadzis, Edgars Upenieks, Toms Krastenbergs. Partija «Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām» – Anna Naumova.
Partija «Vienotība» – Viktors Valainis. Partija «Vienoti Latvijai» – Lelde Sutena.
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» – Roberts
Šlegelmilhs, Ieva Cīrule. Latvijas reģionu apvienība – Jānis Ābele, Aivis Biķernieks. Latvijas Krievu savienība – Valentīna Kudrjavceva, Maksims Galkins,
Vitālijs Krugļešovs. Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa» – Ivars Jakovels,
Valentīns Grigorjevs. Zaļo un Zemnieku savienība – Vilnis Veinbergs, Liene
Rulle. Partija «No sirds Latvijai» – Jānis Kurpnieks, Dace Kaminska.

«Panācu, ka Nacionālajā attīstības Izglītības programmā jāiekļauj
plānā iekļauj Jelgavas Ziemeļu
patriotiskā audzināšana
tilta projektu»
Vilnis Veinbergs,
Zaļo un Zemnieku savienība,
SIA «Biznesa augstskola
«Turība»» Iekšējās drošības
dienesta vadītājs

Viktors Valainis, partija
«Vienotība», Saeimas deputāts, Satiksmes ministrijas
parlamentārais sekretārs
Kā sekmēsiet savas pilsētas
attīstību, ja tiksiet ievēlēts
Saeimā?
Galvenais mērķis ir turpināt
iesāktos darbus – veicināt Jelgavas
un Jelgavas novada infrastruktūras
attīstību un jaunu darba vietu izveidi, ko iespējams veicināt ar ceļu un
ceļu infrastruktūras sakārtošanu.
Aizvadītajos trīs gados Saeimā ir
izdevies panākt vairākus būtiskus
lēmumus, kas nesuši tiešu labumu Jelgavas pilsētas un novada
iedzīvotājiem. Ieskicēšu dažus no
tiem: vienotā satiksmes termināļa
būvniecība Jelgavā, kas zem viena
jumta apvienos gan dzelzceļa, gan
autobusu satiksmi. Darbi pie šī
termināļa būvniecības norit jau
pilnā sparā. Šis projekts dažādu
likumdošanas šķēršļu dēļ bija ie
strēdzis teju sešus gadus! Kopā ar
Jelgavas pašvaldību šos jautājumus
atrisinājām, un tagad pilnā sparā
norit būvniecības darbi. Pateicoties
manai iniciatīvai, Jelgavā tika samazināts siltuma tarifs. Ieviešot tā
saukto subsidētās enerģijas nodokli,
Jelgavai par siltuma enerģiju būtu
bijis jāmaksā par 10 procentiem
vairāk, tomēr, pateicoties manai iniciatīvai un priekšlikumam, izdevās
pieņemt vienīgo izņēmumu Latvijā
(kur atvērta jauna stacija), ka šis
nodoklis nav jāmaksā pilnā apmērā,
un tas ļāva samazināt iedzīvotājiem
izmaksas par pieciem procentiem
pret pagājušo gadu. Jelgavas–Elejas
šosejas atjaunošana. Šis ceļa posms

ir būtisks gan novada iedzīvotājiem,
gan starptautiskajiem pārvadājumiem. Izdevās panākt, ka šo ceļa
posmu tomēr atjauno, lai arī sākotnēji tas nebija prioritārs. Panācu,
ka Latvijas Nacionālajā attīstības
plānā tiek iekļauta pozīcija par vēl
viena tilta būvniecību Jelgavā pāri
Lielupei. Uzskatu, ka pilsētas turpmākai izaugsmei jauns šķērsojums
ir vitāli nepieciešams. Turklāt tādējādi tiktu pavērtas jaunas attīstības
iespējas.

ekonomiskās un sociālās drošības.
Mums ir jādara viss iespējamais, lai
tiktu mazināta energoatkarība no
Krievijas, veicinot jaunu biomasas
koģenerācijas staciju būvniecību pēc
Jelgavas parauga (lai mēs nebūtu
atkarīgi no Krievijas dabasgāzes!).
Tāpat jāturpina stiprināt valsts ekonomika, kā arī sabiedrības sociālās
vajadzības, jo stipru un pārtikušu
sabiedrību no ārpuses būs daudz
grūtāk ietekmēt. Un pats galvenais
– Latvijas aizsardzības stiprināšana,
ne tikai paļaujoties uz mūsu sabiedKas būs jūsu darba priori- rotajiem, bet arī pašiem izpildot
tāte?
savas apņemšanās.
Prioritāte būs turpināt iesāktos
darbus un pārstāvēt Zemgales
Kam un kad pēdējo reizi esat
intereses ne tikai Saeimā, bet visā ziedojis?
valsts pārvaldē. Ja ir vēlme un darEsmu palīdzējis daudziem cilba spējas, tad arī vienam Saeimas vēkiem visā Latvijā, tajā skaitā
deputātam ir iespējams panākt Jelgavas iedzīvotājiem. Piemēram,
ļoti daudz labu lietu. Tomēr bez Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
Jelgavas un Zemgales interešu pār- skolai inventāra iegādei, airēšanas
stāvniecības uzskatu, ka esošajos sporta bāzes atjaunošanai, bērnu
ģeopolitiskajos apstākļos uz visu un jauniešu centram «Junda»
jāskatās arī plašāk. Uzskatu, ka ne bērnu kostīmu iegādei, Jelgavas
tikai manai, bet visas valsts prioritā- Sarkanajam Krustam un invalīdu
tei jābūt drošības stiprināšanai. Ne biedrībām – pārtikas produktus:
tikai kopējās valsts drošības, bet arī miltus, eļļu un putraimus.

Augstākus nodokļus maksās tie,
kam ir lielākas iespējas nopelnīt
Ivars Jakovels, sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»,
Jelgavas pilsētas domes
deputāts, Rīgas Centrāltirgus
mārketinga projektu vadītājs
Kā sekmēsiet savas pilsētas
attīstību, ja tiksiet ievēlēts
Saeimā?
Visupirms, man nav pieņemama
patlaban valdošo partiju nostāja
piešķirt vairāk līdzekļu tām pašvaldībām, kuru vadībā ir viņu pārstāvji, un, lai gan es esmu Jelgavas
patriots, uzskatu, ka attīstība jāsabalansē visā valstī un atsevišķiem
deputātiem ir jācīnās nevis par
priekšrocību radīšanu savai pilsētai,
bet gan par situācijas uzlabošanu
valstī kopumā. Pildot Jelgavas
domes deputāta pienākumus un
runājot ar saviem kolēģiem citās
pilsētās, esmu sapratis, ka visur
vietējā vara saskaras ar vienām un
tām pašām problēmām, kuras nav
iespējams atrisināt uz vietas, problēmām, kam ir nepieciešams valstisks
risinājums, tāpēc likumsakarīgs bija
mans lēmums par startu Saeimas
vēlēšanās.
Savukārt, runājot par reģionālo
attīstību un manu devumu arī
Jelgavai, vēlos atzīmēt, ka svarīga

Kas būs jūsu darba prioritāte?
Strādājot Saeimā, es iestāšos par
partijas «Saskaņa» izvirzītajām
prioritātēm – valsts aktīvu līdzdalību ekonomikas attīstībā un taisnīgu
nodokļu sistēmu, kas balstīta uz
solidaritātes un taisnīguma vērtībām: augstākus nodokļus maksās
tie, kam ir lielākas iespējas nopelnīt,
bet mazāku ienākumu saņēmējiem
būs zemāki nodokļi. Otra mana
prioritāte Saeimā būs transporta
jautājumu sakārtošana – gan saprātīga un mērķtiecīga autoceļu tīkla
uzturēšana, gan arī tāds sabiedriskā
transporta nodrošinājums, lai Latvijas ļaudis varētu no rīta aizbraukt
uz darbu un vakarā būt mājās, nevis
doties nedēļu ilgā peļņā uz lielajām
ir infrastruktūras attīstība ne tikai pilsētām vai mēnešiem ilgstošos
pilsētās, bet arī laukos. Pilsētās izbraukumos uz ārzemēm.
ir nepieciešams radīt industriālos
parkus, savukārt laukos – darīt
Kam un kad pēdējo reizi esat
visu nepieciešamo, lai vietās, kur ziedojis?
uzņēmēji vēlas attīstīt ražošanu,
Pēdējais ziedojums ir bijis sociālbūtu nepieciešamie pievedceļi un demokrātiskajai partijai «Saskaņa»
komunikāciju pieslēgumi. Lai vei- šā gada septembrī priekšvēlēšanu
cinātu pašvaldību ieinteresētību kampaņas nodrošināšanai, bet
darba vietu radīšanā, es iestāšos kopumā šogad vairākas reizes esmu
par daļas no uzņēmumu ienāku- ziedojis Jelgavas Invalīdu biedrībai
ma nodokļa novirzīšanu vietējām un radošo domu un darbu centram
pašvaldībām.
«Svētelis».

Kā sekmēsiet savas pilsētas
attīstību, ja tiksiet ievēlēts
Saeimā?
Man kā jelgavniekam un zemgalietim ir svarīgi, lai ceturtajai lielākajai pilsētai Latvijā ir konstruktīva, Jelgavas attīstībā ieinteresēta
pārstāvniecība Saeimā. Lai mūsu
valstī ikviens cilvēks jūtas drošs
par savu ģimeni, darbu, izglītības
iespējām, veselības aprūpi un ir
pārticis. Jelgavas un citu pašvaldību
kontekstā valsts līmenī jārisina iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales
jautājumi, jāpārskata pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas sistēma.
Valsts pārvaldē dažādu jautājumu
apspriešanā un risināšanā aktīvāk
jāpiesaista profesionālās un sabiedriskās organizācijas.
Kas būs jūsu darba prioritāte?
Ja man tiks uzticēts Saeimas
deputāta mandāts, esmu gatavs
darboties valsts drošības, izglītības
un sociālo jautājumu risināšanā.
Ilgtermiņā jāturpina mērķtiecīgs
darbs pie nodokļu sistēmas sakārtošanas un mazās uzņēmējdarbības
veicināšanas. Jāizstrādā nacionālā
stratēģija aizbraukušo tautiešu motivēšanai atgriezties, taču ir skaidrs,
ka rezultāts panākams galvenokārt
ar ekonomiskiem instrumentiem
– adekvātu darba atalgojumu un
sociālajām garantijām. Jāsakārto
pensiju sistēma, lai, piemēram,

nebūtu situācijas, kad pensionāriem
ar gandrīz 50 gadu darba stāžu
mēneša ienākumi ir tikai nedaudz
lielāki par tiem, kas valstij nekad
nav maksājuši nodokļus.
Iestāšos par valsts atbalsta nodrošināšanu ģimenēm, kurās ir bērni
vai pieaugušie ar smagiem veselības
traucējumiem. Tas ir jautājums arī
par valsts dotācijām kompensējamiem dzīvildzes medikamentiem
un pārtikai.
Risinot jauniešu bezdarba problēmu, reģionos ir jānodrošina pieejama kvalitatīva un konkurētspējīga
profesionālā izglītība. Īpaša uzmanība jāpievērš iekļaujošajai izglītībai,
tādējādi profesijas apguvē iesaistot
jauniešus ar veselības vai mācību
traucējumiem. Te par piemēru var
kalpot Jelgavas pieredze. Kā īpaši
svarīgu uzskatu nepieciešamību
skolu izglītības programmās iekļaut
patriotiskās audzināšanas stundas,
jāveicina un jāatbalsta Jaunsardzes,
gaidu un skautu kustība.

Aktuāla kļuvusi arī valsts aizsardzības stiprināšana. Līdz ar to
jārisina jautājums, kā palielināt karavīru atalgojumu, sociālo garantiju
grozu un nodrošināt Zemessardzi ar
nepieciešamo ekipējumu.
Kam un kad pēdējo reizi esat
ziedojis?
Manas ģimenes draugu lokā ir
cilvēki, kam nepieciešama palīdzība.
Kopā ar domubiedriem cenšamies
to sniegt. Piedalos organizācijas
Ziedot.lv, Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes rīkotajās labdarības akcijās. Ziedoju, ja līdzekļi tiek
virzīti bērniem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, tiem, kam ziedojums ir
veselības un dzīvības jautājums. Ja
varu palīdzēt, nekad neatsakos to
darīt. Piecus gadus vadu biedrību
«Mūzika spārnos», kuras mērķis
ir atbalstīt un veicināt talantīgu
bērnu, jauniešu un arī pieaugušo
muzikālās prasmes, intereses un
izaugsmi.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
valsts budžetā tiek sadalīts
netaisnīgi pret pašvaldībām
Roberts Šlegelmilhs, nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»
– «Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK», Jelgavas pilsētas
domes deputāts, SIA «Nordic
homes» galvenais
grāmatvedis
Kā sekmēsiet savas pilsētas
attīstību, ja tiksiet ievēlēts
Saeimā?
Startējot Saeimas vēlēšanās,
nedrīkst būt uzstādījuma palīdzēt
vienai konkrētai pilsētai, jo tādā
veidā tiek diskriminēta cita pilsēta.
Nokļūstot Saeimā, ir jādomā plašāk,
ir jāveido sistēma kopumā. Šobrīd
redzu, ka valsts budžetā tiek netaisnīgi sadalīts iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (turpmāk tekstā – IIN)
starp valsts budžetu un pašvaldības
budžetu. Gan 2010. gadā, gan 2014.
gadā sadalījums starp budžetiem
ir bijis nemainīgs – pašvaldības
budžets saņem 80% no IIN ieņēmumiem un valsts budžets saņem 20%.
Savukārt ir samazināta IIN likme
no 26% uz 24%, neapliekamais
minimums ir paaugstināts no 50
EUR uz 75 EUR, atvieglojumi par
apgādājamiem ir paaugstināti no
90 EUR uz 165 EUR. Gan nodokļa
likmes samazinājums, gan atvieg-

lojumu palielinājums ir samazinājis
pašvaldību budžetu. Būtu bijis
godīgi, ja samazinātu nodokļu likmi
un palielinātu atvieglojumus, tad
mainītu IIN ieņēmuma sadalījumu
par labu pašvaldības budžetam,
jo pašvaldības funkcijas netiek samazinātas. Tāpēc, ja tikšu ievēlēts
Saeimā, cīnīšos par taisnīgāku IIN
sadalījumu – vismaz 82% no IIN
ieņēmumiem jānovirza pašvaldības
budžetam. Tādā veidā pašvaldībām
(t.sk. Jelgavai) būs lielākas finansiālās iespējas attīstīt savu pilsētu.

torā. Esmu gan
grāmatvedis,
gan nodokļu
konsultants,
gan mazais uzņēmējs, tāpēc
labi pārzinu nodokļu politiku
un tās ietekmi
uz mazajiem
uzņēmējiem.
Ja tikšu ievēlēts
Saeimā, tad iestāšos par mazo
uzņēmēju interesēm, piemēram, par mikrouzņēmumu nodokļa likmes nepalielināšanu. Uzskatu, ka mikrouzņēmuma
nodokļa palielināšana no 9% likmes
līdz 15% nav pieļaujama.

Kam un kad pēdējo reizi esat
ziedojis?
Pēdējo reizi ziedoju 1. jūnijā
biedrībai «Sociāli nozīmīgu projektu
centrs «Varonis»». Ziedojuma mērķis – palīdzība mazam zēnam, kuram bija veselības problēmas. Katru
gadu paredzu noteiktu naudas
summu, kuru ziedoju labdarībai.
Kas būs jūsu darba priori- Uzskatu, ka katram, kura ienākumu līmenis ir virs vidējā, būtu
tāte?
Ikdienā strādāju privātajā sek- jāziedo – vismaz mazliet.

Ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris

Čakstes bulvārim – atzinība
No 1.lpp.

«Apbalvojums ir ļoti vērtīgs.
Žūrija apbalvošanas pasākumā atzinīgi izteicās par sakārtoto J.Čakstes
bulvāri. Ārvalstu žūrijas eksperti
uzsvēra, kas ir ļoti būtiski, ka objekta sakārtošana sekmēs arī blakus
esošo objektu attīstību. Viņi izteicās,
ka ļoti gaida ielūgumu uz Pasta
salas atklāšanu,» stāsta Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne.
Žūrijas loceklis Pasaules Zaļās
būvniecības padomes eksperts Hadlejs Barets savā vērtējumā atzīst, ka
projektā ieguldīts milzīgs darbs un
daudz jaunu ideju. Ir domāts par
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
rasti risinājumi, izmantojot blakus
esošās upes ūdeni. «Pašvaldība ir
īstenojusi projektu, ko var izmantot kā atspērienu tālākai attīstībai
tuvējā apkārtnē. Pats pārliecinājos,
ka pat lietainā laikā tilts un apkārtne ir apmeklēta,» tā H.Barets.
«Sakārtota vide ietekmē arī cilvēka
garastāvokli un uzvedību, reizē paaugstinot dzīves kvalitāti,» pārliecināts eksperts, atzīstot, ka, viņaprāt,
skaista apkārtne, kurā viegli piekļūt
jebkuram, veicinās saglabāt un kopt
vidi, ne postīt.
Jelgavas pilsētas domes Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte atzīst, ka viens no
galvenajiem konkursa ieguvumiem
ir publicitāte. Proti, konkursā tiek
apkopta informācija par katru
objektu, kuru iekļauj ilgtspējīgāko
Latvijas ēku katalogā, ko izplata gan
Latvijā, gan arī ārpus valsts. «Līdz
ar to mēs iegūstam arī starptautisku atpazīstamību,» tā G.Osīte.
Jāpiebilst, ka šāds konkurss

Latvijā notiek otro gadu un šogad
izvērtēti 15 pieteikumi trijās nominācijās: «Ilgtspējīgākā ēka», «Ilgtspējīgākais projekts», «Ilgtspējīgākā
studentu ideja».
J.Čakstes bulvāris startēja nominācijā «Ilgtspējīgākā ēka» ar ietvertu apakšgrupu «Publiskās ārtelpas
objekts». Nominācijā «Ilgtspējīgākā
studentu ideja» ar projektu bakalaura darbu «Sarkandaugavas
reanimācija un remediācija» pirmo
vietu ieguva LLU Lauku inženieru
fakultātes maģistrante Ilze Rukšāne.
Konkursa mērķis ir izcelt Latvijā
veiksmīgākos ilgtspējīgas arhitektūras, projektēšanas, būvniecības
paraugus un ideju piedāvājumus,
kas apliecina ēku ar pārdomātiem
risinājumiem dzīvotspēju un būtisku ietekmi uz ikdienas lietošanas
ērtībām, tostarp ekspluatācijas
izmaksu samazinājumu. Līdzīgi
konkursi norisinās arī citās pasaules
valstīs, un tiem ir pozitīva ietekme
uz nekustamā īpašuma tirgu.
Konkursu rīko izdevumi «Latvijas Būvniecība», «Latvijas Architektūra» un Latvijas Ilgtspējīgas
būvniecības padome. Izvirzītos
objektus vērtēja Pasaules Zaļās
būvniecības padomes eksperts
H.Barets, Latvijas Ilgtspējīgas
būvniecības padomes pārstāve
sertificēta ilgtspējīgas būvniecības
metodes BREEM vērtētāja Zane
Sauka, arhitekti Uldis Balodis un
Raimonds Saulītis, izdevuma «Latvijas Būvniecība» galvenā redaktore
Agrita Lūse, arhitekts un izdevuma
«Latvijas Architektūra» galvenais
redaktors Jānis Lejnieks, inženiere
Ērika Lešinska.

Jaunieši aicināti pieteikties
Karjeras nedēļas pasākumiem
 Ritma Gaidamoviča

No 13. līdz 17. oktobrim
Latvijā notiks Karjeras
nedēļa. Lai palīdzētu
jauniešiem izzināt karjeras iespējas, rosinātu
apzināti izvēlēties nākamo profesiju, virkne
pasākumu gaidāmi arī
Jelgavā. Šobrīd – līdz
8. oktobrim – jaunieši
aicināti pieteikties izglītojošiem semināriem,
ekskursijām uz uzņēmumiem, atvērto durvju
dienām profesionālajās
skolās, LLU un karjeras
konsultācijām.
Karjeras nedēļa šajā laikā vienlaicīgi norisināsies 15 Latvijas
pilsētās. Jelgavas jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle uzsver,
ka šīs nedēļas mērķis ir palīdzēt
jauniešiem izzināt savas intereses,
iespējas un rosināt atbildīgi domāt
par karjeras iespējām nākotnē,
kā arī veicināt uzņēmējdarbību
jauniešu vidū. «Vispirms jau esam
aicinājuši katru pilsētas skolu
šajā nedēļā jauniešiem organizēt
pasākumus, kas saistīti ar karjeras
izvēli, kā arī kopumā pilsētā tiks
piedāvāts plašs pasākumu klāsts,»
tā J.Grīsle, uzsverot, ka Karjeras
nedēļā jaunieši varēs tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus
talantus un pilnveidojamās puses,
piedalīties radošajās darbnīcās,
konkursos, laimēt balvas.
Karjeras nedēļas pasākumos
aicināti piedalīties skolēni, sākot
no 6. klases, taču īpaši gaidīti ir 8.,
9. un 12. klašu audzēkņi, kuriem
profesijas izvēles jautājums šobrīd
ir viens no svarīgākajiem. Piedāvājumā ir dažādi interešu testi,
izglītojošie un praktiskie semināri,
diskusijas, studentu un uzņēmēju
veiksmes stāsti, tikšanās ar jau-

najiem uzņēmējiem, varēs iepazīt
abas pilsētas profesionālās skolas
– Amatu vidusskolu, Jelgavas tehnikumu – un LLU. Tāpat skolēni
varēs saņemt speciālistu karjeras
konsultācijas gan Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC), gan Nodarbinātības valsts
aģentūrā, kā arī tiks organizētas
ekskursijas uz uzņēmumiem.
J.Grīsle atzinīgi novērtē to, ka
aizvien vairāk iestāžu un uzņēmumu iesaistās Karjeras nedēļā,
saprotot, cik svarīgi ir jaunajam
cilvēkam dot ieskatu profesijās.
Šogad plašu aktivitāšu programmu
piedāvā arī ZRKAC, savas ražotnes gatavs izrādīt arī polimēra
cauruļu sistēmu ražošanas uzņēmums «Evopipe», kokapstrādes
uzņēmums «Flora» un bērnu preču
ražošanas uzņēmums «KKR».
Jāpiebilst, ka ekskursijas būs arī
ZRKAC Metālapstrādes mācību
parkā, Pašvaldības operatīvās
informācijas centrā, ceļa zīmju
ražošanas uzņēmumā «Signum»,
kokapstrādes uzņēmumā «EibeL», mēbeļu ražošanas uzņēmumā
«Nakts mēbeles», piena pārstrādes
uzņēmumā «Latvijas piens».
Ar plašāku aktivitāšu programmu
un precīziem laikiem var iepazīties
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes mājas lapā sib.jelgava.
lv un Valsts izglītības attīstības
aģentūras mājas lapas viaa.gov.lv
sadaļā «Karjeras nedēļa». Līdz 8.
oktobrim tiek gaidīti skolēnu pieteikumi. Pasākumu plānā atrodami arī
kontakti, kā pieteikties konkrētai
aktivitātei. J.Grīsle pieteikšanos
aicina neatlikt uz pēdējo brīdi, jo
vietu skaits ir ierobežots.
Karjeras nedēļu organizē Valsts
izglītības attīstības aģentūra un
Eiropas Komisijas «Euroguidance» tīkla programma sadarbībā ar
15 Latvijas pašvaldībām, tostarp
Jelgavu, kur pasākumus piedāvā
Sabiedrības integrācijas pārvalde
sadarbībā ar Izglītības pārvaldi.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ganību ielas posmā
izbūvē apgaismojumu
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Īsi
 Par SIA «Jelgavas autobusu parks»
labākajiem šoferiem augustā nominēti Nikolajs Šukelovičs un Agris Špers.

N.Šukelovičs atzinību ieguvis par
pagājušā mēneša augstajiem darba
rezultātiem un izcilajiem darba sasniegumiem reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos, bet A.Špers
– par augstajiem rādītājiem un panākumiem Jelgavas pilsētas pasažieru
pārvadājumos.

Foto: Krišjānis Grantiņš
Šoruden pārvietoties pa Ganību ielas posmu no Atmodas ielas līdz 1. līnijai kļūs drošāk, jo tur
tiek izbūvēts apgaismojums. Šāds lēmums pieņemts, reaģējot uz iedzīvotāju lūgumiem. Darbi
tiek veikti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, izmantojot laternas no rekonstruētajām ielām.
 Ilze Knusle-Jankevica

Ganību ielas posmā no
Atmodas ielas līdz 1.
līnijai sākušies apgaismojuma izbūves darbi.
Kā norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders, tur tiek
izmantoti no rekonstruētajām ielām atgūtie
materiāli – laternu balsti un kupoli.
Plānots, ka darbi ilgs apmēram
līdz oktobra vidum, to laikā satiksme šajā Ganību ielas posmā
netiks ierobežota. Kā norāda

I.Auders, pagaidām darbi rit pēc
plāna un nepilnas nedēļas laikā
izrakta apmēram trešā daļa no
kopējā nepieciešamā tranšejas
garuma – viņš lēš, ka kopējais
tranšejas garums būs apmēram
800 metri. «Problemātiskāk
varētu būt Atmodas ielas galā,
jo tur ir sarežģīts komunikāciju
tīkls – tur ir gan sakaru kabeļi,
gan gāzesvads un citas komunikācijas, tāpēc visdrīzāk tranšeju
nāksies rakt bez tehnikas, kas
ir lēnāk un ilgāk,» situāciju raksturo I.Auders. Kad tranšeja būs
izrakta, tajā tiks ieguldīti kabeļi,
izbūvētas laternu pamatnes un
uzmontētas laternas.
«Pilsētsaimniecības» vadītāja
pienākumu izpildītājs Māris

Mielavs stāsta, ka šajā Ganību
ielas posmā plānots izbūvēt 18
laternas – vispirms laternas būs
vienā ielas pusē, pēc tam otrā.
«Pilsētsaimniecība» lēmumu par
apgaismojuma izbūvi šajā posmā
pieņēma, jo bija saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības. Reaģējot
uz tām, tika izvērtēta iespēja
izbūvēt apgaismojumu, ieplānojot
tam 17 000 eiro (ieskaitot PVN)
no pašvaldības budžeta.
Par apgaismojuma izbūves darbiem tika izsludināts iepirkuma
konkurss. Tajā saņemti pieteikumi no trīs pretendentiem. Konkursā uzvarēja un tiesības veikt
šos darbus ieguva SIA «Kvēle»,
kuras piedāvātā līgumcena bez
PVN ir 8900,25 eiro.

Pēc publikācijas «Jelgavas Vēstnesī»
atzīstas, ka sniedza nepatiesu liecību
 Ilze Knusle-Jankevica

Šī gada astoņos mēnešos Jelgavā reģistrēti
15 krāpšanas gadījumi,
izmantojot ātros kredītus. Atklāt izdevies četrus gadījumus. Vienā
gadījumā tas izdevies
ar «Jelgavas Vēstneša» starpniecību – pēc
publikācijas laikrakstā
par šādām krāpšanas
shēmām kāda sieviete
devusies uz policiju un
atzinusies, ka samelojusi un patiesībā nav
tikusi apkrāpta, bet
ātro kredītu paņēmusi
kopā ar draugiem, lai
sarīkotu ballīti.
Kad sieviete policijā atzinās, ka
sniegusi nepatiesu liecību, lieta
par krāpšanu tika izbeigta, jo
tajā nebija noziedzīga sastāva, bet
pret sievieti tika ierosināts jauns
kriminālprocess par nepatiesas
liecības sniegšanu. Šie meli sievietei beidzās ar sodu – 40 stundām
piespiedu darba. Jāatgādina,
ka saskaņā ar Krimināllikumu
par apzinātu nepatiesas liecības
sniegšanu personu var sodīt ar
īslaicīgu brīvības atņemšanu
vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu. Kā norāda Valsts
policijas izmeklētāja Marina
Stefanoviča, nepatiesas liecības
sniegšana ir rīcība, par kuru

iestājas kriminālatbildība, un
atzīšanās personu neatbrīvo no
atbildības, bet var tikt uzskatīta
par vainu mīkstinošu apstākli.
Viņa stāsta, ka visbiežāk nepatiesu liecību persona sniedz tāpēc,
ka, ierosinot kriminālprocesu, uz
izmeklēšanas laiku tiek apturēti
paņemtā kredīta maksājumi.
Arī šogad policijai izdevies
atklāt vienu gadījumu ar līdzīgu
fabulu: persona apzināti policijā sniegusi nepatiesu liecību,
ka tikusi apkrāpta, jo uz viņas
vārda noformēts ātrais kredīts
– patiesībā kredītu ņēmusi un
tērējusi viņa pati. Arī šī lieta ir
izbeigta, un vainīgajai personai
par nepatiesas liecības sniegšanu
piespriests piespiedu darbs 50
stundas. M.Stefanoviča norāda,
ka pagājušajā gadā tādu gadījumu, kad cilvēki apzināti melojuši
policijai, bija vairāk, bet šogad
pagaidām tāds konstatēts tikai
viens.
Pagājušā gada astoņos mēnešos Jelgavā tika reģistrēti 37
krāpšanas gadījumi, izmantojot
ātros kredītus, no kuriem 13 ir
atklāti. Šogad astoņos mēnešos
reģistrēti 15 gadījumi, no kuriem
atklāti četri.
Policija norāda: lai uz citas
personas vārda paņemtu ātro kredītu, pietiek ar interneta bankas
datiem un konta numuru. Tāpēc
arī tad, ja dokumenti (bankas
kartes, interneta bankas pieejas
kodi, PIN kodi) pazaudēti, ir sva-

Visbiežāk izmantotās
krāpnieciskās shēmas
• Sociālajos tīklos piedāvā darbu
un personai paprasa internetbankas datus, lai varētu pārskaitīt
algu. Nevienam darba devējam
nav tiesību pieprasīt šādus datus,
algas pārskaitīšanai pietiek ar
konta numuru.
• Svešinieks uz ielas prasa palīdzību – viņam radinieks no ārzemēm
grib pārskaitīt naudu, bet viņam
neesot konta, tas ir bloķēts vai ir citas problēmas, kāpēc viņš nevarot
izmantot savu kontu. Tāpēc viņš
lūdz, lai upuris atver kontu.
• Cilvēks vēlas aizņemties naudu no privātpersonas vai aizdot
naudu privātpersonai. Visbiežāk
ar sludinājuma starpniecību ss.lv.
Krāpnieks argumentē, ka vēlas pārbaudīt partnera kredītvēsturi.
• Ātro kredītu uz cita vārda noformē upura tuvinieki, draugi, paziņas, kam ir pieeja internetbankas
datiem.
• Ātro kredītu noformē persona
pati un vēršas policijā par it kā
notikušu krāpšanu. Tā ir nepatiesas
liecības sniegšana, par ko iestājas
kriminālatbildība.

rīgi pēc iespējas ātrāk sazināties
ar banku un nobloķēt kontu. Vēl
daudzi maldīgi uzskata: ja kontā
nav naudas, nekādas krāpšanas
nevar būt, bet krāpnieki var veikt
darbības arī ar tukšu kontu. Parasti krāpnieki uz personas vārda
cenšas noformēt pēc iespējas vairāk kredītu, bet viena aizņēmuma
vidējā summa ir ap 300 eiro.

 Valsts policija rīkojusi reidu narkotisko vielu, autortiesību un akcizēto preču nelikumīgas izplatīšanas
apkarošanas jomā. Jelgavā aizturēts
vīrietis ar narkotikām, garāžā atklāta
nelegālo akcizēto preču glabātava
un kādā kafejnīcā pieķerti divi nelegāli darbinieki. Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece informē, ka Jelgavā
uzsākts kriminālprocess par divu gramu
metamfetamīna glabāšanu, aizdomās
par šo noziegumu aizturēts 1982. gadā
dzimis vīrietis. Reida laikā aizdomās par
narkotiku lietošanu Jelgavā aizturētas
piecas personas. Vēl vienā no garāžām
Jelgavā konstatēti un izņemti 1800 litri
dīzeļdegvielas, 19 degvīna pudeles ar
0,7 litru tilpumu un trīs degvīna pudeles ar 1 litra tilpumu bez Latvijas akcīzes
markām. Pārkāpums konstatēts arī vienā no kafejnīcām, kurā divas personas
tiek nodarbinātas bez darba līguma.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 19. oktobrī pulksten 13 Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26
notiks Jelgavas Latviešu biedrības
kopsapulce. Aicināti visi biedrības
biedri. Tur varēs nomaksāt arī biedru
naudu. Biedrības tālrunis – 20610082.
Bet 12. oktobrī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» notiks seno jelgavnieku klubiņa «Sendienas» biedru
kārtējā tikšanās. Pasākumā godinās
cienījama vecuma biedri Veltu Štekeli.
Ierašanās, kā parasti, ar groziņiem.
Jauni dalībnieki klubiņā var pieteikties
Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā
13 – 15 pirmdienās un ceturtdienās
no pulksten 10 līdz 15. Informācija pa
tālruni 20610082 vai 28871881.
 Sākot ar septembri, visās CSDD
nodaļās, kurās notiek transportlīdzekļu vadītāju eksāmeni, tostarp
Jelgavā, mopēdu eksāmenu (AM
kategorija) var kārtot arī ar CSDD
mopēdu. CSDD informē: lai uzlabotu
satiksmes drošību, no šī gada sākuma
papildināts eksāmens mopēda tiesību
iegūšanai – līdztekus jau iepriekš esošajam teorijas eksāmenam ar 20 jautājumiem topošajiem mopēdistiem jādemonstrē savas zināšanas par braucamā
uzbūvi un jākārto vadīšanas eksāmens
laukumā. Mopēdu eksāmenu sezona
ilgst no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, taču,
ja ir labvēlīgi un atbilstoši laika apstākļi,
periods var būt ilgāks.
 Senioru koris «Gaisma» aicina
pieteikties dziedātājus (no 55 gadu
vecuma) uz noklausīšanos. Pieteikties
var, zvanot kora diriģentei Zitai Kurševai
pa tālruni 22195073 vai kormeistarei
Guntai Paškovskai pa tālruni 29184162.
«Gaismas» mēģinājumi notiks katru ceturtdienu Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44 no pulksten 11.30 līdz 14.
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Pasta salas labiekārtošana –
tuvu finišam
Pēc dažiem mēnešiem noslēgsies pašvaldības īstenotie Pasta salas
projekti – lielākie darbi, piemēram, salas krastu nostiprināšana, reljefa
izveide, atsevišķu zonu izbūve, jau ir pabeigti, oktobrī plānots labiekārtot apstādījumu zonas, un vēl palikuši dažādi citi mazāki darbi.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte norāda, ka Pasta sala ir liels izaicinājums un gana
sarežģīts uzdevums, jo deviņus hektārus lielā teritorija jāpārveido par
daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Diemžēl ne visas
sākotnējās ieceres bija iespējams realizēt projektam pieejamā budžeta
ietvaros, piemēram, strūklaku gar estrādes sienu, bērnu peldvietu, arī
sporta laukumus un rotaļu laukumu salas tālākajā galā. Tomēr salas
infrastruktūra būs sakārtota tā, ka dažas ieceres varēs realizēt, kad tiks
atrasts finansējums, – G.Osīte stāsta, ka salas vidū aiz estrādes ir 1,6
hektārus liela teritorija, kas ir uzbērta plānotajā augstumā un kurā ir
iesēts zāliens. «Turpinot Pasta salas labiekārtošanu tālākos posmos,
šajā teritorijā varēs izveidot sporta laukumus, neveicot būtiskus ieguldījumus,» tā viņa.
Lai gan pilnībā visi darbi objektā vēl nebūs pabeigti, arī šoziem jelgavniekiem būs pieejama publiskā slidotava Pasta salā Mītavas tilta galā.
Tomēr plašākai publikai sala būs pieejama Ledus skulptūru festivāla
laikā, kas notiks 6. – 8. februārī.
Lai Pasta salu izveidotu par mūsdienīgu un dzīvu pilsētvides objektu,
tās labiekārtošanā investēti vairāk nekā trīs miljoni eiro, piesaistot ES
finansējumu un īstenojot divus projektus: «Pasta salas labiekārtošana
un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā»
un «Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās».

Salas centrā atradīsies brīvdabas estrāde amfiteātra formā ar skatuvi, lielu parteru un tribīnes ar 750 sēdvietām, bet kopējā
ietilpība varētu būt ap 1500 apmeklētāju. Estrādi apjož gabioni – tērauda stiepļu pinuma kasetēs krauti Latvijas laukakmeņi,
kuros nav izmantotas nekādas saistvielas. Estrādes sienas veidotas no 250 gabioniem (gabions – 1x2 metri), izmantojot apmēram 2000 tonnas akmeņu. Estrādei ir vairākas ieejas – gan kāpnes pasākumu dalībniekiem, gan pandusveida nobrauktuve
apmeklētājiem, gan ejas māksliniekiem, kas uzstājas. Šobrīd aiz estrādes top ģērbtuves un grimētavas, kas stilistiski būs līdzīgas
slidu nomas ēkai pie slidotavas. Sienā, kas apjož skatītāju zonu, ir iestrādāti puķupodi, un vasarā šo sienu rotās ziedi. Vēl estrādes
grīdā un sienās ir iebūvēti gaismas ķermeņi, kas izgaismos estrādes gabionu sienu un sēdvietas. Blakus estrādei ierīkoti divi ar
klinkera ķieģeļiem un granīta bruģi klāti laukumi pasākumu organizēšanai – tirdzniecībai, interaktīvām izstādēm, tirdziņiem un
citām aktivitātēm, kam nepieciešams stingrs un lielām slodzēm paredzēts pamats. Starp citu, šie laukumi ir lielākie publiskie
laukumi Latvijā, kur tik plaši izmantots māla bruģakmens – klinkers.
Tuvākajā Pasta salas galā ierīkots
rotaļu laukums mazākajiem – tajā
ir koka rotaļu elementi: slīdkalniņš,
kāpelējamā siena, vēl jāiekar šūpoles. «Šis būs laukums mazajiem
un «slinkajiem» – tiem, kuriem negribēsies iet uz salas otru galu,» tā
smejot saka projekta idejas autors
Vents Grietēns.

Arī šoziem jelgavniekiem būs pieejama publiskā slidotava Pasta salā pie
Mītavas tilta. Šobrīd pie slidotavas top koka ēka, kurā atradīsies apsildīts
slidu nomas punkts, pārģērbšanās telpa un labierīcības. Zemgales Olimpiskā
centra pārstāvji gan norāda – lai varētu nodrošināt nepārtrauktu slidotavas
Jelgavnieki varēs
darbu ziemā, būtu vajadzīgs jumts, lai lietus, slapjdraņķis un plusi nebojātu
atsēsties
ēnā uz paledus kvalitāti. Pasta salas projekta autors Vents Grietēns uzsver, ka Pasta
sala veidota kā vienots objekts ansamblī ar Mītavas tiltu pār Driksu, Čakstes staigu parkā izvietobulvāra promenādi un pilsētas panorāmu, tāpēc risinājums būtu jāatrod tajiem koka soliņiem
tāds, lai jumts neaizsegtu skatu gan no, gan uz Mītavas tiltu un citiem ar akmens balstiem,
kas atgādina laivas
objektiem no tālākā Pasta salas gala.
un
ir īpaši projektēti
Līdzās slidotavai tiek veidots ledus skulptūru laukums, ko klās zālē iestrādāts
šim objektam. Tas
ģeorežģis, – ziemā tajā atradīsies ledus skulptūras, bet vasarā tur būs pļava
ir roku darbs, ko izar ziedu joslām, stāsta idejas autors V.Grietēns. Laukuma segums ir ļoti iztugatavojusi
Līvbērzes
rīgs, tā nestspēja ir līdz pat 100 tonnām. V.Grietēns piebilst, ka salas zonas
tiek veidotas tā, lai būtu daudzfunkcionālas un savstarpēji integrētas – lai firma «Opus wood».
Pastaigu parkā
nepieciešamības gadījumā vairākas varētu izmantot vienam pasākumam.
Smilšu skulptūru parkam tiks atvēlēta vieta aiz estrādes. Lai katru gadu paredzēts izvietot 14
soliņus.
nebūtu jāved tonnām smilšu, tās jau atradīsies Pasta salā – sašķūrētas apmēram 50 000 kubikmetrus lielā kalnā. Ziemā to varēs izmantot šļūkšanai,
Pasta salas tālākajā galā izveidots skatu
bet vasarā – smilšu piļu celšanai.
laukums trīs līmeņos, izklāts ar klinkera
bruģakmeni. Arī tas veidots no gabioniem, tajā izveidoti arī koka soliņi. «Tā ir
vieta, kur var vērot ledus iešanu,» nosaka
idejas autors arhitekts Vents Grietēns, piebilstot, ka no šī salas gala atklājas arī Jelgavas tiltu stāsts un nākotnē būtu jādomā,
kā attīstīt un pilsētvidē integrēt dzelzceļa
un Jelgavas cietuma teritoriju, lai tā būtu
harmonijā ar jau sakārtoto Lielupes labā
krasta promenādi, Čakstes bulvāri un
Pasta salu. Jāpiebilst, ka projekta laikā šis
salas gals tika uzbērts un krasti – pamatīgi
nostiprināti, lai ūdens neizskalotu krasta
līniju. «Salai pa visu perimetru ir gabionu
«matrači»,» norāda V.Grietēns.

Pie tiltiņa pār kanālu, kas savieno Driksu un Lielupi, atradīsies «Silvas» tējas namiņš,
kas ir uzņēmuma iniciatīva un nav saistīta ar pašvaldības īstenotajiem projektiem.
«Koka namiņš no iekšpuses izskatīsies tāpat kā no ārpuses,» norāda uzņēmuma
pārstāvis Kaspars Blūmanis, solot, ka jau šoruden jelgavnieki namiņā varēs dzert
tēju. Pasta salas idejas autors arhitekts Vents Grietēns norāda, ka tējas namiņš idejiski pilnībā saskan ar viņa Pasta salas filozofisko ieceri, jo Pasta salā dominē dabīgie
materiāli – koks, akmens, smiltis, ūdens, zemes plaknes –, un gaisma. Viņaprāt, tējas
namiņš Pasta salā ainaviski iederas un ir arī salas pievienotā vērtība.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Krišjānis Grantiņš

Šonedēļ plānots uzsākt stāvlaukuma
izbūvi pļavā ar balto vāzi un gājēju ietves izbūvi Pilssalas ielā no Pasta salas
līdz Jelgavas pilij. Stāvlaukums paredzēts 83 vietām. Konkursa kārtībā šos
darbus veiks SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»» par līgumcenu
369 337,90 eiro.

Jau nākamvasar jelgavnieki atpūsties varēs arī Pasta salas pludmalē – tā speciāli
ierīkota zemāk, lai atpūtnieki būtu nostāk
no pārējo Pasta salas apmeklētāju acīm.
Te ir uzstādītas velonovietnes (jāpiebilst,
ka velonovietnes būs arī citās Pasta salas
vietās), uzbūvētas ģērbtuves un labierīcības,
kas salā atradīsies pastāvīgi. Diemžēl nepietiekamā finansējuma dēļ netika realizēta
iecere par bērnu peldvietu, kas norobežota
ar speciālas konstrukcijas pontonlaipām.
Lai rūpētos par atpūtnieku drošību un nodrošinātu pludmalē sabiedrisko kārtību, arī
Pasta salas pludmalē dežurēs Pašvaldības
policijas glābēji.
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Uzvar četrās distancēs

Pirmajā Jelgavas airēšanas maratonā ar pārskrējienu Jelgavas sportisti
uzvarēja četrās no desmit distancēm
– nepārspēts 13 kilometru smaiļošanā
jauniešiem (1998. – 2000. dz.g.) palika
BJSS airētājs Roberts Altmanis, 13 kilometru kanoe airēšanā jauniešiem (1998.
– 2000. dz.g.) uzvarēja BJSS sportists Roberts Lagzdiņš, 13 kilometru smaiļošanā
juniorēm (1996. – 1997. dz.g.) uzvarēja
BJSS sportiste Daniela Kondratova, 22
kilometru smaiļošanā vīriešiem (1995.
dz.g. un vecāki) uzvarēja BJSS sportists
Marks Ozolinkevičs. Sacensībās startēja
sportisti no vairākiem Latvijas klubiem,
Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas. Sacensības organizēja ūdens sporta klubs
«Barons» sadarbībā ar BJSS.

Klāt
makšķernieku
svētki!
 Ilze Knusle-Jankevica

12. oktobrī Lielupē, posmā no
Lielupes tilta līdz Svētes ietekai,
notiks tradicionālās makšķerēšanas sacensības «Lielupes
līdaka».
Sacensības sāksies pulksten 8.30, bet
dalībnieki pulcēties un reģistrēties varēs
jau no pulksten 7.45 aiz airēšanas bāzes
Pils salā. Sacensības ilgs līdz pulksten 15,
zivju svēršana – pulksten 15.10.
Sacensības notiks gan komandās (laivā
divi sportisti), gan individuāli (laivā viens
sportists). Laivā obligāti jāatrodas vienam
pilngadīgam dalībniekam. Dalībnieki
netiks dalīti pēc vecuma, dzimuma. Makšķerēt atļauts ar vienu vasaras makšķeri
vai spiningu, drīkst izmantot dzīvo ēsmu.
Lomā tiks ieskaitītas tikai līdakas un
asari, vienlaikus plēsīgās zivis (līdakas,
asari, zandarti, salates, sami, meža
vimbas u.c.) tiks vērtētas nominācijā
«Lielākā zivs».
Jāatgādina, ka pērn lielāko Lielupes
līdaku noķēra Nikolajs Musorins – viņa
kopējais loms bija 8,4 kilogrami, bet lielākā
līdaka svēra 4,6 kilogramus. Viņš lielāko
līdaku noķēra arī 2010. un 2011. gadā.
Sacensības rīko makšķerēšanas sporta
klubs «Lielupes brekši» sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Sporta pasākumi
 25. septembrī pulksten 14 – UEFA
U-17 Eiropas čempionāta kvalifikācijas
spēle futbolā: Ukraina – Grieķija (ZOC).
 25. septembrī pulksten 20 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2014»
nakts 1. kārta (Kalna Būriņos).
 26. septembrī pulksten 10 – Olimpiskā diena 2014 (ZOC).
 27. septembrī pulksten 10 – veselības nedēļas skriešanas koptreniņš (ZOC),
pulksten 11 – nūjošanas koptreniņš
(Vecajā ceļā pie 6. vidusskolas).
 27. septembrī pulksten 11 – Zemgales reģiona Futbola diena (Sporta
hallē).
 27. septembrī pulksten 14 – UEFA
U-17 Eiropas čempionāta kvalifikācijas
spēle futbolā: Grieķija – Zviedrija (ZOC).
 27. septembrī pulksten 11 – Jelgavas
meistarsacīkstes brīvajā cīņā (Sporta
hallē).
 28. septembrī – lakrosa čempionāts.
Pulksten 10 – «Archer Lacrosse» – «Mītava/LLU»; pulksten 12 – «RJTC» – «Druva
Dynamite» (ZOC).
 28. septembrī pulksten 11 – starptautisks regbija-7 turnīrs «Mitava cup» U-20
grupai un veterāniem (Sporta hallē).
 30. septembrī pulksten 13 – futbols:
FK «Jelgava 2» – «Skonto FC 2» (ZOC).
 30. septembrī pulksten 16 – UEFA
U-17 Eiropas čempionāta kvalifikācijas
spēle futbolā: Ukraina – Zviedrija (ZOC).
 1. oktobrī pulksten 14 – skolēnu spartakiāde un Jelgavas atklātās
sacensības rudens krosā (pļavā pretī
Jelgavas pilij).
 1. oktobrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – «VEF Rīga» (ZOC).

Pasaulē – 16. vieta

Latvijas komanda pasaules valstu komandu
čempionātā jeb Nāciju triālā izcīnījusi 11.
vietu savā grupā un 16. vietu pasaules ranga
tabulā. Tas, kā vērtē komandas menedžeris
Egils Agarskis, ir labs rezultāts. Latvijas komandu pārstāvēja Andris Grīnfelds un Artūrs
Grīnfelds no Agarska Triāla kluba un Kaspars
Vērnieks un Didzis Grundulis no «MT skolas».
Didzim šī bija debija tāda līmeņa sacensībās.
Komandas vienīgais asistents mehāniķis jau
trešo gadu – igaunis Jaks Burks.
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sports
Jaunie hokejisti
uzvar Somijā

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
U-11 hokeja komanda jaunajā sezonā
jau pārbaudījusi spēkus starptautiskā
turnīrā – zēni piedalījās turnīrā «Tappara 2004 juniors» Somijas pilsētā
Tamperē. Turnīrā piedalījās astoņas
komandas: sešas no Somijas, viena
no Krievijas un viena no Latvijas – JLSS
komanda. Jelgavas hokejisti astoņu
komandu konkurencē izcīnīja pirmo
vietu. Mūsu hokejisti turnīrā aizvadīja
četras spēles un visās uzvarēja: vinnētas trīs somu komandas un Krievijas
komanda «Centr». Par JLSS komandas
vērtīgāko spēlētāju atzīts Dans Ločmelis. Komandu sagatavoja treneris
Jevgeņijs Linkevičs.

Debitē ar uzvaru

Jelgavas Cīņas
sporta veidu
centra bokseri
piedalījās starptautiskā boksa
turnīrā Lietuvā,
lai krātu pieredzi.
Lielāko pārsteigumu sagādāja
Daniels Teičs (attēlā) (2000. dz.g.) kategorijā
līdz 56 kg. «Pirmajā cīņā Daniels tikās ar
angļu bokseri, kuru vinnēja pēc punktiem.
Finālā viņam pretim stājās cits angļu bokseris, kuru viņš uzvarēja ar trīs nokdauniem.
Tas bija pārsteigums, jo Daniels sacensībās
piedalījās pirmo reizi,» tā treneris Aleksandrs
Knohs. 3. vietu izcīnīja Valērijs Kovšs svara
kategorijā līdz 36 kg.

Jelgavai – divi BMX
čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

Iepazīstina ar trasi

Pirmajā sezonā viņš aizvadījis apmēram 25 sacensības, tostarp piedalījies arī
pasaules čempionātā, kurš gan viņam
nebija pārāk veiksmīgs. Zēns atzīst, ka tās
bija grūtākās sezonas sacensības, jo bija
liela konkurence, lieli mērogi un viņš bija
mazliet apjucis. Lai gan Latvijas sacensības lielākoties Rihardam bija veiksmīgas,
piedzīvoti daudzi kritieni un arī pa kādam
zaudējumam. Riharda mamma teic – ar
dēlu tiek pārrunāts tas, ka ne vienmēr var
uzvarēt, ka reizēm nepaveicas un nākas
zaudēt. «Jau diezgan ātri Rihards sāka
sajust uzvaras garšu un arī uzdot jautājumus, kāpēc citiem braucējiem ir tāds
balts krekliņš ar uzrakstu «čempions».
Stāstījām, ka tādu krekliņu uzdāvina,
ja kļūst par čempionu. Un viņš teica, ka
arī tādu grib,» stāsta J.Priede. Rihardam
izdevās sasniegt savu mērķi un izcīnīt
Latvijas čempiona titulu. Viņam ir arī divi
krekli ar Latvijas labāko BMX braucēju
autogrāfiem. «Viņam ir viens krekls, uz
kura ir divkārtējā olimpiskā čempiona
Māra Štromberga autogrāfs. Kad piedāvāju Rihardam, lai līdzās parakstās arī citi
mūsu olimpieši, viņš atteica. Tāpēc viņam
ir otrs – Latvijas izlases – krekls, kuru rotā
Riharda Veides, Edžus Treimaņa un citu

Jāsamaksā līdz 29. septembrim

Komandas, kas vēlas piedalīties Jelgavas Sporta servisa centra
2014. gada kausa izcīņā basketbolā vīriešiem, pieteikties un
samaksāt dalības maksu var līdz 29. septembrim. Ja komanda līdz
noteiktajam datumam nebūs veikusi maksājumu, dalība turnīrā tai
tiks liegta. Turnīrā var piedalīties basketbolisti no 16 gadu vecuma,
izņemot LBL 1. divīzijas 2014./2015. sezonai pieteiktos un citās
valstīs spēlējošos spēlētājus. Sacensību pirmā kārta notiks 5.
oktobrī, kalendārs būs pieejams no 30. septembra. Sacensību
galvenais tiesnesis – Valdis Ilmers, tālrunis 29269718.

Piedāvā darbu
SIA «EAST Metal» meklē inženierus(-es) darbam Dobelē. Tālrunis 63781704, e-pasts CV
nosūtīšanai info@eastmetal.lv. Kontaktpersona – Kristīne (personāla vadītāja).
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us) šuvējas(-us). Darbs Jelgavā. Tālrunis 29226133.

Meklē darbu
Meklēju aukles darbu, varu palīdzēt saimniecībā. Tālrunis 28236557.
Aprūpētāja (51) no Bauskas novada meklē darbu.
Ir sertifikāts un darba pieredze. Ir iespēja dzīvot uz
vietas un aprūpēt slimnieku. Tālrunis 20659205.
Aprūpētāja (50) meklē darbu, esmu no
Bauskas novada, Īslīces pagasta. Ir sertifikāts, varu dzīvot pie klienta mājās un
aprūpēt. Tālrunis 20657807.
Santehniķis – krānu, izlietņu, sifonu, podu,
vannu, boileru, cauruļu nomaiņa un uzstādīšana. Tālrunis 28861525.
Vīrietis – jebkuru darbu. Tālrunis 29870655.

Divi Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi» braucēji kļuvuši
par Latvijas čempioniem – jaunais Rihards Laimīte un juniors
Kristens Krīgers.
Rihardam šogad palika seši gadi, un viņš
apmeklē bērnudārzu «Kamolītis». BMX
braukšanā viņš trenējas mazliet vairāk
nekā gadu. «Pirmais treniņš Rihardam
bija 2013. gada 2. jūlijā,» precīzi atceras
viņa mamma Juta Priede. To, ka vēlas
nodarboties tieši ar šo sporta veidu, zēns
izlēmis pats. Tagad, kad ir nostiprinājis
pamatprasmes, Rihards arvien vairāk
sāk aizrauties ar lēcieniem, tehniskiem
manevriem, tomēr pēc neveiksmes kādās
sacensībās ar vecākiem un treneri Uldi
Balbeku panākta vienošanās: sacensību
laikā – nekādu eksperimentu! Dara tikai
to, ko prot un ir izmēģinājis treniņos.
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Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pārdod
Skaldītu malku. T.20500836
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
3-ist. dzīvokli centrā. T.29558600
Pārdod mazlietotus ledusskapjus, saldētavas,
veļas mašīnas, gāzes un elektroplītis, televizorus
un mūzikas centrus. No Vācijas, Šveices. Lēti.
Garantija. Veikals Uzvaras ielā 12. T.29141057

Sešgadīgais Rihards Laimīte tagad ir populārākais puika bērnudārzā «Kamolītis», jo
Foto: Krišjānis Grantiņš
ir kļuvis par Latvijas čempionu BMX riteņbraukšanā.
šā brīža labāko Latvijas BMX braucēju norāda, ka rezultāti varēja būt labāki, jo,
autogrāfi.
piemēram, Vanesa Madonas posmā abos
Lai mazinātu dēla stresu mačos, vecāki braucienos gāja uz pirmo vietu, taču abos
cenšas Rihardu aizvest uz to trasi, kurā krita un zaudēja pozīcijas, bet uzvaras gagaidāmas sacensības – viņu ģimene pabi- dījumā šajā posmā būtu nodrošinājusi sev
jusi gandrīz visās Latvijas BMX trasēs. Jā- čempiones titulu. Arī Robertam Dancim
piebilst, ka arī Riharda tētis Arnis Laimīte līdz sudraba medaļai pietrūka viena punbrauc ar BMX, bet vairāk gan hobija līme- kta, ko viņš «izlaida no rokām», svarīgās
nī, un arī mamma ir izmēģinājusi Jelgavas sacensībās krītot.
trasi. «Patiesībā tas ir ļoti grūti,» viņa
Vēl Jelgavai ir vairāki sportisti, kas
vērtē. Juta atceras, ka pirmo reizi Jelgavas ierindojas 4. – 6. vietā: Rodrigo Antulis, Ertrasē Rihards piedzīvojis kritienu, tāpēc ve- nests Šteinbergs, Kristers Gulbis, Edgars
cāki jau uz nākamo treniņu sagādāja visu Dimants. «Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu,
nepieciešamo ekipējumu. «Drošība tomēr kluba braucēju sniegums ir uzlabojies, un
ir pirmajā vietā,» uzsver J.Priede.
ir pamats cerēt, ka nākamgad tas būs vēl
labāks,» tā U.Balbeks.

No katra kaluma
pa divām medaļām

Jāatgādina, ka Latvijas čempionātam
bija astoņi posmi, no kuriem ieskaitē tika
ņemti vērā seši labākie. Pēc sešu posmu
rezultātiem par Latvijas čempionu B6 grupā kļuva R.Laimīte, savukārt K.Krīgeram
pietika ar vienas dienas startu, jo junioru
un elites grupā valsts čempions tika noskaidrots vienās sacensībās.
Kluba treneris U.Balbeks stāsta, ka
jelgavnieki Latvijas čempionātā kopā izcīnīja sešas medaļas, jo mūsējiem vēl divas
sudraba un divas bronzas medaļas. Sudraba medaļu izcīnīja Paula Zavinska G10
grupā un Alvis Lānso krūzeros 30+ grupā,
bronzu – Vanesa Buldinska G14+ grupā
un Roberts Dancis B14 grupā. Treneris

Klubu konkurencē – otrie

Noskaidroti arī labākie BMX klubi
– «Mītavas kumeļi» Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausā izcīnījis 2. vietu
starp 11 klubiem. Kluba vadītājs Aivars
Balbeks norāda, ka tas ir labāks sasniegums nekā bija cerēts. «Tas, ka Rīgu
izkonkurēt nevaram, ir skaidrs – ar Rīgu
jau ikvienam jebkurā sporta veidā ir grūti
konkurēt. Bet bijām noskaņojušies cīnīties
ar Valmieru un Ventspili. Bijām cerējuši uz
trešo vietu, bet dabūjām otro,» priecīgs ir
kluba vadītājs.
Komandas vērtējumā tika ieskaitīts
kluba labākā braucēja rezultāts katrā
grupā. A.Balbeks norāda, ka Jelgava tika
pārstāvēta gandrīz visās grupās, izņemot
11 – 13 gadus vecās meitenes (šajā vecuma
grupā šobrīd Jelgavā braucēju nav) un junioru-elites braucējus. «Kas zina, ja mājās
būtu Kristens Krīgers, varbūt mums būtu
izdevies uzvarēt,» tā A.Balbeks, norādot,
ka «Mītavas kumeļi» no uzvarētājiem Rīgas «Favorīta» atpalika par 22 punktiem,
bet trešās vietas ieguvējus «Ozolēnus»
apsteidza par 63 punktiem.
Punktus ieskaitei deva un otro vietu
klubam palīdzēja izcīnīt Kristers Blūms,
Kristaps Gulbis, E.Dimants, Gvido Upītis,
R.Dancis, Emīls Jekševics, Kristers Gulbis, R.Laimīte, R.Antulis, Patriks Pauls
Rullis, Marks Cimermanis, E.Šteinbergs,
A.Lānso, V.Buldinska, P.Zavinska.
Pagājušajā gadā Latvijas RiteņbraukšaBMX klubs «Mītavas kumeļi» klubu vērtējumā izcīnījis 2. vietu Latvijā – tas ir nas federācijas kausā Jelgavas klubam bija
par divām pozīcijām augstāk nekā pagājušajā gadā. Ir iemesls priecāties! ceturtā vieta.

Opel Astra Caravan (2002.) 1,7 TDI,
2150 €. T.29597544.

Pērk
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk mākslas
un antikvāros priekšmetus. Bez maksas
konsultējam, izbraucam. Rīga, A.Čaka 126.
Tel.22999000; www.livonija.lv
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Dažādi
Ādas ārsts Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju
pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu
Jelgavā, Dambja ielā 10. T.29217661.
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
Zemes frēzēšana T.20626223
Mēbeļu dizains un izgatavošana. Virtuves, iebūvējamie skapji, bērnu laukumiņi. T.25916500
Kāpnes, vārtus, margas, balkonus, sētas, grilus, jumtiņus, nojumes, soliņus utt. – sametināšu visu, ko nepieciešams! T.28678242.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.
/Z.Purvs/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilgas Graumanes tuviniekiem,
māti un dēlu mūžībā aizvadot.
SIA «KULK» un restorāna bāra
«Plate» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSEJS ZUBĀKINS (1927. g.)
DMITRIJS KOŽANS (1967. g.)
RŪTA GRIEĶERE (1938. g.)
INESE ŠALAJEVA (1953. g.)
IVANS MATVEJEVS (1945. g.)
AIJA ĒDERE (1934. g.).
Izvadīšana 27.09. plkst.14 Meža kapsētā.
VITA KĀRKLIŅA (1960. g.).
Izvadīšana 25.09. plkst.16.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1891.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
10.30 «Pārbaudījums». Vācijas komēdija. 2012.g. (ar subt.).
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Hannija un Nannija». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.45 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1891.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
17.15 «100 krēslu».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 JAUNUMS. «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 5.sērija.
0.35 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
1.30 ««De facto»».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 475.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Mana ģimene: Ziemassvētki 2003».
10.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
11.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 13.sērija.
16.30 «Mana ģimene: Ziemassvētki 2003».
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 476.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – HK «Himik».
21.55 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
22.25 «Šeit ir Henrijs Pūls». ASV komiska drāma. 2008.g.
0.10 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.50 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 76.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 53.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 76.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 56.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 38.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 29. un 30.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Rīta pikniks».
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
13.10 JAUNUMS. «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 6.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 8. un 9.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 8.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
0.05 «Zorro leģenda». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.30 «Nekā personīga».
3.20 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 9.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 30. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1892.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
10.30 «Apturēt laiku». Vācijas komēdija. 2011.g. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

13.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.30 «Ciemiņš virtuvē».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1892.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Personības tapšana: Angela Merkele».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.50 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 6.sērija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 476.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 477.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Balsis». (krievu val. ar subt.).
19.05 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
19.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.40 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Autosporta programma nr.1».
22.40 ««Ghetto Games»».*
23.10 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 3.sērija.
0.15 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
1.05 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 76.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Kāpēc precēties?» Vācijas komēdija. 2012.g.
12.05 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 15.sērija.
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 54.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 57.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «LNT priekšvēlēšanu debates «Līderu debates. Programmas»».
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 13.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 39.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 8.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 13.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
0.10 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
1.10 «Medikopters 2». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 39.sērija.
3.25 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 1. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1893.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.30 «Latvija var!»*
12.00 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.30 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1893.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
17.15 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.

tv programma
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.15 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.05 «Valdība». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 477.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 478.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 6.sērija.
19.30 «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija». (krievu val.).
21.15 «Balsis».* (krievu val. ar subt.).
21.45 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
22.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.45 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 22.sērija.
0.35 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 77.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Manas lielās Balkānu kāzas». Vācijas komēdija. 2012.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 16.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 55.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 78.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 58.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 29.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Savējais starp svešiem, svešs starp savējiem».
Krievijas spraiga sižeta filma. 1974.g.
2.10 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 40.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 2». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 25.sērija.
12.10 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
13.15 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.55 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 10. un 11.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
22.40 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.40 «Medikopters 2». Seriāls. 13.sērija.
1.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 40.sērija.
3.15 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1894.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.20 «Province».* (ar subt.).
12.55 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.30 «Zebra».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1894.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 5.sērija.
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 JAUNUMS. «Ciemos». TV spēle.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu». Lielbritānijas
seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija. Ir 1943. gads.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Aizliegtais paņēmiens».*
0.55 «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».*

Ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 478.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 6.sērija.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 479.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 7.sērija.
19.55 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
20.30 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Dodiet mums naudu!»
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «Tavs auto».*
0.10 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
0.40 «Brigitas Vīnšteines noslēpums».
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 78.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Saldējums ar mīlestību». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 56.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 59.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «LNT priekšvēlēšanu debates «Līderu debates. Premjeri»».
23.15 «Largo Vinčs. Apdraudētā impērija». Piedzīvojumu filma.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.25 «Zīlniece». (ar subt.).
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 41.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 1.sērija.
10.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
11.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.10 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
13.15 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.55 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 5.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neiespējamais». Spānijas trilleris. 2012.g.
0.15 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Medikopters 3». Seriāls. 1.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 41.sērija.
3.25 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 3. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 14.sērija.
9.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 5.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 6.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Kā tev klājas, Rūdolf Ming?» Dokumentāla filma.
20.00 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «AS «Latvijas gāze» Gada balva operai 2014».
1.10 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
2.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
3.00 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 1. un 2.sērija.
4.30 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 479.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 7.sērija.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 480.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 31.sērija.
21.55 «Mīlestība ilgst trīs gadus». Romantiska komēdija.
23.45 «Normunds Rutulis. Vēlreiz mājās».*
1.20 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
2.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.45 «Skrundas pieturzīmes».*
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 79.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 57.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 80.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 60.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Karaliste». ASV un Vācijas spraiga sižeta drāma.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «Saldējums ar mīlestību». Vācijas romantiska komēdija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 42.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 26.sērija.
12.10 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
13.15 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.55 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 12. un 13.sērija.
16.50 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
17.20 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
21.00 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Viltība. 44». ASV spraiga sižeta drāma. 2011.g.
0.55 «Medikopters 3». Seriāls. 2.sērija.
1.50 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 42.sērija.
3.20 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 58.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 4. oktobris
LTV1
5.05 «Firmas noslēpums».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
7.05 «Pienene».
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums».
12.15 «Ceplis». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g. (ar subt.).
14.00 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums».
14.35 «Tā dullā Strengas dēļ jeb Vasara ar zelta teļu».*
15.35 «Ciemos».* TV spēle.
16.25 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.10 «Vides fakti».
19.45 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! 12. Saeimas vēlēšanas.
Vēlēšanu nakts».
0.00 «Latloto. «Eurojackpot»».
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
1.15 «Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Kurvis»».*
3.40 «Latvija dzied!»* Latvijas labāko koru sacensības.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
10.00 «Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).
10.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.50 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
11.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.40 «Ātruma cilts».*
12.10 «Sporta studija».
13.00 «Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).
13.15 ««Ghetto Games»».*
13.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).

Ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.00 «Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).
15.20 TV PIRMIZRĀDE. «Gandrīz ideāls vīrietis». Vācijas komēdija.
17.00 «Kāpēc nabadzība? Dodiet mums naudu!»
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
18.00 «Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).
18.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 31.sērija.
19.25 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
20.00 «Izvēlies nākotni! 12. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu nakts».
(krievu val.).
22.10 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 26.sērija.
0.45 «Mīlestība ilgst trīs gadus». Romantiska komēdija. 2012.g.
2.35 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 80.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 24.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums».
10.30 «Galileo 2».
10.40 «Lietus blūzs». Rīgas kinostudijas drāma. 1982.g.
12.35 «Elpojiet dziļi». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
14.00 «LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums».
14.20 «Elpojiet dziļi». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
Filmas turpinājums.
14.35 «Pie bagātās kundzes». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1969.g.
16.50 «Olgas Rajeckas jubilejas koncerts Latvijas Nacionālajā
Operā «Svētku diena»».
17.50 «LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums».
18.05 «Olgas Rajeckas jubilejas koncerts Latvijas Nacionālajā
Operā «Svētku diena»». Turpinājums.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.30 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
22.00 «LNT Ziņu dienesta vēlēšanu nakts».
2.00 «LNT brokastis».
3.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
4.15 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 43.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem.

ANGĻU, VĀCU, FRANČU, ITĀĻU,
LATVIEŠU, KRIEVU valodas

kursi un privātstundas visiem zināšanu
līmeņiem – pieaugušajiem, jauniešiem,
bērniem, kā arī uzņēmumiem.
Rīta, dienas, vakara un brīvdienu nodarbības.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
jebkurā vecumā 2014./2015. m.g.
mācībām latviešu un krievu valodā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā
«Uzņemšana». E-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897.

Atraisi savu radošo potenciālu un
iepriecini sirdi, no krāsainiem dzijas
pavedieniem izgatavojot košu mandalu!
1. un 8. oktobrī no plkst.18.30 līdz 20.30.
Dalības maksa par lekciju – 10 EUR
(iekļauti visi nepieciešamie materiāli).

Sīkāka informācija un pieteikšanās:
freija@freija.lv; www.freija.lv

Audzēkņu uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolas
interešu izglītības grupā

«Keramikas apgleznošana».
Uzņemam audzēkņus no 14 līdz 25 gadu vecumam.
Nodarbības notiek trešdienās no plkst.15 līdz 19.
www.j-m-s.lv

8.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.
10.00 «TV3 ziņas. Speciālizlaidums».
10.10 «Autoziņas».
10.40 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.15 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 11.–13.sērija.
12.55 «Filmiņa par sivēnu». ASV animācijas filma. 2003.g.
14.25 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
16.45 «TV3 ziņas. Speciālizlaidums».
16.55 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.40 «TV3 ziņas. Speciālizlaidums».
20.15 «Meklējot Nemo». ASV animācijas filma. 2003.g.
22.10 «TV3 ziņas. Speciālizlaidums».
22.25 «Nekā pesonīga». ASV un Vācijas romantisks trilleris.
0.00 «TV3 ziņas. Speciālizlaidums».
0.15 «Nekā pesonīga». ASV un Vācijas romantisks trilleris.
Filmas turpinājums.
1.20 «Dzimis, lai brauktu». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 43.sērija.
3.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 5. oktobris
LTV1
5.30 «Kokles pavēlniece. Laima Jansone». LTV dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «12. Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums».
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dala ezers: Kašmīras peldošā pasaule».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Vasara Skotijā». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 «Dārgāks par zeltu». Romantiska komēdija. (ar subt.).
23.40 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.40 ««Vīnes filharmoniķu» koncerts Sarajevā, 2014».
2.15 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».
Čempionu koncerts LU Lielajā Aulā.
3.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
4.05 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.00 «Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).
11.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
11.20 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
11.40 «Autosporta programma nr.1».
12.10 «Zebra».* (ar subt.).
12.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).
12.55 «Tavs auto».*
13.25 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
13.55 «Gandrīz ideāls vīrietis». Vācijas komēdija. 2013.g.
15.30 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
15.50 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.20 «Kruīzs septītajās debesīs. Horvātija». Vācijas melodrāma.
18.00 «Saeimas vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).

18.30 TV PIRMIZRĀDE. «Cits Pompeju stāsts: Herkulāna».
Dokumentāla filma.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Bruņinieku stāsti. Kronis un pūķis».
ASV piedzīvojumu filma. 2013.g.
21.15 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 4.sērija.
23.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 31.sērija.
0.10 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*
1.45 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 77.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.20 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 1.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 17.–19.sērija.
9.00 «900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums».
10.30 «Ražots Eiropā 2».
11.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
13.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».
14.00 «LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums».
14.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.00 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «LNT ziņu vēlēšanu speciālizlaidums».
18.05 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņu un «Top 10» apvienotais vēlēšanu speciālizlaidums».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.00 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
1.45 «LNT brokastis».
2.30 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 77.sērija.
3.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 17.–19.sērija.
4.15 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 44.sērija.
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5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
6.45 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 JAUNUMS. «Gatavo 3». Latvijas pavāru raidījums. 2014.g.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
12.10 «Nekā pesonīga». ASV un Vācijas romantisks trilleris.
14.55 «Meklējot Nemo». ASV animācijas filma. 2003.g.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 4.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Dzīvās ugunis». ASV spraiga sižeta filma. 1987.g.
1.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mērija un Marta». ASV drāma. 2013.g.
2.45 «Viltība. 44». ASV spraiga sižeta drāma. 2011.g.
4.15 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 44.sērija.

Piedāvā darbu istabenei viesnīcā «Jelgava»
(Jelgavā, Lielajā ielā 6).

Darba pienākumi: viesnīcas numuru un koplietošanas
telpu uzkopšana, ievērojot noteiktus standartus.
Prasības: vēlama iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā
amatā, atbildība, godīgums, precizitāte.
Slīdošais darba grafiks.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63007719.

VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs»

2014. gada 2. oktobrī plkst.11 Rīgā, Krustpils ielā 4,
rīko 41 tehnikas vienības IZSOLI.
Automašīnas un mehānismi apskatāmi dažādos Latvijas reģionos.
Sīkāku informāciju par izsoli (t.sk. informāciju par izsolāmo tehniku, izsoles noteikumiem un dalībnieku
reģistrāciju) skatīt mājas lapas www.lau.lv sadaļā «Aktualitātes», «Izsoles».
Kontaktpersona: Izsoles komisijas priekšsēdētājs Reinis Lilienšteins,
tālrunis 67686913, 29455746, e-pasts reinis.liliensteins@lau.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Dvīņu mamma ada zābaciņus
jaundzimušajiem pilsētas dvīņiem
 Ritma Gaidamoviča

Šogad, sveicot jaundzimušos
pilsētniekus, dvīņu pāri papildus karotītei saņem vēl kādu
dāvanu – adītus zābaciņus
pilsētas karoga krāsās. Tos
mazajiem pilsētniekiem ada
jelgavniece Marina Boicova,
kura, izrādās, arī pati ir dvīņu
mamma un par jauno tradīciju priecājas. Jāteic, ka šogad
zābaciņi tiek dāvināti tikai dvīņiem, taču nākotnē ar Jelgavas
rokdarbnieču atsaucību pa
zābaciņu pārim varētu saņemt
katrs mazulis, kurš pievienojies
jelgavnieku pulkam.
Marina ir aktīva rokdarbniece, kura ada,
tamborē, izšuj, šuj, pērļo. Jau vairākus gadus viņa Sabiedrības integrācijas pārvaldē
darbojas rokdarbnieku klubā «Zelta rokas»,
kur pēc Jelgavas pašvaldības iniciatīvas arī
izskanējusi ideja mazajiem pilsētniekiem
dāvināt adītus zābaciņus pilsētas karoga
krāsās – sarkanus un zilus, ko rotā bumbuļi
abās krāsās. Pirmajā reizē Marina uzadījusi
12 sarkanus un tikpat zilus zābaciņus, no
kuriem vienu pāri saņēma šī gada pirmais
bēbis, bet astoņi pāri Piena, maizes un
medus svētkos tika dāvināti dvīņiem, kas

notikumi

Ar ekskursijām pieliks
punktu aktīvajai tūrisma
sezonai

dzimuši no Jāņiem līdz Piena, maizes un
medus svētkiem. «Man doma par zābaciņu
adīšanu jaundzimušajiem ļoti iepatikās,
tālab arī uzreiz nedomājot atsaucos. Manuprāt, tas ir jauki no pilsētas puses – dāvināt
šādus zābaciņus, turklāt vēl pilsētas karoga
krāsās. Rodas lielāka piederības izjūta. Patīkami, ka vieni no pirmajiem zābaciņiem
aizceļojuši tieši pie dvīņiem, jo es pati esmu
dvīņu mamma. Maniem puikām šobrīd
jau 17 gadi,» stāsta Marina. Viņa atklāj, ka
viena pāra uzadīšanai paiet aptuveni divas
ar pusi stundas, taču laiku īpaši neskaita,
jo galvenais esot prieks par rezultātu. Marina ikdienā dodas uz tirdziņiem un strādā
ar pasūtījumiem. «Protams, pa dienu jau
visādi darāmie darbi, bet vienmēr saku, ka
nakts ir gara,» nosaka Marina.
Jelgavas pašvaldība cer, ka ar laiku šādus
zābaciņus varētu saņemt katrs pilsētas
jaundzimušais. Šobrīd adīt zābaciņus atsaukusies tikai Marina, taču, lai izdotos
nākotnē šādu dāvanu sarūpēt katram
jaundzimušajam, iesaistīties aicinātas arī
citas rokdarbnieces, kuras būtu ar mieru  Ritma Gaidamoviča
brīvprātīgi adīt zābaciņus pilsētas mazuNoslēdzot aktīvo vasaras tūļiem. Sabiedrības integrācijas pārvaldes
risma sezonu un atzīmējot
vadītāja Ilga Antuža stāsta, ka ar sarkano
Pasaules tūrisma dienu, Jelgaun zilo dziju adītājas tiks nodrošinātas, jāievas reģionālais Tūrisma centrs
saistās vien ar darbaspēku. Rokdarbnieces,
(JRTC) nedēļas nogalē aicina
kuras vēlas iesaistīties, aicinātas sazināties
doties divās ekskursijās – 27.
ar I.Antužu pa tālruni 63023409.

Jelgavniece Marina Boicova vairākus dvīņu pārus mūsu pilsētā ir iepriecinājusi ar adītiem zābaciņiem
Jelgavas karoga krāsās. Šobrīd
pašvaldība aicina atsaukties vēl
kādu rokdarbnieci, kura vēlētos
iesaistīties adīšanā, lai nākotnē
pa zābaciņu pārim saņemtu katrs
pilsētas jaundzimušais.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Pasākumi pilsētā
 25. septembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: M.Svīre
«Slazdu krogs un divi nami Rīgā». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3 – 4,50
(kultūras namā).
 26. septembrī – pilsētas pensionāri aicināti: no pulksten 11 līdz 12 – uz
līnijdejām; no pulksten 12 līdz 13 – uz biodeju. Dalība – bez maksas (dienas
centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 26. septembrī pulksten 19 – baritona Viktora Kozlitina koncerts «Krievu
romances». Biļešu cena – € 4 (k/n Mazajā zālē).
 27. septembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Rudentiņš bagāts
vīrs!». Ziedu pušķu, galda dekoru gatavošana no rudens veltēm. Pieteikšanās pa
tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. septembrī pulksten 13 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra melnā komēdija «Uz
kailas pannas» pēc S.Mrožeka lugu motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena –
€ 2; 1 (skolēniem, studentiem un pensionāriem) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 27. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 27. septembrī pulksten 13 – Ebreju Jaunā gada sagaidīšanas koncerts
«Rosh–ha–shana». Piedalās: Jelgavas Ebreju biedrības deju kolektīvs «Simha»
un mākslinieki no Rīgas Ebreju kopienas. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Amatu
vidusskolā Elektrības ielā 8).
 27. septembrī pulksten 15 – Zemgales Latviešu strēlnieku biedrības 25 gadu
jubilejas pasākums (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 28. septembrī pulksten 12 – Jelgavas NVO Sporta spēles. Reģistrācija – no
pulksten 11.20 (Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 28. septembrī pulksten 18 – grupas «Credo» jubilejas koncerts «Credo – 40».
Biļešu cena – € 10 – 30 (kultūras namā).
 29. septembrī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas senioru radošo darbu izstādes
«Ar burvju adatu» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 3. oktobrim (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 29. septembrī pulksten 19 – jutekliska komēdija «Gribu bērnu». Lomās
Ģ.Ķesteris, M.Doveika, M.Bērziņa vai Z.Daudziņa, A.Siliņš. Režisors J.Rijnieks.
Biļešu cena – € 7 – 9 (kultūras namā).
 30. septembrī no pulksten 12 – pilsētas pensionāri aicināti uz radošajām
darbnīcām: dekupāža, tapošana, ziedu izgatavošana, pērļošana, dakšošana, knipelēšana. Dalība – bez maksas (dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 1. oktobrī pulksten 14 – Azemitologa svētki «Domā vērienīgi un kļūsti par
uzvarētāju» (Jelgavas pils pagalmā).
 1. oktobrī pulksten 18 – Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts koncerts
«Satikšanās rudens saulē». Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 2. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde «Aprēķina laulības».
Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena – € 6 – 8,50 (kultūras namā).
 3. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (k/n
Lielajā zālē).

Ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris

septembrī pulksten 11 kopīgi
izzināt Jelgavas dzelzceļa noslēpumus, bet 28. septembrī
pulksten 11 doties uz Jelgavas
novadu, lai apmeklētu dolomīta karjeru un iepazītu inovatīvus
dzintara produktus.

Vasaras tūrisma sezonas izvērtējuma
seminārs gaidāms 2. oktobrī, taču JRTC
apkopojis pirmos datus par aizvadīto
sezonu. JRTC Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja Vita Kindereviča atzīst, ka,
izvērtējot 2014. gada statistikas rādītājus,
iepriecinoši ir tas, ka Jelgava kļūst arvien
saistošāka ārzemju viesiem. Viņa pieļauj,
ka nozīmīga artava to piesaistīšanā ir
dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs.
«Tūrisma informācijas centrā apkalpoto
ārzemju tūristu skaits šogad salīdzinājumā
ar pagājušo gadu audzis par 85 procentiem
un ir 2220,» tā V.Kindereviča, atzīmējot, ka
visvairāk ārvalstu tūristu Jelgavas Tūrisma
informācijas centrā bijuši no Lietuvas (848),
Vācijas (317), Krievijas (275) un Igaunijas
(127). Pirmajā desmitniekā ir arī Lielbritānija, Itālija, Polija, Francija, Zviedrija
un Čehija. Jāatzīmē, ka tie nav visi tūristi,
kas ierodas Jelgavā, bet gan tikai tie, kas
apmeklējuši Tūrisma informācijas centru.
«Šogad īpaši jūtam, ka no Lietuvas ir palielinājies tūristu grupu skaits, kas mūsu pilsētā
ierodas galvenokārt uz lielajiem svētkiem,»

Foto: Vineta Zelča
stāsta nodaļas vadītāja. Jāpiebilst gan, ka
Jelgava uz to mērķtiecīgi strādā un pirms
katra lielā festivāla pašvaldības iestādes
«Kultūra» darbinieki dodas uz preses
konferenci sadraudzības pilsētā Šauļos, lai
kaimiņvalsts iedzīvotājus aicinātu ciemos.
JRTC centies sekot līdzi tam, kādā veidā
ārzemju tūristi sasniedz mūsu pilsētu. Pēc
viņu datiem, lielākoties ciemiņi no ārvalstīm Jelgavā ierodas individuāli – ar savām
mašīnām, kemperiem. «Diezgan daudz ir
vienas dienas ceļotāju, kas, iepazīstot Latviju, apmetas Rīgā, bet vienu dienu nolemj
veltīt Jelgavas apmeklējumam, ierodoties te
ar sabiedrisko transportu. Ir arī velobraucēji, visbiežāk no Vācijas, Nīderlandes, kuri
ar riteni dodas cauri Baltijas valstīm un
piestāj Jelgavas tūrisma objektos,» stāsta
V.Kindereviča.
Arī šis gads bijis bagāts kāzām torņa
skatu laukumā – no janvāra līdz augustam
tur reģistrētas 32 laulības, uzņemot ap
1000 viesu. V.Kindereviča gan piebilst, ka
līdz gada beigām ieplānotas vēl vairākas
laulības.
Noslēdzot vasaras aktīvo tūrisma sezonu,
jelgavnieki nedēļas nogalē aicināti uz divām
izzinošām ekskursijām, ar ko reizē mūsu
pilsētā tiks atzīmēta Pasaules tūrisma diena. 27. septembrī pulksten 11 pie Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa sāksies
ekskursija kājām «Dzelzceļš Jelgavā senāk
un tagad», kurā būs iespējams uzzināt
vairāk par vienu no tūrisma dzinējspēkiem
– dzelzceļu. Ekskursijas laikā tiks apmeklēta Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcija, kur varēs noskaidrot,
kā tiek vadīta vilcienu kustība dzelzceļos,
un apskatīt virkni priekšmetu, bez kuriem
dzelzceļa darbs nav iespējams. Pēc ekspozīcijas apmeklējuma ekskursanti dosies

pāri dzelzceļa tiltam, lai nokļūtu Jelgavas
vilcienu depo. Tur ikviens varēs uzzināt, kas
ir griezulis, kā arī apskatīt tvaika lokomotīvi
un vēsturiskos vilcienu vagonus.
Ekskursiju vadīs gide Edīte Pole, ekskursijas ilgums – aptuveni divas ar pusi
stundas. Dalības maksa – 4 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 3
eiro; pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas.
Savukārt svētdien, 28. septembrī, pulksten 11 no Jelgavas Svētās Trīsvienības torņa sāksies ekskursija ar autobusu «Jelgavas
novada ziemeļpuses dārgumi», kas vedīs uz
Jelgavas novada Kalnciema un Valgundes
pagastu. Ekskursijas laikā tiks apmeklēta
Kalnciema vidusskola un sporta halle, kur
norisināsies Kalnciema Jaunsargu vienības
paraugdemonstrējumi. Nākamajā apskates vietā – SIA «Gneiss» dolomīta karjerā
– ekskursijas dalībnieki varēs uzzināt par
dolomīta pārstrādi un apskatīt uzņēmuma
ražotni. Savukārt ekskursijas noslēgumā,
viesojoties «Dzintaru» mājās, būs iespēja iepazīt radošo uzņēmumu «Dzintaru darbnīca» un uzzināt par dažādiem inovatīviem
dzintara produktiem, piemēram, dabīgo
kosmētiku un ziedēm no Baltijas dzintara,
adījumiem ar dzintara pavedienu un zīda
apgleznojumiem.
Ekskursiju vadīs gide Tabita Šķerberga,
ekskursijas ilgums – septiņas stundas.
Dalības maksa – 8 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 7 eiro; pirmsskolas
vecuma bērniem, neaizņemot atsevišķu
vietu transportā, – bez maksas. Ekskursijas
dalībnieki aicināti ņemt līdzi pusdienas
piknikam.
Pieteikšanās ekskursijām – JRTC pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.

Notiks Latvijas meistarsacīkstes sporta dejās
 Ritma Gaidamoviča

šādas sacensības, kurās satiktos dejotāji no
Latvijas novadiem, izņemot Rīgu, nenotika.
Tieši Jelgavā 5. oktobrī tiks
Taču, lai stimulētu sporta deju kustības
atjaunota tradīcija rīkot sporta
attīstību reģionos, atskārtām, ka šādas
deju meistarsacīkstes Latvijas
sacensības ir nepieciešamas. Tikai tā mēs
novadu dejotājiem. Sacensību
varam izzināt jaunos talantus novados,
sākums – pulksten 10.30 Jelkas nereti nejūtas īsti pārliecināti par
gavas kultūras nama 3. stāvā.
saviem spēkiem, piedaloties sacensībās
Pasākuma organizatori lēš, ka
galvaspilsētā,» tā pasākuma organizatoru
Jelgavā satiksies ap 200 depārstāve Ilze Zāģere, piebilstot, ka Jelgavā
jotāju no sešiem gadiem līdz
tiks noskaidroti Latvijas novadu labākie
senioru vecumam.
dejotāji visās vecuma grupās.
Sporta deju meistarsacīkstēs Jelgavā pie«Dažādu iemeslu dēļ vairākus gadus dalīsies ap 200 dažāda vecuma dejotāju no

visas Latvijas. «Vērtēšana notiks 20 grupās
atbilstoši vecumam. Piedalīsies dejotāji no
sešiem gadiem līdz pat senioru vecumam,»
tā I.Zāģere, piebilstot, ka šobrīd vēl norit
dalībnieku reģistrēšanās, taču noteikti tiks
pārstāvēta arī Jelgava, jo arī mūsu pilsētā
var apgūt sporta dejas.
I.Zāģere piebilst, ka biļetes uz pasākumu
var iegādāties par 6 eiro visai dienai. «Aicinu
jelgavniekus svētdien nesēdēt mājās, bet
baudīt deju, skaistus tērpus un just līdzi
dejotājiem! Kas zina, varbūt redzētais kādu
pašu iedrošinās pamēģināt sporta dejas,»
tā I.Zāģere.

Latviešu strēlnieku biedrībai – 25
 Ritma Gaidamoviča

Šogad 25 gadu jubileju atzīmē
viena no pirmajām nevalstiskajām organizācijām atjaunotajā
Latvijā – Zemgales Latviešu
strēlnieku biedrība. Svinīgs pasākums, atskatoties uz paveikto
un pasniedzot Goda rakstus
ilggadējiem dalībniekiem, gaidāms sestdien, 27. septembrī,
pulksten 15 Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4.

Pirms 25 gadiem, atsaucoties Latvijas
Tautas frontes aicinājumam, apvienojās
bijušie padomju karavīri, leģionāri, Afganistānas kara dalībnieki Latvijas Strēlnieku
biedrības Jelgavas nodaļā, kas vēlāk pārtapa par atsevišķu biedrību. Šobrīd Zemgales
Latviešu strēlnieku biedrībā ir 45 biedri, no
kuriem aktīvi darbojas 25. Biedrības biedru
mērķis ir apzināt Latvijas vēsturi un apkopot Otrā pasaules kara dalībnieku atmiņas,
rīkot tematiskās ekskursijas pa Pirmā un
Otrā pasaules kara cīņu vietām. Biedrības
vadītājs Norberts Vizulis lepojas, ka biedrība joprojām pastāv un strādā sabiedrības

labā. Viņš gan atzīst, ka šobrīd galvenā
problēma ir jaunās paaudzes piesaistīšana,
kas varētu iesākto turpināt. «Tāpat esam
apkopojuši Otrā pasaules kara veterānu
atmiņas – jāmeklē sponsori, lai varētu tās
publicēt,» stāsta N.Vizulis.
Jubilejas reizē sestdien biedrības biedri
un viesi aicināti atskatīties uz 25 gados paveikto, nākotnes plāniem. N.Vizulis stāsta,
ka svētku reizē tiks pasniegti arī biedrības
Goda raksti par paveikto biedrībā. Tos saņems trīs biedrības ilggadējie biedri – jurists
un revidents Andris Zvejnieks, dzejniece
Vera Roķe un aktīvā biedre Velta Medne.

