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NĪN parādnieki varēs pieteikties
nokavējuma naudas dzēšanai
 Sintija Čepanone

Ja šodien domes sēdē deputāti atbalstīs priekšlikumu
Jelgavā ieviest nodokļa atbalsta pasākumu, tad jau
no 1. oktobra jelgavniekiem, kuriem līdz 2011. gada
1. septembrim ir izveidojies nenomaksāts nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) parāds, būs iespēja dzēst visu
nokavējuma naudu un soda naudu 90 procentu apmērā, ja tāda ir aprēķināta.
Turpinājums 3.lpp.

Piemiņas zīmi Norai Bumbierei
pabeigs tuvākajā laikā
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī iepriekš tika
izziņots, ka 21. septembrī Jelgavā tiks atklāta
piemiņas zīme leģendārajai dziedātājai Norai
Bumbierei, atklāšana
šajā dienā nenotika
– mākslinieks Kārlis Īle
skulptūru nebija pabeidzis. Šobrīd viņš turpina
iesākto darbu, taču nav
zināms, cik ilgs laiks būs
nepieciešams piemiņas
zīmes pabeigšanai.

Gāzes noplūde daudzdzīvokļu mājā Ganību ielā
65 šoreiz bija vien mācību
trauksme, lai atbildīgie dienesti apliecinātu gatavību
operatīvi rīkoties avārijas
situācijās. Arī šajās mācībās fiksēti daži «klupšanas
akmeņi», kurus nekādā
gadījumā nedrīkst pieļaut
reālas gāzes noplūdes
gadījumā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

mācību trauksme. Mūsu mājā bezatbildīgu iedzīvotāju, kuru dēļ gāzes
«Latvijas gāzes» Jelgavas
avārija diemžēl varētu kļūt par reaiecirkņa organizētās mālitāti, ir diezgan. Gāzes noplūde ir
cības, izspēlējot gāzes
ļoti bīstama, tāpēc – lai viņi dzer, lai
noplūdi daudzdzīvokļu
uzdzīvo, tikai ar gāzi lai nespēlējas,»
mājas Ganību ielā 65
spriež kaimiņi, skatoties uz operatīpagrabā, operatīvajiem
vo dienestu darbu, likvidējot gāzes
dienestiem bija laba ienoplūdi, kā rezultātā sagāzēts pagspēja apzināt vājos punkrabs un kāpņu telpa viņu mājā. Šajā
tus avārijas situācijas
gadījumā gan tās bija tikai mācības,
novēršanā, savukārt iepar ko mājas iedzīvotāji iepriekš tika
dzīvotājiem – vēlreiz pārbrīdināti, aicinot klausīt dienestu
runāt, kā jārīkojas, mājā
norādījumiem.
sajūtot gāzes smaku.
Saskaņā ar mācību scenāriju
ap pulksten 10 «Latvijas gāzes»
«Paldies dievam, ka tā ir tikai Jelgavas iecirkņa Avārijas die-

nests saņēma izsaukumu no kāda
garāmgājēja, kurš informēja, ka
Ganību ielā 65 jūtama gāzes smaka.
Norādītajā adresē ieradās gāzenieki, lai atrastu gāzes noplūdes
vietu un lokalizētu avāriju. «Gāzes
koncentrācija fiksēta pagrabā – 0,5
procenti. Brigāde darbojas. Uz Ganību ielu 65 izsaukts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD),
policija un neatliekamā medicīniskā
palīdzība,» «Latvijas gāzes» Jelgavas
iecirkņa vadītāju Uldi Auniņu par
rīcību avārijas situācijas novēršanā
informē Avārijas dienesta dežurants. U.Auniņš skaidro, ka Avārijas
dienesta brigādei uz notikuma vietu

jāizbrauc piecu minūšu laikā no
izsaukuma saņemšanas brīža, un,
novērtējot situāciju, par to jāinformē
citi atbildīgie dienesti. Sākotnēji
atbilstoši normatīvajiem aktiem
izsaukuma vietā savas kompetences
ietvaros rīkojas «Latvijas gāzes» darbinieki, taču, līdzko ierodas VUGD,
vadību par avārijas situācijas novēršanu uzņemas viņu pārstāvis.
«Šajā reizē līdzekļu ekonomijas
nolūkos ātrā palīdzība izsaukta vien
teorētiski, sazinoties ar dienestu un
pārliecinoties, ka nepieciešamības
gadījumā tas nekavējoties spētu
«pieslēgties»,» piebilst U.Auniņš.
Turpinājums 3.lpp.

Dubulto valsts atmaksāto pakalpojumu apjomu poliklīnikā
 Sintija Čepanone

Jelgavas poliklīnika ir viena no tām ārstniecības
iestādēm, kam piešķirts
papildu finansējums
valsts atmaksāto pakalpojumu saņemšanai – tas
nozīmē, ka pacienti, kuri
bija reģistrēti tā sauktajā «gaidīšanas rindā»,
izmeklējumus, maksājot
tikai noteiktos trīs latus,
varēs veikt jau pašlaik.
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Anna Zīverte skaidro, ka līdz
šim ierobežotā valsts finansējuma
jeb piešķirto kvotu apjoma dēļ iestāde bija spiesta būtiski ierobežot
vizītes par valsts līdzekļiem, tādējā-

di jau pašlaik bija izveidojusies situācija, ka pacienti, kuri pakalpojumu
vēlējās saņemt par valsts līdzekļiem,
tas ir, trim latiem, tika reģistrēti tā
sauktajā «gaidīšanas rindā». «Faktiski tas nozīmēja, ka nepieciešamo
pakalpojumu viņi varētu saņemt
vidēji pēc trim mēnešiem vai pat
vēlāk, turklāt pie atsevišķiem speciālistiem, pierakstoties «gaidīšanas
rindā», par valsts finansējumu
varētu tikt vien nākamā gada
februārī. Taču, novērtējot Jelgavas
poliklīnikas sniegto pakalpojumu
kvalitāti, iestādei valsts piešķīrusi
papildu kvotas, un tas nozīmē,
ka «gaidīšanas rindā» reģistrētie
pakalpojumu varēs saņemt krietni
ātrāk, bet pacienti, kuri apmeklēt
speciālistu bija izvēlējušies par pilnu
maksu, to varēs izdarīt par trim

latiem,» stāsta A.Zīverte.
Provizoriski rēķinot, Jelgavas
poliklīnikai valsts finansējums
mēnesī palielināts uz pusi, līdz ar
to, kā skaidro A.Zīverte, iestāde
var dubultot darba apjomu mēnesī.
«Jelgavas poliklīnikai valsts piešķirtās kvotas ir vidēji 63 000 lati
mēnesī, taču līdz ar grozījumiem
valsts budžetā esam ieguvuši papildu naudu, un tas ir būtisks atspaids,
lai pēc iespējas vairāk pacientiem
varam nodrošināt valsts apmaksātus izmeklējumus un vizītes pie
speciālistiem,» tā iestādes vadītāja,
neslēpjot, ka šo atbalstu var uzskatīt
par sava veida valsts dāvanu pilsētas
iedzīvotājiem.
Tādējādi atbilstoši Jelgavas poliklīnikai piešķirtajām papildu
kvotām iestādē tiks pārkārtotas

arī rindas. Proti, pakalpjums par
valsts līdzekļiem iedzīvotājiem rindas kārtībā tiks nodrošināts agrāk,
bet valsts apmaksātu medicīnisko
palīdzību varēs saņemt arī tie, kuri
sākotnēji bija pierakstījušies uz to
kā maksas pakalpojumu.
«Lai radītu pēc iespējas mazāk
neērtību mūsu klientiem, ar pacientiem, informējot par izmaiņām
«gaidīšanas rindā», iespēju robežās
centīsimies sazināties paši, taču
jāapzinās, ka ne visos gadījumos tas
būs iespējams, tādēļ viņi aicināti arī
paši vērsties poliklīnikas reģistratūrā, lai vienotos par citu pieraksta
laiku,» tā A.Zīverte.
Jāpiebilst, ka papildu kvotas
ambulatoro pakalpojumu izdevumu
kompensācijai piešķirtas arī Jelgavas slimnīcai.

Piemiņas zīme N.Bumbierei bija
jāatklāj 21. septembrī, taču atklāšana tika atcelta, jo mākslinieks
laikā nebija pabeidzis darbu. Šobrīd
K.Īle ir apsolījis, ka piemiņas zīme,
kas tiek veidota par ziedotāju un
pašvaldības piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem, tiks pabeigta
tuvākajā laikā.
K.Īle, kuru Noras Bumbieres
fonda pārstāvji skiču konkursā
izraudzījās par dziedātājai veltītās
piemiņas zīmes autoru, skaidro,
ka, par spīti ieguldītajām daudzajām darba stundām, negulētajām
naktīm, piesaistītajiem citiem tēlniekiem, noteiktajā termiņā tomēr
nav iekļāvies.
N.Bumbieres fonda pārstāve
dziedātājas māsa Māra Zustrupa
«Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka
diemžēl piemiņas zīmes realizācijas beigu etapā fonds saskārās
ar iepriekš neparedzētām finanšu
grūtībām, jo ne visi ziedotāji atšķirībā no Jelgavas pašvaldības
turējuši sākotnējo solījumu, līdz ar
to nebija iespējas laikus nodrošināt
mākslinieku ar nepieciešama-

jiem līdzekļiem materiālu iegādei.
Problēmas radījis arī tas, ka darbs
bija jānodod nedēļu agrāk nekā
sākotnēji plānots. «Par godu piemiņas zīmes atklāšanai aģentūra
«Kultūra» uzņēmās organizēt
vērienīgu dziedātājas piemiņas
koncertu. Vasaras sākumā tika
noslēgta mutiska vienošanās par
ātrāku piemiņas zīmes atklāšanas
datumu, jo tieši šajā dienā bija
iespējams vienkopus sapulcēt ievērojamākos Noras līdzgaitniekus un
tautā mīlētos skatuves māksliniekus,» stāsta M.Zustrupa. Tēlnieks
norāda, ka tas esot bijis racionāls
un pamatots lēmums, jo pieminekļa
projekts bija labi sagatavots un tajā
brīdī nekas neliecināja par to, ka
sekos sarežģījumi ar finansējumu
atlikušo materiālu iegādei, tāpēc
šķita, ka darbu tiešām var pabeigt
nedēļu agrāk.
««... sadedz, savu balsi meklējot»
ir unikāla lielformāta skulptūra,
kas sastāv no daudzām niansētām detaļām, kuras novietotas uz
granīta pamatnes un savienotas
kompozicionāli plastiskā veselumā.
Šādu mākslas darbu radīšanā katrai detaļai un tās montāžai veltāmo
laiku izrēķināt ar matemātisku precizitāti nav iespējams, un montāžas
procesā pēdējās detaļas aizņēma
vairāk laika nekā paredzēts. Kaut
arī līdz pēdējam brīdim turpinājām
intensīvi strādāt, pietrūka laika šo
virsmu mākslinieciski kvalitatīvai
fināla apstrādei,» skaidro K.Īle.
Fonds norāda, ka piemiņas zīmes atklāšana tiks saskaņota ar
Jelgavas pašvaldību, un izsaka
pateicību visiem dziedātājas talanta
cienītājiem, kas devuši savu artavu
piemiņas zīmes tapšanā, jo īpaši
Jelgavas pašvaldībai.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis

Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 28. septembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot
pa tālruni 63005556 vai 63005574. Katrs desmitais pareizās
atbildes autors saņems balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».
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NAP nedrīkst novērtēt par zemu
21. septembrī ar ekspertu
diskusiju LLU un tikšanos Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) noslēdzās
Latvijas Nacionālā attīstības
plāna (NAP) līdz 2020. gadam
sabiedriskās apspriešanas pasākumi, kas ar diskusijām sešās
pilsētās turpinājās vairāk nekā
mēnesi. Par plāna izstrādes
gaitu un tā lomu valsts attīstībā
atskaitījās Pārresoru koordinācijas centra (PKC) un ministriju
amatpersonas.
Kopumā sabiedriskās apspriešanas gaitā ministrijas, valdības
sociālie partneri, pašvaldības un
iedzīvotāji iesūtījuši vairāk nekā
1500 priekšlikumu, kas līdz šim
ir lielākais saņemto atsauksmju
skaits sabiedriskās apspriešanas
pasākumos. Jelgavā gan NAP
apspriešana neguva plašu sabiedrības uzmanību, jo piektdienas pēcpusdienā ZRKAC telpās
pasākumu apmeklēja mazliet
vairāk nekā desmit pilsētnieku.
Diskusijas laikā tika meklētas
atbildes arī uz jautājumu, kādēļ
cilvēki ir tik kūtri, lai izteiktu
savu viedokli par valsts attīstību. Kā galvenais iemesls tika
minēts ticības zudums tam, ka
šāda veida plāni patiesi varētu
īstenoties. Uzticību nav vairojuši

arī līdzšinējie valdības solījumi,
kuri arvien tiek atlikti uz tālākiem gadiem, lai gan vēl pavisam
nesen tika pieteikti kā tūlītēji un
neatliekami pasākumi. Tomēr
neatkarīgi no tā, cik liela ir sabiedrības uzticība šim plānam,
tas būs viens no galvenajiem
kritērijiem ES struktūrfondu
finansējuma sadalē. Faktiski šis
plāns iezīmē to, kur turpmākos
septiņus gadus tiks ieguldīta
lielākā daļa no publiskā sektora
investīcijām.
Kā ierasts, NAP pietrūkst
konkrētības, tomēr citādi šis
dokuments ir ievērības cienīgs,
jo izstrādāts pietiekami kvalitatīvi, bez liekām atkāpēm par to,
cik slikti mēs izskatāmies uz citu
valstu fona un kas mums draud
tuvākā vai tālākā nākotnē. Tas
nav arī kārtējais nebeidzamo
vēlmju saraksts, kuram līdzinājās iepriekšējais plāns. PKC
speciālisti ir mēģinājuši koncentrēties uz dažām svarīgākajām lietām, tādēļ izstrādātā
dokumenta versija ir salīdzinoši
īsa un iekļaujas 58 lapaspusēs.
Iespējams, tādēļ plānā daudziem
uzdevumiem trūkst pamatojuma
un atsevišķi uzstādījumi šķiet
nereāli. Piemēram, maz ticams,
ka pēc septiņiem gadiem vismaz

PRIORITĀTE: Tautsaimniecības izaugsme
Šī prioritāte ir orientēta uz produktīvi strādājošu uzņēmumu skaita pieaugumu, atbalstot tādus investīciju projektus, kuros ieguldītie resursi
nodrošinās lielāko atdevi. Akcents likts uz pētniecību un inovācijām kā
priekšnoteikumu augstākai konkurētspējai. Tajā pašā laikā NAP neiezīmē kādas prioritārās nozares, atstājot iespēju brīvai konkurencei starp
uzņēmumiem. Kā atsevišķs rīcības virziens izdalīta energoefektivitāte
ar mērķi panākt, lai līdz 2020. gadam vismaz 40 procenti enerģijas
tiktu saražota no atjaunojamiem resursiem.

60 procenti valsts iedzīvotāju ar
valsts un pašvaldību iestādēm
komunicēs ar interneta starpniecību vai 95 procenti lauksaimniecībā izmantojamo platību tiks
reāli apsaimniekotas.
Plāna vadmotīvs ir «ekonomiskais izrāviens», kuru varam
tulkot kā aicinājumu ieguldīt

PRIORITĀTE: Cilvēka drošumspēja

PRIORITĀTE: Izaugsmi atbalstošas teritorijas

Arī valstij nepieciešams savs
biznesa plāns
Baiba Rivža, LLU profesore:
«NAP ir vairākas būtiskas funkcijas. Tā ir vienošanās starp sabiedrību un valsti par būtiskām vidēja
termiņa prioritātēm, mērķiem un
to sasniegšanas rādītājiem. Tāpat
tas ir pamats ES struktūrfondu
prioritāro virzienu noteikšanai
nākamajam plānošanas periodam.
Savā ziņā tas ir arī valsts biznesa
plāns, kurā tiek noteikti tie virzieni,
kuros tiks ieguldīti līdzekļi.
Plānā minēto «ekonomisko izrāvienu» var sasniegt tikai gudra un
zināšanās balstīta sabiedrība, tādēļ
pārsteidz, ka augstākā izglītība un
zinātne NAP pieminēta tikai virspusēji. Lai sasniegtu NAP izvirzītos

Skaitļi runā

Andris Rāviņš, Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs:
«Šobrīd izstrādātā dokumenta
redakcija ir pietiekami vispā-

rīga, atstājot valdībai lielas
manevra iespējas vienu vai otru
prioritāti interpretēt pēc saviem
ieskatiem. Svarīgi, lai NAP būtu
iestrādātas reģionālās attīstības
politikas pamatnostādnes, kas
skaidri iezīmē to, kādi pakalpojumi būs jānodrošina dažāda
līmeņa pašvaldībās, lai laikus
sagatavotos un spētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus
iedzīvotājiem. Jau šobrīd iezīmējas pretrunas starp Ekonomikas ministrijas piedāvāto
industriālo politiku un vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vīziju par zaļāko
valsti pasaulē.
Jāapzinās, ka mums nav laika
plašām diskusijām un strīdiem,
jo līdz oktobra beigām NAP
jāprezentē Eiropā, kur jau šo-

mērķus, mums jāpaaugstina studiju
kvalitāte un konkurētspēja, kā arī
pieejamība, paaugstinot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā vismaz
līdz trim procentiem no iekšzemes
kopprodukta. Tāpat plānā būtu
jāmaina akcenti, vairāk uzsverot
reģionus, iesaistot pašvaldības un
augstākās izglītības iestādes.»

Mārtiņš Krieviņš, Pārresoru
koordinācijas centra vadītājs:
«Esmu gandarīts par to, ka esam
saņēmuši vairāk nekā 1500 priekšlikumu par NAP. Katrs no tiem tiks
izskatīts atbilstoši iepriekš apstiprinātajai metodikai, pēc tam dokumenta gala redakciju iesniegsim
valdībā, bet pēdējās iespējas veikt
korekcijas būs Saeimas deputātiem.
Tādēļ process pēc sabiedriskās apspriešanas nebūt vēl nav galā.
Strādājot pie NAP sākotnējās
redakcijas, mūsu mērķis bija orientēties uz tām jomām un teritorijām, lāko atdevi. Jāapzinās, ka, attīstot
kurās investīcijas varētu nest lie- nacionālās un reģionālās nozīmes

Sagatavoja Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš
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Jelgavas pils muzejs

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

centrus, mēs nodrošināsim ar darba vietām arī apkārtējo teritoriju
iedzīvotājus, bet viņu samaksātie
nodokļi atgriezīsies pašvaldībās.
Tiekoties ar iedzīvotājiem, bieži
esam saņēmuši pārmetumus, ka
cilvēki nebrauks uz darba vietām,
ja viņiem ceļā būs jāpavada pārāk
ilgs laiks, tomēr pasaules pieredze
liecina par pretējo. Darbs lielākajās
Latvijas pilsētās katrā ziņā ir labāka alternatīva darba vietām ārpus
valsts teritorijas.»

Tūrisma objektu apmeklējums Jelgavā (no maija līdz augustam)*

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Dzelzceļa muzejs

brīd pilnā sparā notiek cīņa
par līdzekļu sadali nākamajam
plānošanas periodam. Ja mēs
nevēlamies iesaistīties šajā procesā kā pēdējie, pēc pārpalikuma
principa, tad jau šodien jābūt
skaidrībai par to, ko un kā mēs
vēlamies attīstīt.
Aizvadītajā plānošanas periodā
viena no racionālākajām bija pilsētvides attīstības programma.
Par šiem līdzekļiem rekonstruējām Raiņa ielu, Čakstes bulvāri,
turpinās Lielās ielas rekonstrukcija, bet nākamgad tiks pabeigti
arī Pasta salas labiekārtošanas
darbi. Arī Briselē esam guvuši
apstiprinājumu, ka vismaz pieci
procenti no kopējā finansējuma
nākamajam plānošanas periodam tiks atvēlēts pilsētvidei,
tostarp Jelgavas projektiem.»

«Mēģinājām fokusēties uz svarīgākajām lietām»

Svētās Trīsvienības baznīcas tornis

Kurzemes hercogu kapenes

ciju piesaistei un ir saglabājušies
iedzīvotāji, kas varētu aizpildīt
jaunās darba vietas.
«Ekonomiskā izrāviena» sasniegšanai NAP iezīmē trīs
galvenās prioritātes: tautsaimniecības izaugsmi, cilvēku drošumspēju un izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Šobrīd Eiropā notiek cīņa par līdzekļu
sadali nākamajam plānošanas periodam

Prioritātes mērķis ir radīt spēcīgu vidusšķiru un apturēt iedzīvotāju
skaita samazināšanos, liekot uzsvaru uz nevienlīdzības samazināšanu
starp dažādām iedzīvotāju grupām. Šajā plāna sadaļā tiek runāts par
pasākumiem, kas orientēti uz patriotisma un dzimstības veicināšanu,
sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanu, kompetenču un prasmju
attīstību, lai iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar cienīgu darbu.

Šī prioritāte paredz aktivitātes, kas vērstas uz līdzvērtīgu darba iespēju
un dzīves apstākļu nodrošināšanu visu reģionu iedzīvotājiem, izmantojot katras teritorijas priekšrocības, akcentējot nacionālās un reģionālās
nozīmes attīstības centrus, kuros tiks sniegta lielākā daļa no valsts un
pašvaldības iestāžu pakalpojumiem.

tikai tajās jomās, kas patiešām
dos rezultātu pārskatāmā laika
periodā. Tieši tas raisa lielākās
diskusijas un iebildumus, jo
mazākās pašvaldības nevēlas
samierināties ar to, ka lielākais
naudas apjoms turpmākajos
gados tiks ieguldīts tajās teritorijās, kurās ir potenciāls investī-

3020
2911
2224

* Jelgavas reģionālā Tūrisma centra dati

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt,
kas ir Nacionālais
attīstības plāns?
Jana, grāmatvede:
– Neko īsti par
šo attīstības
plānu nezinu.
Ja nu vienīgi
to, ka tajā esot
iekļauti nereāli uzdevumi un pasākumi. Šāds viedoklis man radies
pēc ziņām internetā. Tur lasāms,
ka šis plāns nekam nederot, taču
ne jau man, parastam cilvēkam,
par to spriest, par to lai domā
ekonomisti, politiķi. Tas ir viņu
uzdevums.
Harijs, pensionārs:
– Tas ir plāns
– redzējums,
kādā virzienā
attīstīsies Latvija nākotnē.
Šobrīd par to daudz runā televīzijā,
un mani tas interesē. Man nav
vienalga, kas notiek mūsu valstī.
Savos 74 gados gribu dzīvot labu
dzīvi. Tiesa, neesmu ne ekonomists,
ne politiķis, tāpēc man grūti spriest
par šī plāna saturu, taču nākotnē es
skatos ar optimismu. Man patīk,
kā šī valdība strādā un domā par
Latvijas nākotni.
Roberts, 1.
kursa students:
– Laikam nezināšu gan.
Ta č u p ē c
nosaukuma
pieļauju, ka tas ir kaut kāds
dokuments, kurā iekļauti dažādi
pasākumi, kas vērsti uz ilgstošu
attīstību, lai Latvijā uzlabotos
infrastruktūra, lai augtu iedzīvotāju labklājība. Tās tādas politiskas lietas, par kurām interesējos
virspusēji.
Guna, studē
ekonomiku 3.
kursā:
– Ja godīgi –
nezinu vis, par
to nav nekādas
informācijas.
Arī augstskolā par to neko nestāsta
– vismaz es par šādu plānu neesmu
neko dzirdējusi. Varbūt tas ir kaut
kāds plāns par nodokļu politiku, kā
to uzlabot, plāns, kā cilvēkiem darbu nodrošināt, kā rūpnīcas celt, lai ir
darbs. Tur varbūt ir arī kaut kas par
kredītpolitiku. Nezinu, tiešām.
Astrīda, māsu
palīgs:
– Pēdējā laikā
ļoti maz klausos un lasu
z i ņ a s , k u r,
pieļauju, par
to stāsta. Man ir maiņu darbs,
tāpēc nesanāk iedziļināties. Turklāt
mani politika īpaši neinteresē, jo
esmu tajā vīlusies – paskatieties,
kāda netaisnība valda mums
visapkārt!
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Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

ziņas

Ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris

NĪN parādnieki varēs pieteikties
nokavējuma naudas dzēšanai
No 1.lpp.

Pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Ināra Krīgere norāda, ka
iespēja saņemt nokavējuma naudas
dzēšanu Jelgavā varētu būt aktuāla
vairāk nekā 5000 NĪN parādnieku.
Proti, uz šo brīdi lielāks vai mazāks
NĪN parāds mūsu pilsētā izveidojies
149 juridiskām personām un 5023
fiziskām personām. «Nodokļa atbalsta pasākuma mērķis ir atvieglot
iedzīvotājiem nodokļu parāda slogu,
kas radies ekonomiskās krīzes
rezultātā, un palielināt budžeta
ieņēmumus,» norāda I.Krīgere.
Viņa skaidro, ka nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošana nekustamā
īpašuma nodoklim iedzīvotājiem,
kuriem uz 2012. gada 1. oktobri ir
izveidojies nenomaksāts NĪN parāds ar samaksas termiņu līdz 2011.
gada 1. septembrim, nodrošinās
iespēju dzēst nokavējuma naudu,
ja līdz noteiktam datumam tiks samaksāts NĪN pamatparāds un ar to
saistītā soda nauda desmit procentu
apmērā, ja tāda aprēķināta. «Par
pamatparādu tiek uzskatīta NĪN
summa, kas noteikta 2011. gada 1.
septembrī un nav samaksāta līdz
2012. gada 1. oktobrim,» skaidro
Finanšu nodaļas vadītāja.
Tādējādi, lai pieteiktos NĪN
atbalsta pasākumam, nodokļa
maksātājam būs jāvēršas pašvaldībā, lai noskaidrotu savu līdz 2012.
gada 1. oktobrim nenomaksātā
NĪN parāda apjomu, un jāaizpilda
iesniegums par piedalīšanos pasākumā. Bet gadījumā, ja pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma
nauda jau nodota tiesu izpildītājam
piedziņai, papildus iesniegumam
būs jāpievieno arī lēmuma par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksas
apliecinājums. Lai pieteiktos NĪN
atbalsta pasākumam, iesniegums
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
pašvaldībā (Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā)
būs jāiesniedz ne vēlāk kā līdz
2012. gada 31. decembrim. «Tālāk
pašvaldība izskatīs iesniegumu
un pieņems lēmumu par nodokļa
atbalsta pasākumu konkrētai
personai, kā arī sastādīs parāda
nomaksas grafiku,» kārtību skaidro I.Krīgere.

Uzziņai*

Soda nauda – obligāts maksājums, kas tiek
uzlikts nodokļu revīzijas (audita) rezultātā par
budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu vai no budžeta atmaksājamās nodokļa
summas palielināšanu nodokļu administrācijai
iesniegtajās vai iesniedzamajās nodokļu deklarācijās vai ko nodokļu administrācija aprēķina
gadījumā, kad nodokļu maksātājs nodokļu deklarācijas precizējumu un deklarācijā precizēto
nodokļa maksājumu veic pēc tam, kad saņemts
paziņojums par nodokļu revīzijas (audita)
uzsākšanu vai lēmums par nodokļu revīzijas
(audita) veikšanas nosacījumu maiņu.
*Avots: likums «Par nodokļiem un nodevām»

Mājā noplūst
gāze – dienesti mācās
No 1.lpp.

Kaut arī izsauktie dienesti ieradās
operatīvi, VUGD, pirms iesaistīties
avārijas novēršanā, nācās atrisināt
kādu arī ikdienā aktuālu problēmu.
Proti, piekļūt pie mājas liedza pagalma iebrauktuvē atstāta automašīna.
Šajā gadījumā gan dienests varēja
izmantot otru piebrauktuvi, taču
šādas iespējas visur nav. Arī paši
iedzīvotāji spriež, ka bez problēmām
piekļūt mājai var vien dažkārt rīta
stundās – citā laikā, īpaši brīvdienās,
tas praktiski nav iespējams, jo cilvēki, novietojot pagalmā automašīnas,
nepiedomā, kā nelaimes gadījumā
varēs piekļūt operatīvie dienesti.
Mācību noslēgumā Avārijas dienesta darbinieki informēja, ka
gāzes noplūdes vieta – pie čaulas
mājas ievadā – atrasta un lokalizēta,
sagāzējums likvidēts, bet tikmēr
par mācībām atbildīgās personas
jau bija fiksējušas pamanāmākās
nepilnības. «Šādās mācībās parasti
atklājas dienestu tā sauktie vājie
punkti, kurus varam novērst, lai
reālā gāzes noplūdes situācijā šādus
«klupšanas akmeņus» nepieļautu,»
uz mācību nozīmīgumu norāda
U.Auniņš, skaidrojot, ka konkrētajā
situācijā saņemti divi aizrādījumi
– pirmkārt, «Latvijas gāzes» darbinieki pārāk tuvu ēkai ļāva piekļūt
VUGD automašīnai, kas nav pie-

Autobusu biļetes var
iegādāties automātā

Jāuzsver, ka jelgavniekiem, kuri
no 1. oktobra līdz 31. decembrim
pieteiksies šim atbalsta pasākumam, būs iespēja arī saņemt pamatparāda samaksas termiņa
pagarinājumu, kura maksimālais
laiks var būt līdz 60 mēnešiem.
Tiesa, šādā gadījumā maksājums
sadalāms vienādās daļās un katru
mēnesi NĪN parādniekam jāsedz
vismaz 50 lati. Turklāt, lai saglabātu dalību šajā atbalsta pasākumā,
nodokļa maksātājam būs jāseko
līdzi noteiktajiem parāda samaksas
termiņiem un savlaicīgi jāveic gan
parāda, gan kārtējie nodokļa maksājumi. Jāatgādina, ka kārtējais NĪN
nomaksas termiņš ir 2012. gada 15.
novembris.
Nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņa tiks atjaunota, ja nodokļu
maksātājs neievēros maksājumu grafiku, savukārt pēc parāda
sekmīgas nomaksas nokavējuma
nauda nodokļa maksātājam tiks
dzēsta.
Jāpiebilst, ka nodokļu atbalsta
pasākumu attiecībā uz nekustamā
Foto: Ivars Veiliņš
īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem pašvaldība  Sintija Čepanone
varēs administrēt, ja normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā tā būs
Tagad arī Jelgavas auizdevusi saistošos noteikumus par
toostā autobusu biļetes
nodokļa atbalsta pasākuma piemēstarppilsētu maršrutos
rošanu NĪN un ar to saistītajiem
iespējams iegādāties
maksājumiem par pašvaldības adbiļešu tirdzniecības terministratīvajā teritorijā esošajiem
minālā jeb automātā.
nekustamajiem īpašumiem. Jel«Viena no būtiskākajām
gavas dome par šo jautājumu lems
priekšrocībām ir tā, ka,
šodienas, 27. septembra, sēdē.
pērkot biļeti automātā,
Nokavējuma nauda – procentu maksājums
par nodokļu, nodevu samaksas termiņa
nokavējumu.

ļaujams situācijā, kad sagāzētība
ir uz sprādzienbīstamības robežas,
otrkārt, VUGD darbinieki pagraba
vēdināšanu sāka ar ventilatoru, kurš
nav sprādziendrošā izpildījumā un
ir novietots pārāk tuvu ēkas durvīm.
«Pēc mācībām situāciju dienesti
vēlreiz analizēs savas kompetences
ietvaros,» uzsver U.Auniņš. Viņš
norāda, ka «Latvijas gāze» iekšējās
praktiskās mācības, izspēlējot dažādas iespējamās avārijas situācijas,
rīko reizi mēnesī, savukārt tādas,
kurās tiek iesaistīti arī citi dienesti
– reizi divas gadā.
Ganību ielas 65 iedzīvotāja Broņislava norāda, ka reiz jau viņai nācies izsaukt gāzeniekus – pagājušajā
gadā, kad no dzīvokļa stāvu zemāk
nāca gāzes smaka. Taču vēl tagad,
pēc kundzes vārdiem, atsevišķu kaimiņu dēļ viņa dzīvojot kā uz pulvermucas. «Tikko pagalmā pamanījām
gāzes mašīnu, uzreiz steidzāmies
laukā no dzīvokļa. Redz, tikai tagad
attapāmies, ka, baidoties no sprādziena, pases neesam paņēmušas
līdzi,» spriež kaimiņienes Mirdza
un Broņislava. Tiesa, pārliecinoties,
ka reāla gāzes noplūde mājā nav
notikusi un tās tiešām bijušas tikai
mācības, abas nosmēja: «Nu, un kā
mēs ļaunākajā scenārijā tagad savas
pensijas varētu saņemt, ja pases
mums palika dzīvoklī?!»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lai pasažieriem, kuri vēlas
iegādāties biļeti
autobusu reisiem
starppilsētu maršrutos,
nebūtu jāgaida rindā pie
kases, Jelgavas autoostā
uzstādīts biļešu tirdzniecības
termināls. Automāts pieņem 5,
10, 20, 50 santīmu un divu latu
monētas, taču atšķirībā no kases
tiek piedāvāta iespēja norēķināties arī
ar internetbankas starpniecību.

un V.Labors vērtē, ka pasažieri šo
iespēju izmanto, īpaši Rīgas virziena maršrutos. «Šāds automāts
jau iepriekš bija pieejams Rīgas
Starptautiskajā autoostā, un cilvēki, kas to izmantojuši Rīgā, biļetes
šādi iegādājas arī Jelgavā,» tā viņš,
akcentējot, ka biļetes terminālā iespējams iegādāties autoostas darba
laikā – no pulksten 5 līdz 22.
Galvenais mērķis, ieviešot šādu
iespējams norēķināties,
biļešu tirdzniecības veidu, ir maizmantojot internetbanzināt rindas pie kasēm. V.Labors
ku. Kasē pieņem tikai
skaidro, ka Jelgavas autoostā ir
skaidru naudu,» skaidro
divas kases, turklāt tur tiek tirgoJelgavas autoostas vadītas arī SIA «Jelgavas Autobusu
tājs Vitālijs Labors.
parks» mēnešbiļetes, tādēļ rindu
veidošanās dažkārt ir neizbēgama.
Iespēja iegādāties biļetes au- Taču nu pastāv alternatīva – biļeti
tomātā Jelgavas autoostā tiek pirkt automātā. Būtiski ir tas, ka
nodrošināta jau apmēram mēnesi, kasē iespējams norēķināties tikai

skaidrā naudā, taču termināls piedāvā iespēju par biļeti samaksāt
ar internetbankas starpniecību.
Autoostas vadītājs akcentē, ka automātā iespējams iegādāties visas
tās biļetes, kas pieejamas kasē, tas
ir, starppilsētu maršrutos. «Tā kā
reģionālais pārvadātājs «Migar» biļetes tirgo savos autobusos, no Rīgas
Starptautiskās autoostas nomājot
tikai pieturvietu, «Migara» reisiem
biļetes nevar nopirkt nedz autoostas
kasē, nedz uzstādītajā automātā,»
paskaidro V.Labors.
Pie biļešu tirdzniecības termināla
izvietota trīs soļu pamācība, kā pareizi iegādāties biļeti, latviešu, krievu un angļu valodā, kā arī automāta
lietošanas instrukcija. Neskaidrību
gadījumā pasažieri var vērsties pie
autoostas personāla.

Apzina vietējos zīmolus uzņēmējdarbības jomās
 Sintija Čepanone

Ikviens aicināts iesaistīties aptaujā, lai kopīgi
rastu atbildi uz jautājumu, ar kādiem uzņēmējdarbības radītiem
produktiem varam lepoties Jelgavā un abos
kaimiņnovados.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone stāsta, ka pašlaik turpinās
darbs, apzinot vietējos uzņēmumus
un viņu radītos produktus. «Mūsu

mērķis ir apzināt, ar ko esam bagāti un varam lepoties. Viena lieta
ir mūsu pilsētas un Jelgavas un
Ozolnieku novada redzamāko uzņēmumu radītie zīmoli, bet pavisam
kas cits – produkti, kuri plašākai
auditorijai varbūt nav tik pazīstami, taču vietējie cilvēki tos augstu
novērtē,» aicinot darīt zināmus
savus favorītus ikvienā uzņēmējdarbības jomā, saka L.Miķelsone.
Aptaujas mērķis ir tuvākajā laikā
šo uzņēmēju devumu vietējai un
visas valsts ekonomikai apkopot un
padarīt redzamu.
Iedzīvotāji, sūtot e-pastu uz adresi: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.

lv, var darīt zināmus konkrētus
uzņēmumu produktus. «Vēlamies
aptvert pēc iespējas plašāku uzņēmējdarbības spektru, tādēļ viedokli
labprāt uzklausīsim par zīmoliem
visās nozarēs. Tie var būt gan konkrēti pārtikas produkti, gan rūpniecības preces, gan dažādi amatnieku
izstrādājumi, gan pakalpojumi
– jebkas, kas ar kvalitāti uzrunā
iedzīvotājus,» tā L.Miķelsone.
Viņa piebilst, ka, sūtot e-pastu,
var minēt vairākus vietējos zīmolus, taču būtiski ir tos konkretizēt,
norādot ne tikai uzņēmumu un
ražojuma veidu, bet gan minot
konkrētu produktu.

Skolās šogad – par 200 audzēkņiem mazāk
 Ritma Gaidamoviča

Mācības Jelgavas vispārizglītojošajās skolās
šogad uzsākuši 6904
audzēkņi, bet profesionālajās – 1262, liecina
Izglītības pārvaldes apkopotie dati. Pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka salīdzinājumā ar
pagājušo gadu skolēnu
skaits vispārizglītojošajās
skolās sarucis par vairāk
nekā 200 skolēniem, taču
vienlaikus Jelgavas 2.
pamatskolā un Spīdolas
ģimnāzijā skolēnu skaits
nedaudz pieaudzis.
Valsts izglītības informatizācijas
sistēmā izglītības iestāžu apkopotie
dati liecina, ka šajā mācību gadā
mācības Jelgavas skolās sākuši 6904

skolēni, no tiem 322 piecgadnieku
un sešgadnieku grupās. «Kopējais
skolēnu skaits sarucis par 205.
Skolēnu skaita kritums ir 8., 9. un
10. klasēs, kas ir loģiski, jo iepriekš
skolēnu skaita samazinājums skāra
7. un 9. klases, līdz ar to mazāk skolēnu uzsāk mācības vidusskolās,»
stāsta G.Auza. 1. klasē mācības
uzsācis 661 skolēns, kas ir par 35
mazāk nekā iepriekšējā gadā, 7. klasēs – 601, kas ir par 104 skolēniem
vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet 10.
klasē mācīties sākuši 426 skolēni
– pērn 521. Savukārt profesionālajās
izglītības iestādēs pašlaik mācās
1262 audzēkņi, no tiem Jelgavas
Amatu vidusskolā – 616, bet Jelgavas tehnikumā – 646.
«Kopējais skolēnu skaits pilsētā
nedaudz sarucis un nevienā no
skolām tas nepārsniedz tūkstoti.
Pašlaik visvairāk skolēnu ir 4.
pamatskolā – 996. Pozitīvi ir tas,

ka divās skolās audzēkņu skaits,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kaut
nedaudz, bet ir audzis. Tā Spīdolas
ģimnāziju par savējo šogad sauc 442
audzēkņi, kas ir par 38 skolēniem
vairāk, bet Jelgavas 2. pamatskolu
– 635 skolēni, kas ir par 14 bērniem
vairāk,» stāsta G.Auza. Viņa norāda,
ka pārējās skolās skolēnu skaits
sarucis.
«Jāpiebilst gan, ka skolēnu
skaits vēl var mainīties, jo dati
sākti apkopot 5. septembrī. Šobrīd
vēl mūsu speciālisti apzina, cik
daudz bērnu un skolēnu no citām
pašvaldībām izvēlējušies Jelgavas
izglītības iestādes,» tā G.Auza,
pieļaujot, ka šis skaits varētu būt
ap 1000 skolēnu – tāpat kā iepriekšējos gados. Izglītības pārvaldes
vadītāja arī norāda, ka šobrīd skolas apkopo informāciju par to, kur
izglītību vai darba gaitas turpina
šīs vasaras absolventi.

3

Īsi
 SIA «Fortum Jelgava» informē,
ka saskaņā ar jaunu pieslēgumu
izveidošanu maģistrālajai siltumtrasei no 1. oktobra pulksten 8
līdz 5. oktobra pulksten 17 tiks
atslēgta karstā ūdens padeve Zirgu
ielā 47a; Pulkveža O.Kalpaka ielā 34;
Rūpniecības ielā 22a, 39, 77a; Vīgriežu ielā 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39a;
Kastaņu ielā 1, 2, 2a, 3; Tērvetes ielā
63/65, 88, 90 un Kārklu ielā 4. Uzņēmums atvainojas par sagādātajām
neērtībām un pateicas par sapratni.
Informācijai un uzziņām – SIA «Fortum Jelgava» Klientu apkalpošanas
nodaļa, tālrunis 63023446.
 Rūpējoties par iedzīvotāju sirds
veselību, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļa organizē vairākas aktivitātes:
29. septembrī no pulksten 9 līdz 12
Jelgavas poliklīnikā ikvienam būs
iespēja bez maksas pārbaudīt holesterīna līmeni. Savukārt 1. oktobrī sirds
veselība tiks pārbaudīta pārvaldes
darbiniekiem un pansionāta «Zemgale»
iemītniekiem. Bet 3. oktobrī pulksten 10
pārvaldē notiks seminārs par fiziskajām
aktivitātēm, paraugdemonstrējumi vieglu fizisko aktivitāšu veikšanai. Uz pasākumu gaidīti jelgavnieki, kuriem ir 45 gadi
un vairāk, iepriekš piesakoties pa tālruni
63007491. Plašāka informācija par veselības tēmām – Sociālo lietu pārvaldes
mājas lapā: www.jelgava-soclp.lv.
 Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde informē, ka lietuviešu
valodas skolotāja Janīna Skaruliene
bērnus vecumā no 7 līdz 18 gadiem
aicina apgūt lietuviešu valodu. Lietuviešu valodas nodarbības notiek
sestdienās pulksten 12 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4. Tās
ir bez maksas.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) mācības uzsākuši NBS Jūras spēku koki jeb kuģu
pavāri. Viņi 159 stundu programmā pie
Jelgavas Amatu vidusskolas pasniedzējām Ainas Tālumas un Ligitas Ziemeles,
LLU lektores Janīnas Ķīvītes, kafejnīcas
«Silva» vadītājas Sandras Blūmanes un
šefpavāres Sanitas Strodes mācīsies
pavārmākslas pamatus. «Šo kursu
klausītājiem būs iespēja mācīties arī pie
Ingmāra Ladiga, restorānu «Ladigs cafe»
un «Ostas skati» šefpavāra, TV raidījuma
«Mūsdienu Latvijas garša» labākā pavāra
titula ieguvēja, bet praksi Ādažu militārajā bāzē vadīs šefpavāre Ina Pudāne,»
stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
 Ebreju kultūras nedēļas laikā
sestdien, 29. septembrī, pulksten 14
Sabiedrības integrācijas pārvaldē gan
jelgavnieki, gan pilsētas viesi gaidīti
pasākumā «Dejojam kopā ebreju tautas deju ritmos». Ikviens interesents šeit
varēs izbaudīt ebreju kultūru caur dejām
un dziesmām. Pasākuma laikā ar priekšnesumiem priecēs Rīgas Ebreju kopienas
bērnu deju ansamblis «Maagaļ» Sergeja
Rozencveiga vadībā.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Veltas
Rozenvaldes (dzimusi 1940. gada 4.
decembrī, mirusi 2012. gada 12. septembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Veltas Rozenvaldes īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Veltas
Rozenvaldes piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Jelgavas 2. pamatskola
aicina darbā pirmsskolas skolotāju.
Prasības:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība;
2. vēlama darba pieredze;
3. labas valsts un krievu valodas
zināšanas.
CV sūtīt uz skolas e-pasta adresi:
2psk@izglitiba.jelgava.lv vai pieteikties personīgi skolas kancelejā – Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā 2.
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Ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris

«Cilvēku nevar atrast stundas
laikā – tā notiek tikai filmās»
 Ilze Knusle-Jankevica

vairāk noder laukos, kur cilvēka smarža
saglabājas ilgāk – pilsētā pēc iziešanas
Šogad Jelgavā Valsts policijas
uz ielas izsekot cilvēkam pēc smaržas ir
meklēšanā bijušas 17 bezvēsts
praktiski neiespējami. Savukārt zemespazudušas personas, no kurām
sargi tiek piesaistīti, kad ir nepieciešams
par trim joprojām ziņu nav. To«izķemmēt» konkrētu teritoriju. Viens
mēr, tā kā persona meklēšanā
no pēdējiem gadījumiem bijis šogad ap
oficiāli var būt desmit gadus,
Jāņiem Vilcē, kur teritorijas pārmeklētad patlaban aktīvajā meklēšanā tika iesaistīti jaunsargi. «Vīrietis
šanā ir 20 personas. Pēdējo 10
bija devies makšķerēt, bet mājās tā arī
gadu laikā Jelgavā meklētas ap
nepārnāca. Nolēmām pārmeklēt lauku,
200 personu.
pa kuru viņš bija gājis. Atradām lauka
vidū mirušu – cilvēkam bija kļuvis slikti
Ir dzirdēts, ka cilvēks skaitās pazudis un ar sirdi,» stāsta inspektors.
policija viņu sāk meklēt tikai pēc tam, kad
viņš bijis prombūtnē 24 stundas. Valsts Sabiedrība kļuvusi vienaldzīga
policijas Zemgales reģiona pārvaldes JelRegulāri informācija par pazudušajiem
gavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas tiek sniegta masu medijiem, bet pēdējā
inspektors, kurš nodarbojas ar pazudušu pusgada laikā atdeves neesot nekādas.
personu meklēšanu jau daudzus gadus, Policista spriedums ir visai skarbs: «Ciluzsver, ka tā nav – cilvēku sāk meklēt, vēkiem vienkārši ir vienalga.» «Ir bijuši
tiklīdz policijā saņemta informācija par gadījumi, kad pazudušais jaunietis vaipazušanu. Viņš gan stāsta, ka agrāk esot rākas dienas nodzīvo pie sava drauga, bet
bijis tāds kā nogaidīšanas režīms vienu, mājas saimniece to nav pat pamanījusi,»
divas, reizēm pat trīs dienas – mazums kas vienu no spilgtākajiem piemēriem stāsta
noticis – varbūt nokavēts autobuss, nav inspektore darbā ar nepilngadīgajiem
sakaru. Tomēr oficiāli ne tolaik, ne tagad Jeļena Visocka. Tāpat esot ar daudznekas tāds nav atrunāts.
dzīvokļu māju iedzīvotājiem – ja agrāk
Izredzes atrast cilvēku ir atkarīgas no tā, tie cits citu pazina, tad tagad nereti pat
cik ātri par to tiek ziņots policijai. «Tādas nezina, kas dzīvo kaimiņos. Un, ja, pievienas formulas, kā persona tiek meklēta, mēram, kaimiņš nokristu ar sirdskaiti,
nav. Darbojamies maksimāli ātri visos iespē- mājas iedzīvotāji, visticamāk, pie policijas
jamos virzienos – apzinām ģimenes locekļus vērstos tikai tad, kad sāktu sajust smaku.
un paziņu loku, noskaidrojam, vai un kur Tomēr visskaudrāk ir tas, ka saikne zūd
persona strādāja, mācījās, kādas bija viņa arī ģimenē – nereti vecāki pat nezina, ka
dienas gaitas, kuros veikalos iepirkās. Pār- bērni devušies pie vecvecākiem.
baudām arī visas iespējamās datu bāzes un
reģistrus – naudas pārskaitījumus, mobilā Atrod pie citas sievas sāniem
telefona lietotājus, automobiļu īpašniekus,»
Runāt par kurioziem šajā darbā nav īsti
stāsta inspektors, piebilstot – likumsakarīgi, vietā, tomēr ir arī daži interesanti gadījumi.
ka darba dienā iespējams iegūt vairāk infor- Piemēram, vienreiz policijā vērsusies sieva,
mācijas nekā brīvdienā vai vakarā.
kura ziņoja par vīra pazušanu un jau bija
apzvanījusi slimnīcas, kurās, pēc personāla
Miršanas faktu atzīst tiesa
teiktā, viņa nebija. Tomēr, kad uz slimnīcu
Ja persona desmit gadu laikā netiek at- piezvanīja policists, izrādījās, ka vīrs tur ir.
rasta, tā vienkārši tiek izņemta no reģistra Inspektora praksē bijis arī gadījums, kad
un uzskatāma par dzīvu. «To, ka cilvēks par pazudušu uzskatīts vīrietis atrasts
uzskatāms par mirušu, atzīst tiesa, un Jelgavā pie citas sievietes sāniem, kur jau
tiesā ar pieteikumu
bija iekārtojies uz
Jelgavā meklētās personas
jāvēršas tuviniekiem.
dzīvi, sācis strādāt.
Mēs to nedarām,» tā Gads Personas Personas, par Personas, kuras
Bet viņam bija sieinspektors.
meklēšanā kurām nav ziņu atrastas mirušas va, ģimene... Tiesa,
Ar šādu prasību 2002. 13
šajā gadījumā esot
1
tiesā tuvinieki var 2003. 14
bijis krimināls «pie–
vērsties jebkurā lai- 2004. 27
sitiens», un vīrietis
3
–
kā, kamēr persona 2005. 26
vēlējies uz laiku pa–
atrodas meklēšanā. 2006. 4
zust.
–
«Tas jau ir tiesas uz- 2007. 2
Cilvēks meklēša6
1
devums – izvērtēt, vai 2008. 27
nā atrodas desmit
1
1
izdarīts viss un nav 2009. 23
gadus. Lai gan va2010. 23
–
7
iespēju, ka cilvēks
rētu šķist, ka tad, ja
2011. 25
4
5
atradīsies,» turpina 2012. 17
pazudušo neatrod
3
1
inspektors, norādot,
uzreiz, izredzes tikai
ka visbiežāk personu Minētajos skaitļos iekļautas arī nepilngadīgas personas samazinās, reizēm
nepieciešams atzīt (gan ģimenē, gan Jelgavā un Jelgavas novadā esošajos ziņas uzpeld ar laiku,
bērnu sociālās aprūpes centros dzīvojošas), kurām ir
par mirušu, lai sakārīpaši, ja cilvēks devies
tendence klaiņot.
totu īpašumtiesību
uz ārzemēm. Ja viņš
jautājumus.
tur neizdara pārkāpumu un nekontaktējas ar tuviniekiem, būtībā var nodzīvot
Sociālajiem tīkliem netic
visu mūžu neatrasts. Augusta sākumā
Pazudušo meklēšanā tiek izmantoti policijai izdevies izbeigt lietu, kur cilvēks
visi iespējamie līdzekļi un veidi, tostarp meklēšanā bijis astoņus gadus. «Cilvēks,
sociālie tīkli un gaišreģi, tiesa, viņu pakal- kurš iesniedza pieteikumu par pazudušu
pojumus galvenokārt izmanto pazudušo personu, dzīvo Rīgā. Viņš meklējamo
tuvinieki – Valsts policija to nepraktizē. nebija kādu laiku ne saticis, ne ar viņu
Kaut arī varētu šķist, ka gan vieni, gan otri sazinājies. Noskaidrojām, ka persona no
personas atrašanā varētu dot kādu pie- Jelgavas devās uz Valmieru, bet tur nebija
nesumu, inspektors ir samērā noraidošs. ieradusies. Algotu darbu nestrādāja, bankā
Gaišreģiem viņš netic un norāda, ka viņa naudas pārskaitījumu nebija. Arī starp
praksē līdz šim vēl neviena gaišreģu versija mobilā tālruņa lietotājiem vīrieti neatranav palīdzējusi atrast pazudušo. Savukārt dām. Izrādās, viņš visus šos gadus dzīvoja
par sociālajiem tīkliem viņš saka: «Jā, ir Valmieras tuvumā dārziņu rajonā un bieži
jau kaut vai tie paši draugi, bet mēs taču mainīja mitināšanās vietu, bet tad pēkšņi
zinām, ka tajā persona var darboties arī ar izdomājis, ka jānomaina pase. Tā mēs viņu
segvārdu, ar viltus profilu.» Tomēr iespēju uzgājām,» stāsta inspektors, piebilstot: ja
robežās pārbaudīta tiekot katra versija, jo, cilvēkam pazušanas brīdī ir vismaz 70 gadi,
kā uzsver inspektors, katra veiktā darbība tad meklēšanas ilgums ir pieci gadi.
dod kādu labumu – pat ja neapstiprinās
tas, uz ko cerēts, reizēm izdodas uziet kādu Visgrūtāk ir ar bērniem
citu pavedienu.
Grūtāk esot ar bērniem, jo viņi nav
Meklēšanā atkarībā no nepieciešamības paredzami, turklāt nav nekā, pēc kā viņus
tiek iesaistīti dažādi valsts un pašvaldības varētu meklēt – labākajā gadījumā ir modienesti – Pašvaldības policija, glābšanas bilais telefons, bet nereti nav naudas, viņi
dienests, zemessardze. Arī suņi, bet viņi pārvietojas ar stopiem, nakšņo katru reizi

Jelgavas
policija
meklē

Sergeju Bļinkovu,
dzimušu 1959. gadā,
kurš pēdējo reizi manīts
šā gada 4. jūlijā ap
pulksten 21.30 Jelgavas
lidlauka teritorijā.

Irinu Andrejevu,
Aigaru Grīnbergu, dzimudzimušu 1959. gadā. šu 1959. gadā, kurš 24.
Viņas atrašanās vieta
martā izgājis no ZAC
joprojām nav zināma. «Zemgale» filiāles Jelgavā un nav atgriezies.

Māri Grunti, dzimušu
1972. gadā, kura atrašanās vieta no 2010.
gada 10. februāra nav
zināma.

Vladimiru Parīginu, dziTatjanu Eihvaldi,
mušu 1973. gadā, kurš dzimušu 1923. gadā,
2008. gada jūnijā izgāja kura 2005. gada 19. jūno savas dzīvesvietas nijā izgāja no sava dēla
Sidrabenes pagastā, un dzīvesvietas Jelgavā,
līdz šim viņa atrašanās Imantas ielā 1, un līdz
vieta nav zināma.
šim nav atgriezusies.

Pāvelu Motsaku, dzimušu 1927. gadā, kurš
2004. gada novembrī
izgāja no savas mājas
Jelgavā, lai brauktu uz
Rīgu pie ārstiem, un līdz
šim nav atgriezies.

citā vietā, var sapīties ar sliktu kompāniju.
«Vislielākās problēmas ir ar bērnunama
bērniem, jo iestādei ir jāziņo par pazušanu,
ja audzēknis neatgriežas līdz pulksten 23,»
skaidro J.Visocka, piebilstot, ka ir jaunieši,
par kuriem tiek ziņots regulāri. Bet ir arī
vecāki, kuri policijai ziņo ikreiz, kad bērns
nav pulksten 17 atgriezies no pulciņa.
Policisti to gan neuzskata par pārspīlētu
rīcību, jo, redzot vecāku satraukumu,
bērnam var attīstīties apziņa, ka šāda
rīcība ir slikta.
Tāpat ir vesela kategorija ar noslieci
uz klaiņošanu, bet tā nebūt neesot tikai
bērnunamu bērnu problēma. «Ar to var
saskarties jebkurš, tāpēc būtiski ir atcerēties, ka bērns bēg no problēmām, kas

ir jārisina,» tā viņa, norādot: ja bērns ir
uz ielas, pastāv risks, ka ar viņu kaut
kas varētu būt atgadījies vai ka viņš ir
izdarījis pārkāpumu vai pat noziegumu.
J.Visocka aicina iedzīvotājus pievērst
uzmanību arī tam, ja skolas laikā bērni
atrodas uz ielas, nevis mācību iestādē,
un informēt par to policiju. Savukārt
vecākiem viņa iesaka: ziniet sava bērna draugu vārdus, telefona numurus
un dzīvesvietu; runājiet ar bērnu par
drošības jautājumiem; sadarbojieties
ar skolu un paši interesējieties par
bērna skolas gaitām, nevis gaidiet, kad
piezvanīs skolotājs; runājiet ar bērnu un
vērojiet viņa psiholoģisko stāvokli un to,
kā bērns jūtas.

23. jūlijs, 2012
Pie Svētes upes tilta pazudis makšķernieks, atstājot
krastmalā personīgās mantas un makšķeres. Pašvaldības
policijā saņemts iedzīvotāja izsaukums no Vītolu ceļa. Vīrs
paskaidrojis, ka pretī viņa dzīvesvietai, upes pretējā krastā,
esot makšķerējis nepazīstams vīrietis, bet ap pulksten 15
izsaucējs konstatējis, ka nepazīstamais vīrietis vairs nav
redzams, taču upes krastā atrodas viņa mantas. Viņš apsekojis upes krastu, bet vīrieti nav sastapis, tādēļ izsaucis
Pašvaldības policiju. Notikuma vietā ieradušies arī VUGD
darbinieki, kuri aptuveni metru no krasta atrada vējjaku
ar mobilo telefonu, naudas maku un invalīda apliecību.
Pārmeklējot ūdenstilpni, ne persona, ne tās mirstīgās
atliekas netika atrastas.
***
Vīrietis tika atrasts apmēram pēc divām nedēļām noslīcis
Svētes upē. Viņš bija devies makšķerēt, ko bija arī pateicis
savai māsīcai. Policijas inspektors stāsta, ka upi pārmeklēja VUGD glābēji, kuri vairākkārt teikuši, ka Svētes upe
ir ļoti interesanta – gan ar izskalojumiem zem krastiem
līdz pat trīs metriem, gan ar nelīdzenu dibenu. Ja cilvēka
ķermenis ir aizķēries kādā no šiem izskalojumiem, glābēji
nirēji piekļūt tur nevar un viņu rīcībā esošā aparatūra arī
neļauj to atrast.

pie paziņām. Vecāki bērna pazušanu nebija pamanījuši
uzreiz, bet, tiklīdz konstatēja, ka pagalmā viņa nav, ziņoja
policijai. Tas bijis pulksten 12. Bērns tika atrasts pie
paziņām pulksten 16.21.

15. jūlijs, 2012
Ap pusdienas laiku policija saņēma informāciju, ka pazudis
2004. gadā dzimis bērns, kurš bija izgājis pagalmā Ganību
ielā. Apmēram pēc četrām stundām policisti viņu atrada

30. jūnijs, 2012
Policija saņēma informāciju, ka pazudis – viens izgājis no
mājām – divgadīgs zēns. Tomēr samērā drīz mazais tika
atrasts «Pilsētas pasāžā». Policija informāciju par pazudušu
bērnu saņēma pa tālruni ap pulksten 14.30. Divgadīgais
zēns, kurš bija atstāts vectēva uzraudzībā, izgāja no mājām
Floras ielā. Tika veikta meklēšana, iesaistot Operatīvās
vadības nodaļu, patruļpolicistus, Pašvaldības policiju,
zemessardzi. No Rīgas pat tika izsaukts kinologs, bet zēns
tika atrasts, pirms viņš paspēja atbraukt. Bērns tika atrasts
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» pulksten 16.42.
***
Kad vectēvs konstatēja atvērtus vārtiņus, secinājis,
ka bērns aizgājis. Policija pieprasīja videonovērošanas
ierakstus un fiksēja, ka bērns tirdzniecības centrā ieiet
viens pats, bet tas bija apmēram 15 minūtes pēc viņa
pazušanas. Tas ir pārāk īss laiks, lai tik mazs bērns
varētu tur nokļūt, tāpēc policisti izvirzīja versiju, ka viņš
iekāpis autobusā un līdz centram aizbraucis, turklāt ne
bērna radi, ne bērns pats (sava vecuma dēļ) nevarēja
paskaidrot, kā tieši nokļuvis pilsētas centrā. Bieži vien
vecākiem nemaz neienāk prātā, uz ko ir spējīgi viņu
bērni, jo viņi mēdz rīkoties spontāni. Jāpiebilst, ka par
bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstā-

Protokoli par bērnu nepieskatīšanu
Šogad Jelgavā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu noformēts 51 administratīvā pārkāpuma
protokols. Te ietilpst arī gadījumi, ja bērns vecumā
līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis
narkotiskās, psihotropās vielas, atradies dzērumā, nodarbojies ar ubagošanu. Pirmajā reizē sods ir brīdinājums vai naudas sods līdz 100 latiem. Par atkārtotiem
pārkāpumiem naudas sods var būt 250 lati.
Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu,
atstāšanu bez uzraudzības šogad sastādīti 13 administratīvie protokoli. Par šo pārkāpumu paredzētais
sods ir brīdinājums vai naudas sods līdz 50 latiem.
Vēl sastādīti pieci protokoli par nepilngadīgu personu
atrašanos uz ielas pēc pulksten 23 bez pieaugušo
klātbūtnes.
šanu bez uzraudzības var uzlikt sodu līdz 100 latiem.
22. novembris, 2011
Policija meklēja bezvēsts pazudušu 1995. gadā dzimušu
jaunieti, kura 19. novembrī izgāja no savas dzīvesvietas
Jelgavā, Tērvetes ielā, un līdz 22. novembrim nebija
atgriezusies. Meitenes pazīmes: augums – ap 160 centimetri, vidējas miesas būves, melni, līdz pleciem, parasti
izlaisti mati. Bija ģērbusies melnā, īsā pufīgā virsjakā,
tumši zilos džinsos.
24. novembrī ap pusdienas laiku nepilngadīgā atrasta
mirusi. Meitenes ķermenis uziets Svētes upē Vītolu ceļā.
Vizuālā apskatē uz ķermeņa nav konstatētas vardarbības
pazīmes. Iespējamos nāves cēloņus un apstākļus policija
nekomentē.
***
Skumjā ziņa, ka pusaudze atrasta mirusi, «uzspridzināja»
internetu – parādījās daudz komentāru, kuros netrūka arī
norāžu uz to, ka meitene izdarījusi pašnāvību, turklāt esot
tam gatavojusies. Kāds komentētājs pat norādījis, ka par to
liecināja meitenes ieraksti draugiem.lv profilā – viņai bijis
draugs, ar kuru sastrīdējusies.
Meitenes apģērbu Svētes upes malā, vietā, kur viņa mēdza
iet peldēt, atrada viņas vecāki – apmēram divus kilometrus
no viesnīcas «Brīze» un tikai pārsimts metru no vietas, kur
šī gada augustā tika atrastas makšķerēt aizgājušā U.Lauča
mirstīgās atliekas.
Policija joprojām nevar viennozīmīgi pateikt, vai tā bija
pašnāvība vai negadījums.

Ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris

Triālisti – Latvijas un Baltijas
čempioni

Šosezon Agarska triāla
kluba (ATK) komanda
kļuvusi gan par Latvijas,
gan Baltijas čempioniem.
Kopvērtējumā trīs posmu rezultātā Baltijas
čempiona titulu trešo reizi izcīnīja Andris
Grīnfelds, savukārt C grupā uzvarēja Artūrs
Grīnfelds. Latvijas čempionātā spēcīgākajā
– A – grupā Andris Grīnfelds palika otrajā
vietā, bet ar to pietika, lai viņš pirmo reizi
kļūtu par Latvijas čempionu. Artūrs Grīnfelds, izcīnot pirmo vietu C grupā, Latvijas
čempionāta absolūtajā kopvērtējumā
ieguva bronzas medaļu. Arī Latvijas atklātā
klubu komandu čempionāta vērtējumā
pārliecinoši uzvaru izcīnījusi ATK komanda
ar 454 punktiem.

Uz EČ nebrauks

Jelgavas kērlinga komanda, kura uzvarēja
Latvijas čempionātā un ieguva tiesības
startēt Eiropas jaukto komandu kērlinga čempionātā, uz čempionātu tomēr
nebrauks. Kā stāsta komandas pārstāve
Iveta Staša-Šaršūne, sieviešu izlasei šobrīd
prioritāte ir dalība pasaules čempionātā,
kas martā notiks Rīgā. Laikā, kad norisināsies Eiropas čempionāts, komanda būs
treniņnometnē Kanādā. Pasaules čempionāts svarīgs ir tāpēc, ka tajā notiks pirmā
kvalificēšanās ziemas olimpiskajām spēlēm
2014. gadā Sočos. Jāatgādina, ka sieviešu
izlasē spēlē I.Staša-Šaršūne, Ieva Krusta,
Una Ģērmane, Dace Munča un Zanda
Bikše. Arī jauktās komandas vīrieši pārstāv
Latvijas izlasi un gatavojas Eiropas čempionātam, kas notiks decembrī Zviedrijā.
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sports
Jelgavas domes
kauss basketbolā

28. un 29. septembrī Zemgales Olimpiskajā
centrā norisināsies tradicionālā Jelgavas
domes kausa izcīņa basketbolā, kurā
šosezon līdztekus jelgavniekiem startēs
arī BK «Jūrmala/Fēnikss», BC «Delikatesas»
no Jonišķiem un Kazahstānas klubs «Tobol
Konstansy». Piektdien pulksten 17.30
tiksies jūrmalnieki ar BC «Delikatesas», bet
19.30 – BK «Jelgava» ar BK «Tobol Kostanay». Savukārt sestdien, 29. septembrī,
pulksten 14 pirmajā
dienā zaudējušās
komandas aizvadīs
spēli par 3. vietu,
bet turnīra uzvarētājs tiks noskaidrots
spēlē pulksten 16.

Salidojums cīkstoņiem

29. septembrī
LLU Cīņas sekcija
aicina uz 60 gadu
jubilejas sarīkojumu visus bijušos
cīkstoņus, kuri 60
gadu laikā aizstāvējuši LLU godu.
Programmā: pulksten 10 – reģistrācija
Sporta hallē Mātera ielā 44, kur vienlaikus
sāksies arī Latvijas sezonas atklāšanas
sacensības brīvajā cīņā. Pulksten 16 LLU
Sporta namā visi bijušie cīkstoņi gaidīti uz
salidojumu, kas sāksies ar fiziskām aktivitātēm; pulksten 18 – diskusija par cīņas
sekcijas 60 gadiem; pulksten 19 – koncerts
ar deju kolektīvu «Skalbe» un «Kalve»
piedalīšanos; pulksten 20 – balle.

Olimpiskā diena sāksies ar
kopīgu rīta vingrošanu
 Ilze Knusle-Jankevica

Olimpiskās
dienas kalendārs

Rīt, 28. septembrī, visā Latvijā tiks atzīmēta Olimpiskā
diena. Īpaša pasākumu pro
gramma sarūpēta arī Jelgavā – diena iesāksies pulksten
9.45 ar kopīgu rīta rosmi pie
Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC), kur notiks arī pārējās
aktivitātes.
Arī šogad, tāpat kā pērn, rīta rosmi
jelgavniekiem vadīs olimpietis peldētājs Guntars Deičmans. «Pulksten
10.05 radio SWH tiešraidē tiks atklāta
rīta rosme, un visa Latvija Laura Reinika dziesmas «Es skrienu» pavadībā
minūtes septiņas astoņas vingros,»
stāsta Sporta servisa centra sporta
darba organizatore Aļona Fomenko.
Rīta vingrošanas programmu izstrādāja septiņi Latvijas sporta skolotāji
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Vingrošanas katedras docentes Ineses
Ļubinskas vadībā. Starp viņiem bija
arī A.Fomenko, kura tobrīd strādāja
par sporta skolotāju Jelgavas 1. ģimnāzijā. «Dziesma jau bija izraudzīta,
bet vingrojumus domājām kopā. Galvenais princips – lai tiktu izkustināti
visi muskuļi, tāpēc programmā iekļauti
gan stiepšanās, gan spēka vingrinājumi, gan vingrojumi koordinācijai un
kustību vingrinājumi. Šķiet, visi mūsu
priekšlikumi tika ņemti vērā, jo katra
ideja pa visiem kopā tika «apaudzēta»,»
stāsta A.Fomenko. Viņas priekšlikums
bijis piedziedājuma laikā skriet uz
vietas un veikt pusizklupienus. Rīta
rosmes vingrojumu apraksts un video
pieejams mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv.

Galvenā aktivitāte – skriešana

Šogad Olimpiskās dienas centrālā aktivitāte būs skriešana – būs gan stafete
skolēniem, gan skrējiens «Olimpiskie
apļi». Skolēnu stafetē būs pārstāvētas
visas pilsētas skolas. Jaunāko klašu
skolēni veiks 4x50 metru stafeti, bet
vecāko – 4x100 metru stafeti. Arī
skrējienā «Olimpiskie apļi» piedalīsies
gan skolēni, gan aicināts iesaistīties
ikviens interesents. Skolēni atkarībā
no vecuma veiks 1,3 vai 2 kilometru
distanci, bet vispārējā grupa, kurā
startēs dalībnieki, kas dzimuši 1998.
gadā un vecāki, skries piecus kilometrus. Skrējieni tiek organizēti sadarbībā
ar LLU Sporta namu un Studentu
pašpārvaldi.
Skrējienu uzvarētāji tiks sveikti
pulksten 14.30.

Konkursi skolēniem
un kopīgs foto

Arī šogad Olimpiskajā dienā būs dažādi konkursi. Tā, piemēram, Olimpiskā komiteja skolēniem rīko domrakstu
un zīmējumu konkursu. Zīmējumu

9.45 – atklāšana un rīta rosme
(karogu pacelšana, LOK himnas
atskaņošana)
10.15 – fotokonkursa «Olimpiskie
apļi» uzdevuma veikšana
10.30 – Olimpiskās stafetes skolu
komandām
11.30 – izstādes «Jelgavas ievērojamākie sportisti» atklāšana;
zīmējumu un domrakstu konkursa
apbalvošana
12 – skrējiens «Olimpiskie apļi»

Pērn Olimpiskās dienas rīta rosmē
piedalījās ap 1200 dalībnieku, bet
Sporta servisa centrs cer, ka šogad
būs vēl vairāk. Foto: Ivars Veiliņš
konkursa tēma ir «Latvijas sportisti
Londonas 2012. gada olimpiskajās
spēlēs», bet domraksti bija jāraksta
par tēmu «Kā es kļūšu par Latvijas
olimpieti». Skolēnu darbus kopā ar
žūriju izvērtē Jelgavas olimpietis
G.Deičmans. Trīs Latvijas labākie
zīmējumi un domraksti tiks publicēti
žurnālā «Sports».
Savukārt visi Olimpiskās dienas
dalībnieki tiks iesaistīti kopīgā aktivitātē un mēģinās izpildīt fotokonkursa
«Olimpiskie apļi» uzdevumu. «Dalībniekiem jāizveido olimpiskie riņķi,
jānofotografē tie un bilde jāsūta Olimpiskajai komitejai,» stāsta A.Fomenko,
piebilstot, ka fotogrāfijā riņķi tiks
atveidoti krāsaini.

Izstāde kā motivācija

Sporta servisa centrs gatavo arī
izstādi, kas veltīta Jelgavas ievērojamākajiem sportistiem. «Sportisti ir sadalīti divās grupās – tie, kuru sasniegumi
jau iegājuši vēsturē, un tie, kuri šodien
ir labākie pilsētā,» ideju atklāj Sporta
servisa centra projektu vadītāja Guna
Trukšāne. Ar devīzi «Vakar» izcelti
tādi sportisti kā basketbolisti Kaspars
Kambala un Edgars Šneps, vairāki paraolimpisko spēļu dalībnieki, peldētāji,
bijušais ātrumlaivu pilots Uģis Gross,
airētāji, arī vieglatlēts Jānis Lūsis. Savukārt sadaļā «Šodien» novērtēti BMX
braucēju Ulda Balbeka un Kristena
Krīgera, karatista Kalvja Kalniņa, daiļslidotājas Alīnas Fjodorovas, airētāju
Mārtiņa Upīša, Romana Astapova un
Gata Pranka, šahista Vitālija Samoļina,
motobraucēja Renāra Agarska panākumi. «Izstāde ir ieplānota kā kalendārs,
kurā jaunāko laiku vēsture nemitīgi
tiek papildināta,» norāda G.Trukšāne.
Viņa cer, ka tas daļai jauno Jelgavas
sportistu kalpos kā papildu motivācija

Atzīmē trešo gadu

Jelgavā Olimpiskā diena tiks atzīmēta trešo gadu. Pērn Olimpiskās dienas
aktivitātēs galvenokārt iesaistījās
skolēni, bet 2010. gadā tā sakrita ar
pilsētas Sporta dienu un BMX trases
atklāšanu.
Šogad Jelgavas pašvaldība pieteikusi
ap 5000 dalībnieku, bet, iespējams,
skaits būs lielāks, jo pasākumos aicināts piedalīties ikviens interesents.
Visiem Olimpiskās dienas apmeklētājiem tiks pasniegti piemiņas diplomi
un piemiņas veltes. Visi pasākumi ir
bez maksas.

Sieviete (55) meklē kopējas vai veca cilvēka
aprūpētājas darbu, ir medicīniskā izglītība.
Tālrunis 28466282.
Mājkalpotājas vai apkopējas darbu.
Tālrunis 26770409.
Vīrietis (53) meklē darbu. Ir pieredze
apkopt vecu cilvēku. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 26830194.
Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29793382.
Sieviete (50) no Bauskas novada vēlas
strādāt par aprūpētāju. Ir sertifikāts. Varu
dzīvot uz vietas. Tālrunis 27404583.
Santehniķis – veicu visu veidu santehnikas
darbus. Tālrunis 26279736.
Celtnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis, plītis,
skursteņus, pirtskrāsnis, siltummūrus.
Tālrunis 28893830.
LU Pedagoģijas fakultātes studente var
palīdzēt skolēniem mācībās matemātikā,
latviešu, angļu, krievu valodā no 1. līdz 9.
klasei. Tālrunis 28738453.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.

Piedāvā darbu
SIA «Novators 1» piedāvā darbu traktortehnikas vadītājam ar atbilstošu apliecību
un pieredzi, strādājot uz ekskavatoriem un
iekrāvējiem. Tālrunis 29131850.

Pārdod
Pārdod trīs dzīvokļus Jelgavā, Tērvetes ielā
88: vienistabas, divistabu un trīsistabu.
Zvanīt – 26197864 (Rasmai).
Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 105. T.29907466

Pērk
Divistabu dzīvokli RAF rajonā līdz Ls 7500.
T.29101059
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.
Vecmeistaru gleznas, porcelāna figūriņas,
traukus, apgleznotas vāzes, sienas šķīvjus
un senlaicīgas mēbeles. T.27166669
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Metāllūžņus, visu veidu. T.26984528.

15 – video «Jelgavas sporta dzīve»
prezentācija; Latvijas III Olimpiādes
laureātu apbalvošana

Dzīvokli. T.22336906

Izīrē
Dažādi
Pensionāre RAF rajonā – nūjosim kopā!
T.63010518
Mobilais gateris. T.26547957
Braucieni uz Poliju ar autobusu. T.29588225

Sveiks olimpiešus

Lai gan uz olimpiādi Londonā šogad
neviens jelgavnieks netika, Latvijas
III Olimpiādē mūsu sportisti parādīja
labus rezultātus – Olimpiskās dienas
laikā paldies tiks teikts visiem medaļniekiem. Jelgavas sportisti Latvijas
olimpiādē izcīnīja 36 medaļas – sešas
zelta, 12 sudraba un 18 bronzas. Par
sasniegumiem tiks sveikti peldētāji
Gundega Jankovska, Zane Tīrumniece,
Lāsma Klabata, Agnese Bikoviča, Vineta Mežaraupe, Jānis Maniņš, Dmitrijs
Žigunovs un zēnu un meiteņu stafetes
komandas, kanoe airētāji G.Pranks,
Antons Knesis, R.Astapovs, smaiļotāji
M.Upītis, Jānis Geidāns un sieviešu
četrinieks, vieglatlēti Andrejs Romaņivs, Dace Šteinerte, Jeļizaveta Osovija
un Jeļena Feņuka, džudisti Vadims
Terentjevs, Dmitrijs Zgardans un Juris
Putins, triatlonists Viktors Vovruško,
airētājas Kristīne Jakubone un Laila
Rozīte, bokseris Otto Rums un sieviešu
volejbola komanda.

Meklē darbu

14.30 – skrējienu uzvarētāju apbalvošana

trenēties un nopietni nodarboties ar
sportu. ZOC izstāde būs apskatāma
vairākas nedēļas.
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Spiežam ābolu sulu. T.29774876.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Skumju brīdī esam kopā ar Ingrīdu
Strazdu, brāli mūžībā aizvadot

Pirts skolas filiāle
Jelgavā
Akreditēta profesionālās
tālākizglītības
iestāde «Pirts skola» piedāvā apgūt
profesionālās tālākizglītības programmas:
• pirtnieks (2. profesionālais
kvalifikācijas līmenis);
• pirts meistars (3. profesionālais
kvalifikācijas līmenis)
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
Mācību programmā – pirts zinību teorija un
prakse, medicīna pirtniekiem un pirmās palīdzības sniegšana, apkārtējās vides zinības, pirtnieka
saskarsme ar klientu, pirts ezotērika, ārstniecības
augi pirtī.
Mācību ilgums: pirtnieks – 1 gads;
pirts meistars – 2 gadi.
Sīkāka informācija: tālrunis 67296940;
e-pasts: info@pirtsskola.lv; www.pirtsskola.lv

Kolēģi
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra kolektīvs izsaka visdziļāko
līdzjūtību kolēģim Jurim Krūmiņam,
tēvu zemes klēpī guldot.

Aizsaulē aizgājuši
JEVGENIJA PUNCULE (dz. 1935. g.)
JURIJS JERŠOVS (dz. 1962. g.)
OLAFS STRAUTMANIS (dz. 1938. g.)
ZINAIDA CVETKOVA (dz. 1932. g.)
ZENTA PETROVSKA (dz. 1930. g.)
KONSTANTINS MEŽINSKIS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 28.09. plkst.14 no Baložu kapsētas.
OSVALDS OZOLS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 28.09. plkst.12 no Meža
kapsētas sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

1. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 17.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1490.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25  «Sapņu viesnīca: Ķīna» (ar subt.). Daudzsēr. melodr.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25  «Dižais Serengeti». Dokumentāla filma.
13.30 «Ielas garumā». Purva iela.*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 19.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1490.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 16.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Pretrunīgā Ukraina – pieņēmumi un fakti».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.14 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Laika dimensija».
23.55 «De facto».*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Brokastis Kamerūnā». 4.sērija.*
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 1.sērija.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «No 57.paralēles!» 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Likteņa šķēps». Mistikas drāma. 2007.g. 2.sērija.

LNT
5.05 «Trauma». 5.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Atmiņu gaisma». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Lapsa virtuvē 2».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 143.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 146.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Latvijas populārzinātnisks šovs. 1.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 1.sērija.
22.05 «Īstvika». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
23.05 «Ļaunums nemirst». ASV šausmu trilleris. 2003.g.
0.50 «Starpnieks». ASV seriāls. 1.sērija.
1.40 LNT ziņu Top 10.
2.30 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 146.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 21.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 143.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 19.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 172.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 29.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 208.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 66.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Kāsla metode». 7.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 49.sērija.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 65.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 541. un 542.sērija.

16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 542.sērija.
21.00 «Kobra 16». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 170.sērija.
23.05 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Nekā pesrsonīga».
1.05 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 47.sērija.
2.00 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.40 «Kobra 4». Seriāls. 66.sērija.

2. oktobris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 18.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1491.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 1.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 16.sērija.
11.15  «Terorista sieva» (ar subt.). Spraiga sižeta f. 2010.g.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 8.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Es un skola».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 « Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 88.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1491.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 17.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 51.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.14 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05  «Apokalipse. Hitlers». Dok. f. 2011.g. 1.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 7.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 8.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Pēdējās lāču teritorijas». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 8. un 9.sērija.
0.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldr. 3.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 1.raidījums.*
10.05 «Kornvolas debesis». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». Seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 144.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 147.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 22.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Latvijas populārzinātnisks šovs. 2.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mīlas mulsums». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.05 «Intrigante 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Starpnieks». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle (arhīvs).
1.55 «Ļaunums nemirst». ASV šausmu trilleris. 2003.g.
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 147.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 22.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 144.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 20.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 173.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 30.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 21.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 209.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 67.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kobra 16». 13.sērija.
11.20 «Kāsla metode». 8.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 542. un 543.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 543.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 4.sērija.
23.05 «Pasaules tirdzniecības centrs». Drāma. 2006.g.
1.40 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 48.sērija.
2.30 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 19. un 20.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 173.sērija.

3. oktobris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 19.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1492.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 51.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 17.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1492.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 18.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 52.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.17 «Latvijas filmu maratons».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 8.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.g. Londonas olimp. sp. Volejbols sievietēm. Finālsp.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 8.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 48.sērija.
23.45  «Pēdējās lāču teritorijas». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
0.45 «SeMS».*

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 2.raidījums.*
10.05 «Mīlas mulsums». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». 6.sērija.
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». Seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 145.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 148.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 23.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Latvijas populārzinātnisks šovs. 3.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 2008.g.
22.10 «Pļauja». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
0.10 «Starpnieks». ASV seriāls. 3.sērija.
1.10 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 5.sērija.
1.30 «Degpunktā. Slepenās lietas» (arhīvs).
2.05 «Mentālists». Seriāls. 8.sērija.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 148.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 23.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 145.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 21.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 174.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 1.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 22.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 210.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 68.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 4.sērija.
11.20 «Kāsla metode». 9.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 543. un 544.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 544.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 1.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 1.sērija.
23.15 «Kinomānija».
23.50 «Purvāji». ASV seriāls. 5.sērija.
0.50 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.40 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 21.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 174.sērija.
4.10 «Kobra 5». Seriāls. 68.sērija.

4. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 20.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1493.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 52.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 18.sērija.
11.15 «Province». Jakti uz vakti (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1493.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 19.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 53.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.14 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 4.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 9.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.g. Londonas olimp. sp. Volejb. vīr. Spēle par 3.vietu.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Kāpēc mēs mīlam kaķus un suņus». Dok. f.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
0.20  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 3.raidījums.*
10.05 «Mīlestība aiz horizonta». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». Seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 146.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 149.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 24.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Latvijas populārzinātnisks šovs. 4.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.55 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 16.sērija.
23.00 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 16.sērija.
23.55 «Starpnieks». ASV seriāls. 4.sērija.

0.55 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 3.sērija.
1.45 «Mentālists». Seriāls. 9.sērija.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 149.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 24.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 146.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 22.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 175.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 2.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 23.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 211.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 69.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 1.sērija.*
11.20 «Kāsla metode». 10.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 544. un 545.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 545.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Killeru elite». Krimināltrilleris. 2011.g.
0.20 «12 terora dienas». DĀR šausmu filma. 2005.g.
2.10 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 22.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 175.sērija.
3.40 «Kobra 5». Seriāls. 69.sērija.

5. oktobris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 3.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 53.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 19.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 12.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Cilvēku planēta». BBC dok. daudzsēriju f. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.14 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvser. 5.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. māksl. f. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.g. Londonas olimp. sp. Volejbols vīriešiem. Finālsp.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 10.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 11.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 3.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 8.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 4.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 3.sērija.
0.40  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 11.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 4.raidījums.*
10.05 R.Pilčere. «Novice Megana». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus». 16.sērija.
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». Seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 147.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 150.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 25.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Latvijas populārzinātnisks šovs. 5.raidījums.
19.00 «Māju sajūta». 1.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».

Ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris
21.05 «Lieliskais Lapsas kungs». Animācijas filma. 2009.g.
22.50 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
0.50 «Nežēlības rajons». Krievijas šausmu filma. 2006.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 150.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 25.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 147.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 23.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 176.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 3.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 24.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 212.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 70.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 5.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 11.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.40 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 14.sērija.
15.40 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 3.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 4.sērija.
21.30 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». Komēdija. 2007.g.
23.50 «Pēkšņi stāvoklī». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
2.20 «Sjūzenas dienasgrāmata». ASV drāma. 2005.g.
3.55 «Kobra 5». Seriāls. 70.sērija.

6. oktobris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 11.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 21.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Meistardetektīvs Blumkvists un Rasmuss». ģim. f.
13.25  Starptautiskais izpildītāju konkurss «Sopota 2012».*
15.30 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
17.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Teātris.zip».
21.35 Z.Liepiņš. «Parīzes Dievmātes katedrāle».
0.40 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «Brokastis Kamerūnā». 4.sērija.*
13.30 JHL spēle. HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946.*
15.25 «Laipni lūgti cietumā! Karosta». Dokumentāla filma.
15.35 «Papīrfabrikas stāsti. Līgatne». Dokumentāla filma.
15.40 «SeMS».*
16.10 «Kāpēc mēs mīlam kaķus un suņus». Dok. f.
17.10  «Ali Baba un 40 laupītāji». Piedz. f. 2007.g. 1.sērija.
19.00 «No 57.paralēles!» 1.sērija.*
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 6.sērija.
20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.00 «Brokastis Kamerūnā». 5.(noslēguma) sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 5.sērija.
22.20  «Māsa Betija». Rom. kriminālkomēdija. 2000.g.
0.15 «Lidojuma plāns».*
0.45 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 8.sērija.
1.40  «Lanževēna burvju triki 3». 3.sērija.

LNT
5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 14.sērija.
6.45 «Degpunktā».
7.05 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». 16.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 14.sērija.
14.25 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 21.sērija.
15.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 TIEŠRAIDE! «Spēka diena».
19.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Ser. 2012.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Uzmini – kurš». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.10 «Kādas mātes dēls». Laikmeta drāma. 1996.g.
1.20 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.20 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 16.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 24.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma

5.50 «Alises sirdsbalss». 177.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 11. un 12.sērija.
7.30 «Leons». Anim. ser. 13.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 1.sērija.
8.30 «Simpsoni 22». Anim. ser. 22.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 11. – 13.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». Kom. 2007.g.
16.55 «Spītnieces savaldīšana». ASV komēdija. 1999.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Mazais cālis». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.10 «Devītā leģiona ērglis». Piedz. f. 2010.g.
23.25 «Zaļā jūdze». ASV drāma. 1999.g.
3.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 24.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 177.sērija.
4.30 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 12.sērija.

7

«Vārds uzņēmējiem»
Dzīvnieku pieskatīšanas serviss
meklē sadarbības partnerus
Dzīvnieku pieskatīšanas serviss «Dod man
ķepu!» meklē nopietnus dzīvniekmīļus sadarbībai. Jābūt iespējai dzīvnieku izmitināt savās
telpās. Vēlama kinologa izglītība vai zināšanas
veterinārmedicīnā.
Sīkākai informācijai, lūdzu, rakstiet uz e-pastu,
kā arī nedaudz pastāstiet par sevi:
dodmankepu@inbox.lv. Vai zvaniet pa tālruni
26123019. Vairāk informācijas par uzņēmumu
– mājas lapā: www.zoodraugs.lv.
Īpašs piedāvājums Trakumsērgas un
Starptautiskajā Dzīvnieku aizsardzības dienā
Par godu Trakumsērgas un Starptautiskajai
Dzīvnieku aizsardzības dienai no 27. septembra
līdz 7. oktobrim veterinārajā klīnikā «Sanarius»
Viestura ielā 22 (tālrunis 63020432, 29520432)
vakcinācija pret trakumsērgu maksās 2 latus.

7. oktobris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 12.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 22.sērija.
10.05 «Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 89.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Kontinentu ceļojums». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». «Akmens mājas saimnieki».
18.50  «Sapņu viesnīca: Taizeme» (ar subt.). Daudzsēr. melodr.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Minhene ‘72» (ar subt.). Spraiga sižeta drāma. 2012.g.
23.40 Nakts ziņas.
23.50  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 5.sērija.

Pārbaudi savu holesterīna daudzumu un
asinsspiedienu bez maksas!
29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules Sirds
diena, tādēļ Jelgavas poliklīnika piedāvā vērst
uzmanību sirds un asinsvadu slimību profilaksei, aicinot 29. septembrī no pulksten 9 līdz 11
uzzināt savu holesterīna daudzumu un izmērīt
asinsspiedienu bez maksas.

567ƕ-7"3*
1"41ƕ5

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.15 JHL spēle. HK Rīga – Čerepovecas Almaz.*
15.10  «Ali Baba un 40 laupītāji».Piedz. f. 2007.g. 1.sērija.
16.55 «SeMS. Laboratorija».
17.25 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
17.55 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
18.10 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 2.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Likteņa šķēps». Mistikas drāma. 2007.g. 3.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
22.00  «Noziegums». Daudzsēr. krimināldr. 4.sērija.
23.10  «Māsa Betija». Rom. kriminālkom. 2000.g.
1.05 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 2.sērija.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 12.sērija.
12.25 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 22.sērija.
13.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Ser. 2012.g. 1.sērija.
14.50 «Uzmini – kurš». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. seriāls.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». ASV seriāls. 6.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Bērnu spēlītes». ASV romantiska drāma. 2006.g.
2.25 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 12.sērija.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.30 «Starpnieks 2». Seriāls. 21. un 22.sērija.

PIEDĀVĀ KURSUS OKTOBRĪ
Māc. st. skaits

VALODU KOMPETENCE

02.10.
12.10.
15.10.
15.10.
16.10.
16.10.
22.10.
29.10.
29.10.

Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
IELTS (International English Language Testing
System) sagatavošanas kurss
Angļu valoda apkalpojošās nozares
darbiniekiem - pamata līmenis
Angļu valodas gramatika vidusskolēniem vidējais līmenis
Angļu valodas gramatika vidusskolēniem augstākais līmenis
Vācu valoda - pamata līmenis, A2
Lietuviešu sarunvaloda - pamata līmenis
Krievu valoda - pamata līmenis, A1
Krievu valoda - pamata līmenis, A2

100 h
16 h
160 h
60 h
60 h
100 h
60 h
100 h
100 h

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCE

04.10.
08.10.
15.10.
17.10.
17.10.
17.10.
23.10.
29.10.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 25.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 178.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 13. un 14.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 2.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 14. un 15.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Simpsoni 22». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «Mazais cālis». ASV animācijas filma. 2005.g.
15.30 «Zvejas nacionālās īpatnības» (ar subt.). Kom. 1998.g
17.35 «Neiespējamā misija 4».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2.sērija.
21.00 «Transformeri». Fantastikas filma. 2007.g.
23.55 «Dubultsitiens». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
2.00 «Neko neredzu, neko nedzirdu». Komēdija. 1989.g.
3.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 25.sērija.
4.30 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 14.sērija.

Kursi

Mācību sākums

Mājas lapas izveide tiešsaistē
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Fotodizaina pamati
Datorzinības senioriem (bez priekšzināšanām)
Senioru-datorfanu klubiņš
3D vizualizācija un animācija (Brīvpieejas
programmas Google Sketchup un Blender)

Corel Draw Graphics

12 h
120 h
120 h
24 h
36 h
36 h
48 h

Projektu izsrādes pamati
Lietvedība
Lietvedības pamati
“Konfekšu pušķu veidošana”
Fotomākslas darbnīca
Šūšanas darbnīca. Virsdrēbju šūšana
Šuj un modelē pati
Zīda apgleznošana
Tekstilmateriālu dekorēšana
Radošā darbnīca

Pieteikšanās un līgumu slēgšana –
JMS sekretariātā Mazajā ceļā 2.
Tālruņi: 63023768, 63080180, 26674446.
«AVON» reģionālais menedžeris meklē biznesa
partnerus un aicina uz sadarbību pārdošanas
vadītāju Jelgavā, Dobelē, Iecavā vai Jūrmalā,
kura(-as) uzdevums ir:
• atlasīt, apmācīt un attīstīt konsultantu darbību savā
komandā;
• vadīt un motivēt komandas darbību.

36 h
60 h
36 h

Ja jūs esat:
• aktīvs(-a) un uzņēmīgs(-a);
• jums ir vēlme mācīties un attīstīties;
• jūs vēlaties veidot personīgo biznesu;
• jums piemīt izcilas saskarsmes spējas;
• jums ir labas iemaņas darbā ar datoru;
• jums ir teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

CITAS KOMPETENCES

03.10.
18.10.
23.10.
24.10.
24.10.
25.10.

Cilvēka figūra tēlotājā mākslā: 11 – 15 g.v. bērniem. Nodarbības notiks piektdienās no plkst.15.
Foto un datorgrafika: vidusskolēniem un studentiem. Nodarbības notiks otrdienās no plkst.16.

150 h

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE

03.10.
15.10.
15.10.

Jelgavas Mākslas skola izsludina pieteikšanos
uz nodarbībām interešu izglītībā

9h
18 h
32 h
60 h
40 h
40 h

Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033
E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

Mēs piedāvājam:
• iespēju attīstīt personīgo uzņēmējdarbību ar labiem
ienākumiem;
• pārstāvēt pasaulē vadošo tiešās pārdošanas kosmētikas zīmolu;
• veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai nepieciešamos apstākļus;
• motivējošu kompensāciju un prēmiju sistēmu.
CV un pieteikuma vēstuli līdzu sūtīt uz e-pastu:
avon_jelgava@inbox.lv. Ar piemērotākajiem
kandidātiem sazināsimies personīgi!
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notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 27. septembris

Kultūras pasākumi
 27. septembrī pulksten 18 – Tūrisma vakars. Tikšanās ar Ingmāru Līdaku
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. septembrī – Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts festivāls «Pretī
rudenim». No pulksten 9 līdz 15 – sporta spēles (1. ģimnāzijas teritorijā);
pulksten 17 – bezmaksas svētku koncerts (kultūras nama Lielajā zālē); pulksten 18.30 – svētku balle. Biļešu cena – Ls 3 (kultūras nama Deju zālē). Sīkāka
informācija par festivālu – www.sib.jelgava.lv, www.expresis.lv.
 29. septembrī pulksten 9 – Miķeļa tirgus (pie «Zemnieka cienasta»).
 29. septembrī pulksten 15 – ekskursijas pa Jelgavu un apkārtni – ievērojamu
objektu apskate un interesantu faktu atklāšana gida pavadībā. Sīkāka informācija
– Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā, tālrunis 63005447; www.visit.jelgava.lv.
 30. septembrī pulksten 12 – Leļļu teātra studija ielūdz uz trešo dzimšanas dienu.
Gaidīti bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem, lai kopīgi ietu rotaļās, darbotos
ar lellēm un ēstu svētku kūku. Biļešu cena – Ls 2, tās iepriekš jāpasūta pa tālruni
26875065 (pasākums notiks krievu valodā) (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 30. septembrī pulksten 17 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde J.Lejiņš «Skabarga sirdī». Komēdija 2 daļās. Režisors A.Bolmanis. Izrādes mākslinieciskais
vadītājs A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 1. oktobrī pulksten 19 – Jelgavas Studentu teātrī viesosies Ģertrūdes ielas
teātris ar izrādi «Svētceļnieks». Ieeja – par ziedojumiem: Ls 3; studentiem,
skolēniem – Ls 2 (Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 6. oktobrī pulksten 16 – akustiskais koncerts «Ja es būtu...». Programmā
Jāņa Lūsēna skaņdarbi ar Māra Melgalva, Māras Zālītes, Leonīda Breikša, Plūdoņa, Jāņa Poruka vārdiem. Dziesmas izpildīs Latvijas Nacionālās operas soliste
Kristīne Zadovska. Biļešu cena – Ls 3. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes»
kasēs un pirms koncerta (Svētās Annas baznīcā).
 7. oktobrī no pulksten 11 līdz 14 – Dzīvnieku aizsardzības dienai veltīti
pasākumi – pašgatavotu dzīvnieku rotaļlietu izstāde, suņu tērpu šovs un talantu
konkurss, suņu šķirņu paraugdemonstrējumi, barības un dzīvnieku piederumu
izstāde, dziesmas un dejas, vizināšanās ar ponijiem. Tiks vākti ziedojumi Jelgavas dzīvnieku patversmei. Būs iespēja bez maksas reģistrēt savu mājdzīvnieku
valsts vienotajā datu bāzē (sunim jābūt mikročipētam, līdzi jāņem vakcinācijas
apliecība) (Raiņa parkā).

Izstādes
 Līdz 30. septembrim – Ilzes Pauliņas gleznu izstāde «Klātbūtne». Ieejas maksa –
Ls 0,80 pieaugušajiem; Ls 0,40 skolēniem (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 1. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu grafikas darbu izstāde
«Linogriezums» (tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
 Līdz 5. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Ģedertam Eliasam – 125» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 7. oktobrim – izstāde «Rokdarbi no Zuzannas Alunānes pūra» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 9. oktobrim – gleznu izstāde «Zaļā muiža», kas tapusi pēc I Starptautiskā Zemgales plenēra Zaļeniekos (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 26. oktobrim – Ilonas Drīliņas personālizstāde «Satiktie» ar darbiem
īpašā autortehnikā (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68. Galerija atvērta no
otrdienas līdz sestdienai no pulksten 12 līdz 18).
 Līdz 28. oktobrim – Ģederta Eliasa 125 gadu atcerei veltīta gleznu izstāde
«Esmu strādājis daudz» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Grāmatas ar «pievienoto vērtību»
jeb Ko lasītāji atstāj grāmatās?
 Ritma Gaidamoviča

Nosūtījumi pie ārsta, nomaksāti un nenomaksāti rēķini,
matu ķemmes, nauda – tie
ir tikai daži «atradumi», ko
bibliotekāri ierauga, plauktā
novietojot lasītāju atnestās
bibliotēkas grāmatas. Bibliotekāri atzīst, ka tikai niecīga daļa
lasītāju atgriežas pēc grāmatā
atstātā, vairums nemaz nenojauš, ka pazudusī lieta meklējama bibliotēkā. Darbinieki gan
cenšas īpašnieku atrast, taču,
ja neizdodas, atstāto mantu
krātuvi neveido.
Bibliotekāri atzīst, ka cilvēki par grāmatzīmēm izmanto visdažādākās lietas – to, kas
tajā brīdī ir pie rokas –, reizēm tās piemirst
un nodod ar grāmatu bibliotēkā. Ja grāmatā ir lieka manta, to darbinieki pamana, kārtojot grāmatas plauktā, nevis pieņemšanas
brīdī, kad tās saliktas kaudzē. Gadās arī tā,
ka «pievienotā vērtība» ir pavisam plāna un
to pamana tikai nākamais lasītājs.
Pavisam nesen bibliotēka «Pārlielupe»
no kādas apmeklētājas saņēmusi dāvanā
Jongeja Mingjura Rinpočes grāmatu «Dzīvotprieks. Laimes noslēpuma atklāsme»,
kurā atrasta salocīta lapa ar dāvinātājas
e-pasta adresi, paroli, drošības jautājumu
un atbildi, kā arī tvitera lietotāja vārdu un
paroli. «To saplēsām,» stāsta bibliotēkas
vadītāja Veneranda Godmane.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita
Armanoviča atzīst, ka atradumu ir daudz.
«Sākot ar necilākajām – matu gumijām,
vilciena biļetēm, ķemmēm, e-taloniem,
lineāliem –, beidzot jau ar nopietnākām
lietām – nosūtījumiem pie ārsta, zāļu
receptēm, rēķiniem un naudu,» stāsta
V.Armanoviča. Nosūtījumu, zāļu recepšu,
rēķinu īpašniekus bibliotekāriem visbiežāk izdodas atrast, sazinoties ar konkrēto

lasītāju, taču ķemmes īpašnieku gan
neviens īpaši nemeklē.
Par improvizētām grāmatzīmēm nereti
mēdz būt arī nauda. Piemēram, «Pārliel
upes» bibliotēkā šajā vasarā divas reizes
par grāmatzīmi kalpojusi piecu latu naudas
zīme. «Pēc šīm grāmatzīmēm gan tajā pašā
dienā atskrēja pakaļ,» saka V.Godmane.
Zinātniskajā bibliotēkā nesen bijis gadījums, ka lasītāja uzdāvinājusi bibliotēkai
grāmatu, bet pēc pusstundas zvanījusi,
ka grāmatā 20 lati paslēpti. «Tos sameklējām, un īpašniece atnāca pakaļ,» tā
V.Armanoviča.
Tiesa, ne vienmēr stāstam ir laimīgas
beigas. Augusta nogalē, kad tika organizēta makulatūras vākšanas akcijas pirmā
izvešanas tūre, uz Zinātnisko bibliotēku
atskrējusi uztraukta sieviete un apgalvojusi,
ka makulatūrā nodotajās grāmatās esot
bijusi liela naudas summa. Viņai nezinot,
vīrs grāmatas nodevis kā makulatūru, bet,
izrādās, sieviete tajās slepus veidojusi uzkrājumus. Diemžēl bija par vēlu – grāmatas jau
bija aizvestas uz Līgatnes papīrfabriku. Un,
ja arī nauda tur bija, tad tā samalta kopā ar
grāmatām. «Bibliotēkās nekad nepārbauda
makulatūrā nodotās grāmatas, papīrus,»
piebilst V.Godmane.
Reiz kādā grāmatā aizmirsta arī pase, ko
bibliotekāri nodevuši policijā. Tiesa, cilvēks
vēl nebija izjutis dokumenta trūkumu.
Pirms kāda laika grāmatā bibliotekāri
uzgāja dzīvesvietas deklarāciju, ko atdeva
atpakaļ lasītājai. «Lielākoties jau lasītāji nemaz neiedomājas, ka viena no vietām, kur
meklēt ko pazudušu, piemēram, fotogrāfiju,
zāļu recepti, nosūtījumu, ir bibliotēka,» tā
V.Armanoviča.
«Tāpēc, pirms nodot grāmatas, vajag tās
pārbaudīt. Varbūt tiešām tās ir slepenas
dārgumu krātuves. Ja bibliotekāri atpazīst,
kam lieta pieder, tad to atdod nākamajā
bibliotēkas apmeklēšanas laikā, bet, ja
lasītāja atstātā grāmatzīme nav būtiska,
to iznīcina. Uzkrājumus mēs neveidojam,»
uzsver V.Godmane.
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Ārzemju tūristu skaits
palielinājies par 64%
 Ritma Gaidamoviča

Aktīvā tūrisma sezona ir noslēgusies – vēl tikai no 27. līdz
29. septembrim jelgavnieki
aicināti uz dažādiem Pasaules
Tūrisma dienas pasākumiem.
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) jau šobrīd izdarījis pirmos secinājumus
par sezonu, kā arī izvirzījis
mērķus nākamajai. Centra
vadītāja Anda Iļjina atzīst, ka
ir gandarīta par paveikto, jo
īpaši par to, ka sevi attaisnojuši virkne šogad ieviesto
jaunumu. «Cilvēku atsaucību
guva ekskursijas ar autobusu,
fotoorientēšanās sacensības,
un jūtam, ka iedzīvotājus
sāk aizraut dabas tūrisms.
Tas ir viens no mērķiem, uz
ko akcentu liksim nākamajā
sezonā,» uzsver A.Iļjina.
Pēc JRTC datiem, aizvadītajā sezonā
Jelgavā krietni palielinājies ārzemju
tūristu skaits – par 64 procentiem. Visvairāk centrā vērsušies viesi no kaimiņzemes Lietuvas, tad – Krievijas, Vācijas,
Polijas un Igaunijas tūristi. No maija līdz
augustam centrs saņēmis 1339 informācijas pieprasījumus par tūrisma iespējām
mūsu pilsētā, kas ir par 63 procentiem
vairāk nekā pērn šajā periodā.
Taču A.Iļjina atzīmē, ka īpašs prieks ir
par to, ka paši jelgavnieki un arī ciemiņi
no citām Latvijas vietām arvien vairāk
vēlas iepazīt mūsu pilsētu, jo Jelgava
attīstās, piedzīvo pozitīvas pārmaiņas.
«Viņiem to ieraudzīt netraucēja arī
lielie ielu remonti, kas šovasar sagādāja
zināmas neērtības,» tā A.Iļjina.

Cieņā ekskursijas
ar velosipēdu un autobusu

Jāpiebilst, ka tieši šajā sezonā centrs
uzsāka jaunu pasākumu ciklu – izzinošas
ekskursijas pa pilsētu un tuvāko apkārtni, kas lika sarosīties savējiem. Vadītāja
atzīst, ka šī ideja sevi attaisnojusi un
kopējā bilance ir pozitīva. «Nenoliegsim,
ka pie sirds cilvēkiem negāja ekskursijas,
kurās bija jādodas kājām. Vienu pat
nācās atcelt. Iespējams, jelgavnieki uzskata: visu jau esmu redzējis, jaunu neuzzināšu. Taču patiesībā ekskursijas ļāva
uz pilsētu paskatīties mazliet citādāk, tās

bija ar ļoti interesantu programmu. Turpretī pēc ekskursijām ar velosipēdiem un
autobusu pieprasījums bija lielāks nekā
spējām piedāvāt. Atvainojamies tiem,
kuriem nācās atteikt,» tā vadītāja, šo parādību izskaidrojot ar to, ka, iespējams,
cilvēki uzskata: ar transportlīdzekli var
tālāk aizbraukt, tas ir ātrāk, līdz ar to
var apskatīt vairāk objektu.

šies visur, tiks izlozēti dalībnieki, kuri
saņems kādu no pieciem lauku labumu
komplektiem.
«Kā jaunumu šosezon palaidām arī tūrisma vakarus, kuros bija iespēja tikties
ar dabas pētniekiem. Vakari ir ļoti apmeklēti, un cilvēki jautā pēc ekskursijām
pie dabas. Šāda ieplānota arī Pasaules
Tūrisma dienu gaitā Māra Oltes vadībā,
taču jau tagad redzam, ka tā ir joma, par
Caur ekskursiju
kuru jāizstrādā plašāks piedāvājums,» tā
rodas piederības sajūta pilsētai
A.Iļjina, piebilstot, ka šobrīd jau sarunas
Kā sezonas veiksmes stāstu viņa uzsāktas par sadarbību ar Ķemeru Nanosauc defekta pārvēršanu par efektu, cionālo parku – par iespēju rīkot putnu
proti, vēsturnieka Andra Tomašūna vērošanu un ekskursijas.
vadītās ekskursijas pa arheoloģiskajiem
izrakumiem Lielajā ielā. «No jelgavnie- Jelgava ir
kiem esam dzirdējuši, ka tieši šajās eks- pamanīta tūrisma apritē
kursijās, uzzinot ko vairāk par pilsētas
Tiesa, ne tik labi sokas ar ideju pilsētā
vēsturi, viņos radusies lielāka piederī- attīstīt industriālo tūrismu. «Laba sabas sajūta Jelgavai. Izmantojot lielos darbība ir veidojusies ar «Amo Plant»,
remontus, par kuriem
«Latvijas keramiku»
daļa cilvēku ir ne visai
un «Laflora», taču tas
apmierināti, patiesībā
ir par maz. Mēs esam
esam izdarījuši labu
izstrādājuši un uzņēdarbu,» spriež A.Iļjina.
mējiem piedāvājam
Viņa sola, ka šādas
prezentāciju par Jelgaizzinošas un tematiskas
vu, tās aktualitātēm,
ekskursijas pa jauniem
paveikto, nākotnes
maršrutiem turpināsies
plāniem, lai uzņēmēji
arī nākamajā sezonā,
var iepazīstināt savus
vairāk piesaistot arī
viesus ar Jelgavu pilnabus kaimiņu novadus
vērtīgāk,» tā A.Iļjina.
– Ozolnieku un JelgaDaži uzņēmēji šo iespēvas. Vadītāja stāsta,
ju jau izmantojuši, taču
ka labi aizgājusi arī
ne tik plaši, kā centrs to
ideja par vienas dienas
iecerējis.
ekskursiju maršrutiem,
Runājot par reklāmu,
kas apkopoti īpašos
šis gads esot pierādījis,
ceļvežos, iepazīstinot
ka Jelgava ir pamanīta
pilsētas viesus ar Jeltūrisma apritē kā vieta,
gavas ievērojamākajām
kur der atbraukt. «Jau
vietām. «Šie vienas dienas ekskursiju vairāki mediji mūs paši uzmeklējuši, lai
ceļveži ir ļoti pieprasīti Rīgas tūrisma pastāstītu par plašo tūrisma piedāvājuinformāciju centros,» tā A.Iļjina.
mu mūsu pilsētā. Žurnālisti ir pārsteigti
par to, vai tiešām tas viss ir Jelgavā, un
Attīstīs dabas tūrismu
zinu, ka daļa arī paši pēc raidījuma vai
Šī sezona parādījusi, ka cilvēkiem raksta izveidošanas ir šurp braukuši atpatīk aktīva atpūta. To apliecina lielais kārtoti, lai to visu apskatītu,» tā A.Iļjina.
dalībnieku skaits centra rīkotajās foto- Viņa atzīmē, ka veiksmīgs produkts ir
orientēšanās sacensībās, jaunizstrādātais arī īpaši izstrādātā Jelgavas karte ar
maršruts «Brīvdienu maršruts uz Zem- zīmētajiem objektiem, ko «Jāņa sēta»
gales laukiem», kas ir 70 kilometrus garš tagad rāda kā piemēru citām Latvijas
un ietver sešus pieturas punktus pilsētā pilsētām.
un tuvākajā apkārtnē, kuros tūristiem
JRTC aktuālajai tūrisma informācijai
bija jākrāj zīmodziņi. Pa šo maršrutu par Jelgavu, Jelgavas un Ozolnieku
izbraukt vēl var līdz 28. oktobrim, bet novadu aicina sekot līdzi jaunajā mājas
31. oktobrī no tiem, kuri būs paviesoju- lapā www.visit.jelgava.lv.

No maija līdz augustam tūrisma
centrs saņēmis
1339 informācijas
pieprasījumus par
tūrisma iespējām
mūsu pilsētā, kas ir
par 63 procentiem
vairāk nekā pērn
šajā periodā.

