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Dambis būs gatavs šomēnes

BEZMAKSAS

Domes deputāts Valentīns
Grigorjevs iekļūst Saeimā
 Kristīne Langenfelde

Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie vēlēšanu rezultāti apliecina,
ka no Jelgavas Saeimā
iekļūs līdzšinējais domes
deputāts Valentīns Grigorjevs. Ja to apstiprinās
arī oficiālie rezultāti, jau
nākammēnes mainīsies
arī Jelgavas domes sastāvs – V.Grigorjeva vietā
darbu domē, visticamāk,
turpinās cits «Saskaņas
centra» pārstāvis – pensionārs Anatolijs Ļitvinovs.
V.Grigorjevs no «Saskaņas
centra» ir vienīgais no Jelgavas domes deputātiem, kas gan
kandidēja uz Saeimu, gan, visticamāk, tajā arī iekļuvis. Jāatgādina, ka kandidātu vidū bija
arī Jurijs Strods («Visu Latvijai»
– TB/LNNK), Andrejs Eihvalds
(«Saskaņas centrs») un Dainis
Liepiņš («Par labu Latviju»).
Jautāts, vai uzskata, ka no visiem šiem domniekiem viņš ir

Šomēnes noslēgsies būvdarbi atpūtas vietā Lielupes labajā krastā, bet pavasarī pirms jaunās peldsezonas sākšanās vēl tiks pabeigti
Foto: Ivars Veiliņš
pludmales zonas labiekārtošanas un aprīkošanas darbi. Tā būs pirmā labiekārtotā peldvieta pilsētā.
 Ilze Knusle-Jankevica

Mēneša beigās tiks pabeigti būvniecības un
labiekārtošanas darbi
Lielupes labajā krastā.
Objekts jānodod 29.
oktobrī, un, pēc «Pilsētsaimniecības» projektu vadītājas Dzidras
Stašas aplēsēm, šobrīd
pabeigti apmēram 92
procenti darbu – viņa
prognozē, ka arī atlikušie tiks veikti laikus.
«Pilsētsaimniecības» speciāliste
skaidro, ka vēl jāpaveic pēdējie labiekārtošanas un apzaļumošanas
darbi – dažās vietās jāiesēj zāliens,
jāiestāda koki un krūmi, jāpabeidz
soliņu uzstādīšana, jāizvieto atkritumu urnas un velosipēdu
novietne. «Beidzot esam saņēmuši
arī granīta lodes, kas paredzētas
kā dekoratīvie elementi pie kāpnēm, šobrīd jau tiek sakārtotas

kāpņu pieejas promenādei un lejas
apaļakmens bruģa ceļam un sākta
arī dekoratīvo elementu uzstādīšana,» stāsta Dz.Staša.
Kopš promenādē vakaros jau
tiek ieslēgts apgaismojums, tur
izvēlas uzturēties arvien vairāk
pilsētnieku, tomēr šī teritorija
joprojām ir būvobjekts, kurā nav
ļauts atrasties. Dz.Staša piebilst,
ka nav jau liels ļaunums, ja cilvēks
atnāk un pastaigājas pa jauno
promenādi, bet daudzi uzskata,
ka te var darīt, ko grib, un ne tikai
piegružo teritoriju, bet pat braukā
pa jaunizveidoto gājēju promenādi
ar automašīnām. «Tuvākajā laikā
izvietosim arī ceļa zīmes, kas liecina – promenāde paredzēta tikai
gājējiem, un tad jau pret šādiem
«visurbraucējiem» varēs pieņemt
bargākus mērus,» tā speciāliste.
Viņa uzsver, ka dambis ir sabiedriska vieta un arī uz to attiecas
pašvaldības saistošie noteikumi
par kārtību sabiedriskās vietās.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»

jau rakstīja, ka Lielupes labais
krasts tiek sakārtots par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda
līdzekļiem, kas paredzēti tikai
cukura nozares restrukturizācijas
radīto seku likvidēšanai. Projekta
«Lielupes gultnes tīrīšana un
Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta līdz
Rīgas ielai atjaunošana» kopējās
izmaksas ir 1,6 miljoni latu, un tā
gaitā tika iztīrīta Lielupes gultne,
izceļot vairākus difuzorus – metāla
konteinerus, kas pildīti ar betona
un šķembu maisījumu, izveidots
aizsargdambis, par kura lietderību varēja pārliecināties pavasara
plūdu laikā, un uz tā – gājēju
promenāde, ierīkota pludmales
zona un laivu piestātne. Turklāt
izbūvēti arī lietus ūdens kanalizācijas tīkli, lai ūdens gan no dambja,
gan Peldu ielas apkārtnes varētu
brīvi nokļūt līdz upei. «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs
Baļčūns piebilst, ka kanalizācijas
tīkli jau izbūvēti, bet sūknētavas

būvdarbi uzņēmuma dēļ aizkavējušies. Tāpēc šobrīd jau tiek
izskatīta iespēja piemērot naudas
sodu būvniekiem par to, ka nav
ievēroti sūknētavas izveides darbu
veikšanas termiņi.
Lai gan būvdarbi jāpabeidz oktobra beigās, pavasarī vēl tiks labiekārtota pludmales zona. «Šobrīd
tā ir tikai smilšu zona, kas pirms
peldsezonas jāsakopj un jāaprīko,
tāpēc tiks izstrādāts pludmales
labiekārtošanas projekts. Pludmalē paredzēts izvietot tualetes,
pārģērbšanās kabīnes, ierīkot
peldēšanās vietu upē mazajiem
bērniem, kā arī izvietot bojas, lai
peldēšanās un kuģošanas zonas
Lielupē būtu nodalītas un drošas,»
stāsta Dz.Staša. Tāpat būs jādomā
par glābšanas darbu organizēšanu
peldvietā, bet šis jautājums jālemj
domē. A.Baļčūns piebilst, ka,
plānojot iestādes nākamā gada
budžetu, tiks paredzēti līdzekļi
pludmales apsaimniekošanas
darbiem.

ISSN 1691-4201

piemērotākais darbam Saeimā,
V.Grigorjevs atzīst, ka 15 gadu
pieredze darbā pašvaldībā viņam
ļauj tā uzskatīt. «Man ir priekšstats par to, kā strādā Saeima, un
tie, kas izgājuši pašvaldības skolu,
manuprāt, Saeimā var strādāt
labāk. Atšķirība no darba domē
ir tikai tāda, ka tur jāpieņem
likumi,» tā V.Grigorjevs.
Priekšvēlēšanu laikā gan
V.Grigorjeva aktivitātes bija krietni mazākas nekā citu domnieku,
kas kandidēja uz Saeimu, bet
tajā neiekļuva – tas ļauj secināt,
ka reklāmas kampaņa vēlētājiem
nav bijusi noteicošā. «Jā, piemēram, «Par labu Latviju» kandidāts
Dainis Liepiņš reklamējās daudz
plašāk, taču es uzskatu, ka tas
absolūti nebija vajadzīgs. Var jau
savu plakātu uz katra mājas stūra
uzlīmēt, bet tam nav nekādas nozīmes. Ja tu pilsētas labā nevienu
labu darbu neesi izdarījis, cilvēki
tik un tā par tevi nebalsos. Es
neesmu no tiem, kas tikai kritizē.
Esmu pragmatisks cilvēks, kas
kaut ko arī zina, tāpēc, iespējams,
vēlētāji to arī novērtējuši,» spriež
V.Grigorjevs.

Noteiksim septembra
populārāko sportistu!
 Ilze Knusle-Jankevica

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv sācies interneta
balsojums par septembra populārāko sportistu
Jelgavā. Šoreiz par titulu cīnās mototriālists,
ūdens motosportists, karatists, sporta deju dejotāji un virves vilcējs. Balsojums ilgs līdz 18.
oktobra pulksten 17.
(Turpinājums 3.lpp.)

Līdz 18. oktobra pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā

Jelgavā 10. Saeimas vēlēšanas gūst lielu atsaucību – nobalso 66,50 procenti
 Sintija Čepanone

Pašlaik turpinās 10.
Saeimas vēlēšanu rezultātu apkopošana,
taču provizoriskie rezultāti liecina, ka Jelgavā visvairāk cilvēku
savu balsi atdevuši
«Vienotībai», «Saskaņas centram» un Zaļo
un zemnieku savienībai. Vēlēšanu diena, 2.
oktobris, mūsu pilsētā
pagāja mierīgi.

Četrpadsmit vēlēšanu iecirkņos Jelgavā 10. Saeimas
vēlēšanās kopumā nobalsojuši
27 032 cilvēki jeb 66,50 procenti no reģistrētā balsstiesīgo iedzīvotāju skaita, liecina
Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) apkopotā informācija.
Savukārt savā atrašanās vietā
nobalsojuši 295 jelgavnieki,
no kuriem iecirkņu komisijas
bija saņēmušas attiecīgu iesniegumu. Vērtējot vēlēšanu
norisi, Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Jānis Dēvics norāda, ka tā
aizritējusi bez ievērojamiem
incidentiem, kas būtu apgrūtinājis vēlēšanu komisijas
darbu vai iespēju iedzīvotājiem
nobalsot. Arī vēlēšanu novērotāji iecirkņos nav konstatējuši
būtiskus pārkāpumus, taču
dienas pirmajā pusē fiksēts,
ka atsevišķās vietās pilsētā
izvietoti aģitācijas materiāli,
kas, pēc Jelgavas Pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieka Guntara Akmentiņa
teiktā, parādījušies naktī no

piektdienas uz sestdienu.
«Vērtējot iedzīvotāju aktivitāti, jāteic, ka tā bijusi salīdzinoši augsta, turklāt šajās
vēlēšanās pārsteidza ieslodzīto
aktivitāte – Jelgavas cietumā
vēlmi balsot izteica 329 cilvēki,
kas ir ievērojami vairāk nekā
citās vēlēšanās, kad no cietuma saņemti mazāk par desmit
iesniegumiem,» tā J.Dēvics.
Jāpiebilst, ka tradicionāli visvairāk vēlētāju bijis pilsētas
lielākajos iecirkņos – kultūras
namā, Valsts ģimnāzijā un 1.

ģimnāzijā, kur visas dienas
garumā savu izvēli izdarīja
attiecīgi 3579, 4339 un 3226
vēlētāji. Balsu skaitīšanas procesā par derīgām mūsu pilsētā
atzītas 26 994 aploksnes, bet
derīgo balsu skaits ir 26 387
jeb 97,75 procenti.
Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka Jelgavā vislielāko atbalstu guvusi «Vienotība» (7990 balsis jeb 29,60
procenti), «Saskaņas centrs»
(SC) (7128 balsis jeb 26,41
procents) un Zaļo un zemnieku

savienība (ZZS) (5394 balsis
jeb 19,98 procenti), taču Zemgales reģionā kopumā pirmajā
vietā ir «Vienotība», otrajā
– ZZS, bet trešajā – SC.
Jāpiebilst, ka galīgos vēlēšanu rezultātus un Saeimā
ievēlētos deputātus CVK apkopos, kad tā būs saņēmusi
un pārbaudījusi visu vēlēšanu
iecirkņu balsu skaitīšanas
protokolus, savukārt uz pirmo sēdi jaunajai 10. Saeimai
saskaņā ar Satversmi jāsanāk
2. novembrī.
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«Patieso cenu atceras
tikai nedaudzi»
Latvijas Bankas Makroekonomikas daļas vadītāja
Santa Bērziņa norāda, ka
valdībai tagad veicams
svarīgs uzdevums – jāsamazina izdevumi atbilstoši
ieņēmumiem, lai valsts
atgūtu uzticamību un uzņēmēji konkurētspēju.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Bankas Makroekonomikas daļas
vadītāja Santa Bērziņa,
analizējot iemeslus, kāpēc valstī sākās krīze,
prognozējot turpmākos
rīcības modeļus un modelējot pāreju no lata
uz eiro, ar pilsētniekiem
diskutēja Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā.
Piedāvājam arī laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
lasītājiem iepazīties ar
Latvijas Bankas speciālistes skatījumu par tēmu
«Latvijas tautsaimniecība no lata uz eiro».
Kāpēc straujajai izaugsmei sekoja
krass kritums? Vai krīzes zemākais
punkts aiz muguras? Kādu kaitējumu nodara budžeta deficīts un
liels parāds? Kas jāmaina, lai augtu
ienākumi? Ko Latvijai dos eiro? Šie
ir galvenie jautājumi, par kuriem
runāja Latvijas Bankas speciālisti
S.Bērziņa un Kristaps Otersons.

Latvijas tautsaimniecība
– maza un atvērta

Latvijas Bankas Makroekonomikas daļas vadītāja S.Bērziņa valsts
tautsaimniecību raksturo kā mazu
un atvērtu. Maza tā ir tāpēc, ka
Latvija pati ir teritoriāli neliela, bet
tas nav noteicošais faktors. Analizējot tautsaimniecību, ļoti būtisks
rādītājs ir tas, cik preču un pakalpojumu valsts saražo gada laikā jeb
iekšzemes kopprodukts (IKP). Salīdzot IKP 2009. gadā jaunajās ES
valstīs, kuras Savienībai pievienojās
pēc 2004. gada, secināms, ka Latvija ietilpst to valstu grupā, kurās
IKP ir vismazākais – zem 50 000
miljoniem eiro. «Varētu domāt – ja
maz saražojam, tad paši visu varam
patērēt, bet te jāskatās, cik valstī ir
iedzīvotāju. Latvijā arī iedzīvotāju
skaits ir ļoti mazs – 2,2 miljoni –,
tāpēc uzņēmējiem, lai viņi strādātu
efektīvi, jāmeklē noieta tirgi ārpusē,» tā S.Bērziņa. Tomēr Latvijai
ļoti svarīgs ir ne tikai eksports,
bet arī imports jeb ievedpreces, jo
daudzās nozarēs nākas importēt
izejvielas, kuru mums pašiem nav.
Latvijas ārējā tirdzniecība, tas ir,
preču un pakalpojumu eksports
un imports, ir 87 procenti no iekš-

zemes kopprodukta (2009. gadā),
kas nozīmē, ka Latvijā ir samērā
atvērta ekonomika. Šis rādītājs pārsniedz vidējo atvērtības koeficientu
ES valstīs, tomēr pat Igaunija un
Lietuva ir vēl atvērtākas. «Tas, ka
Latvijā ir šāda ekonomika, nosaka
arī politiku, kas jāpielieto, – mūsu
valstī ir fiksētais valūtas kurss: lats
ir fiksēts pret eiro. Valstīs, kurās ir
fiksētais valūtas kurss, var labāk
attīstīties tirdzniecība, jo valūtas
kurss tik ļoti nesvārstās. Ja kurss
nebūtu fiksēts, tad gadījumā, ja
valsts ekonomikā ieplūstu investīcijas, piemēram, kāds nopirktu
lielu kuģi vai lidmašīnu, valūtas
kurss izmainītos, un to izjustu visa
tautsaimniecība,» stāsta S.Bērziņa,
piebilstot, ka Latvijā valūtas kurss
ir fiksēts kopš 1994. gada. Pirms
tam cenas kāpa ļoti strauji, piemēram, laika posmā no 1991. līdz
1993. gadam vidēji gadā cenas auga
piecas reizes, bet 1992. gadā – pat
desmit reizes. Pēc fiksētā valūtas
kursa ieviešanas būtiski samazinājās importēto preču cenu svārstības.
Neliels cenu kāpums bija vērojams
no 2003. līdz 2008. gadam, bet
šobrīd tās atkal samazinās. «Kopš
pagājušā gada rudens vērojama
deflācija, un tā ir nepieciešama, lai
mēs atgūtu konkurētspēju,» uzsver
speciāliste.

Izaugsme – pārāk strauja

Pēc pievienošanās ES Latvijā bija
straujāk augošā ekonomika visā
Savienībā – laika posmā no 2003.
līdz 2007. gadam IKP pieauga par
aptuveni desmit procentiem gadā,
kamēr vecajās valstīs tie bija divi
trīs procenti. «No vienas puses, šāds
straujš kāpums ir pozitīvs, jo aug
iedzīvotāju labklājība, bet tam ir arī
mīnusi. Valstī ieplūda investīcijas,
kas ir nepieciešams, lai attīstītos
rūpniecība, pieaugtu darba vietu
skaits, bet Latvijā radās augstas
peļņas izaugsmes iespējas nozarēs,
kas saistītas ar nekustamo īpašumu, – nekustamo īpašumu tirgus,
būvniecība,» tā S.Bērziņa.
2008. un 2009. gadā sekoja ļoti
straujš kritums – apmēram par
20 procentiem. Kāpēc tā notika?
Kāpēc neturpinājās attīstība? Latvijas Bankas speciāliste norāda, ka
globālā krīze jau ir izvērtējama un
izkristalizējies, kādu ietekmi uz
valsti tā ir atstājusi. «Ļoti būtiski
ir, kā valsts attīstījās pirms krīzes

Valūtas fonda saņēma aizdevumu.
Ja šī aizņēmuma nebūtu, konsolidācija būtu jāveic uzreiz un budžets
jāsamazina par miljardu latu. Tagad to varam darīt pakāpeniski,»
skaidro speciāliste. Nākamā gada
budžetā nepieciešamā konsolidācija ir 406 miljoni lati, lai mazinātu
deficītu līdz sešiem procentiem no
IKP. Uz jautājumu, vai vajadzēja
aizņemties, Latvijas Bankas pārstāvji atbild, ka jā, turklāt šī krīzes
epicentrā bijusi praktiski vienīgā
iespēja aizņemties par saprātīgām
procentu likmēm. Viņuprāt, ja budžeta konsolidācija tiks veikta kā
plānots, nebūs jāizmanto viss aizņēmums. «Kāds varbūt teiks – kāpēc
neizmantot, ja šo naudu var kaut
kur ieguldīt? Atbilde ir vienkārša:
par aizņēmumu ir jāmaksā procenti,» tā S.Bērziņa. Šobrīd valsts
par aizņēmumu procentos maksā
250 miljonus latu, kas ir apmēram
viena gada budžets izglītībai, un,
jo lielāks parāds, jo lielāki procenti.
2014. gadā prognozētā summa,
kas būs jāmaksā procentos, ir 400
miljoni latu.

un vai attīstība bija sabalansēta.
Latvijā izaugsme bija strauja, bet
ne sabalansēta,» tā S.Bērziņa.
«Labajos laikos» vidēji gadā Latvijas komercbankās ieplūda 2,4
miljardi latu no ārvalstīm, auga
pieprasījums pēc naudas un arī
ārējā aizņemšanās – 2009. gadā
aizņēmuma summa bija 21 miljards
latu. «Tomēr kreditētas tika jau
pieminētās nozares, kas saistītas ar
nekustamo īpašumu, kas solīja un
deva vieglu peļņu, nevis ražošana
– jomas, kas dotu stingru pamatu
un krīzes laikā mīkstinātu kritie- Zemākais punkts
nu,» skaidro S.Bērziņa.
aiz muguras
Latvijas Bankas speciālisti uzKonkurētspējas zaudēšana sver, ka budžeta konsolidācija maziNekustamā īpašuma burbulis na nepieciešamību aizņemties, kas
izraisīja ļoti strauju algu kāpumu savukārt ļaus stabilizēt ekonomisko
būvniecības jomā. Lai noturētu situāciju valstī. Pirmās ekonomikas
savus darbinieatveseļošanās pakus, arī ražošazīmes parādījās
Šobrīd valsts par jau gada sākumā,
nas un apstrādes
rūpniecības uzņēpamazām siaizņēmumu pro- un
mumi bija spiesti
tuācija uzlabojas
celt algas. «Mūsu
centos maksā – uzņēmumi atuzņēmumi kongūst konkurēt250 miljonus latu, spēju, eksporta
kurencē ar citu
valstu uzņēmukas ir apmēram apjomi sasnieguši
miem, kur algu
pirmskrīzes līmeviena gada bu- ni, pamazām aug
kāpums nebija tik
straujš, vienkārši
IKP.
džets izglītībai, arīTomēr
zaudēja savu konLatvija
kurētspēju,» reun, jo lielāks pa- joprojām ir viena
zumē speciāliste.
no zemāko ienārāds, jo lielāki kumu valstīm
Viņa uzskata, ka
«uguni piekūra»
procenti. 2014. Eiropā. Latvijā
arī valdība, kas
arī darba ražīgadā progno- gums ir viens no
pat treknajos gados, kad vajadzēja
ES
zētā summa, zemākajiem
veidot valsts bu– zemāks ir tikai
džetu bez deficīta
kas būs jāmaksā Rumānijai un
un uzkrājumus,
Bulgārijai. Līdz
procentos, ir 400 ar to arī strādātērēja vairāk nekā
ieņēma. Piemējošajiem atalgomiljoni latu.
ram, mūsu kaijums ir zems,
miņvalsts Igaunikas automātiski
ja bija tālredzīgāka, veidoja budžeta nozīmē zemus nodokļu ienākumus
pārpalikumu un krīzi neizjuta valsts kasē un mazas pensijas.
tik sāpīgi kā mēs, turklāt jau no
Speciālisti ir pārliecināti – lai
nākamā gada 1. janvāra Igaunijā kaut ko mainītu, jāveic izglītības,
ieviesīs eiro.
pētniecības lomas un augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvaNākamgad
ra palielināšana tautsaimniecībā.
«jānogriež» 406 miljoni
Tad celsies arī dzīves līmenis valstī.
S.Bērziņa norāda, ka valdībai «Ja Latvijā būtu vairāk tādu uzņētagad veicams svarīgs uzdevums mumu kā, piemēram, zāļu ražotājs
– jāsamazina izdevumi atbilstoši ie- «Grindeks», kura produkcijai ir
ņēmumiem, lai valsts atgūtu uztica- pietiekami liela pievienotā vērtība,
mību un uzņēmēji konkurētspēju. ko rada izglītoti speciālisti un inovāTātad – jākonsolidē valsts budžets. cijas zinātnē, Latvijā vidējā pensija
«2009. gadā valsts no Starptautiskā būtu 380 lati,» ilustrē K.Otersons.

Viņaprāt, viena no iespējām, kas
par maz Latvijā izmantota, ir ES
struktūrfondu finansējums.

Ceļā uz eiro

Ja Latvijai izdotos izpildīt
Māstrihtas kritērijus, kas veicinās
arī stabilitāti un attīstību, varēsim
domāt par eiro ieviešanu. Šobrīd
valdība kā mērķdatumu noteikusi
2014. gada 1. janvāri. «Lai gan eiro
ieviešana nav pašmērķis, tai ir
vairāki pozitīvi aspekti ilgtermiņā.
Patērētāju ieguvums būs caurspīdīga cenu veidošana (konkurence
rada zemākas cenas), un tūristiem
ceļošana kļūs ērtāka un izdevīgāka,
jo nebūs jāmaina nauda un jāmaksā
komisijas maksa. Uzņēmējiem drošāka, lētāka, ērtāka kļūs savstarpējā
tirdzniecība, jo mazināsies valūtas
risks un tiks likvidētas valūtas maiņas izmaksas, kā arī palielināsies
investīciju piesaiste – būs zemākas
procentu likmes un pieejamāki kredīti. Ieguvēja būs arī valsts, jo līdz
ar eiro ieviešanu pieaugs izaugsmes
iespējas caur ārējās tirdzniecības un
investīciju pieaugumu un radīsies
pieejamāki un lētāki finansējuma
avoti, turklāt, kas nav mazsvarīgi,
arī krīžu laikā,» K.Otersons. Viņš
uzsver, ka tas, ka pēc eiro ieviešanas
varētu pieaugt cenas, ir mīts. «Eiro
ieviešanas efekts uz inflāciju ir pētīts, un tas nav pārāk liels. Atšķiras
vienīgi cenu pieaugums precēm un
pakalpojumiem, ko grūti salīdzināt,
piemēram, cenas restorānos, jo
nevar jau pateikt, vai restorāns
Vācijā ir labāks par restorānu
Itālijā,» skaidro R.Otersons. Tāpat
pētījumi ir pierādījuši, ka cilvēki
neatceras objektīvo cenu vietējā
valūtā, viņiem šķiet, ka tā bijusi
zemākā. «Šāds pētījums tika veikts
Itālijā – iedzīvotājiem tika jautāts,
cik liru maksāja kino biļete pirms
eiro ieviešanas. Patieso cenu atcerējās tikai nedaudzi respondenti,»
piebilst S.Bērziņa.

Individualitāte nepazudīs

K.Otersons norāda, ka cilvēkus
māc bažas par to, ka zaudēsim
savu naudu, ka atkal mums būs
sveša nauda. Viņš mierina, sakot,
ka katra valsts drīkst izvēlēties eiro
monētu nacionālo dizainu. «2004.
gadā bija ideju konkurss par to,
ko tad atveidot uz eiro monētām.
Saņēmām vairākus simtus ideju,
bet uzvarēja jēkabpilietes Ilzes
Kalniņas priekšlikums attēlot uz
monētām fundamentālas nacionālās vērtības – valsts ģerboni, tautumeitu un Brīvības pieminekli,»
stāsta speciālists. Tiesa, nokaļot
pirmos paraugus, nācās secināt,
ka monētas izmērs ir par mazu,
lai uz tā varētu atainot Brīvības
pieminekli. Neskatoties uz to,
katras jaunas valsts pievienošanās
Eirozonai ir priecīgs notikums
numismātiem. «Jau tagad mums
raksta interesenti no visas pasaules
un jautā, kad būs iespējams saņemt
eiro ar Latvijas simboliku,» piebilst
Latvijas bankas speciālists.

Nedēļas jautājums
Vai jūsu mājās jau ir sākusies apkures sezona?
Jā, jau sildāmies

www.
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Vēl nē, un dzīvoklī ir auksts
Nē, vēl arī neprasās
Kurinu pats, tāpēc, kad gribu, tad arī iekurinu
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30
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūs esat
apmierināts ar 10.
Saeimas vēlēšanu
rezultātiem?
Ināra, operatore:
– Manuprāt,
rezultāti ir
labi. Gan jau
jaunā valdība
strādās tā, lai
mums visiem
būtu labi. Arī
manis izvēlētā partija ir tikusi diezgan augstu. Tagad visiem, kuri
tika Saeimā, gribas atgādināt, lai
atceras un pilda savus solījumus,
ko izteikuši pirms vēlēšanām.
Ādams, pensionārs:
– Varu teikt
tā: kā bija, tā
būs arī turpmāk. Nereti
uzdod jautājumu: «Kā
dzīvo?» Un
varu atbildēt: «Sliktāk nekā bija,
bet noteikti labāk nekā būs. Visā
visumā vēlēšanu rezultāti ir normāli, lai gan man šķiet, ka valdībā
vajadzētu būt vienam gudram
vīram, kurš tad arī visu nosaka,
nevis tik daudz personām, kam
katrai savas domas, viedoklis. Tad
būtu kārtība.
Vera Petrova,
pensionāre:
– Rezultāti ir
normāli. Arī
vecā Saeima
un valdība
nebija slikta,
protams, cilvēkiem tagad
gribas, lai tā strādātu un uzlabotu
situāciju valstī. Un tieši šiem ievēlētajiem cilvēkiem būtu arī par
to jāgādā.
Miks, hokeja
treneris:
– Vēlēšanu rezultāti mani
apmierina.
Esmu priecīgs, ka līderos ir «Vienotība», Zaļo un
zemnieku savienība. Nekādā
gadījumā negribēju, lai «Saskaņas centrs» uzvarētu. Taču mani
neapmierina vēlēšanu organizatoriskā puse – žēl, ka daudzi
aizgāja nenovēlējuši, jo negribēja
stāvēt rindā.
Evita, studente:
– Protams, ka
rezultāti mani
apmierina.
Daudzi Latvijas iedzīvotāji
domājuši un
vēlējuši tieši
tāpat kā es. Manuprāt, darbs ir
jāturpina tiem, kuri jau strādājuši
līdz šim. Īpaši politikā neiedziļinos, balsošanu uzskatu par
pilsoņa pienākumu – to esmu
izpildījusi.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Bez maksas iespējams veikt
lielo locītavu protezēšanu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde sākusi apzināt personas, kuru
ienākumi nepārsniedz
120 latus mēnesī un
kurām nepieciešama
locītavu vai gūžas
protezēšana, ko pie
šādiem ienākumiem
apmaksā valsts. Šobrīd
Sociālo lietu pārvalde ir apzinājusi tos
cilvēkus, kuri gaida
rindā uz protezēšanu,
taču pieļauj, ka pilsētā
ir iedzīvotāji, kuriem
nepieciešama protezēšana, bet viņi negaida
šajā rindā, baidoties
no augstajām izmaksām. Šādā gadījumā
viņi aicināti interesēties pārvaldē par
iespēju pakalpojumu
saņemt bez maksas.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks
skaidro, ka maznodrošinātajiem,
kuru ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz 120
latus, pienākas ne tikai apmaksāti ārstniecības pakalpojumi,
bet arī plānveida medicīnas
pakalpojumi. «Tostarp šiem cilvēkiem ir iespējama bezmaksas

locītavu un gūžas protezēšana, ko apmaksā valsts,» stāsta
J.Vērzemnieks. Pārvalde šobrīd
ir apzinājusi tos cilvēkus, kuri
gaida rindā uz protezēšanu, taču
lielākā daļa no viņiem neatbilst
nosacījumiem, kas ļauj saņemt
šo pakalpojumu bez maksas.
«Taču mēs pieļaujam, ka pilsētā
ir cilvēki, kuriem vēl šāda palīdzība nepieciešama. Lai izmantotu «Sociālā spilvena» līdzekļus,
lūdzam atsaukties iedzīvotājus,
kuru ienākumi nav lielāki par
120 latiem mēnesī, bet ir nepieciešama šāda operācija. Jo īpaši
gaidām pensionārus ar maziem
ienākumiem, kuri līdz šim nav
veikuši šo manipulāciju tās dārdzības dēļ,» tā J.Vērzemnieks.
Viņš piebilst, ka iespējas saņemt
atvieglojumus protezēšanas operācijai pastāv arī jelgavniekiem,
kuru ienākumi nepārsniedz 150
latus mēnesī. «Ņemot vērā, ka
piešķirtie līdzekļi netiek pilnvērtīgi izmantoti, individuāli
varam izskatīt arī šādus gadījumus un, iespējams, piedāvāt
atvieglojumus. Katrs gadījums
ir individuāli risināms,» tā
J.Vērzemnieks. Interesēties par
šo jautājumu var Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā
pirmdienās no pulksten 8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17 vai pa tālruņiem 63048914,
63007491.

Noteiksim septembra
populārāko sportistu!
(No 1.lpp.)
Sporta servisa centrs šoreiz balsojumam nominējis mototriālistu
Kasparu Vērnieku no Agarska triāla kluba, kurš izcīnījis 2010. gada
Latvijas čempiona titulu triālā.
Šo titulu viņš ieguvis jau ceturto
reizi.
Tāpat par populārākā sportista
titulu šoreiz cīnīsies ūdens motosportists Mārtiņš Lauss no kluba
«Paisums». Viņš Latvijas čempi
onāta kopvērtējumā O-500 klasē
izcīnīja 3. vietu un kļuva par 2010.
gada Lietuvas čempionu.
Pretendentu vidū ir arī cīņu
kluba «Milons» karatists Kalvis
Kalniņš. Viņš septembrī izcīnījis
divas zelta medaļas starptautiskās
sacensībās. Kalvim 1. vieta Somijas
atklātajā karatē čempionātā pieaugušajiem svara kategorijā līdz 67
kilogramiem (sacensībās piedalījās
sportisti no 15 valstīm) un starptautiskajā karatē turnīrā «Budapest
Open 2010» svara kategorijā līdz 67
kilogramiem (sacensībās piedalījās

sportisti no 26 valstīm). Jāpiebilst,
ka šobrīd sportists gatavojas startam pasaules čempionātā, kurš
notiks no 26. līdz 30. oktobrim
Serbijas pilsētā Belgradā.
Par septembra populārākā sportista titulu sacentīsies arī sporta
deju pāris Ervīns Šiļeiko un Kristīne Šiļeiko, kuri pārstāv deju klubu
«Mītava». Šis pāris ieguva 1. vietu
Jelgavas domes kausā jauniešiem
un junioriem Latīņamerikas dejās
un standartdejās junioru II (95
– 96) D klasē.
Pirmo reizi cīņā par populārākā
sportista titulu iesaistīsies Aleksandrs Verškovs no virves vilkšanas kluba «Ozoli». Viņš un viņa
pārstāvētā komanda ieguva 2010.
gada Latvijas čempiona titulu, kā
arī ieguva 5. vietu pasaules klubu
komandu čempionātā.
Balsojums noslēgsies 18. oktobrī
pulksten 17, bet 19. oktobrī Jelgavas domē tiks sveikti gan septembra sporta laureāti, gan septembra
populārākais sportists.
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Darbu sāk
«Lediņu bitītes»

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē,
ka vēl šodien un rīt, 7. un 8. oktobrī, pilsētniekiem uzturā ieteicams
lietot vārītu ūdeni. Tas tāpēc, ka
vakar un aizvakar, 5. un 6. oktobrī,
veikta dzeramā ūdens apgādes
sistēmas profilaktiskā dezinfekcija
– hlorēts pilsētas ūdensvada tīkls.
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors
Gvido Gudelis informē, ka hlorēšana
veikta, bet tās sekas būs jūtamas līdz
nedēļas beigām. Viņš skaidro, ka ūdens
piegāde šajās dienās traucēta netiks,
bet hlorēšanas periodā to ieteicams
lietot vārītu, jo iespējama nepatīkama
smaka. «Jelgavas ūdens» atvainojas
pilsētas iedzīvotājiem par sagādātajām
neērtībām.

Jelgavniece Ilze Štrēma ir priecīga, ka tagad bērns nebūs jāvadā uz Montesori nodarbībām
Rīgā, bet speciālista konsultācijas pieejamas tepat Jelgavā. «Arī taktilā stimulācija ir ļoti laba
metode, kas noteikti palīdzēs manam bērnam uzlabot veselību,» jau pirmajā nodarbībā «Lediņu
Foto: Ivars Veiliņš
bitītēs» atzina mamma I.Štrēma.
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Daudzfunkcionālajā atbalsta centrā (DAC), kas atrodas
bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnē
«Lediņi», darbu sācis
jauns pulciņš bērniem
ar īpašām vajadzībām
– «Lediņu bitītes». Te
veselību veicinošās un
izglītojošās nodarbībās trīs reizes nedēļā
piedalās pirmsskolas
izglītības iestādes «Rotaļa» bērni, Jelgavas
Speciālās pamatskolas
un Jelgavas 1. speciālās internātpamatskolas audzēkņi.
Otrdien centrā notika pirmā
iepazīšanās nodarbība, uz kuru
bija ieradušies vairāk nekā
desmit Speciālās pamatskolas
skolēni un vecāki. Bērni jau pirmajā dienā, kopīgi ēdot kliņģeri,
atzina, ka viņiem šeit patīk. «Tā
ir lieliska iespēja, kuru nedrīkst
neizmantot. Līdz šim pie Mon
tesori pedagoga braucām uz
Rīgu, taču tas ir dārgi un laikietilpīgi. Beidzot šāds speciālists
būs tepat pie mājām un, galvenais, ar manu bērnu strādās
visa mācību gada garumā,» tā

mamma Ilze Štrēma. Līdzīgās
domās ir arī mamma Zita Šteinmane. «Montesori pedagogu
Latvijā nav daudz, tieši tālab
mūsu ģimene ir priecīga, ka arī
Jelgavā tagad ir šāds speciālists.
Jo vairāk nodarbību, jo labāk
bērna veselībai,» tā mamma.
«Jundas» direktore Ilze Jaunzeme stāsta, ka «Lediņu bitītes»
strādās trīs reizes nedēļā – otrdienu, ceturtdienu un piektdienu pēcpusdienās. «Otrdienās
un ceturtdienās bērniem būs
iespēja apmeklēt Montesori
pedagoģijas kabinetu. Kamēr
speciālists strādās ar dažiem
bērniem, pārējie varēs uzturēties Brīvā laika istabā, spēlēt
attīstošas spēles, veidot radošus
darbus vai vienkārši rotaļāties.
Protams, tas notiks pedagoga
uzraudzībā. Piedalīties aicināti
arī vecāki,» stāsta I.Jaunzeme.
Bet piektdienās būs atvērts taktilās stimulācijas kabinets, kurā
uz pārmaiņām pedagogs strādās
ar vienu diviem bērniem, bet
pārējie tikmēr darbosies Brīvā
laika istabā. Ar bērniem strādās Montesori pedagoģe Irēna
Dominiece, taktilās stimulācijas
speciāliste Spīdola Ozoliņa un
pedagoģe Inta Anstrate.
«Jundas» direktore skaidro,
ka izstrādāta īpaša darba sistēma – proti, otrdienās un piekt-

dienās pēc skolas uz «Lediņiem»
ar projektā iegādāto «busiņu»
pēc speciāla grafika tiks nogādāti
Speciālās pamatskolas bērni ar
īpašām vajadzībām, lai piedalītos
nodarbībās. Bet ceturtdienās uz
DAC brauks bērni no «Rotaļas»
un Jelgavas 1. speciālās internātpamatskolas. «Šādu kārtību
esam izstrādājuši, jo lielākā daļa
bērnu, kuriem ir nepieciešamība
pēc šīm nodarbībām, jau mācās
kādā no speciālajām izglītības
iestādēm. Taču mēs pieļaujam,
ka pilsētā ir vēl citi bērni, kuru
vecāki labprāt gribētu, lai bērns
ar īpašām vajadzībām pēcpusdienas pavadītu pie mums «Lediņos», uzlabojot savu veselību
un izglītojoties. Šādā gadījumā
aicinu zvanīt mums uz «Jundu»
– izskatīsim iespējas, kā varam
palīdzēt,» tā I.Jaunzeme. Direktori var sazvanīt pa tālruni
63023893. Maksa par nodarbībām mēnesī ir pieci lati. Ņemot
vērā pašreizējo situāciju, kad
budžetā paredzēti līdzekļi tikai trim jauniem pedagogiem,
«Junda» aicina pievienoties
arī brīvprātīgos, kuri labprāt
palīdzētu pedagogam pieskatīt
bērnus centrā. I.Jaunzeme piebilst, ka brīvprātīgajiem pastāv
iespēja iziet arī īpašus kursus un
saņemt sertifikātu, lai strādātu
ar šiem bērniem.

Pieejamas atbalsta personāla konsultācijas
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek pārdots mutiskā izsolē neapbūvēts zemes gabals Pērnavas ielā 24A, Jelgavā, kadastra apzīmējums 09000360329,
platība 705 m².
1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 4230 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit lati).
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas
dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam.
5. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu). Solīšana notiek ar augšupejošu
soli pa vienam solim.
6. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas.
7. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 423.
8. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
9. Izsole notiks 2010. gada 11. decembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz 2010. gada 7. decembrim plkst.16
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un
no 13 līdz 17, piektdienas – brīvas. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņas
pa tālruņiem 63005514, 22020014.

Jelgavas Izglītības pārvalde arī šajā mācību
gadā turpina skolēniem
un vecākiem piedāvāt
atbalsta personāla konsultācijas. Proti, bez
maksas bērniem kopā
ar vecākiem apmeklēt psihologu, sociālo,
speciālo pedagogu vai
logopēdu. Konsultācijas
šajā mācību semestrī
tiks piedāvātas oktobrī
un novembrī.
Kā atzīst Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste bērnu tiesību
aizsardzībā Līvija Vilcāne, to,
ka atbalsta personāla palīdzība
nepieciešama, pierāda gan apmeklējuma rādītāji pagājušajā mācību
gadā, gan jau šajā nedēļā notikusī
psihologu konsultācija. «Piepra-

sītākie, protams, ir psihologi un
speciālie pedagogi. Tieši tālab aicinām vecākus, kuriem vajadzīga
konsultācija pie šiem speciālistiem,
jau laikus pierakstīties uz vizīti,» tā
L.Vilcāne. Jāpiebilst, ka atbalsta
personāls nav domāts tikai skolas
vecuma bērniem – speciālisti konsultē arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un viņu vecākus.
«Tāpēc ir divi speciālisti, no kuriem
viens specializējies darbam ar

pirmsskolas vecuma bērniem, otrs
– ar skolas vecuma,» tā L.Vilcāne.
Uz konsultācijām var ierasties
norādītajā pieņemšanas laikā,
taču ieteicamāk būtu iepriekš
pieteikties, sazinoties pa tālruni
63012460, lai optimāli izmantotu
pieņemšanas laiku. Visas konsultācijas pie speciālistiem ir bez maksas. Konsultācijas notiek Jelgavas
Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22,
303. kabinetā.

Speciālisti

Vārds, uzvārds

Psihologi

Ludmila Soldatenoka
01.11.2010.
Ilze Brakmane
Alla Eihvalde
11.10.2010.
Ruta Grubinska
08.11.2010.
Biruta Brēdiķe
18.10.2010.
Anna Briģe-Brigmane		
Inga Staune
15.11.2010.
Rita Krūmiņa
Mārīte Ledaine
25.10.2010.
Sandra Opaļeva
22.11.2010.

Sociālie
pedagogi
Speciālie
pedagogi
Logopēdi

Datums

Laiks
17 – 19
17 – 19
17 – 19

17 – 19

Uz konsultāciju var iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 63012460.

 Jelgavas Pensionāru biedrība
sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu «Ekspresis»,
paredzot pilsētā izveidot ātrās
reaģēšanas vienību, kas palīdzētu
vientuļiem jelgavniekiem. Šobrīd
Pensionāru biedrība aicina pieteikties brīvprātīgos – aprūpētājus,
kuri vēlētos piedalīties projekta
aktivitāšu ieviešanā un gūt nozīmīgu
pieredzi alternatīvo sociālo pakalpojumu jomā. «Sagaidām pieteikumus gan
no studentiem (prakses piedāvājums),
gan no jebkura interesenta, kas vēlas
palīdzēt vientuļajiem jelgavniekiem,
kuriem nepieciešama palīdzība,» tā
M.Kolneja. Brīvprātīgajiem tiek piedāvātas apmācības, lai veiktu darba uzdevumu; būs nodrošināta iespēja gūt
pieredzi sociālo pakalpojumu jomā;
darbam nepieciešamie materiāli (uz
projekta laiku – velosipēds un komunikāciju nodrošinājums). Pieteikumus
no interesentiem biedrība gaida līdz
29. oktobrim. Tas jāsūta Pensionāru
biedrībai pa e-pastu: marikalns@
inbox.lv. Sīkāku informāciju var iegūt
pa tālruni 63024428 (pirmdienās,
otrdienās un ceturtdienās no pulksten
10 līdz 13).
 Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC) 20. oktobrī
no pulksten 14 aicina apmeklēt
Uzņēmēju stundas. Proti, ikvienam
uzņēmējam tiek dota iespēja individuālās konsultācijās tikties ar sešu
banku pārstāvjiem. Individuālajām
konsultācijām gan iepriekš jāpiesakās. «Uzņēmēju stundā pie sevis esam
uzaicinājuši sešu banku pārstāvjus.
Tieši ar šīm bankām, kā uzņēmēji norādījuši aptaujā, viņi visvairāk sadarbojas.
Uzņēmējiem individuālās konsultācijās
dodam iespēju šajā dienā tikties ar dažādu banku pārstāvjiem un izzināt sev
neskaidros jautājumus,» tā JRPIC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone. Pasākumā piedalās
Hipotēku banka, «Swedbank», SEB
banka, Latvijas Krājbanka, «Nordea»
un banka «Citadele». Uzņēmēji gan
iepriekš aicināti pieteikties pa tālruni
63012155, 63012169, 28342419
vai e-pastu: liga.mikelsone@pic.
jelgava.lv.
 Rīgas Tālmācības vidusskola ar
portāla Uzdevumi.lv starpniecību
rīko skolēnu erudīcijas sacensības,
piedāvājot ikvienam 9. – 11. klašu
skolēnam pārbaudīt skolā iegūtās
zināšanas. Erudīcijas sacensību
uzvarētājs saņem vērtīgu balvu
– portatīvo datoru. Erudīcijas sacensības notiks divās kārtas. Pirmā kārta
sākās 1. oktobrī un turpināsies līdz 1.
decembrim. Tajā skolēniem portālā
Uzdevumi.lv jāizpilda trīs testi, kuros
iekļauti uzdevumi no ikdienā skolās
apgūstamajiem mācību priekšmetiem.
Jau pirmajā kārtā tiks noskaidroti
desmit erudītākie skolēni, kuriem būs
iespēja tālāk sacenties par galveno balvu. Erudīcijas sacensību otrā kārta notiks 10. decembrī Uzdevumi.lv birojā,
kad klātienē tiks noskaidrots erudīcijas
sacensību uzvarētājs, kurš saņems arī
galveno balvu. Vairāk par konkursu
lasiet portālā: www.uzdevumi.lv.

Ritma Gaidamoviča

Kļūdas labojums
Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» 30.
septembra numura rakstā «Polik
līnikā strādā telefonoperators»
ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt:
«Jelgavas poliklīnikas mājas lapa ir
www.jelgavaspoliklinika.lv.»
Atvainojamies iedzīvotājiem un
poliklīnikas administrācijai.
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Tilts pāri Driksai, gājēju promenāde gar upes krastmalu
ar izbūvētām laivu piestātnēm, kafejnīcām un suvenīru
veikaliņiem, iespējams, arī strūklaka – tāds varētu izskatīties
Čakstes bulvāris. Tiesa gan – tehniskā projekta izstrādes gaitā nianses varētu mainīties, taču jau tagad zināms, ka tuvāko trīs gadu laikā
Jelgavā tiks rekonstruēts Čakstes bulvāris, Raiņa iela
un daļa Lielās ielas.

Vizualizācija – SIA «3C»

Vērienīgas pārmaiņas gaida pilsētas centru
 Sintija Čepanone

Rekonstruēta Raiņa iela, sakārtots Lielās ielas atlikušais
posms, kas no vienkāršas
tranzīta ielas pārvērsts par
tūristiem un jelgavniekiem
saistošu pilsētas daļu, atjaunots un labiekārtots Čakstes
bulvāris ar gājēju promenādi,
pa kuru dodoties pavērsies
skats uz Driksu un Lielupi,
jauns gājēju tilts pār Driksu
– tās ir tikai dažas ieceres,
ko pilsētas centrā paredzēts
īstenot tuvāko trīs gadu
laikā. Pašlaik vēl turpinās
tehniskā projekta izstrāde,
taču jau tagad zināms, ka šī
pilsētas daļa kļūs par vienu
no pievilcīgākajām Jelgavas
vizītkartēm.
Pērn rudenī Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas Koordinācijas padomē tika apstiprināta
Jelgavas pašvaldības iecere sakārtot
Lielās ielas posmu no Dambja ielas līdz
tiltam, Raiņa ielu, kā arī Čakstes bulvāri
vairāk nekā 3,5 kilometru kopgarumā,
piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzekļus. Drīz pēc tam
sākās tehniskā projekta izstrāde, bet
jau oktobra beigās šo projektu plānots
iesniegt ministrijā, lai nākamgad varētu
sākties reāli darbi. Projekta plānotās
kopējās izmaksas tiek lēstas 10 – 12 miljonu latu apmērā, tostarp 85 procenti
ir ERAF finansējums, bet 15 procenti
– pašvaldības līdzfinansējums.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
akcentē, ka, plānojot darbu grafiku,
vērā tiks ņemti vairāki apstākļi, tostarp
tas, lai šo ielu rekonstrukcija radītu pēc
iespējas mazāk neērtību iedzīvotājiem.

Darbi notiks trijos posmos

Kā stāsta G.Osīte, pašvaldība, piesaistot ERAF līdzekļus, tuvāko trīs
gadu laikā realizēs projektu «Ielu
infrastruktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana». «Šī projekta gaitā paredzētie rekonstrukcijas
darbi sadalīti trijās daļās: Lielās ielas
sakārtošana posmā no Dambja ielas
līdz Driksas tiltam, Raiņa ielas rekonstrukcija visā garumā jeb no Tērvetes
ielas līdz Čakstes bulvārim un Čakstes
bulvāra rekonstrukcija no Raiņa ielas
līdz pat tirgum,» norāda G.Osīte. Viņa
uzsver, ka šo ielu rekonstrukcija noritēs
paralēli ūdensvada un kanalizācijas
rekonstrukcijas otrajai kārtai, ko ar
Kohēzijas fonda atbalstu īsteno SIA
«Jelgavas ūdens».
Tieši tādēļ darbu izpildes laiki tiks
saskaņoti ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.
«Ņemot vērā lielo darbu apjomu un
to nozīmīgumu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, šis ir ļoti komplicēts
projekts. Pašlaik šīs komunikācijas,
tostarp lietus ūdens kolektori, ir ļoti
sliktā stāvoklī un atbilst Jelgavas
pilsētbūvnieciskajai struktūrai pirms
simts gadiem, kad virkne ēku vēl nebija
uzbūvētas, tādēļ sanāk, ka lietus ūdens
kanalizācijas sistēma pašlaik ved caur
daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kas
apgrūtina to ekspluatāciju un apsaimniekošanu. Pēc rekonstrukcijas tā tiks
izbūvēta pa ielām,» situāciju raksturo
G.Osīte.

Raiņa ielā uzlabos ielas stāvokli

Īstenojot projektu, liela uzmanība
tiks pievērsta ne tikai braukšanas apstākļu uzlabošanai, bet arī katras ielas
telpiskajam izskatam, lai, akcentējot
īpašo katrā ielā, radītu pilsētas vizītkarti. Tiesa gan – mazāk ar dažādām
arhitektūras formām tiks papildināta

Raiņa iela, taču arī tā piedzīvos būtiskas
pārvērtības. Proti, tā tiks rekonstruēta
visā garumā – no Tērvetes ielas līdz
Čakstes bulvārim.
«Raiņa iela atsevišķos posmos – gan
brauktuve, gan gājēju ietves – pašlaik
ir kritiskā stāvoklī, taču, to sakārtojot,
līdztekus ūdensvada un kanalizācijas izbūvei notiks visu komunikāciju, tostarp
ārējā apgaismojuma, rekonstrukcija.
Abpus ielai tiks izbūvētas arī gājēju
ietves, izveidots veloceliņš, kā arī nedaudz mainīta krustojumu ģeometrija,
lai uzlabotu satiksmes drošību tajos,»
stāsta Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja. Tādējādi būtiskākie
darbi Raiņa ielā būs saistīti ar ielas
tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Lielajā ielā tiks mainīta noskaņa

Savukārt Lielajā ielā posmā no
Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim
līdztekus komunikāciju un ceļa seguma
rekonstrukcijai mainīta tiks arī apstādījumu koncepcija, kā arī ielas kopējā
noskaņa.
G.Osīte norāda, ka pašlaik vēl tiek
meklēts piemērotākais risinājums Lielās ielas vizuālajam izskatam, taču ieskicēta ideja par šīs ielas pārveidošanu no
vienkāršas tranzīta, «caurskrejamas»
ielas uz tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem pievilcīgu objektu. «Tā ir mūsu
pilsētas galvenā iela, pa kuru braucot
vismaz pašlaik ir grūti gūt priekšstatu
par Jelgavu. Tieši tādēļ tiek meklētas
iespējas, kā mainīt šī ielas posma telpisko izskatu, padarīt to atraktīvāku,»
tā pārvaldes vadītāja, norādot, ka viena
no iespējām ir apstādījumu koncepcijas
maiņa. Visticamāk, tiks koriģēta liepu
aleja abpus ielai, tādējādi ielu vizuāli
paplašinot. «Aktuāls gan ir jautājums,
ko darīt ar namu fasādēm, kas tādējādi
pavērsies skatam. Iespējamie risinājumi
tiks meklēti tehniskā projekta izstrādes

gaitā,» tā viņa. Savukārt kā tūristiem,
tā vietējiem iedzīvotājiem saistošas
varētu būt izveidotās stāvvietas šajā
ielas posmā, kas ļautu caurbraucot ērti
apstāties, novērtējot tuvumā esošos
apskates objektus, uzkavēties izveidotajās kafejnīcās, veikaliņos. Tādējādi
arī tiktu atbalstīta uzņēmējdarbība
mūsu pilsētā.
G.Osīte atgādina, ka ar laiku iecerēts
pārveidot arī Hercoga Jēkaba laukumu,
bet tas nenotiks šī projekta realizācijas
gaitā. Taču Lielā iela tiks rekonstruēta
tā, lai perspektīvā tā nekontrastētu ar
mūsu pilsētas centrālo laukumu.
«Gribu gan uzsvērt, ka šajā ielas posmā netiks mainīts luksoforu skaits, arī
gaismas signālu intervāls tiks plānots
tā, lai cauri pilsētai varētu izbraukt bez
liekas kavēšanās,» tā pārvaldes vadītāja.
Jāpiebilst, ka pēc Lielās ielas posma
no Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim
rekonstrukcijas cauri Jelgavai autovadītāji varēs izbraukt pa vienlaidus rekonstruētu ielu – Rīgas ielas rekonstruēta
jau iepriekš, šogad darbi noslēgušies
daļā Dobeles šosejas un Lielās ielas, nākamā gada laikā tiks pabeigta Dobeles
šosejas posma līdz Svētes upes tiltam
rekonstrukcija, bet pēc tam – atlikušais
Lielās ielas posms.

Gājēju tilts un promenāde pie upes

«Izbūvējot aizsargdambi Lielupes
labajā krastā un to sakārtojot, uzskatāmi varam novērtēt vienu no mūsu
pilsētas lielākajām bagātībām – upes,
tādēļ ir tikai pašsaprotami, ja šo darbu
pašvaldība turpina. Jelgavnieki ir pelnījuši iespēju ērti piekļūt pie ūdeņiem
un iespēju no krasta nesteidzīgi baudīt
ainavu,» ideju par vērienīgajiem Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbiem
pamato G.Osīte.
Konkursā par tehniskā projekta
izstrādi šiem darbiem uzvarēja SIA

«3C», un vizualizācijas uzmetumā
projektētāji Čakstes bulvārī piedāvā
izveidot rekreācijas zonu. Kaut arī
galīgais risinājums vēl nav izstrādāts,
iecerēts, ka Čakstes bulvāra posmā no
Raiņa ielas līdz tirgum gar upes krastu
tiks izveidota gājēju promenāde ar soliņiem un atpūtas vietām divos līmeņos
– vienā līmenī ar ielu un vienā līmenī
ar upes krastu –, taču transporta kustības iespējas paliks nemainīgas. «Veidojot promenādes, svarīgs ir apstāklis,
lai pie Driksas tilta nebūtu pārrāvuma
un gājēji varētu turpināt ceļu līdz pat
Ausekļa ielai. Viens no risinājumiem
– gājēju pontontiltiņa izbūve zem Driksas tilta, taču arī transporta satiksme,
visticamāk, tiks organizēta tā, lai gājēji
varētu šķērsot arī Lielo ielu.»
Kā viens no interesantākajiem arhitektūras elementiem šajā pilsētas
daļā būs gājēju tilts uz Pasta salu, kas
iecerēts teju kā Driksas ielas turpinājums. «Gluži Driksas ielas turpinājumā
tas nesāksies, jo tam traucē vairākas
ēkas, tādēļ tilts tiks izbūvēts no pagalma pāri Čakstes bulvārim, Driksai
un noslēgsies Pasta salā,» ieceri atklāj
G.Osīte. Veicamo darbu nianses tiks
koriģētas tehniskā projekta izstrādes
gaitā.
Projektā iezīmēti arī citi arhitektūras elementi, piemēram, strūklaka
Driksā, laivu piestātnes, kafejnīcu un
suvenīru veikaliņu vietas uz paaugstinājumiem. G.Osīte skaidro, ka daļa
no šiem arhitektoniski telpiskajiem
elementiem tiks izbūvēti, realizējot
šo projektu, bet daļai vajadzēs meklēt
iespējas, kā piesaistīt uzņēmēju iniciatīvu un papildu finansējumu. «Taču
svarīgākais, ka būsim sakārtojuši
Driksas krastmalu, radījuši atpūtas
iespējas vietējiem iedzīvotājiem un
priekšnosacījumus daudzveidīgākai
tūrisma attīstībai,» uzsver G.Osīte.
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Gatavojas pasaules
čempionātam
Gatavojoties pasaules
čempionātam, karatists Kalvis Kalniņš piedalījās sacensībās «Budapest Open 2010»,
kur izcīnīja zelta medaļu. K.Kalniņš
startēja kategorijā līdz 67 kilogramiem
un tikās ar Jelgavā zināmu Ungārijas
karatistu Ādamu Kovāču. Šajā duelī uzvarēja jelgavnieks un turpināja cīņu par
zeltu, Ā.Kovāčs ieguva bronzas medaļu.
Arī nedēļas nogalē Kalvim ir treniņsacensības Austrijā, bet oktobra beigās
viņš piedalīsies pasaules čempionātā. Šī
K.Kalniņam būs dubulta debija – pirmo
reizi viņš startēs pieaugušo konkurencē
un pirmo reizi arī šajā svara kategorijā.
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«Eiropā gāja slikti»

Zelta vietā ģipsis

Vēl var pieteikties

No savām pirmajām starptautiskajām
sacensībām atgriezies šahists Kārlis Daģis –
viņš piedalījās Eiropas Jauniešu čempionātā
šahā vecuma grupā līdz 18 gadiem. K.Daģis
aizvadīja deviņas spēles un ieguva divus
punktus. Lai gan pirms došanās uz Gruziju
ne sportists, ne viņa treneris Viktors Krūmiņš
pārāk lielas cerības neloloja, treneris uzskata,
ka šoreiz viņa audzēknis nostartējis diezgan
slikti. «Gāja slikti. Sagatavošanās posms bija
par īsu, jo par iespēju braukt uz čempionātu
uzzinājām tikai mēnesi pirms tā. Savukārt
Gruzijā par sevi lika manīt uztraukums, un
Kārlis pielaida vairākas muļķīgas kļūdas,»
tā treneris. Tomēr galvenais ir sasniegts
– K.Daģis pārbaudījis savus spēkus, sapratis
savas kļūdas un nu varēs izlemt, vai turpināt
nodarboties ar šahu vai tomēr nē.

Ne tā, kā bija
cerēts, debijas
pasaules čempionātā ūdensmotocikliem
veicās Lienei
Allerei. Viņa
pirmdien treniņā neveiksmīgi
piezemējās un traumēja potīti, bet vēlāk
rentgens uzrādīja, ka tā ir lauzta. Lai gan
līdz ar to čempionāts Lienei beidzās,
viņa nezaudē optimismu. «Šogad no
pasaules čempionāta mājās pārvedīšu
zelta ģipsi, bet nākamgad jau zelta medaļu,» viņa smej. Jāpiebilst, ka pasaules
čempionāts notika ASV un šī L.Allerei
būtu debija šāda mēroga sacensībās.

Pagarināta pieteikšanās Jelgavas Sporta
servisa centra (SSC) kausa izcīņai basketbolā vīriešiem. Vienības, kuras to vēl nav
paspējušas paveikt, pieteikties var vēl līdz
11. oktobrim. Šobrīd dalību turnīrā apstiprinājušas četras komandas – 2010. gada
Jelgavas čempionāta bronzas medaļu ieguvēji «Valauto», veterānu komanda «Doks»,
spēcīgā «Olaine» un perspektīvā «Salaspils».
Mutisku piekrišanu spēlēšanai SSC kausa
izcīņā devušas vēl vairākas komandas.
Lai piedalītos turnīrā, vajag komandu ar
spēlētājiem, atbildīgo personu vai treneri.
Turnīram jāpiesakās pie galvenā tiesneša
Valda Ilmera, zvanot pa tālruni 29269718,
ierodoties Jelgavas Sporta servisa centrā
(Raiņa ielā 6) vai arī sūtot pieteikumu pa
e-pastu: semis@inbox.lv.

Trīs uzvaras trīs spēlēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Lieliski debijas sezonu
virslīgā iesākusi Jelgavas
hokeja komanda «Zemgale/JLSS» – trīs uzvaras
trīs spēlēs. «Domāju, ka
šīs uzvaras esam guvuši
ne tik daudz meistarības
dēļ, cik ar cīņassparu un
pašatdevi laukumā. Tāpēc
arī galvenais, ko vērtēju, ir
spēlētāju attieksme. Man
vajag, lai viņiem acis degtu,» tā jaunās komandas
sniegumu vērtē treneris
Ronalds Ozoliņš.

sadarbību,» norāda treneris.

Trenē mazākumu

Trīs spēlēs jelgavnieki iemetuši
desmit vārtus, bet ielaiduši četrus.
R.Ozoliņš uzskata, ka komanda ir
diezgan sabalansēta – aizsargi ir
pieredzējuši, uzbrucēji ir perspektīvi, vārtsargs – ļoti labs un stabils.
Tomēr līdz šim vairāk nācies spēlēt
skaitliskajā mazākumā, tāpēc arī
treneris īpašu uzmanību velta tieši
mazākuma taktikas un shēmu izstrādei. «Ierasti komandas vairāk
atstrādā vairākumu, bet es domāju,
ka, ja spēlētāji ir individuāli prasmīgi, viņi to nospēlēs tik un tā. Tāpēc
vairāk trenējamies, kā spēlēt mazāKo m a n d a i r j a u n a , t ā p ē c p a - kumā – kur spēlētājiem stāvēt, kādas
gaidām treneris
pozīcijas ieņemt,
2010./2011. gada čempionātā
izvairās uzteikt
lai drauds mūsu
aizvadītās spēles
vai pelt kādu no
vārtiem nāktu no
s p ē l ē t ā j i e m . Vi - «Zemgale/JLSS» – «Rīga/LSPA» 3:1
pēc iespējas mazāk
ņaprāt, ikvienam «Zemgale/JLSS» – HK «Ogre» 5:2
bīstamām vietām,»
vēl daudz jāstrādā «Zemgale/JLSS» – «Liepājas metalurgs 2» 2:1 skaidro treneris.
pie individuālās
meistarības celšanas, bet tajā pašā Bez psiholoģiskā presinga
laikā arī pie komandas taktikas.
Vienā no trim spēlēm mūsu hokejis«Čempionāts ir sācies, un spēles ti uzvaru izcīnīja pēcspēles metienos
notiek apmēram ik pēc trim četrām jeb bullīšos. R.Ozoliņš gan piebilst,
dienām, tāpēc daudz jāstrādā arī pie ka Latvijas čempionātā sistēma ir
taktikas. Nu nevar komanda iziet uz citādāka nekā citos čempionātos
ledus, paļaujoties tikai uz spēlētāju un pēc aizvadītiem trīs periodiem
individuālajām prasmēm, netrenējot nav papildlaika, bet tikai bullīši
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

līdz pirmajam iemestajam. «Mums
ir pāris ļoti tehnisku puišu, kuri šo
elementu ir izkopuši. Viņu prasmes
tad varam arī izmantot,» tā treneris.
Viņš uzsver, ka spēlētājiem, kuri izpilda bullīšus, cenšas neuzlikt pārāk
lielu psiholoģisko slogu, jo spēle jau
ir noslēgusies ar neizšķirtu un viens
punkts nopelnīts.

komplektēta, treneris skaidro, ka
sezonas laikā sastāvs var mainīties,
jo divi trīs cilvēki var «staigāt». «Ir
iespējams, ka kāds hokejists, kura
meistarība neapmierina kādu no
citiem klubiem, atnāk pie mums un
pilnībā te iederas, tāpēc apgalvot,
ka sastāvs ir nemainīgs, nevar,» tā
treneris. Neskatoties uz to, viņš uzskata, ka komandai «Zemgale/JLSS»
Sezonas laikā var
ir potenciāls un turpmāk gaidāms
staigāt 2 – 3 spēlētāji
tikai progress, kas nāks ar smagu
Lai gan šķiet, ka komanda ir no- darbu un pieredzi.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»

OKTOBRĪ

Kursi

07.10. - 11.11. Veidojam filmu
12.10. - 14.12. Šuj un modelē pati
12.10. - 21.12. Mājas interjers komfortam un labsajūtai
13.10. - 22.12. Adobe Photoshop
13.10. - 02.03. Florista darba pamati
20.10.

Foto: Ivars Veiliņš
Sezonas pirmajā spēlē pret «Rīga/LSPA» mūsu hokejisti izcīnīja uzvaru, bet tad vēl
neviens pat iedomāties nevarēja, ka šī panākumu sērija turpināsies.

Uzņēmēju stundas

SIA «VEGA 1 serviss» aicina darbā:
Aukstumiekārtu mehāniķi
Darba pienākumi:
• veikt inženiertehnisko sistēmu servisa apkalpošanas, remonta un avāriju novēršanas
darbus aukstumiekārtām;
• sagatavot un parakstīt ar klientu dokumentus saistībā ar objektā pavadīto laiku un
izpildītajiem darbiem (darbu akts).
Prasības kandidātiem:

21.10. - 19.04. Vācu valoda - pamata līmenis, A2

• pieredze līdzīgā amatā;
• vēlams sertifikāts darbībām ar aukstuma
aģentiem;
• pieredze darbā ar automātiku tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

25.10. - 01.11. Lietvedība

Uzņēmums piedāvā:

25.10. - 14.03. No puķu dobes līdz daiļdārzam

• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darba automašīnu.

20.10. - 07.02. Vācu valoda - pamata līmenis, A1
21.10. - 22.12. Datordizaina pamati

Mikrouzņēmuma nodoklis
26.10.
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2

uzņem bērnus no 1,5 līdz 5 gadu
vecumam grupās ar latviešu valodas
apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālrunis: 29379286, 63026815.
www.saulitesrakari.lv

SIA «Anna Assistance»
Piedāvājam darbu tirdzniecības inženierim
darbam ar industriālajām apkures iekārtām

28.10. - 28.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

 7. oktobrī pulksten 14 – 1. līgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – FB «Gulbene
2005» (ZOC).
 9. oktobrī pulksten 9 – Jelgavas pilsētas
atklātās sacensības makšķerēšanā no laivas
«Lielupes līdaka 2010» (Lielupē, aiz airēšanas
bāzes Pils salā).
 9. oktobrī pulksten 9 – «Sport 2000 rudens futbola izaicinājums bērniem», 6. posms
(ZOC).
 9. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā, 10. kārta, Otrais Andra
Maska piemiņas kauss (Jelgavas 6. vidusskolā).
 9. oktobrī pulksten 11 – LJBL spēles zēniem
(Jelgavas Sporta hallē).
 10. oktobrī pulksten 11 – LJBL spēles
meitenēm (Jelgavas Sporta hallē).
 13. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas čempionāts hokejā virslīgā: «Zemgale/JLSS» – «SMS
Credit » (Krājbankas ledus hallē).
 15. oktobrī pulksten 14.30 – Jelgavas skolu
olimpiskās stafetes peldēšanā (LLU baseinā).
 15. oktobrī pulksten 19 – BBL Izaicinājuma
kauss: «Zemgale» – «Alytus» (Lietuva) (ZOC).
 17. oktobrī pulksten 14 – LMT virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – FC «Tranzīts» (ZOC).
 17. oktobrī pulksten 16 – «Schenker»
līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava»
– «Kaļiņingrada» (ZOC).
 19. oktobrī pulksten 10 – Netradicionālās
stafetes skolu komandām (Jelgavas Sporta
hallē).
 20. oktobrī pulksten 19 – LBL čempionāts
1. divīzijā: «Zemgale» – «Valmiera» (ZOC).
 20. un 21. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde: basketbols
(1997. – 1998. gadā dzimušajiem) (Jelgavas
4. vidusskolā).
 22. oktobrī pulksten 10 – Netradicionālās
stafetes skolu komandām (Jelgavas Sporta
hallē).
 22. oktobrī pulksten 17 – LBL čempionāts
2. divīzijā: «Zemgale/LLU» – «Rīdzene» (ZOC).
 22. oktobrī pulksten 19.15 – LBL čempionāts 1. divīzijā: «Zemgale» – BA «Turība»
(ZOC).

Meklē darbu
Pensionāre var pieskatīt bērnu, vēlams no
2 gadu vecuma, Pārlielupes pusē. Tālrunis
25967466.
Vīrietis (42) meklē pastāvīgu darbu. Ir B,
C, D1 kategorijas autovadītāja apliecība.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis
26084566.
Divi celtnieki – jebkuru darbu. Tālrunis
28898206.
Tīru skursteņus, cukmūrīšus. Tālrunis
25438673.
Meklēju darbu celtniecībā, flīzēšanā, krāsošanā, veicu visus iekšējās apdares darbus.
Jelgavā. Tālrunis 29987357.
Masieris meklē darbu gan salonā, gan
privāti. Dažādi veidi. Tālrunis 29649375
(Aleksandrs).

Piedāvā darbu
Vajadzīga auklīte 1 gadu un 2 mēnešus
vecai meitiņai Satiksmes ielas rajonā. Uz
pilnu darba nedēļu. Tālrunis 29472905.
Uzņēmums piedāvā darbu celtniecībā.
Latviešu valodas prasme obligāta, ar
kaitīgiem ieradumiem netraucēt. Darba
apmaksa – līdz 20 LVL/dienā. Pieredze
obligāta. Tālrunis 27560908.

Prasības kandidātam:
• augstākā tehniskā izglītība;
• labas angļu valodas zināšanas;
• iniciatīva un atbildība;
• spēja mācīties;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

CV sūtīt uz e-pastu: serviss@vega1.lv,
tālrunis 63489244.

• labus darba apstākļus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• izaugsmes iespējas.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz
e-pastu: office@anna-assistance.lv.
Tālrunis., fakss: 63022034,
mob. +371 29455125

27.10. - 16.02. Krievu valoda - pamata līmenis, A1
27.10. - 16.02. Lietuviešu sarunvaloda

Sporta pasākumi

Skaistumkopšanas salons

MONTE KRISTO

sadarbībā ar

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

Aizsaulē aizgājuši
VALIJA TRUSOVA (dz. 1939. g.)
ALEKSANDRS AFANASJEVS (dz. 1927. g.)
VELTA BUIVIDAITE (dz. 1924. g.)
SKAIDRĪTE ROZE (dz. 1949. g.)
VILMA KRONE (dz. 1925. g.)
VASA BĻINOVA (dz. 1922. g.)
GRIŅKO DRUGOVEIKO (dz. 1935. g.)
STAĢIS ANDREJS (dz. 1961. g.).
Izvadīšana 7.10. plkst.14 Meža kapsētā.
VIKTORS VASIĻJEVS (dz. 1954. g.).
Atvadīšanās 8.10. plkst.14 Zanderu kapličā.

6
11. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1080.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 83. sērija.
9.55 «Cilvēku planēta. Sieviešu ciems». Dokumentāla filma.
11.10 «De facto».*
11.50 «Eirobusiņš».*
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Jūras Vilks». Vācijas un Kanādas piedzīvojumu
drāma. 2008.g. 1.sērija.
14.30 «Šeit un tagad».*
15.10 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 31.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 45.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1080.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 84. un 85.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «De facto».*
0.15 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.05 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 5.sērija.
13.00 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 7.sērija.
Pasaulē lielākās lagūnas pašā vidū Jaunkaledonijas dienvidos atrodas Priežu sala. Sala, kas šķiet
vistuvākā paradīzei. Sala nav masu tūrisma vieta.
Taču astoņām ciltīm piederošās vietējo mājiņas
laipni uzņem tūristus. Katru svētdienu salas
iemītnieki godina skaisto dabu, maigo klimatu.
Neiztrūkst arī salas cilšu svētku maltīte, ko bauda
gandrīz visā Melanēzijā. Svētku ēdienu sauc
bunja. Īsts kulinārijas mākslas darbs.
13.30 «Dabas taka».*
14.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Voskresenskas Himik.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 7.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.). Baltkrievijas seriāls. 5.sērija. Detektīvbirojā ierodas
vīrietis no Pogorelku ciema un stāsta, ka ciema
apkaimē pēdējo mēnešu laikā pazūd meitenes.
Viņš lūdz, lai Andrejevs izmeklē šo lietu, bet detektīvam vīrietis šķiet dīvains. Kad viņš ir aizgājis,
Andrejevs atrod sainīti ar naudu. Gribēdams
naudu atdot, viņš kļūst par aculiecinieku vīrieša
bojāejai. Andrejevs nolemj izmeklēt lietu un dodas
uz Pogorelku ciemu, kur jau radusies leģenda par
briesmoni.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv. Tiešraide. Rīdzinieku
pretiniekus droši var pieskaitīt pie labākajām KHL
komandām, ko apliecina pēdējo sezonu rezultāti
Gagarina kausa izcīņā.
21.55 «Tavs auto».
22.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
22.55 «Baltais vilciens» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
0.15 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 35.sērija.
10.05 «Pa mīlestības pēdām». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 7.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 284.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 111.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 229.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 230.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Zemūdens cietums». ASV trilleris. 2005.g.
23.00 «Mentālists». ASV seriāls. 23.(sezonas noslēguma) sērija.
24.00 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 21.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Vīrietis un sieviete». Francijas melodrāma. 1966.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
229. un 230.sērija.

TV3
5.00 «Eco Challenge izturības cīņa». ASV izdzīvošanas
sacensības. 6.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 27.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 13.
un 14.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 44.sērija.

tv programma
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «TV veikala skatlogs».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
11.00 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 836. un 837.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 45.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 13.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 165.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 67., 68. un 69.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 168.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 240.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 40.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 215.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 2.sērija.
2.00 «Princese un jūra». ASV romantiska drāma. 2001.g.
3.35 «Marija, Dieva dēla māte». Brazīlijas drāma. 2003.g.

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

12. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1081.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 84. un 85.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Es varu būt premjerministrs». TV spēle.*
13.45 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls.
5.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1081.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 86. un 87.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un RSU
docents, diētas ārsts Zigurds Zariņš. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls pusaudžiem.
15. un 16.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.05 «Joka pēc». Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.00 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls.
8.sērija. Nungvi atrodas Zanzibāras ziemeļu galā.
Tanzānijas plašumos pretī Daresalāmai Indijas
okeānā stiepjas kilometriem gara pludmale. Pirms
10 gadiem Nungvi tūristiem nebija pieejama. Īsta
dabas pērle... Kājāmgājēju tūristu paradīze...
Tagad šī paradīze uzņem turīgus atpūtniekus,
kuri atgriežas no Āfrikas safari. Tieši pateicoties
šiem tūristiem, uzplaukusi viesnīcu tīkla un bāru
attīstība. Izveidojusies jauna sabiedrība.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 8.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Eiropas meistarsacīkšu futbolā atlases spēle.
Latvija – Gruzija. Tiešraide. Pēdējā spēle šajā
gadā, un tā jāaizvada godam, kaut arī Gruzijas
izlase ir neprognozējama. Gruzīniem ir vairāki
individuāli meistarīgi futbolisti, Latvijai jācenšas
ievērot perfektu spēles disciplīnu.
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.

22.55 «Autosporta programma nr.1».
23.25 «Zebra».*
23.40 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 6.sērija.
0.30 «Slēgtais loks». Francijas un Itālijas trilleris. 2009.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 36.sērija.
10.05 «Svenaholmas noslēpums». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 8.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 285.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 112.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 231.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 232.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brauciens pretī laimei. Čīle». Melodrāma. 2008.g.
23.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 2007.g. 1.sērija.
24.00 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 22.sērija.
1.10 «Supernatural 2». ASV seriāls. 14.sērija.
2.00 «Kapteinis Alatriste». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 231. un 232.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 28.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 15.
un 16.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 45.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 240.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 838. un 839.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 46.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 2006.g. 1.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 166.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 70., 71. un 72.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 169.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 241.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
Hauss nonāk psihiatriskajā slimnīcā, bet nespēj
pat sev atzīties, ka viņam patiešām nepieciešama
profesionāla psihiatra palīdzība. Viņš manipulē ar
pacientiem, lai ietekmētu medicīnisko personālu,
un gūst no tā patiku, kā vienmēr tiecoties pierādīt
savu taisnību. Juzdams profesionālu interesi,
Hauss mēģina palīdzēt dažiem slimajiem, bet
sekas ir traģiskas.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 171.sērija.
23.00 «Bīstamās spēles». ASV romantiska drāma. 1999.g.
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 3.sērija.
1.45 «Drakula». ASV mistikas trilleris. 1992.g.
3.55 «Cilvēks kamera». Dokumentāla filma. 2008.g.

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

13. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1082.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 86. un 87.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100. pants».*

Ceturtdiena, 2010. gada 7. oktobris
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1082.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 88. un 89.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.09 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Spēlmaņu cilts». Lilita Ozoliņa. 1997.gada
ieraksts.

LTV7
6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 17. un 18.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Skaistuma cena». Dokumentāla filma.
13.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
13.30 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 9.sērija.
14.25 «Joka pēc». Seriāls. 4.sērija.
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Novokuzņeckas Kuzņeckije medvedi.
17.20 «Olimpiāde.lv»
17.40 «Joka pēc». Seriāls. 5.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas apgabala Atlant. Tiešraide. Abas
komandas spēlē Rietumu konferencē, tāpēc
savstarpējo spēļu rezultāts var izrādīties divtik
svarīgs cīņā par iekļūšanu play-off. Atlant ir ātra
komanda, un tās līderis ir Sergejs Mozjakins.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 «Ātruma cilts».
22.55 «Nākotnes parks».
23.25 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 7.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 37.sērija.
10.05 «Mīlas valgos». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 9.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 286.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 113.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 233.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 234.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 2.sērija.
23.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 1.sērija.
1.15 «Supernatural 2». ASV seriāls. 15.sērija.
2.05 «Indīgā efeja». ASV erotiska drāma. 1992.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 233. un 234.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 29.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 17.
un 18.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 46.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 241.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 840. un 841.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 47.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 2.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 167.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 73., 74. un 75.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 170.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 242.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 8.sērija.
22.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
0.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.50 «Kupidons». Brazīlijas komēdija. 2003.g.
3.15 «Neko neredzu, neko nedzirdu». Komēdija. 1989.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».

9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mūžigi jauns» (latv. val. ar subt. krievu val.).
ASV fantastikas melodrāma. 1992.g. Režisors
S.Mainers. Lomās: M.Gibsons, Dž.Lī-Kērtisa u.c.
Otrā pasaules kara priekšvakarā jauns lidotājs
vēlas bildināt savu līgavu, bet viņa nokļūst
autoavārijā, pēc kuras atrodas komā. Izmisušais
līgavainis pierunā draugu, kas nodarbojas ar
dažādiem eksperimentiem, iesaldēt viņu tik ilgai,
cik ilgi līgava atradīsies komā.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Pārnākšana» (ar subt.). Latvijas dokumentāla filma.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Afganistāna: demokrātijas mēģinājums» (ar subt.).
Latvijas dokumentāla filma.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

14. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1083.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 88. un 89.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Kamčatkas vulkānu
valdzinājums». Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
Par dzīves aktualitātēm – jaunākajās grāmatās.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1083.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 90. un 91.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 9.sērija.
22.35 «Tev ir tiesības!»
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un RSU
docents, diētas ārsts Zigurds Zariņš. Tiešraide.
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Aktiera portrets». Ausma Kantāne. 1991.g.

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 19. un 20.sērija.
10.50 «Skaistuma cena». Dokumentāla filma.
11.50 «Joka pēc». Seriāls. 6. un 7.sērija.
12.45 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 9.sērija.
Vaithevenas pludmale. Baltā paradīze, pludmale,
kas jums liks aizmirst visas citas pasaules
pludmales. Šī pludmale izslavēta ar baltajām
smiltīm. Saka, ka tās ir tīrākās smiltis visā
pasaulē. Parasti pastkartēs no Austrālijas pludmalēm redzama Vaitsandejas sala ar palmām un
tirkizzilajiem ūdeņiem. Dienas Vaitsandejā aizrit
kā atrakciju parkā – tur valda jauka gaisotne,
cilvēki smaida un atpūšas. Tomēr tā ir pasaule,
kas maksā ļoti dārgi.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas apgabala Atlant.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Šamaņu nakts». Dokumentāla filma. Notikumi
risinās Kanādas ziemeļos.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Ķēniņa Zālamana raktuves». Vācijas un ASV
piedzīvojumu filma. 2004.g. 2.sērija.
23.25 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 38.sērija.
10.05 «Bākas ugunis». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 10.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 7. oktobris
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 287.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 114.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 235.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 236.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
23.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 2.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 16.sērija.
1.55 «Indīgā efeja 2». ASV erotiska drāma. 1996.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 235. un 236.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 30.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 19.
un 20.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 47.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 242.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 842. un 843.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 48.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 3.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Austrālijas seriāls. 168.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 76., 77. un 78.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 171.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 243.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 72.sērija.
22.00 «Kurjers». Spraiga sižeta trilleris. 2005.g.
23.45 «Kinomānija».
0.15 «Daži labi vīri». ASV drāma. 1992.g.
2.45 «Es ieņemu pili». Romantiska drāma. 2003.g.
4.40 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Eņģeļu pilsēta» (latv. val. ar subt. krievu val.).
ASV fantāzijas melodrāma. 1998.g.
13.40 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

15. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 32.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 90. un 91.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 5.sērija.
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 32.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 32.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 92.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2004.g. 1. sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Taksiste». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 21. un 22.sērija.

10.50 «SeMS».*
12.10 «Šamaņu nakts». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Ziemeļkoreja.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 11.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.). Baltkrievijas seriāls. 9.sērija. Pie Andrejeva vēršas
FDD pārstāvji, lai viņš piedalītos bandas meklēšanā, kura nobiedējusi visu pilsētu. Detektīvs
piekrīt. Pazuduša Mašas kaimiņa meklējumi, kurš
dzērāja sētnieka nevīžības dēļ iekritis vaļējā lūkā,
noved pie baisa atklājuma – pazemes katakombu
labirintā uziet pazudušos cilvēkus. Banda par
atklājumu nebūt nepriecājas.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules skaistākās pludmales». Dokumentāls
seriāls. 10.(noslēguma) sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 46.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Filipa līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2006.
g. 1. un 2.sērija. Filipam Roņinam, bijušajam
prokuratūras darbiniekam, tagad pieder neliels
jahtu remonta un apkalpošanas uzņēmums. Reiz
viņš nejauši nokļūst pilsētas kriminālo notikumu
epicentrā. Glābjot draugu, viņš veiksmīgi
atšķetina slepkavības gadījumu. Kad ir pabeigta
izmeklēšana, Filipa draugs advokāts Osvalds
viņam piedāvā atvērt privātu detektīvaģentūru.
23.20 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 9.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 39.sērija.
10.05 «Mākoņi virs Zommerholmas». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 288.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 115.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 237.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 238.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Kas es esmu?» Spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 1998.g.
23.20 «Salemas vampīri». ASV trilleris. 2004.g. 1.daļa.
1.15 «Narkodīleris». ASV krimināldrāma. 2006.g.
3.15 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
4.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
4.50 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 237. un 238.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 4.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 31.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 21.
un 22.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 48.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 243.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 844. un 845.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 49.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 4.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 169.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 79., 80. un 81.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 172.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 24. un 25.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ceļojums ar tētuku». ASV komēdija. 2008.
g. Lomās: Reivena, M.Lorenss, B.Songa u.c.
Koledžas izvēle ir, iespējams, atbildīgākais un
aizraujošākais laiks jaunas sievietes dzīvē..., ja
vien tēvs ir gatavs meitu palaist pasaulē vienu.
Melānija ir beigusi vidusskolu un plāno ceļojumu
ar draudzenēm, lai apskatītu valsts labākās universitātes. Taču, kad to uzzina viņas valdonīgais
tēvs, policijas šefs, sākas tracis. Viņš uzstāj,
ka pavadīs Melāniju šajā ceļojumā, un nav ilgi
jāgaida, līdz sapņu brauciens pārvēršas murgā ar
viņas tētuku galvenajā lomā.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Aiz dzīvības robežas». ASV šausmu filma. 1990.g.
2.10 «Teds un Venera». ASV komēdija. 1991.g.
4.00 «Tuklie bērni». Dokumentāla filma. 2008.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Maikls» (latv. val. ar subt. krievu val.). ASV komēdija.
1996.g. Režisore N.Efrona. Lomās: Dž.Travolta,
A.Makdovela, V.Hērts.Divi žurnālisti, kas strādā “dzeltenā” laikrakstā, saņem vēstuli no provinces, kurā teikts,
ka vietējā motelī jau sešus mēnešus dzīvo eņģelis. Tā kā
žurnālistiem draud atlaišana, redaktors viņus abus kopā
ar suņu dresētāju, kurai jāpieradina suns – avīzes simbols, nosūta uz moteli. Trijotne un suns ierodas motelī
un iepazīstas ar eņģeli, kurš ēd un dzer par četriem, kura
spārniem izkrīt spalvas, kurš smaržo pēc konditorejas un
no kura jūk prātā visas apkaimes sievietes.

TV programma
13.40 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.50 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16. oktobris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 2.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 32.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 7.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2006.g. 1. sērija.
12.45 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 1. un 2.daļa.
13.45 «LTV portreu izlase». Režisors Arnolds Liniņš.*
14.20 «Es varu būt premjerministrs». TV spēle.*
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.50 «Azerbaidžāna – manas sirds zeme». Dokumentāla
filma. Filmas autore ir Latvijā dzimusi azerbaidžāniete, žurnāliste Sabira Mutallimova. Filmas
pamatā ir žurnālistes brauciens uz Azerbaidžānu,
kur viņa pirmo reizi iepazīstas ar sava tēva
dzimteni, ar savu priekšteču zemi.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kalnciema iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Sirds noslēpumi». ASV romantiska drāma. 2006.g.
22.50 Nakts ziņas.
23.05 Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšana. AS
Latvijas Gāze Gada balva Operai.*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.00 «Krējums... saldais».*
13.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbola.
Latvija – Gruzija.*
15.30 «Joka pēc». Seriāls. 8.sērija.
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. OHK Maskavas
Dinamo – Rīgas Dinamo. Tiešraide. Gaidāma
ļoti interesanta spēle izbraukumā, jo jātiekas ar
Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto komandu.
Maskaviešiem ir ļoti spēcīgs sastāvs, kaut, izņemot vārtsargu kanādieti Maiklu Gārnetu, vadošās
lomas spēlē vietējie hokejisti un nevis ārzemnieki.
18.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
18.55 Latvijas stiprinieku sacensības.
19.25 VTB basketbola līga. VEF – Asseco Prokom (Polija).
Tiešraide. VTB līga paplašinās, VEF sastāvs
pastiprināts, un būs interesanti šajā sezonā vērot
Rima Kurtinaiša trenētos rīdziniekus spēlējam ar
labām Eiropas komandām.
21.40 «Ķēniņa Zālamana raktuves». Vācijas un ASV
piedzīvojumu filma. 2004.g. 2.sērija.
23.15 «Džeks Hanters: Debesu zvaigzne».
ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. OHK Maskavas
Dinamo – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 1.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
7.40 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 7.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 3.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Superaģents Klemenss». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
11.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.15 «Ekstrēms tuvplānā».
16.10 «Mīlestības deja». ASV melodrāma. 2001.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs.
23.25 «Sazvērestības teorija». Spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
2.00 «Pelikānu lieta». ASV politisks trilleris. 1993.g.
4.15 «Salemas vampīri». AV trilleris. 2004.g. 1.daļa.
5.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 32.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Seriāls. 5.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.30 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 9.sērija.
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8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.55 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
9.50 «Iepirkšanās rokenrols». 8.raidījums.
10.25 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 7.raidījums.
12.00 «Kinomānija».
12.35 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Ceļojums ar tētuku». ASV komēdija. 2008.g.
14.25 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 7.raidījums.*
17.50 TV pirmizrāde! «Vall-e». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 1.raidījums.
22.35 «Augstuma robeža». Spriedzes filma. 2000.g.
0.45 «Vilks». ASV trilleris. 1994.g.
3.00 «Passionada». ASV traģikomēdija. 2002.g.
4.45 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.35 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Astoņkājainie briesmoņi» (latv. val. ar subt. krievu
val.). ASV šausmu komēdija. 2002.g.
19.05 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.50 «Sapieri» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV un
DĀR spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1998.g.
23.25 «Dzimtas asinis» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
1963.g. Režisors M.Jeršovs. Lomās: V.Artmane,
J.Matvejevs, A.Papanovs, T.Doroņina, K.Morozovs.
Braucot pāris dienas atvaļinājumā, seržants tankists Fedotovs iepazīstas ar jauno pārcēlāju Soņu.
Fedotovs ir uzņēmīga rakstura vīrietis, tāpēc pēc
demobilizācijas viņš dodas pie Soņas un viņas
trim bērniem. Taču laime nav ilga, jo Soņa mirst
un pie bērniem ierodas viņu likumīgais tēvs...
0.55 «Erotiskie stāsti. Karstās lūpas, karstās kājas»
(latviešu val.). Erotisks seriāls.

17. oktobris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Budas bērni Zelta trijstūrī».
Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Sirds noslēpumi». ASV romantiska drāma. 2006.g.
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Es varu būt premjerministrs».
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Jūras Vilks». Piedzīvojumu drāma. 2008.g. 2.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Ziemeļu puse».*
23.40 «Savvaļas rozes». Seriāls. 10.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*

12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 Latvijas stiprinieku sacensības.*
14.00 VTB basketbola līga. VEF – Asseco Prokom (Polija).*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. SK Rīga – Omskas
Jastrebi. Tiešraide. Šovakar rīdzinieki noslēgs astoņu mājas spēļu sēriju un pēcāk dosies izbraukumā.
Sastāvs iespēlēts, komanda laba, un līdzjutēji atkal
gaidīs no HK Rīga tikai un vienīgi uzvaru.
19.20 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.00 «Londonieši». Seriāls. 16.sērija.
21.50 «Universālais kareivis: atdzimšana».
ASV fantastikas spraiga sižeta filma. 2009.g.
23.35 «Džeks Hanters: Debesu zvaigzne».
ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.25 «Pastaiga ar briesmoņiem». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē». Sirmā Latgale. 6.raidījums Aglona.
10.40 «Kas es esmu». Spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 1998.g.
12.55 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.55 «Ekstrēms tuvplānā».
16.20 «Stulbs un vēl stulbāks 2. Kad Harijs satika Loidu».
Komēdija. 2003.g.
18.00 «Komisārs Reksis 11». seriāls. 1.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
24.00 «Mehāniskais apelsīns». Fantastikas krimināldrāma. 1971.g.
2.30 «Sazvērestības teorija». Spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
4.40 «Bezkauņas». ASV erotiska komēdija. 2004.g.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 33.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 10., 11. un
12.sērija.
13.00 «Brašulis Ņikitičs un pūķis Baisulis». Krievijas
animācijas filma. 2006.g.
14.20 «Dejo nost!»*
16.45 «Nost ar mīlestību!» Romantiska komēdija. 2003.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
8.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 8.raidījums. Tiešraide.
23.20 «Gotika». ASV šausmu trilleris. 2003.g.
1.10 «Ieslodzījums». ASV drāma. 2000.g.
3.05 «Kara migla». ASV dokumentāla filma. 2003.g.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.10 «Kasablanka» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV
laikmeta drāma. 1942.g.
0.15 «Erotiskie stāsti. Septītais prāts» (latviešu val.).
Erotisks seriāls.

13. oktobrī plkst.18 – Rīgas Doma zēnu kora koncerts. Diriģents

M.Klišāns. Programmā G.F.Tēlemanis, J.S.Bahs, Š.Guno, F.Šūberts, A.Dvoržāks.
Biļešu cena: Ls 2,50; 2; 1,50.

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

16. oktobrī plkst.17 – Laura Reinika koncerts «Es skrienu». Skanēs pir-

matskaņojumi no jaunā albuma un tautā jau iemīļotas melodijas. Biļešu cena:
Ls 6; 5; 4.

20. oktobrī plkst.19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde. A.Čehovs «Jubilejas kultenis». Humoristiska skatuves kompozīcija. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
28. oktobrī plkst.19 – Hercoga Jēkaba 400 gadu jubilejai veltīta Dailes teātra muzikāla izrāde «Reiz Tobago...». Lomās: A.Skrastiņš, H.Spanovskis,
A.Robežnieks, J.Paukštello, V.Liepiņš, I.Ķuzule-Skrastiņa, I.Pļavniece, E.Eglija.
Režisore L.Groza, muzikālās daļas vadītājs J.Vaivods. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
9. oktobrī – Ādolfa Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera nāk joki...»
 Pulksten 12 – festivāla atklāšana. Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Ā.Alunāns «Pašu
audzināts». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem –
Ls 0,50 (kultūras nama Lielajā zālē).
 Pulksten 13.30 – Liepājas Metalurgu tautas teātra viesizrāde A.Eglītis «Karmen,
Karmen!». Režisore D.Kandēvica. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem –
Ls 0,50 (Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 Pulksten 15 – Skrīveru teātra viesizrāde A.Upīts «Apburtais loks». Režisors J.Kalvišķis
Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras nama Lielajā zālē).
 Pulksten 17.15 – Kokneses teātra viesizrāde E.Sniedze «Kreisais pagrieziens». Režisore
I.Strazdiņa. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (Alunāna teātra
Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 Pulksten 19.30 – Rūdolfa Blaumaņa Madonas teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši».
Režisore S.Strade. Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras
nama Lielajā zālē).
 Pulksten 21.15 – piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa Jāņa parkā.
 7. oktobrī pulksten 17 – Harija Krūzes dzejas stunda. Ieeja – bez maksas («Pilsētas
pasāžas» 2. stāvā, Ludmilas Grīnbergas mākslas galerijā).
 7. oktobrī pulksten 17.30 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagogu koncerts. Ieeja
– bez maksas (Mūzikas vidusskolas koncertzālē).
 8. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
 13. oktobrī pulksten 18 – Rīgas Doma zēnu kora koncerts. Diriģents M.Klišāns.
Programmā G.F.Tēlemanis, J.S.Bahs, Š.Guno, F.Šūberts, A.Dvoržāks. Biļešu cena –
Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 14. oktobrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde J.Rainis «Lellīte
Lolīte». Izrāde bērniem no 2 līdz 9 gadu vecumam. Režisore V.Blūzma. Biļešu cena –
Ls 1 (kultūras namā).
 14. oktobrī no pulksten 12 līdz 17 – A.Puškins «Boldinas rudens» – daiļlasītāju
konkurss bērniem un jauniešiem (Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja telpās).
 15. oktobrī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda Jauno vokālistu konkursa fināls.
Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes zvaigžņu vecmeistaru koncerts. Biļešu
cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 16. oktobrī pulksten 17 – Laura Reinika koncerts «Es skrienu». Skanēs pirmatskaņojumi no jaunā albuma un tautā jau iemīļotas melodijas. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(kultūras namā).
 17. oktobrī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde Dž.Patriks «Dīvainā
misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. oktobrī pulksten 16 – koncerts «Boldinas rudens» sadarbībā ar krievu kultūras
biedrību «Istok» (kultūras nama Mazajā zālē).
 20. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde. A.Čehovs «Jubilejas
kultenis». Humoristiska skatuves kompozīcija. Izrādē piedalās I.Čerņavskis, G.Rosijska,
J.Sigova, L.Lencs, I.Jegorova, A.Fečins vai A.Možeiko, D.Palēss un J.Korņevs. Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 19 – izrāde «La cafe de theatre» jeb «Dīvainā teātra pasaule».
Biļešu cena – Ls 1,50; studentiem – Ls 1 (Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).

Izstādes
 Līdz 27. oktobrim – Lindas Freibergas gleznu izstāde «Viss ir svarīgs» (galerijā «Suņa
taka»).
 Līdz 30. oktobrim – fotogrāfa Arņa Janova personālizstāde «100% Latvija. Panorāmas». Jelgavas kultūras namā pirmo reizi panorāmas fotogrāfijas (kultūras nama 2.
stāvā).
 No 7. oktobra – Tautas gleznošanas studijas vadītājas Andas Kalniņas personālizstāde
(kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 No 7. oktobra – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku Andas Kalniņas audzēkņu
darbu izstāde. Gleznas (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 14. oktobrī pulksten 15 – izstādes «Kopoti raksti» atklāšana. Gleznu autori
– I.Kalnroze, J.Kupčs, K.Keire, M.Upzars (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 19. oktobrim – plenēra izstāde «Bauskas vasara» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. novembrim – stikla darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

 Ritma Gaidamoviča

Dziedātājas Noras Bumbieres
fonds nākampiektdien, 15.
oktobrī, pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā ielūdz uz Jauno
vokālistu konkursa finālu. Klausītājiem šajā reizē būs iespēja
novērtēt 18 jaunos vokālistus
no visas Latvijas, tostarp par
fonda balvu cīnīsies arī četri
jelgavnieki.
«Maijā tradicionāli Mārupes kultūras
namā norisinājās vokālistu konkursa pusfināls, kurā savu dziedātprasmi rādīja vairāki
desmiti jauno vokālistu no visas Latvijas. Uz
finālu šogad izvirzījām 18 skanīgākos, kuru
sniegumu ikvienam būs iespēja novērtēt jau
nākampiektdien,» tā N.Bumbieres fonda
vadītāja dziedātājas māsa Māra Zustrupa.
Viņa stāsta, ka šajā dienā uz Jelgavu sabrauks jaunieši no dažādām Latvijas vietām, bet mūsu pilsētu pārstāvēs četri bērni,
kuri startēs jaunākajā grupā – no sešiem
līdz desmit gadiem. «No Jelgavas konkursa
finālā piedalīsies Eduards Grundmanis,
Anna Aleksandra Vītiņa, Lioneta Roze un

«Arī es drīkstu kļūdīties»
«Mākslas ziņā
esmu nedaudz
iestrēgusi, bet
vienlaikus arī
sapratusi, ka
mazliet apstāties ir svarīgi,»
atzīst māksliniece
Linda Freiberga, kuras
personālizstādi «Viss ir
svarīgs» līdz
27. oktobrim
var apskatīt
galerijā «Suņa
taka».
Foto: JV
 Ritma Gaidamoviča

«Nu jau divi gadi, kopš
no galvaspilsētas ar vīru
Kārli esam pārcēlušies uz
Jelgavas novada Platoni.
Mūsu aktivitātes tagad ir
ap Jelgavu, un Jelgava nu
kļuvusi par mūsu pilsētu.
Šī izstāde ir kā tāds lielāks
solis tieši Jelgavas mākslas
pasaulē, ar kuru varbūt es
sevi piesaku,» tā māksliniece eksprezidentes Vairas
Vīķes-Freibergas vedekla
Linda Freiberga. Viņas trešā personālizstāde «Viss ir
svarīgs» līdz 27. oktobrim
skatāma galerijā «Suņa
taka» vecpilsētā.

Līdz ar L.Freibergas izstādi galerija «Suņa taka» atklājusi trešo
sezonu. «Paldies Ilonai! Kad viņa
man piezvanīja, iekšēji bija sajūta,
ka tas, ko daru, nevienam vairs nav
svarīgi. Jāatzīst, viņas zvans un
uzaicinājums rīkot izstādi šeit mani
sapurināja. Ņemot vērā mana pēdējā
laika darbošanos, šī vieta ir tieši tik
liela, cik varu piepildīt,» atzīst Linda.
Jāpiebilst, ka šoruden viņai bija ieplānota izstāde lielajā galerijā «Daugava», taču bailes no plašuma mazliet
paralizējušas jauniem darbiem. Bet
viņai izdevies piepildīt «Suņa taku».
Gatavojoties šai izstādei, Linda sev
devusi solījumu – nekad neatteikt.
«Māksliniekam vienmēr šķiet, ka
viņš nav gatavs, viņam nav darbu, ko
rādīt, nekas nav sanācis un tā tālāk.
Tomēr ir jāsaka – jā, ir jāiet un jādara, jārāda kaut vai tas mazumiņš, kas
tev ir. Tieši ar tādu domu saņēmos šai
personālizstādei un tieši Jelgavā, kur
Enija Ķirse,» tā M.Zustrupa. Jāteic gan, mani laipni sagaidīja,» tā Linda.
ka mūsu pilsētas bērniem ir diezgan liela
konkurence, jo pavisam šajā grupā startēs «Varam darīt visu, ja sadzīvojam
11 bērni, bet apvienotajā – vidējā un vecā- ar iedomāto nevarību»
Šī ir mākslinieces trešā persokajā – septiņi jaunieši. Diemžēl šajā grupā
nālizstāde, tās nosaukums – «Viss
neviens nav no Jelgavas.
Visus jaunos vokālistus vērtēs īpaša ir svarīgs». Pirmā personālizstāde
žūrijas komisija – dziedātāja Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks, Anita Liekna, Ira «Sarkanās karalienes
Krauja-Dūduma, kura šobrīd kopā ar meitu skrējiens»
Rūtu labus panākumus uzrāda LNT šovā Jelgavas pils pa«Dziedošās ģimenes». Žūrijā būs arī dziedā- galmā atklāts
tājs Žoržs Siksna, aģentūras «Kultūra» di- jauns vides māksrektors Mintauts Buškevics. «Koncerts tiek las objekts – «Sarrīkots divās daļās. Pirmajā skatītāji varēs kanās karalienes
noklausīties jauno dziedātāju sniegumu, bet skrējiens». Tas ir vēl viens darbs, ko LLU laikā
otrajā uzstāsies vecmeistari un paši labākie no 2008. līdz 2011. gadam īsteno projektā
jaunie vokālisti, kuri būs saņēmuši fonda sa- «Ainavas mākslinieciskā transformācija».
rūpētās balvas. Protams, tradicionāli būs arī Skulptūra ir uz apkārtējās vides kustībām
kopdziesma no N.Bumbieres repertuāra,» reaģējošs mākslas darbs, kas vizuāli līdzinās
stāsta M.Zustrupa. Jāpiebilst, ka arī apvie- putnam ar sešiem kustīgiem «spārniem».
notās vidējās un vecākās grupas jaunajiem Interaktīvais mākslas darbs aicina garāmsolistiem izvēles dziesmai obligāti jābūt gājējus iesaistīties dialogā ar skulptūru
no N.Bumbieres repertuāra. M.Zustrupa un eksperimentēt ar tās atdarinātajām
piebilst, ka šogad vokālista mājas darbs nav kustībām. Idejas autors un realizētājs ir
tikai sagatavot dziesmas, bet jāsagatavo arī Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības
video prezentācija par sevi, lai skatītāji viņus specialitātes students Krists Pudzens.
labāk iepazītu.

Vecmeistari izraudzīsies jaunos talantus

Ceturtdiena, 2010. gada 7. oktobris

«Ziedēšana» notika 2007. gadā Ogrē,
otrā «Ir labi» – pērn Rīgā, galerijā
«BohnanS.S». Taujāta, kā radies šīs
izstādes filozofiskais nosaukums un
ko māksliniece vēlas ar to paust,
Linda atklāj: «Tā vēsta par to, kā es
šobrīd jūtos – nedaudz mākslas ziņā
iestrēgusi, taču man svarīgs ir viss.
Esmu sapratusi, ka mazliet apstāties
ir svarīgi, nevajag to uzskatīt par
pasaules galu, briesmām. Akadēmijas
laiks ir pagājis, neviens neko no manis vairs neprasa, neuzliek nekādus
pienākumus. Šobrīd viss ir jāsāk tā
kā no jauna, galvenais, pašai jāmeklē
visam motivācija. Un tas, jāatzīst, ir
diezgan grūti. Šis ir tāds pārdomu
laiks, tāpēc arī gleznu nav tik daudz,
taču tās visas tapušas pēdējā pusotra
gada laikā. Visam kopā sasaucoties,
arī radās nosaukums «Viss ir svarīgs», jo tā jau patiesībā ir.» Linda
piebilst, ka viņai svarīgi arī neveiksmīgie darbi. Nesanākušie darbi esot
patiesība, turklāt ne mazāk svarīga,
jo viņa jau neesot nekāds «superstārs» vai Dievs. «Esmu ierobežots
cilvēks. Galvenais šajā dzīvē ir katram pieņemt sevi tādu, kāds viņš ir,
un nesodīt, ja kaut kas nav sanācis.
Būtībā mēs visi uz šīs pasaules esam
radoši un varam darīt visu, taču
tikai tad, ja sadzīvojam ar iedomāto
nevarību,» tā Linda.

Piepildījuši sapni par lauku māju

Runājot par varēšanu vai nevarēšanu, Linda atzīst, ka pašai reizēm ir
grūti pieņemt, ka viņa kaut ko nevar.
«Kā tā var būt – septiņus gadus mācies Mākslas akadēmijā, bet ir reizes,
kad jūties, kā pirmo reizi otu rokās
paņēmusi?! Taču patiesībā jau tas
ir cilvēcīgi. Arī es drīkstu kļūdīties,
tiesa, kamēr to nepieņem kā dabisku
lietu, molbertam nevar tuvoties,»
tā māksliniece. Gleznošana viņai
samijoties ar darbu un atpūtu. Taujāta, vai nepietrūkst galvaspilsētas,
Linda mazliet domīgi teic: nē. «Rīga
ir brīnišķīga pilsēta, taču tā nav tālu
no šejienes, tāpēc, ja gribas, mēs aiz-

braucam. Par laimi, mums ar Kārli
ir tādas profesijas, ka nav jāsēž Rīgā.
Mūs abus visu laiku ir pievilkuši lauki – beidzot mums izdevies šo sapni
piepildīt,» tā Linda.
Viņa ar vīru Kārli Platonē iekārtojuši savu saimniecību. «Mums ir
dārziņš, kur audzējam burkānus,
zirņus un citus dārzeņus savam
patēriņam. Par īstiem saimniekiem
laikam mūs nevar saukt, jo mums
nav mājlopu, tikai kaķis. Saprotams,
ka pašiem savi darbi ir pietiekami.
Kas tad gleznos, ja būs govis un
cūkas jākopj?!» tā Linda. Par savu
atpūtu laukos viņa uzskata rožu
dārza apkopšanu, ravēšanu Zemgales mālainajā zemē par atpūtu gan
nenosaukšot.

Skaistums jāmeklē dabā

Lindai, kā jau īstai māksliniecei,
Platonē iekārtota maza radošā darbnīca. «Rīgā man palika skaista, plaša un ļoti gaiša darbnīca, taču, pārnākot uz laukiem, esmu sapratusi, ka
patiesībā var gleznot jebkur. Vasarā,
kad laika apstākļi ļauj, izstiepju savu
molbertu dabā un priecājos par sauli,
gaismu. Ārā ir vieglāk atbrīvoties,
krāsas kļūst sulīgākas. Daba ir fantastisks vizuālais materiāls. Tiesa,
es visu laiku esmu čīkstējusi, ka man
pietrūkst gaismas, taču patiesībā
māksliniekam tas ir tikai aizbildinājums. Ja vajag, tad ir vienalga, kur
tu glezno,» tā Linda, atzīstot, ka lielākais iedvesmas avots viņai ir daba,
jo tieši tajā ir ko redzēt, vajag tikai
skatīties. «Pavasarī, kad jāsēj, jāravē,
uz visām lietām skatos ļoti praktiski
un tad es nogurstu no šīs sadzīves.
Tādos brīžos kā ar pogu sevi ir jāizslēdz no ikdienas un jāskatās sev
apkārt, jājūsmo par dabu kā skaistumu. Jā, es tā daru – «izslēdzos» un
zvēru sev, ka šodien skatīšos uz dabu
ar citām acīm, gribu ieraudzīt kaut
ko brīnišķīgu,» tā Linda, piebilstot
– ja kādu laiku skaistumu nemeklē,
nogurst, bet skaistā meklēšana dod
enerģiju tālākam.

Komēdija
«Dīvainā misis Sevidža»

Plakātu konkurss «Zobus
nost no grāmatām!»

17. oktobrī pulksten 14 Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātris ielūdz uz Džona Patrika lugu
«Dīvainā misis Sevidža». Tajā tiek runāts par
vairākām cilvēcei nozīmīgām un nopietnām
tēmām, taču darbs kopumā ieturēts komēdijai raksturīgā vieglā stilā, tādējādi to padarot
vēl simpātiskāku. Izrāde ir par prieku, par
nolaupītu prieku, par cieņu pret cilvēku, viņa
dīvainībām, viņa ilgām, mērķiem. Visas darbības uz skatuves norit ap misis Sevidžas vīra
mantojumā atstātajiem desmit miljoniem
dolāru, kurus kundze nolēmusi ieguldīt fondā, kas palīdzētu piepildīt citu cilvēku cerības
un sapņus. Taču vīra bērni – senators Tits,
tiesnesis Semuels un nervozā Lili Bella Sevidži
– šādu pamātes rīcību uzskata par vājprāta
pazīmi. Biļešu cena – 3; 2,50; 2 lati.

Lai nepieļautu nacionālās grāmatniecības iznīcināšanu, palielinot PVN likmi
grāmatām 21 procenta apmērā, Latvijas Grāmatnieku ģilde līdz 28. oktobrim izsludina plakātu konkursu «Zobus
nost no grāmatām!». Labākā plakāta
autors saņems balvu – 500 latus. Darbi
jāiesniedz līdz 28. oktobrim. Žūrijas
noteiktajās nominācijās interesantāko
darbu autori saņems vērtīgas balvas.
Konkursa nolikums pieejams Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mājas
lapā: www.jzb.
lv un mājas lapā:
www.gramatniekugilde.lv.

