Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā
līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni
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Šajās brīvdienās būs
atvērta Valdekas pils

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Jāņa Čakstes dzimšanas
dienā – ziedu nolikšana
un priekšlasījumi
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 14. septembrī,
apritēs 155 gadi, kopš
dzimis Latvijas Valsts
pirmais prezidents Jānis Čakste. Jelgavnieki
svētdien pulksten 12
aicināti nolikt ziedus pie
J.Čakstes pieminekļa,
bet pulksten 13 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā apmeklēt priekšlasījumus
par J.Čakstes tēlu Latvijā, viņa novēlējumiem
latviešu tautai un par to,
kā presē tika atspoguļota
J.Čakstes ievēlēšana prezidenta amatā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Kultūra» informē, ka 14.
septembrī pulksten 12 tiks nolikti
ziedi pie J.Čakstes pieminekļa un
piemiņās brīdī piedalīsies arī Jelgavas domes vadība.
Bet pulksten 13 sarīkojums paredzēts Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, kur
interesenti varēs noklausīties trīs
priekšlasījumus par J.Čaksti, viņa
darbiem un devumu. Muzeja direktores vietnieks Gints Putiķis stāsta,

Foto: Krišjānis Grantiņš
Sestdien un svētdien no pulksten 10 līdz 14 jelgavnieki var doties ekskursijā un iepazīt Valdekas pili, kas ilgus gadus stāvēja
tukša, bet šobrīd ir atjaunota un jau nākamā gada sākumā kļūs par LLU Arhitektūras un būvniecības katedras mājvietu.
 Ritma Gaidamoviča

Skulte stāsta, ka šogad Eiropas
Kultūras mantojuma dienās uzŠajā nedēļas nogalē tiks
manības centrā ir Rīgas iela un tur
atzīmētas Eiropas Kultūesošās vēsturiskās ēkas. «Atšķirībā
ras mantojuma dienas.
no citām pilsētām Jelgavas centrālā
Šogad tēma ir «Rīgas
iela – Rīgas iela – nevar lepoties
ielas kultūrvēsturiskais
ar ievērojamu vēsturisko apbūvi.
tēls Latvijā», tieši tāpēc
Taču šajā ielā mums ir kāda pērle,
Jelgavā uzmanības cenkas tikko piedzīvojusi vērienīgas
trā šoreiz Rīgas ielas vēspārmaiņas, – Valdekas pils, un
turiskais objekts – tikko
šogad mēs izceļam tieši to,» stāsta
rekonstruētā Valdekas
inspektore.
pils. 13. un 14. septembrī
Sestdien un svētdien no pulksten
no pulksten 10 līdz 14
10 līdz 14 jelgavnieki var doties eksiedzīvotāji var doties ekskursijā un iepazīt Valdekas pili, kas
kursijā uz pili, apskatīt,
ilgus gadus stāvēja tukša, bet šobrīd
kāda tā izskatās no iekšir atjaunota un jau nākamā gada
puses, novērtēt tajā divas
sākumā kļūs par LLU Arhitektūras
izstādes un Valdekas pils
un būvniecības katedras mājvietu.
parkā darbībā vērot nāLLU Komunikāciju un mārketinga
kamos pils saimniekus
centra vadītāja Sandra Grigorjeva
– LLU topošos ainavu
stāsta, ka brīvdienās Valdekas pils
arhitektus.
norādītajā laikā bez maksas būs atvērta ikvienam interesentam. «AiciValsts kultūras pieminekļu aiz- nu jelgavniekus izmantot šo iespēju
sardzības inspekcijas Zemgales re- – turpmāk pils pildīs izglītības iesģionālās nodaļas inspektore Gunta tādes funkcijas, līdz ar to iekļūšana

tajā būs ierobežota, taču šī ir iespēja
apskatīt pili arī no iekšpuses. Tur
šajās dienās apmeklētājus sagaidīs
gidi, kuri stāstīs par pils vēsturi un
nākotni,» tā S.Grigorjeva, piebilstot,
ka remontdarbi Valdekas pilī ir
noslēgušies un šobrīd tiek gaidītas
mēbeles un aprīkojums. Plānots, ka
jau 2015. gada sākumā tur notiks
mācības.
Speciāli Eiropas Kultūras mantojuma dienām pilī tiks iekārtotas
divas izstādes: tur varēs apskatīt LLU topošo ainavu arhitektu
darbus, kā arī, ņemot vērā, ka tā
savulaik bijusi barona fon Rekes
medību pils, sadarbībā ar Latvijas
Mednieku asociāciju tapusi dažādu
meža trofeju – ragu, ādu, dzīvnieku
izbāzeņu – izstāde.
S.Grigorjeva piebilst, ka Valdekas
pils parkā šajās dienās strādās topošie ainavu arhitekti, kas iecerējuši
skicēt Valdekas pils apkārtni. Tāpat
Valdekas pils apmeklētāji sestdien
un svētdien varēs saņemt pirmo
Valdekas pils atklātni.

Jāpiebilst, ka 13. septembrī paralēli Eiropas Kultūras mantojuma
dienām LLU Lauku inženieru
fakultātē notiks nozares speciālistu
konference «Ainavu arhitektūra.
Diskusijas I daļa», bet pirmdien,
15. septembrī, LLU saime un lūgtie
viesi Valdekas pilī tiksies pirmajā
oficiālajā pasākumā, kur runās par
šādām tēmām: «Universitātes loma
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā», «Ainavu arhitektu studiju
vide Valdekas pilī», «Valdekas pils
cauri gadu simtiem». Pirmdien
pulksten 11.20 pie Valdekas pils
tiks pacelts Eiropas kultūras mantojuma karogs.
Jāatgādina, ka Valdekas pils
rekonstrukcija veikta ERAF līdzfinansētā projekta «LLU mācību infrastruktūras modernizācija» gaitā
un šis ir viens no vērienīgākajiem
un redzamākajiem LLU īstenotā
projekta pasākumiem. Darbus
veica SIA «Consortium RTS» par
līguma summu 1 092 812,35 eiro
bez PVN.

Apkopojot datus par bezdarbu Jelgavā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka šobrīd
lielākā daļa bezdarbnieku meklē palīgstrādnieka,
apkopēja, pārdevēja darbu. Tomēr šī gada pirmajā
pusgadā NVA Jelgavas filiālē visvairāk reģistrētas
vakances šūšanas nozarē.

NVA pārstāve Inga Lejiņa norāda, ka palīgstrādnieka darbu vēlētos
285 bezdarbnieki un tā ir vispieprasītākā vakance. Otra topa vakance
ir apkopējs – šādu darbu vēlētos 224
bezdarbnieki. Tiesa, šādu profesiju
piedāvājums ir krietni mazāks nekā
pieprasījums – šā gada sešos mēne-

ka muzejā šajā dienā uzstāsies
Latvijas Universitātes Vēstures
un filozofijas fakultātes profesors
Ilgvars Butulis ar priekšlasījumu
«Čakste pēc Čakstes (Jāņa Čakstes
tēls Latvijā 1927 – 1940)», biznesa
augstskolas «Turība» profesors
Ainārs Dimants piedāvās priekšlasījumu «Jāņa Čakstes novēlējumi
austrumiešiem un visai latviešu
tautai». Ar interesantu priekšlasījumu uzstāsies arī G.Putiķis par tēmu
«Jāņa Čakstes ievēlēšana prezidenta amatā 1922. un 1925. gadā tā
laika preses atspoguļojumā». «Līdz
šim ir bijušas daudzas lekcijas un
lasījumi par Latvijas pirmo prezidentu, un ir grūti atrast pieturas
punktus, par kuriem maz vai nemaz nav runāts, jo J.Čakste ir bieži
pieminēts. Taču, manuprāt, mums
tas izdevies, atrodot interesantus un
līdz šim plaši neapspriestus faktus,»
tā G.Putiķis. Priekšlasījumi muzejā
ir bez maksas.
Savukārt pulksten 13.30
J.Čakstes dzimtas mājās «Auči»
tiks pasniegta J.Čakstes stipendija.
To šajā mācību gadā saņems LLU
Lauku inženieru fakultātes 2. kursa
studente Madara Keiva par darbu
«Mūsu augstskola dos mums demokrātiski audzinātus darbiniekus,
kas paliek ar tautu dzīvā sakarā».

«Igates» projektam pieteikti
vairāk nekā 30 pagalmi
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan priekšlikumu
iesniegšana ceļu būves
uzņēmuma «Igate» pagalma labiekārtošanas
projektā noslēdzās jau
31. augustā, uzņēmums
vēl visu pirmo septembra
nedēļu saņēma iedzīvotāju pieteikumus, ka
tieši viņu pagalms būtu
jāsakārto un ka viņi būtu
gatavi tajā iesaistīties.
Uzņēmuma pārstāve
Dace Zviņģele norāda,
ka saņemti vairāk nekā
30 pieteikumi.

pilsētas centrā, gan līnijās, gan
Pārlielupē, gan RAF masīvā, gan
Satiksmes ielas rajonā.
Darba grupa pagalmus plāno apskatīt līdz oktobrim un tad izlemt,
kuras mājas iedzīvotāji būs tie, ar
kuriem kopā «Igate» labiekārtos
pagalmu. D.Zviņģele stāsta, ka no
pieteiktajiem pagalmiem tiks izraudzīti trīs un pēc tam tiks organizēta
tikšanās ar māju pārstāvjiem, lai
pārrunātu idejas. Uzņēmums cer,
ka darbus izdosies pabeigt līdz 18.
novembrim, lai tā būtu kā skaista
dāvanai Latvijai dzimšanas dienā.
Šis ir otrais gads, kad «Igate»
īsteno šādu sociālās atbildības projektu. Jāatgādina, ka pagalmu labiekārtošanas iniciatīvu uzņēmums
aizsāka 2013. gadā. Līdz šim pilnībā
labiekārtots viens pagalms Nameja
ielā, un kopējās izmaksas, kuras
«Igate» novirzīja šim projektam, ir
vairāk nekā 3000 eiro. Pērn «pārvērtībām» bija pieteikti deviņi pagalmi,
bet šogad iedzīvotāju aktivitāte ir
krietni augusi. «Igates» pārstāve
pieļauj, ka iedzīvotājus iedvesmojis
jau sakārtotais pagalms Nameja
ielā, jo dzīvot sakoptā vidē ir viena
no cilvēka pamatvēlmēm.

«Šobrīd pagalmu pārvērtībām
pieteikti vairāk nekā 30 pagalmi.
Cilvēki ir darboties griboši un atsaucības pilni, un tas ir pats svarīgākais,» norāda D.Zviņģele, piebilstot,
ka uzņēmuma darba grupa plāno
apsekot visus pieteiktos pagalmus:
vispirms tos, kas tika pieteikti
laikā, un pēc tam tos, ko iedzīvotāji
pieteica jau pēc priekšlikumu iesniegšanas termiņa. «Pārvērtībām»
šos Jelgavas NVA reģistrētas tikai pieteikti pagalmi visā pilsētā – gan
28 vienkāršo profesiju vakances,
kur varētu ietilpt arī palīgstrādnieks
Satiksmes ierobežojumi
un apkopējs. Vislielākais pieprasī12.
septembrī, Dzejas dienu laikā,
jums bijis pēc šūšanas speciālistiem,
bet šādu darbu strādāt gatavi vien
no pulksten 15 līdz 15.30 satiksmei tiks slēgts
32 bezdarbnieki.
Čakstes bulvāris posmā no Lielās līdz Ūdens ielai.

Visbiežāk meklē palīgstrādnieka darbu
 Ilze Knusle-Jankevica
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Zemessardze tāpat kā Dziesmu
svētki ir mūsu valsts fenomens
 Kristīne Langenfelde

«Ja mēs domājam, ka
pasaules un Ukrainas
notikumu dēļ šobrīd
pie Zemessardzes durvīm veidojas rindas, tad
tā tas nav. Vienīgais,
ko mēs jūtam, – esošie
zemessargi ir kļuvuši
aktīvāki un biežāk piedalās dažādās mācībās,
ikdienas darbos,» spriež
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Ilmārs Džeņevs, kurš kopš
2012. gada decembra
vada mūsu bataljonu,
kas apvieno zemessargus no Jelgavas, kā arī
Ozolnieku un Jelgavas
novada.
Tieši pirms 23 gadiem 9. septembrī Jelgavā tika izveidots
pirmais Zemessardzes bataljons
Latvijā. Sestdien, 13. septembrī,
zemessargi sevi plašākai publikai
parādīs Hercoga Jēkaba laukumā, bet vēl pirms tam «Jelgavas
Vēstnesis» sarunā ar bataljona
komandieri izzina mūsu zemessargu ikdienu, viņu vajadzības
un spējas.

Idejiskais zemessargs

I.Džeņevs sevi dēvē par «idejisko zemessargu». Uz jautājumu,
kāpēc šāds formulējums, viņš
atbild, ka Zemessardze ir viņa
aicinājums jau kopš 1992. gada,
kad arī sācis darboties šajā organizācijā, taču pēc pāris gadiem, kad
sāka veidoties Latvijas armija, viņš
izšķīrās par labu profesionālajam
militārajam dienestam un kļuva
par profesionālu karavīru. «Jā,
es sevi nevaru
saukt par zemessargu, taču Zemessardze vienmēr man būs
kaut kas īpašs.
Un tieši tāpēc ir
milzīgs gods pēc
tik daudz gadiem
atkal atgriezties
Zemessardzē.
Jā, varbūt mēs
varam salīdzināt
šīs abas struktūras kā amatieru un profesionālo
sportu, taču es nekad neteiktu,
ka atgriešanās Zemessardzē ir
solis atpakaļ – varu tikai vēlreiz
uzsvērt, ka man kā profesionālam
karavīram ir milzīgs gods vadīt
Zemessardzes bataljonu,» saka
I.Džeņevs, piebilstot, ka katrā
Zemessardzes bataljonā darbojas
13 profesionāli karavīri, kuri
vada un organizē ikdienas darbu.
«Profesionālie karavīri darbam
Zemessardzē tiek nozīmēti, un
rotācijas kārtībā šis darbs turpinās
no trīs līdz pieciem gadiem. Cik ilgi
man būs tas gods vadīt Jelgavas
bataljonu, šobrīd grūti pateikt,»
atzīst komandieris.

Latviju var aizsargāt
paši pilsoņi

I.Džeņevs ir pārliecināts, ka
mūsu valstī ir nepieciešama profesionāla armija, kuras mērķi un
uzdevumi ir augstāki – starptautiskās operācijas, dalība NATO
–, bet mūsu profesionālā armija
nekad nebūs tik daudzskaitlīga,
lai nepieciešamības gadījumā spētu
aizsargāt visu valsti. «Tieši tāpēc
mums ir nepieciešama Zemessardze – esmu pārliecināts, ka Latviju
spēj aizsargāt šīs valsts pilsoņi.
Tāda fenomena kā mūsu Zemessardze – brīvprātīga organizācija,
kas jebkurā brīdī gatava mobilizēties un aizstāvēt savu valsti, – nav
nekur pasaulē. Es to varu salīdzināt ar otru mūsu valsts fenomenu
– ar Dziesmu svētkiem.»
Šobrīd Jelgavā darbojas 417
zemessargi, taču ne visi no viņiem
ikdienā bieži spēj atrast laiku, lai iesaistītos Zemessardzes aktivitātēs.
«Ir jāsaprot, ka zemessargs darbojas pēc brīvprātības principa. Viņš
ir izgājis apmācību, uzņemts Zemessardzē, un tad viņa uzdevums
ir laiku pa laikam savas iemaņas
atsvaidzināt, lai tās nepazustu. Jā,
ir pietiekami daudz zemessargu,
kas bataljonā ierodas tikai reizi
gadā, lai veiktu obligāto iemaņu
atjaunošanu – apskata savu ekipējumu, pārbauda savu ieroci. Tas
ir minimums, kas tiek prasīts no
zemessarga. Tālāk tās jau ir katra
paša spējas – cik bieži viņš var veltīt
laiku zemessarga pienākumiem.
Jāatzīst, ka šobrīd ir arī gana daudz
tādu, kas ir izbraukuši no valsts,
taču es uzskatu, ka zemessargs arī
Īrijā ir zemessargs, un, ziniet, viņi
tiešām savā atvaļinājumā atbrauc
uz Latviju un atnāk uz bataljonu,
lai izdarītu vismaz to minimumu,»
stāsta komandieris.
Minimumam
seko dienesta
uzdevumi un
mācības. «Dienesta uzdevumi
ir dažādi sabiedriski pasākumi,
kuros zemessargi iesaistās,
piemēram, sestdien ar šādu pasākumu būsim
Hercoga Jēkaba
laukumā, tāpat
palīdzam policijai, piemēram,
cilvēku meklēšanā, un šobrīd tam
tiešām aktīvi pievēršamies, jo šogad
ir īpašs sēņu laiks, kad cilvēki itin
bieži mēdz noklīst mežos. Tepat
mūsu apkārtnes mežos tikko bija
vairāki gadījumi, kad pazuduši
sēņotāji. Otrs bloks ir mācības,
kurās uzlabojam savas spējas un
prasmes. Viena sadaļa ir mācības,
ko organizējam paši sava bataljona ietvaros, bet otra – mācības
bruņoto spēku sastāvā. Tagad 60
cilvēkiem jādodas uz Ādažiem, lai
strādātu kopīgās bruņoto spēku
mācībās. Mēs jau zinām, kuri ir
tie aktīvākie un visbiežāk iesaistās
dažādās mācībās, taču jebkurā

«Šobrīd varētu izmantot arī Otrā pasaules
kara ieročus un sa
sniegt labus rezultātus,
bet diezin vai varētu
izmantot Otrā pasaules
kara ekipējumu…»

Foto: Krišjānis Grantiņš
«Ja zemessargs uzvilcis formu, tad viņš ir gatavs aizstāvēt savu valsti. Jā, mums varbūt nav
lidmašīnu un cita specifiska nodrošinājuma, taču ierocis ir katram zemessargam, un manī ir pārliecība, ka ar minimāliem resursiem mūsu Zemessardze ir gatava panākt maksimālu rezultātu,»
uzskata Zemessardzes 52. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Ilmārs Džeņevs.
gadījumā, kad tiek izsludinātas
mācības, uzaicināti tajās piedalīties
tiek visi zemessargi, un tad jau pēc
apstākļiem un katra iespējām tiek
komplektētas grupas,» skaidro
komandieris.
Protams, Zemessardzē ir sava
hierarhija: jaunie apgūst pamatzināšanas – ierindas mācību, ieroču
izjaukšanu un līdzīgas iemaņas.
Tālāk zemessargi tiek dalīti nodaļās, kurās parasti ir astoņi cilvēki,
tad seko vads, kas apvieno jau 30
cilvēkus, bet rota – 130 zemessargus. «Protams, rota tik bieži
kopā nesanāk, bet vadu un nodaļu
mācības notiek salīdzinoši bieži,»
tā I.Džeņevs.

Visvairāk trūkst
C, D kategorijas šoferu

«Jūs kā žurnāliste arī mums
būtu ļoti noderīga,» nosaka komandieris, uzsverot, ka Zemessardzē
nav nepieciešami tikai snaiperi,
izlūki, sapieri. «Mums noder jebkuras profesijas pārstāvji, kuru
pienesums Zemessardzei var būt
neatsverams, tostarp pavāri, informācijas tehnoloģiju speciālisti.
Piemēram, šobrīd mums ļoti trūkst
šoferu, kuriem ir C, D kategorija,
jo mums ir smagais transports,
ar kuru uz mācībām jānogādā
zemessargi, bet, lai to izdarītu,
nepieciešams šoferis ar konkrētu
kategoriju tiesībām. Ja kāds no
esošajiem netiek, tad situācija
mums ir neapskaužama,» raksturo
komandieris.
Protams, katram no zemessargiem – vai tas būtu pavārs, šoferis,
vai IT speciālists – vispirms ir
jāapgūst pamatiemaņas: ierindas
mācība un ieroča izjaukšana, taču
tas nenozīmē, ka ikdienas darbos
viņš strādās ar ieroci. «Piemēram,
mums šobrīd trešā daļa no visiem
zemessargiem ir sievietes – darba
un pienākumu mums šeit ir daudz,

tāpēc ko sev piemērotu atradīs frastruktūra. «Bāzē, kur šobrīd
jebkurš,» uzsver I.Džeņevs.
atrodamies, nozīmīgi līdzekļi nav
ieguldīti. Darba apstākļi nav tādi,
Problēma – ekipējums un
kā varētu vēlēties. Jā, Zemessardze
infrastruktūra
ir sociāls projekts, bet arī mums
Uz jautājumu, cik spējīgi pašlaik ir nepieciešama vieta, kur sanākt
ir zemessargi, I.Džeņevs atbild, kopā, kur notikt mācībām. Piemēka pats galvenais ir griba. «Ja ze- ram, būtu tikai normāli, ja mums
messargs uzvilcis formu, tad viņš bataljonā būtu dušas – šobrīd
ir gatavs aizstāvēt savu valsti. Jā, sanāk tā, ka pēc lauka mācībām
mums varbūt nav lidmašīnu un zemessargi tādi paši netīri dodas
cita specifiska nodrošinājuma, taču mājās, jo šeit nomazgāties nav
ierocis ir katram zemessargam, un kur. Līdzīga situācija ir arī citos
manī ir pārliecība, ka ar minimā- bataljonos Latvijā.»
liem resursiem mūsu Zemessardze ir gatava panākt maksimālu No 18 līdz 83 gadiem
rezultātu.»
«Zemessargi mēdz būt ļoti daKatram zemessargam ir no- žādi, tāpēc raksturot viņus vienā
drošināta sava triecienšautene vārdā nevar. Mums ir jaunieši
AK4, tāpat zemessargiem ir arī vecumā jau no 18 gadiem, kā arī
kolektīvie ieroči – granātmetēji, zemessargi jau 59 gadu vecumā.
ložmetēji, kaujiniekiem izmanto- No 60 gadu vecuma tu jau skaities
jamie prettanku lielgabali. «Ieroču veterāns, jo pēc šī vecuma vairs
nodrošinājums mums ir – jā, var- nemobilizē. Taču arī veterāni var
būt tie nav paši modernākie, bet būt ļoti aktīvi. Mums, piemēram,
tie tik un tā ir labi izmantojami. ir 83 gadus vecs veterāns, kurš
Vienmēr var vēlēties labāk, un es joprojām cenšas un dara – iesaistās
arī neesmu pieticīgs, bet skaidri sociālos projektos, gatavo rakstus,
apzinos, ka mēs neesam tik ba- stāsta par Zemessardzi jauniešiem,
gāta valsts, lai pieprasītu pašu nodod savu pieredzi. Tagad viņa
modernāko un jaunāko. Es teikšu vēlme ir atjaunot Jelgavas kājnieku
tā – šobrīd droši vien varētu izman- pulka karogu no trīsdesmitajiem
tot arī Otrā pasaules kara ieročus gadiem. Un tas vēlreiz apliecina,
un sasniegt labus rezultātus, bet ka Zemessardzē noderīgs var būt
diezin vai varētu izmantot Otrā jebkurš cilvēks, ja vien ir griba.
pasaules kara ekipējumu… Tieši Ņemot vērā šo mūsu fenomenu,
tā ir mūsu galvenā rūpe – nepietie- kad pēc brīvprātības principa par
kams nodrošinājums ar ekipējumu. zemessargiem Latvijā ir kļuvuši
Pārsvarā tas ir savulaik saņemts jau tūkstošiem cilvēku, es uzskatu,
kā dāvinājums no vienas vai otras ka mums ir jāturpina attīstīt Zeorganizācijas, bet jāsaprot, ka eki- messardze, lai šīs kustības devums
pējums pietiekami ātri nolietojas, valstij būtu vēl nozīmīgāks,» uzsver
it sevišķi lauka mācībās, bet tā komandieris.
atjaunošanai mums līdzekļu trūkst
Katram, kurš sevī jūt vēlmi
– mugursomas, uzkabes, paklāji. kļūt par zemessargu, komandieris
Protams, mums gribētos iegūt tādu iesaka atnākt uz Zemessardzes 52.
ekipējumu, kādu pašlaik izmanto kājnieku bataljonu Dambja ielā 22
profesionāļi, jo tas mūsu līmeni un vērsties pie dežuranta, kurš,
būtiski paaugstinātu.»
starp citu, strādā visu diennakti, un
Otra sāpe zemessargiem ir in- droši «ienākt» Zemessardzē.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūsu ģimenē tiek
svinēta Tēva diena?
Maiga, māmiņa:
– Diemžēl
mūsu mājās
šādas tradīcijas nav, jo
bērnu audzinu viena. Arī vectētiņa, ko sveikt,
mums vairs nav. Taču ir skaidrs, ka
šādu svētku dienu vajag. Kāpēc
māmiņām var būt svētki, bet tētiem ne? Abi taču ģimenē ir līdzvērtīgi! Tiesa, ne visās ģimenēs ir
tik skaisti, ka abi vecāki ir kopā ar
bērnu, taču tas jau nenozīmē, ka
svētki nevar būt.
Arta, studente:
– Jā, protams!
Šie svētki
mūsu ģimenē
ienāca pagājušajā gadā.
Bērniņš gan vēl bija ļoti maziņš,
taču kopā tēti apsveicām. Kā
svinējām? Aizgājām uz kafejnīcu
svētku vakariņās. Manuprāt, Tēva
diena – tas ir brīnišķīgi, turklāt
jebkuri svētki vieno ģimeni.
Natālija, bērnu kopšanas
atvaļinājumā:
– Pagājušajā
gadā mūsu
ģimenes tētis
apvainojās, ka
neapsveicām viņu svētkos: Mātes
dienu ik gadu mājās svinam – vīrs
ar bērniem sarūpē puķes, kūku
–, bet tēti svētkos aizmirsām.
Tālab šogad labosimies – kopā ar
bērniem gatavojam pārsteigumu.
Svētdiena arī mūsu ģimenē būs
svētku diena.
Ilgvars, strādā:
– Domāju, ka
šie svētki ir
aktuāli jaunajās ģimenēs,
jo tā Latvijā ir
jauna tradīcija. Esmu padomju
laika kalums – mēs tādus svētkus
nesvinējām un arī pašlaik neatzīmējam. Bet, ja ir Mātes diena, kad
bērni un tēti gatavo pārsteigumu
mammām, kāpēc gan lai nebūtu
svētki arī tētiem?! Ģimenē taču
ir gan mamma, gan tētis – kāpēc
viens būtu pelnījis svētkus, bet
otrs ne? Manuprāt, jauki.
Agnis, instruktors:
– Netiek gan.
Vismaz līdz
šim mūsu ģimenē šie svētki nav īpaši
atzīmēti, lai gan zinu, ka tādi ir,
turklāt tieši šajā svētdienā. Nav
jau slikti, ka līdztekus Mātes dienai ir arī Tēva diena. Pats kā tētis
noteikti priecātos, ja bērni atcerētos un apsveiktu mani šajā dienā.
Pieļauju, ka sabiedrībā pārāk maz
par šiem svētkiem runā, tāpēc arī
cilvēkiem tie paslīd garām. Man
nav būtiska dāvana – galvenais,
lai atceras!
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Visbiežāk meklē
palīgstrādnieka darbu
No 1.lpp.

«Tam, ka NVA reģistrētie
klienti bieži vēlas iekārtoties
darbā vienkāršajās profesijās
un palīgdarbos, ir vairāki iemesli. Pirmkārt, viņiem trūkst
profesionālās izglītības un/vai
pieredzes, lai pretendētu uz
kvalificētiem darbiem. Otrkārt,
ilgstošs bezdarba periods ietekmē klienta profesionālās prasmes, motivāciju apgūt jaunas
iemaņas un elastību pielāgoties
darba tirgus prasībām. Treškārt, tie ir dažādi personiskie
faktori, piemēram, darbspēju
ierobežojums invaliditātes dēļ,»
skaidro NVA Jelgavas filiāles
vadītāja Andra Dietlava.
Kopumā no pirmajā pusgadā
pieteiktajām vakancēm lielākais
pieprasījums ir pēc kvalificēta

darbaspēka – speciālistiem,
vadītājiem (106). Tomēr šāda
veida darbu bezdarbnieki pārāk
nemeklē – NVA apkopotie dati
liecina, ka vairums priekšroku
dotu darbam, kas kaulus nelauž
un nav pārāk atbildīgs (palīgi,
tehniskais un apkalpojošais
personāls).
Jāpiebilst, ka pavisam pirmajā
pusgadā Jelgavas NVA filiālē reģistrētas 267 vakances. Bet jūnija beigās Jelgavā bija reģistrēti
2014 bezdarbnieki un bezdarba
līmenis bija 6,9 procenti. Jūlija
beigās bezdarba līmenis bija samazinājies par 0,2 procentiem,
bet provizoriskie dati liecina, ka
arī augustā ir tāds pats samazinājums un reģistrētais bezdarba
līmenis varētu būt 6,5 procenti
– zemākais šajā gadā.

Atjauno Lāčplēša
pieminekli

Apmēram 150 metrus
garā Ganību ielas posmā izmēģināta Jelgavā
līdz šim neizmantota
tehnoloģija – grants
seguma dubultā virsmas apstrāde ar sīkšķembām. Ja šī tehnoloģija sevi attaisnos, ar
laiku tā varētu tikt pielietota arī citās grants
seguma ielās.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders
stāsta, ka šī tehnoloģija īpaši
piemērota ielām ar grants segumu. «Brauktuvi divās kārtās
apstrādājot ar šķembām un bitumena emulsiju, grants segums
principā kļūst par cieto segumu,
kas līdzinās asfaltam, līdz ar to,
pa to braucot, neceļas putekļi un
arī bedres neveidojas tik strauji,» tehnoloģijas priekšrocības

pamato I.Auders, norādot, ka šī
pieredze aizgūta no Valmieras,
kur šovasar līdzīgi apstrādāti
divu ielu posmi, taču Igaunijā
līdzīga prakse tiek īstenota jau
vairākus gadus.
Pašlaik eksperimentālā kārtā
ar sīkšķembām un bitumena
emulsiju divās kārtās apstrādāts
apmēram 150 metrus garš posms
Ganību ielā no Satiksmes ielas
līdz 36. namam, taču, ja tas labi
pārziemos un sevi attaisnos uzturēšanā, jau nākamgad līdzīgu
tehnoloģiju varētu pielietot arī
citās grants seguma ielās. «Darbu
gaitā uz stabilas konstrukcijas
brauktuves apakšējā kārtā tiek
ieklātas rupjākas šķembas, virsējā kārtā – smalkākas, un jaunais
segums tiek noblietēts, iegūstot
gludu asfaltam līdzīgu virsmu,»
skaidro «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs,
norādot, ka izmēģinājuma posma
dubultā apstrāde Ganību ielā
izmaksāja nepilnus 10 000 eiro.
Darbus veica CBS «Igate».

Tualete autoostas teritorijā
strādā līdz pulksten 22
 Sintija Čepanone

Septembra sākumā SIA
«Zemgales Eko» savā
apsaimniekošanā pārņēmusi vēl vienu sabiedrisko tualeti pilsētas centrā – uzņēmums
īrē tualeti autoostas teritorijā, nodrošinot, ka
tā visu gadu būs atvērta
līdz pulksten 22.
Tualete autoostas teritorijā
ir privātīpašums, un līdz šim
tā bija atvērta līdz pulksten 19.
«Reaģējot uz vairākkārtējiem
iedzīvotāju lūgumiem nodrošināt
sabiedriskās tualetes autoostas
teritorijā darbību arī vēlākās
vakara stundās, uzrunājām tualetes īpašnieku, rosinot pagarināt
labierīcību darba laiku. Šādam risinājumam viņš nepiekrita, tāpēc
nācām klajā ar iniciatīvu noslēgt
īres līgumu, lai, pamatojoties uz
to, turpmāk šīs tualetes darbību
nodrošinātu «Zemgales Eko»,»
stāsta uzņēmuma valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis.
Viņš akcentē, ka šīs labierīcības
ir ļoti būtiskas iedzīvotāju ērtībām, jo autoostas teritorijā ir liela
iedzīvotāju plūsma un autobusi
kursē arī pēc pulksten 19, kad
tualete jau bija slēgta. Turklāt
tuvākās labierīcības, ko varētu
izmantot autobusu pasažieri, ir

skvērā aiz kultūras nama, pie
Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa un Raiņa parkā. «Izvērtējot
arī šo apstākli, esam noslēguši
līgumu par šīs publiskās tualetes īri, nodrošinot, ka tās darba
laiks visu gadu būs tāds pats kā
autoostai, tas ir, šīs labierīcības
pieejamas līdz pulksten 22,» norāda A.Jankovskis, piebilstot, ka
atbilstoši noslēgtajam līgumam
šīs publiskās tualetes īres maksa
mēnesī ir 200 eiro plus komunālie
maksājumi. Bet tualetes apmeklējuma maksa noteikta tāda pati
kā citās SIA «Zemgales Eko» apsaimniekotajās tualetēs – 14 centi.
A.Jankovskis piebilst, ka drīzumā
labierīcību telpās tiks veikts arī
neliels kosmētiskais remonts.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka SIA «Zemgales Eko» pilsētā
līdz šim apsaimniekoja četras
pastāvīgās publiskās labierīcības – Raiņa parkā, Ozolskvērā,
skvērā aiz kultūras nama un
pie Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa. Sākoties vasaras sezonai,
par divām stundām pagarināts
labierīcību darba laiks – līdz pat
oktobrim tās būs atvērtas no
pulksten 8 līdz 22. Savukārt kopš
5. septembra uzņēmuma pārziņā
ir arī tualete autoostas teritorijā,
kas līdz pulksten 22 būs pieejama
visu gadu.
Maksa par tualetes apmeklējumu ir 14 centi.
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Īsi
 Ikviens interesents pēc 50 gadu
vecuma joprojām var pieteikties
bezmaksas datorapmācībām projektā «Pieslēdzies, Latvija!», darba
dienās no pulksten 8 līdz 21 zvanot
pa bezmaksas tālruni 80000822. «Lattelecom» pārstāve Līga Bite informē, ka
šogad «Pieslēdzies, Latvija!» absolventi
kļūst par skolotājiem saviem vienaudžiem. Līdz pat oktobrim divreiz nedēļā
– trešdienās un sestdienās – no pulksten
10 līdz 14 bezmaksas konsultācijas datora un interneta lietošanā notiks «Lattelecom» Klientu apkalpošanas centrā
Jelgavā, Uzvaras ielā 2. Seniorus konsultēs jelgavnieces Dzintra Rudzroga
un Vija Ušvile, kuras pagājušajā gadā
apguva datora un interneta lietošanu,
apmeklējot visus trīs apmācību līmeņus
un iegūstot datorzināšanas apliecinošu
sertifikātu.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 21. septembrī pulksten 13
kultūras namā «Rota» (Garozas ielā
15) nodarbības atsāks seno jelgavnieku klubiņš «Sendienas». Klubiņa
biedri aicināti pulcēties ar devīzi «Pretim
rudenim». Kā parasti, uz pasākumu
ierašanās ar saviem groziņiem un piederumiem.

Ganību ielas posmā
izmēģina jaunu tehnoloģiju
 Sintija Čepanone

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Krišjānis Grantiņš
 Sintija Čepanone

Šonedēļ Stacijas parkā sākti nozīmīgi Lāč
plēša pieminekļa jeb
pieminekļa «Jelgavas
atbrīvotājiem» atjaunošanas darbi. To laikā
tiks atjaunotas postamenta šuves, saremontētas kāpnes, kā
arī veikta pieminekļa
tīrīšana. Tik vērienīgu apkopi piemineklis
nav piedzīvojis kopš
tā uzstādīšanas 1992.
gada novembrī.
Teritorijā ap Stacijas parku
pašlaik notiek satiksmes termināļa apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve,
un šo darbu laikā izmaiņas
piedzīvo arī Stacijas parks. Atsevišķi darbi, kas skar arī Lāčplēša
pieminekļa apkārtni, iekļauti
projektā, taču, lai vienlaicīgi
sakārtotu ne tikai piegulošo
teritoriju, bet arī pašu pieminekli, tā atjaunošanai papildus
atvēlēti pašvaldības budžeta
līdzekļi. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas daļas vadītājs Imants
Auders skaidro, ka atbilstoši iepirkumam līgums par Lāčplēša
pieminekļa atjaunošanu un tīrīšanu noslēgts ar SIA «Akmens

apstrādes centrs AKM» par 9124
eiro, ieskaitot PVN.
«Kaut arī Lāčplēša piemineklis visus šos gadus ticis uzturēts
un pamanītie defekti iespēju
robežās novērsti, tam nepieciešama pamatīgāka apkope – piemēram, jāatjauno šuves starp
granīta plāksnēm. Šuves laika
gaitā ir izdrupušas, un, starp
plāksnēm iekļūstot ūdenim un
ziemā sasalstot, nedaudz deformēta postamenta konstrukcija.
Darbu gaitā šuves tiks aizpildītas un viss piemineklis ar īpašu
tehnoloģiju notīrīts, lai granīts
vizuāli atgūtu savu sākotnējo izskatu. Tāpat tiks saremontētas
vietām izdrupušās kāpnes, kā
arī savestas kārtībā pa perimetru izvietotās betona plāksnes,»
pieminekļa sakārtošanas darbus
uzskaita I.Auders, akcentējot,
ka šie darbi tiek veikti par
pašvaldības budžeta līdzekļiem
un tiem saskaņā ar noslēgto
līgumu jābūt pabeigtiem līdz
15. oktobrim.
Taču tās nav vienīgās pārmaiņas, kas sagaida Lāčplēša pieminekli – vienlaicīgi ar
Stacijas parkam piegulošo ielu
rekonstrukciju labiekārtota tiek
arī paša parka teritorija. Līdz ar
to par projekta līdzekļiem tiks
izbūvēta drenāža, nodrošinot
lietus ūdens novadi, kā arī jauns
apgaismojums, lai diennakts

tumšajā laikā piemineklis būtu
izgaismots. Tāpat tiks veikti
laukuma bruģēšanas darbi.
Jāatgādina, ka tēlnieka Kārļa
Jansona veidotais piemineklis
«Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» pie dzelzceļa stacijas
tika atklāts 1932. gada 22.
jūnijā. Figūra bija izcirsta 3,5
metrus augstā pelēkā granītā,
kas novietota uz zilganpelēkām
granīta plāksnēm apšūta trīs
metrus augsta postamenta. Kad
vācieši okupēja Latviju, bruņinieka veidols tika nokalts. Tā
pārveidots, piemineklis pārdzīvoja Jelgavas nopostīšanu Otrā
pasaules kara laikā un stāvēja
savā vecajā vietā vēl vairākus
gadus pēc kara, līdz padomju
gados to novāca. Piemineklim,
kuru uzcēla par jelgavnieku
saziedotajiem līdzekļiem, bija
ne vien mākslinieciska, bet arī
vēsturiska vērtība – piemineklis
tika ierakts, un tā fragments pēc
vairākkārtējiem meklējumiem
atrasts un 1988. gadā novietots
pie Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja.
Savukārt Stacijas parkā pašlaik
atrodas 1992. gada 21. novembrī
no jauna izkaltais piemineklis
«Jelgavas atbrīvotājiem» – šī
pieminekļa autors ir tēlnieks
Andrejs Jansons, kurš atjaunoja
sava tēva K.Jansona izdomāto
Lāčplēša pieminekli.

Viesnīca «Brīze» meklē jaunu īpašnieku
 Ilze Knusle-Jankevica

Pie viesnīcas «Brīze»
Atmodas ielā 9 izvietots plakāts, kas vēsta,
ka tā tiek pārdota.
Summa, kas par to
tiek prasīta, ir gandrīz
miljons eiro. Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs uzskata, ka
«Brīzes» pārdošana
kopējās nakšņošanas
iespējas Jelgavā būtiski nepasliktinās, jo ir
citi piedāvājumi, turklāt šī viesnīca šogad
klientus praktiski neizmitināja.
Piezvanot uz plakātā norādīto
telefona numuru, atbildēja vīrietis, kurš atteicās nosaukt savu
vārdu un amatu, vien piebilda,
ka ir saistīts ar viesnīcu. Viņš apstiprināja, ka «Brīze» tiek pārdota, bet cenu nenorādīja. Vīrietis
paskaidroja, ka šobrīd viesnīcas
telpās notiekot remontdarbi un
viesi tajā neuzturas.

Sludinājumā portālā ss.lv
norādīts, ka viesnīcas komplekss «Brīze» tiek pārdots
par 970 000 eiro (936,29 eiro
kvadrātmetrā). Sludinājumā
uzsvērts, ka viesnīca atrodas
izdevīgā vietā – 50 kilometru
attālumā no Rīgas un 40 kilometru attālumā no Jūrmalas.
Viesnīcā ir arī konferenču
telpa, biljarda zāle un kafejnīcas telpas, kas piemērotas
pasākumiem ar dalībnieku
skaitu līdz 30. Izmitināt viesnīcā vienlaikus var 18 cilvēkus.
Ēkai ir gāzes apkure, teritorija
ir nožogota, labiekārtota, ir
autostāvvieta un garāžas telpa.
Pagalma teritorijā ir nojume
piknika vietai. Kopējā viesnīcas kompleksa platība ir 1036
kvadrātmetri.
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra vadītāja Anda Iljina
norāda, ka «Brīzes» pārdošana
kopējo Jelgavas situāciju būtiski neietekmēs. «Protams, katra
gultasvieta Jelgavā ir svarīga,
bet «Brīzei» jau no 2013. gada
nebija laba tūrisma pakalpo-

juma piedāvājuma, šogad tā
faktiski vispār nepiedāvāja
nakšņošanas iespējas. Līdz ar
to «Brīzes» iziešana no naktsmītņu aprites šobrīd neradīs
jūtamas izmaiņas jau tā ne visai
labajā situācijā ar nakšņošanas
iespējām Jelgavā,» tā viņa,
piebilstot, ka pozitīvs aspekts
ir tas, ka Jelgavā šobrīd ir iespējams nakšņot LLU kopmītnēs.
Tūrisma informācijas portāla
www.visit.jelgava.lv sadaļā par
naktsmītnēm norādītas sešas
iespējas. Lielākais piedāvājums
– 78 gultasvietas – ir viesnīcai
«Zemgale» (ar papildvietām
tā spēj izmitināt 92 cilvēkus),
viesnīcai «Jelgava» ir 70 gultasvietas, jaunatnes tūrisma mītne
«Universitāte» LLU dienesta
viesnīcas telpās Pumpura ielā
7 var izmitināt 60 cilvēkus,
savukārt «Amo hotel» ir 16
gultasvietas. Pēdējā laikā parādās arī jauna tendence Jelgavā
– vasaras sezonā tūristiem tiek
izīrēti dzīvokļi uz dienu, dažām
dienām, nedēļu atkarībā no
pieprasījuma.

 Aizsākot jaunu informēšanas un
sadarbības veidu, Valsts policija rīkos
bezmaksas informatīvi izglītojošus
seminārus par narkotisko un psihoaktīvo vielu lietošanas pazīmēm,
iemesliem un riska faktoriem. Uz semināriem tiek aicināti gan vecāki, gan
pedagogi un citi interesenti. Jelgavā
šāds seminārs notiks 23. septembrī
no pulksten 18 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33. Tas ir bez maksas, iepriekšēja
pieteikšanās nav nepieciešama. Semināru mērķis ir izglītot sabiedrību par
problēmām, kas saistītas ar narkotiskām
un psihoaktīvām vielām, liekot uzsvaru
uz jaunajām psihoaktīvām vielām.
Semināru laikā tiks sniegta vispārēja
informācija par narkotisko un psihoaktīvo vielu ietekmi un riskiem, lietošanas
pazīmēm un iemesliem, iespējamām
tiesiskajām sekām un atbildību, kā arī
citiem aktuāliem jautājumiem.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) aicina interesentus uz bezmaksas knipelēšanas
nodarbībām. Knipelēšanu pasniegs
jelgavniece mežģīņu darinātāja amata meistare Marija Konova. Grupā
plānots uzņemt ne vairāk kā desmit
dalībniekus. Pirmā nodarbība notiks
16. septembrī pulksten 17.30 ZRKAC
Svētes ielā 33, bet mācības sāksies 30.
septembrī pulksten 17.30 un notiks
reizi nedēļā – otrdienās. Interesenti
pieteikties aicināti pie Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītājas Līgas Miķelsones pa tālruni 63012155 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
 Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums «Fortum
Jelgava» īstenojis savu ieceri un
uzņēmuma autoparku papildinājis ar četriem elektrodivriteņiem.

Tos uzņēmuma darbinieki izmanto
savu darba pienākumu pildīšanai un
klientu servisa nodrošināšanai. «Elektrodivritenis ir piemērots transporta
līdzeklis darba vajadzībām pilsētā, jo
pārvietošanās ar to neprasa fizisku
piepūli un ir ātrāka nekā ar parastu
divriteni. Turklāt atšķirībā no pārvietošanās ar automobili elektrodivritenis
nerada gaisa un skaņas piesārņojumu
un tādējādi palīdz uzlabot pilsētvidi.
Esmu pārliecināta, ka elektrodivritenis ir
lieliska alternatīva automobilim pilsētā,
jo īpaši Jelgavā, kurā pēdējos gados ir
izveidota tik skaista un velobraucējiem
draudzīga infrastruktūra,» tā «Fortum
Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta
Cimdiņa, papildinot, ka nākamais solis
varētu būt elektrodivriteņu lādēšanas
vietu ierīkošana.

Ritma Gaidamoviča
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Par nelikumīgu būvniecību grib
paredzēt kriminālatbildību

Jaunais Būvniecības likums attieksies uz būvniecības procesiem,
kas tiks uzsākti pēc likuma stāšanās spēkā.
Būvprocesi, kas iesākti līdz likuma spēkā stāšanās dienai,
pabeidzami Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.

 Ilze Knusle-Jankevica

1. oktobrī spēkā stāsies jaunais
Būvniecības likums, un visskaļāk šajā kontekstā izskanējusi
iecere līdz ar jauno likumu
piemērot arī kriminālatbildību
par nelikumīgu būvniecību.
Tiesa, tam nepieciešami grozījumi Krimināllikumā, kur tas
tiktu noteikts. Pagaidām gan
šie grozījumi vēl nav pieņemti
Saeimā galīgajā lasījumā.
Jaunajā Būvniecības likumā ir virkne
jaunievedumu un izmaiņu. Viena no būtiskākajām ir tā, ka likumā noteiktas valsts un
pašvaldību atbildības jomas. Tāpat likumā
ieviestas normas, kam vajadzētu atvieglot
un, iespējams, arī paātrināt iepirkumu
procedūru. Tomēr Būvniecības likumu
nevar skatīt atrauti no citiem normatīvajiem aktiem, kuros arī plānotas izmaiņas,
tādējādi nosakot gan sertifikāciju būvspeciālistiem (arhitektiem, projektētājiem,
būvuzraugiem, būvinženieriem un citiem),
gan būvdarbu veicēju un būvspeciālistu
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kas darbosies kā būvniecības, tā
garantijas laikā. Vienlaikus pēc traģēdijas
Zolitūdē pagājušā gada novembrī, kad
iebruka lielveikala konstrukcijas un bojā
gāja 54 cilvēki, grozījumi plānoti arī Krimināllikumā, paredzot kriminālatbildību par
būtiskiem pārkāpumiem būvniecībā.

Kriminalizēs neatļautu būvniecību
daudzdzīvokļu mājās un
sabiedriskos objektos

Par būvniecības nozari atbildīgā ministrija – Ekonomikas ministrija – uzsver, ka
jautājums par kriminālatbildību nelikumīgas būvniecības gadījumā vēl nav izlemts.
«Saeima otrajā lasījumā atbalstīja priekšlikumu, kas paredz atbildību par atkārtotu
būvdarbu veikšanu objektā, ja personai tas
jau ir aizliegts, bet šis aizliegums nav ņemts
vērā. Kriminālatbildība iestātos par tādiem
būvniecības turpināšanas gadījumiem bez
būvatļaujas, kas notiek daudzdzīvokļu
mājās vai sabiedriski nozīmīgos objektos,»
ieceri skaidro ministrijā, vienlaikus norādot,
ka šī norma neattiektos uz gadījumiem, kad
būvdarbiem nav vajadzīga būvatļauja, bet
pietiek ar citu dokumentu, piemēram, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti,
jo tie ir mazāk nozīmīgu būvju būvdarbi un
tiek pieņemts, ka ar to veikšanu apdraudējums sabiedrībai nav tik būtisks, lai pārkāpumus kriminalizētu. Jaunā Krimināllikuma redakcija par šādiem pārkāpumiem
paredz sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
Līdz šim par patvaļīgu būvniecību iestājās
vien administratīvā atbildība.
Jelgavas Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe
norāda: «Jelgavā patvaļīga būvniecība (galvenokārt, ja pēc būvprojekta akcepta nav
saņemta būvatļauja, nav laicīgi pagarināta

Nesaskaņota būvniecība dzīvokļos arī Jelgavā ir visai bieža parādība, un nereti tā «uzpeld», kaimiņiem vai mājas vecākajam ziņojot par trokšņošanu
un būvdarbiem vai jau sūdzoties par nelikumīgās būvniecības radītajām sekām. «Pārliekot citā vietā ūdens caurules, tiek mainīts ūdens plūsmas ceļš,
līdz ar to pakalpojums vairs netiek nodrošināts attiecīgā kvalitātē. Tas var izraisīt, piemēram, to, ka kaimiņu dzīvokļus pietiekami nesilda vai pazeminās
ūdens spiediens. Saņemot šādas sūdzības, mājas tiek apsekotas, un tādā veidā konstatējam nelikumīgi veiktos būvdarbus,» skaidro lielākā Jelgavas
daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāja SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» nekustamā īpašuma pārvaldniece Marita Živa, norādot, ka šī informācija tiek nodota Būvvaldei, iespēju robežās pārkāpumi tiek arī fiksēti fotogrāfijās. Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe piebilst, ka lielākoties patvaļīgie
būvdarbi dzīvokļos saistīti ar komunikāciju pārbūvi, arī logu un durvju nomaiņu, sienu demontāžu, veidojot studijas tipa dzīvokļus un paplašinot, piemēram, vannas istabu uz koridora rēķina. Vai izmaiņas likumdošanā ļaus cīnīties ar šāda veida patvaļu? I.Dzalbe gan norāda, ka, viņasprāt, lai piemērotu
kriminālatbildību par būvniecības pārkāpumiem daudzdzīvokļu mājās, nepieciešams speciālista atzinums, ka veiktās darbības ietekmē ēkas kopējās
Foto: no Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes arhīva
konstrukcijas un rada draudus cilvēku drošībai.
būvatļauja, būvē ar atkāpēm no projekta)
vairāk novērojama savrupmāju apbūves zonās. Gadījumi, kad notiek būvniecība pilnīgi
bez akceptēta būvprojekta izstrādāšanas,
gadās ārkārtīgi reti. Publisku ēku būvniecībā šādi gadījumi nav novēroti.»
Zolitūdes traģēdija likusi arī pārskatīt
atbildību par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, ja rezultātā bojā gājuši cilvēki,
to diferencējot atkarībā no nodarījuma
seku smaguma. «Šobrīd, piemēram, maksimālais cietumsods, ja ēkas sabrukšana
izraisījusi cilvēku nāvi, ir četri gadi, un tas
nav samērojams ar tās traģēdijas apmēru,
kas pērn novembrī piemeklēja Latviju,»
skaidro Saeimas Juridiskās komisijas
Krimināltiesību politikas apakškomisijas
priekšsēdētājs Andrejs Judins. Izstrādātie
grozījumi paredz: ja nelikumīgas būvniecības (ēku, tiltu, ceļu pārvadu un citu)
rezultātā sabrūk būve vai tās daļa un bojā
iet divi vai vairāk cilvēki, var tikt piemērota
brīvības atņemšana līdz astoņiem gadiem,
atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos
vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku
līdz desmit gadiem.
Šobrīd grozījumi Krimināllikumā ir pieņemti otrajā lasījumā. Kā informē Saeimā,
otrdien grozījumi Krimināllikumā tiks
skatīti Politikas apakškomitejā, pēc tam
tie vēl jāizskata Juridiskajai komisijai, kas

Dzīvokļu īpašnieku izdomai dažkārt nav robežu – kāds jelgavnieks sava 1. stāva
dzīvokļa grīdā izkalis caurumu, izveidojot lūku uz pagrabu. Kā tas ietekmēs mājas
kopējo tehnisko stāvokli, šī dzīvokļa saimnieku neuztrauc. Nekustamā īpašuma
pārvalde neatļautu būvniecību fiksējusi, un tagad visa informācija nodota Būvvaldei.
Iespējams, turpmāk par šādām darbībām pienāksies kriminālsods.

likumprojektu virzīs tālāk. Grozījumus plā- Būvvalde kontrolēs privātos
nots pieņemt vēl šajā Saeimas sasaukumā,
Izveidojot Valsts būvniecības kontroles
bet vēl nav zināms, kad tie stāsies spēkā.
biroju, pašvaldību būvvalžu funkcijas nedaudz sašaurināsies, jo publisko objektu
Publiskus objektus
būvniecības un ekspluatācijas uzraudzība
uzraudzīs valsts
būs biroja kompetence.
No oktobra plānots atjaunot valsts pārEkonomikas ministrija skaidro, ka atraudzību būvniecības procesos, izveidojot bilstoši jaunajam regulējumam pašvaldība
Valsts būvniecības kontroles biroju, tā no- arī turpmāk būs atbildīga par būvniecības
dalot valsts, pašvaldību un vietējo būvvalžu procesa tiesiskuma nodrošināšanu savā
kompetences. Ekonomikas ministrija skaid- teritorijā, izvērtēs būvniecības ieceres,
ro, ka Valsts būvniecības kontroles birojs kontrolēs būvniecības procesu atbilstību
kontrolēs jaunu publisku ēku būvniecību likumiem, pieņems ēkas ekspluatācijā un
un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus kontrolēs objektu vides pieejamību. Vēl
uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, jaunu pašvaldībai jānodarbina arhitekts, kurš
būvju būvniecību vai esošo pārbūvi, kuru pārraudzīs arhitektoniskās kvalitātes
ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja būvdar- principa ievērošanu būvniecībā – Jelgavas
bu līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka, Būvvaldē arhitekts jau ir. I.Dzalbe vērtē, ka
un būvju būvniecību, kurām nepieciešama līdz ar valsts biroja izveidi pašvaldības būvietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. valdes pārraudzībā paliks privātais sektors
Tāpat Būvniecības valsts kontroles birojs un ēku grupas, kas neietilpst publisko ēku
nodrošinās publisko ēku ekspluatācijas uz- kategorijā. Līdz ar to varēs vairāk pievērraudzību – pašlaik ēku drošuma jautājums sties pilsētvides sakārtošanai. «Būvniecības
ir tikai īpašnieku ziņā, tomēr pastāv riski, likuma mērķis ir mazināt administratīvo
ka būves ekspluatācijas laikā var kļūt ne- slogu, palielināt sabiedrības informētību,
drošas. Pēc Ekonomikas ministrijas provi- novērst būvatļaujas apstrīdēšanas gadījuzoriskiem aprēķiniem, biroja pārraudzībā ik mus būvniecības sākuma procesā pirms
gadu nonāks ap 2000 objektu. Tiesa, birojs būvdarbu uzsākšanas, palielināt atbildību
no oktobra vēl nesāks pilnvērtīgu darbu, gan projektētājam, gan būvniekam, pastipjo šobrīd vēl tiek meklēts tā direktors un rināt būvniecības procesu kontroli, tāpēc
komplektēts tehniskais ekipējums. Līdz ar ceram, ka izmaiņas uzlabos kopējo situāciju
to arī funkcijas birojam pēc tā izveides klāt kā valstī, tā pilsētā,» tā I.Dzalbe.
nāks pakāpeniski – publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību tas uzsāks ar 2015. gada Atvieglos iepirkumu procedūru
1. janvāri, būvdarbu uzraudzību un būvju
Jaunajā Būvniecības likumā plānots
pieņemšanu ekspluatācijā – ar 2015. gada no 2016. gada ieviest būvkomersantu
1. jūliju, bet būvspeciālistu kompetences klasifikāciju, ko veiks Ekonomikas minisnovērtēšanu būvekspertīzes specialitātē trija, izvērtējot to finansiāli ekonomiskos
– ar 2016. gada 1. janvāri.
rādītājus, tehniskos kritērijus un profeJāpiebilst, ka turpmāk nopietna uzma- sionālo pieredzi. Šāds modelis pastāv jau
nība tiks pievērsta arī būvizstrādājumiem, vairākās ES valstīs – uzņēmumiem, kas
ne tikai pašam būvniecības procesam. vēlēsies piedalīties iepirkumos ar valsts,
«Turpmāk būvinspektoriem būs ne tikai ES vai pašvaldības finansējumu, turpmāk
jāpārbauda, vai būvdarbi sākti likumīgi un vajadzēs īpašu klasifikācijas dokumentu,
būvizstrādājumi atbilst projektam, bet arī kas apliecinās komersanta būvniecības
būs jāpārliecinās par būvmateriālu doku- prasmi, finanšu un tehniskās iespējas.
mentācijas atbilstību būvlaukumā un par «Kvalifikācijas apliecinājums aizstās neatklātajiem trūkumiem jāinformē būvmate- pieciešamību ik reizi iepirkumu procesā
riālu tirgus uzraugošā iestāde un būvvalde. ar dažādiem dokumentiem pierādīt savu
Ja konstatēta būvizstrādājuma neatbilstība, atbilstību kompetencei, tādējādi mazinot
būvinspektors ir tiesīgs apturēt būvdarbus,» komersantam pārmērīgu administratīvo
skaidro ministrija. Lēmums par būvdarbu slogu. Vienlaikus pasūtītājam nebūs
apturēšanu būs jāpilda nekavējoties, un tā nepieciešams vērtēt uzņēmumu kā tādu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neapturēs publiskā iepirkuma ietvaros, līdz ar to
šī lēmuma darbību.
vērtēšanas komisija vērtēs tikai konkursa

piedāvājumus, tādējādi samazinot apstrīdēšanas gadījumu skaitu iepirkumos, jo,
kā norādījis Iepirkumu uzraudzības birojs,
pašlaik vairāk nekā 60 procenti no strīdiem
iepirkuma procesā ir par pretendentu kvalifikāciju,» skaidro Ekonomikas ministrija.
«Būtisks ir arī aspekts, ka būvuzņēmumam tā pastāvēšanas laikā būs jārūpējas
par savu reputāciju, jo uzņēmuma vērtēšanā plānots ņemt vērā paveiktos darbus
un to kvalitāti,» tā ministrijas pārstāve
Evita Urpena.
Šo ieceri pozitīvi vērtē arī pašvaldība un
paši būvnieki. Jelgavas pilsētas pašvaldības Iepirkumu pārvaldes vadītāja Zaiga
Savastjuka norāda: «Iepirkuma komisijai
nebūs jāvērtē pats būvkomersants, bet gan
tikai viņa piedāvājums, jo klasifikācija apliecinās uzņēmuma spēju izpildīt noteiktās
prasības. Līdz ar to varētu samazināties iesniegto sūdzību skaits par iepirkumiem.
Tas atvieglos komisijas darbu, un arī būvkomersants ietaupīs savus resursus.»
SIA «Arčers», kas šobrīd īsteno Jelgavas
tehnikuma rekonstrukciju, uzskata, ka
tas ir viens no labākajiem un reālākajiem
instrumentiem, ko jaunais Būvniecības
likums paredz nozares tirgus kropļojuma
mazināšanai. «Mēs kā stiklotu būvkonstrukciju uzstādītājs šobrīd strādājam Beļģijā, kur izturējām klasifikācijas procedūru,
ieguvām klasifikācijas pakāpi apjomīgu,
specifisku projektu realizācijai, un šobrīd līdzvērtīgi konkurējam ar vietējiem
uzņēmumiem. Galvenais šādas sistēmas
ieguvējs būs pasūtītājs, jo tiks samazināts
risks saņemt nekvalitatīvu pakalpojumu.
Šobrīd joprojām ir aktuāla parādība, ka
iepirkumu sistēma ar vienādiem noteikumiem liek konkurēt pieredzējušiem,
kvalificētiem uzņēmumiem, kas godprātīgi maksā nodokļus, ar tādiem, kuru
rīcībspējas kvalitāte ir apšaubāma, taču
kuri ar dempinga cenām (nenomaksātiem
nodokļiem) spēj piedāvāt zemāko cenu, un
rezultāts bieži vien ir bēdīgs. Zaudētāji ir
arī uzņēmumi, kuri vēlas strādāt godīgas
konkurences apstākļos,» tā SIA «Arčers»
sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa. Uzņēmums gan uzsver, ka aktuāls ir
jautājums par kritērijiem, kas tiks ņemti
vērā uzņēmumu klasificēšanā, jo būtiski
ir radīt iespēju uzņēmumam, pakāpeniski
pierādot savas spējas un kapacitāti, pārkvalificēties uz augstāku kategoriju.

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

Ātrumlaivu pilotiem trīs
medaļas

Jelgavas kluba «Paisums» sportisti Latvijas
čempionātā ātrumlaivām izcīnījuši trīs medaļas. Summējot sešu posmu rezultātus,
sudrabs – Jānim Kuķalkam FR1000 klasē,
bet bronza – Mārtiņam Lausam O350
laivu klasē un Guntim Lausam RN 2000
laivu klasē. Jelgavas klubs kopvērtējumā
ieguvis 4. vietu piecu klubu konkurencē.
Latvijas čempionāta posmi notika Jūrmalā,
Jēkabpilī, Jelgavā, Tallinā, kur vienlaikus bija
arī Baltijas čempionāts, Alūksnē, Liepājā.

Izlases rindās «atzīmējas»
vārtu guvumā

Gatavojoties 2016. gada UEFA Eiropas
čempionāta kvalifikācijas turnīram, Latvijas
futbola izlase Rīgā aizvadīja pārbaudes
spēli pret Armēniju, kurā ar 2:0 uzvarēja.
Spēlē «atzīmējās» arī FK «Jelgava» pussargs
Artis Lazdiņš, kurš spēli sāka pamatsastāvā.
9. septembrī mūsu izlase izbraukumā aizvadīja pirmo 2016. gada čempionāta kvalifikācijas spēli pret
Kazahstānu, kurā
Artis arī bija sākumsastāvā, bet guva
savainojumu un pēc
tam laukumā vairs
neizgāja. Tā viņam
bija 21. spēle izlases
sastāvā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Čempione klasiskajā airēšanā

Latvijas čempionātā klasiskajā airēšanā
sprintā jelgavniekiem izdevies izcīnīt vienu
medaļu – zelts kluba «Zemgale» airētājai
Lailai Rozītei vieniniekos. Vispirms sportisti
veica 500 m distanci ar atsevišķu startu
ik pēc minūtes intervāla. Sportisti ar 16
labākajiem rezultātiem sacentās 250 m pēc
dueļa principa vienmīnusa sistēmā – katra
pāra uzvarētājs sacensības turpināja, bet
zaudētājs izstājās. Četri labākie sacentās
kā pusfinālā – pāru uzvarētāji cīnījās par
zeltu, bet zaudētāji – par bronzu. Jelgavu
pārstāvēja seši sportisti.

Iekļūst Top 6

Anastasija Geraseva lieliski nostartējusi Jūrmalas pusmaratonā, kurā
labojusi savu personisko
rezultātu, atkal «apskrējusi» olimpieti Daci Lini
un iekļuvusi Top 6 starp
sievietēm. A.Geraseva
skrēja 10,5 kilometru
distanci un laboja savu
personīgo rezultātu,
uzlabojot to par trīs sekundēm – tagad
viņas labākais laiks šajā distancē ir 45:02
minūtes. «Savā vecuma grupā – 1995. gadā
dzimušās un jaunākas – izcīnīju 1. vietu, bet
kopvērtējumā sievietēm ierindojos 6. vietā,»
tā sportiste, priecājoties, ka beidzot viņai
izdevies iekļūt Top 6.

«Body fitnesā jāievēro pat
gulēšanas režīms»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jana Jansone ar pauerliftingu nodarbojas astoņus
gadus, bet viņas sapnis ir
piedalīties body fitnesa sacensībās, kur tiek demonstrēti ķermeņa muskuļi. Viņai
jau bija izdevies pietuvoties
savam sapnim – no oktobra
līdz aprīlim viņa trenējās kultūrista Aivara Visocka klubā
Rīgā, bet dažādu apstākļu
dēļ vairs nevarēja izbraukāt
uz treniņiem. «Body fitness,
salīdzinot ar pauerliftingu, ir
daudz precīzāks, jo jātrenē
visas muskuļu grupas. Te
jābūt precīzam gan treniņos,
gan jāievēro diētas un pat
gulēšanas režīms, nedrīkst
atkāpties ne soli, nedrīkst
saslimt,» tā sportiste.
Jana spriež, ka pauerliftingā vairāk
tiek strādāts uz spēka rādītājiem, bet
body fitnesā nopietni tiek strādāts ar
ķermeni. «Pagājušajā oktobrī sāku
trenēties body fitnesā un plānoju šoruden startēt Baltijas mēroga sacensībās.
Līdz februārim audzēju muskuļu masu
un pieņēmos svarā apmēram par sešiem kilogramiem. Pēc tam tā masa bija
jāsāk dedzināt, veidojot muskuļus – gan
spēka treniņos, gan kardiotreniņos,
piemēram, skrienot vai velo treniņos
dedzinot taukus,» stāsta J.Jansone.
Viņa norāda, ka tas ir diezgan grūti
un sarežģīti, jo cilvēks savu ķermeni
sāk izprast un iepazīt tikai ar gadiem.
«Visgrūtāk bija ievērot strikto režīmu.
Tobrīd es strādāju restorānā un darbā
bija liela slodze, un es nevarēju pateikt:
«Man tagad jāiet paēst.»,» tā sportiste,
piebilstot, ka sapni par startēšanu body

Piedāvā darbu
ZS «Stūrīši» – ražas vākšanā. Tālrunis
29660598 (zvanīt pēc plkst.20).
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Skolotāju
ielā 8 aicina darbā sociālo pedagogu(-ģi).
Tālrunis 63021897.
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us) šuvējas(-us). Darbs Jelgavā. Tālrunis 29226133.
Sanita Velaus meklē aprūpētāju vecam
cilvēkam. Tālrunis 28882532.
Meklējam sievieti darbam un pastāvīgai dzīvošanai laukos. Tālrunis 22458262, Lidija Vanaga.
SIA «Zelta vārpa 7» – konditoriem(-ēm)
(rauga mīklas izstrādājumu ražošanai).
Tālrunis 29780329.

Meklē darbu
Apkopējas darbu. Tālrunis 28928515.
Šoferis, ir BE, CE, DE kategorija (no 1966. gada)
un 95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Celtnieks – tīru, laboju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.

fitnesa sacensībās tomēr nav atmetusi
un mēģinās sagatavoties sacensībām
pavasarī. J.Jansone šobrīd ir 24 gadus
veca, 1,64 metrus gara un sver 59
kilogramus.

Atgriezās tēta dēļ

Šobrīd Jana atgriezusies Jelgavā
un trenējas pie sava tēva Edmunda
Jansona pauerliftinga klubā «Apolons». Viņa atzīst, ka tētis bijis viens
no iemesliem, kāpēc viņa atgriezusies.
«Kad sāku trenēties body fitnesā, tēvs
ļoti pārdzīvoja. Galu galā mēs taču
tik ilgi kopā trenējāmies, es līdz tam
pārstāvēju mūsu klubu gan Latvijas sacensībās, gan Eiropā, un ir būtiski, ka
klubā ir sieviete, jo es sacensībās mūsu
komandai pelnīju daudz punktu,» stāsta sportiste. Viņa ir pārliecināta, ka
sievietei piemērots kā pauerliftings, tā
body fitness, jo abi šie sporta veidi ļauj
uzturēt labu fizisko formu un uzlabot
veselību. «Daudzi domā, ka sievietes,
nodarbojoties ar šiem sporta veidiem,
kļūst pārāk muskuļotas, bet tā nav.
Tas iespējams tikai tad, ja sieviete ir
pasaules klases sportiste body bildingā
un lieto steroīdus,» tā J.Jansone. Viņa
novērojusi, ka pēdējā laikā sports kļūst
arvien populārāks, īpaši sieviešu un
meiteņu vidū, tostarp fitness, trenažieru zāles.

«Sieviete vairāk
spēj paciest sāpes»

Jana ir pārliecināta, ka sports norūda un veido raksturu. Viņa uzskata,
ka sievietes ir lielākas cīnītājas nekā
vīrieši. «Dabā tā iekārtots, ka sievietes
vairāk spēj paciest sāpes un grūtības
nekā vīrieši,» tā viņa. Sportiste uzskata, ka sievietes spēks ir neatlaidībā,
pacietībā un mērķtiecībā. Tāpat viņa
uzskata, ka sievietei jābūt skaistai kā
Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
kamīnus, skursteņus, siltummūrus, dārza
kamīnus. Tālrunis 28893830.

Jelgavniece Jana Jansone ar pauerliftingu nodarbojas astoņus gadus, bet
viņas sapnis ir startēt body fitnesa sacensībās, kur sportisti demonstrē savu
Foto: Krišjānis Grantiņš
muskuļoto ķermeni un rāda priekšnesumus.
ārēji, tā iekšēji, jābūt sportiskai un ar
gaišu raksturu. «Sportisti ir cita cilvēku kategorija – ar citādāku domāšanu,
dzīvesveidu, uzskatiem nekā lielākajai
daļai cilvēku. Tu visu laiku cīnies ar
sevi, no daudz kā atsakies, piemēram,
no izklaidēm un dzīves baudām. Kad
biju jaunāka, arī man bija grūti – draugi
devās uz pirti svinēt dzimšanas dienu,
bet es nevarēju iet, jo man jāgatavojas
sacensībām. Un to jau nevar arī citiem
paskaidrot, jo viņi to nesaprot,» stāsta
J.Jansone, norādot, ka pēdējos gados
nomainījies viņas draugu loks – viņai
ir bērnības draudzene, kura pieņem
Janu tādu, kāda viņa ir, un par sportu
neko nejautā, bet pārsvarā viņa komunicē ar cilvēkiem no sporta aprindām.
«Ja esi sportists, ar laiku attālinies no
pārējiem, bet veidojas arī domubiedru
grupas,» norāda Jana.

liftingā – treniņi ir piecas reizes nedēļā.
Viņa stāsta, ka arī body fitnesā strādāja
ar lieliem svariem, bet tur bija citi
vingrinājumi, kas tendēti uz muskuļu
veidošanu. Tagad viņa pamazām atkārto spiešanas tehniku, trenē izturību un
spēku, lai jau rudenī atkal pārstāvētu
savu pilsētu un klubu Latvijas kausa
posmos un Latvijas čempionātā, kas
būs decembrī. «Šobrīd man vissvarīgākais ir uzturēt fizisko formu un slodzi.
Gan jau tad arī radīsies iespēja piepildīt
savus sapņus,» tā sportiste, piebilstot,
ka viņai ir nācis klāt svars – tas vai nu
jānomet, vai būs jāstartē citā svara kategorijā, līdz ar to arī jāspiež vairāk.
Jāpiebilst, ka Jana ir ieguvusi bakalaura grādu LLU Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē. Viņa atzīst, ka ēst gatavot
viņai patīk, bet Janas ēdienkarte ir
visai vienveidīga – tajā ir olas, vistas
gaļa, biezpiens, salāti. «Reizēm gatavoAtkārto tehniku
ju visai ģimenei, bet grūti gatavot kaut
Tagad Jana atsākusi trenēties pauer- ko garšīgu un pašai noturēties.»
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod

Dažādi

SIA «Kreatīvs» visiem pieminekļiem atlaide
no 10 līdz 30 procentiem. T.29537176

Spiežam ābolu sulu. T.29774876

Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Skaldītu malku. T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
140 EUR/t. T.27029553
Ozola briketes 155 EUR/t ar piegādi.
T.29907466

Izved visu veidu sadzīves tehniku. T.28262407
Izgatavoju metāla kāpnes, vārtus, margas,
balkonus, sētas, grilus, jumtiņus, nojumes,
soliņus utt. Sametināšu visu, ko nepieciešams! Tel.28678242
Mēbeļu dizains un izgatavošana. Virtuves
mēbeles, iebūvējamie sienas skapji, bērnu
laukumiņi. T.25916500, e-pasts: jaunas.
mebeles@gmail.com

Pērk

Bruģēšanas un žogu izbūves darbi.
T.27732325

Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905

Antikvariāts «Livonija» pērk mākslas
un antikvāros priekšmetus. Bez maksas
konsultējam, izbraucam. Rīga, A.Čaka 126.
Tel.22999000; www.livonija.lv

Pļauj ar trimmeri. T.28628955
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816

Juridiskais birojs ADEMIDE – līgumi; prasības pieteikumi; uzņēmumu reģistrācija; SIA
pamatkapitāla izteikšana eiro. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Apbedīšanas biroja «Smiltājs Jelgava» darba
mērķis ir atvieglot klientu rūpes smagajā sēru
brīdī un nodrošināt pilnu servisu aizgājēja
apbedīšanai. Aviācijas iela 9, t.20877700
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS VASIĻJEVS (1952. g.)
VITĀLIJS BREZINSKIS (1957. g.)
PJOTRS GAVRUŠEVS (1938. g.)
IVARS KRASTIŅŠ (1962. g.)
VLADIMIRS ZABIJAKO (1938. g.)
AUGUSTS CĒSNIEKS (1927. g.)
ANATOLIJS DVORECKIS (1949. g.)
OSKARS DAUKSTE (1932. g.)
ANTOŅINA ŠVEGŽDA (1933. g.).
Izvadīšana 11.09. plkst.13 Baložu kapsētā.
HILDA GOLUBICKA (1935. g.).
Izvadīšana 12.09. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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Tituls trešo gadu pēc kārtas

Par Latvijas čempionu
mototriālā trešo gadu
pēc kārtas kļuvis Andris
Grīnfelds no Agarska
Triāla kluba. Čempionāta
noslēguma sacensībās
viņš startēja pēc traumas
– jūlijā sportists pārrāva ceļa krustenisko
saiti. «Protams, vienmēr ir lietas, kuras var
izdarīt labāk vai citādāk, bet tā būs vienmēr.
Uzskatu, ka kopumā Latvijas čempionāts ir
aizvadīts veiksmīgi. Lai arī pārrautās saites
lika par sevi manīt, gada sākumā izvirzītais
mērķis uzvarēt visos posmos ir izpildīts,» tā
sportists. Tagad viņš devies uz Andoru, kur
izlases sastāvā startēs Nāciju triālā (izlasē
– Andris Grīnfelds, Kaspars Vērnieks, Didzis
Grundulis un Artūrs Grīnfelds).

Mūsu spēks
slēpjas rokās,
nevis ausīs!
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai Jelgavas Spēka dienā uzrādītais rezultāts augtu ģeometriskā progresijā, šogad jelgavniekiem pa visiem kopā jāpievelkas
pie stieņa 8443 reizes. To varēs
izdarīt 14. septembrī.
Spēka diena Latvijā notiks trešo gadu,
un līdz šim Jelgavas rezultāti nav bijuši
diez ko augsti. Pirmajā gadā jelgavnieki
pievilkās pie stieņa 1262 reizes, un puišu
rekords bija 22 reizes. Pērn rezultāts bija
3377 reizes, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā
2012. gadā. Puišu rekords bija 31 reize, bet
ar to bija par maz, lai kvalificētos finālam.
Lai arī šogad rezultāts turpinātu augt
ģeometriskā progresijā, tas ir, pieaugtu
2,5 reizes, mums jāpievelkas vismaz 8443
reizes. Mēs to varam?
Spēka dienā var piedalīties ikviens bez
vecuma, dzimuma vai fiziskās sagatavotības ierobežojuma. Rezultāti tiks skaitīti
atsevišķi sievietēm un vīriešiem, bet visi
Jelgavas punktos fiksētie rezultāti tiks
summēti kā Jelgavas pilsētas rezultāts.
Spēka dienas noslēgumā – superfinālā Rīgā
– tiks noskaidroti uzvarētāji gan vīriešiem,
gan sievietēm, kā arī paziņotas spēcīgākās
Latvijas pilsētas. Finālā piedalīsies četri
spēcīgākie vīrieši un sievietes, kas būs
uzrādījuši visaugstvērtīgākos rezultātus.
Jelgavā no pulksten 9 līdz 14 darbosies divi
spēka punkti: 6. vidusskolas sporta laukumā Loka maģistrālē 29 un 3. pamatskolas
laukumā Uzvaras ielā 10.
Ielu vingrošanas biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs Roberts Naglis aicina piedalīties
ikvienu, kurš pie stieņa var pievilkties kaut
vienu reizi, un visiem kopā parādīt Jelgavas
spēku. «Aicinu jelgavniekus iesaistīties
Spēka dienas aktivitātēs, lai uzrādītu vienus no augstākajiem rezultātiem Latvijā,
apliecinot, ka mūsu pilsēta ir par stipriem
un veseliem cilvēkiem,» tā viņš.

Paziņojums!

15. septembrī pulksten 18 Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a notiks Sporta servisa
centra kausa izcīņas basketbolā komandu
pārstāvju tikšanās. Uz to aicināti visi interesenti, lai pārrunātu aktuālos jautājumus
pirms sacensību nolikuma izstrādes. Papildu informācija pa tālruni 29269718.

Līdzjūtības
… skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
/H.Skuja/
Izsakām līdzjūtību Ivara Krastiņa ģimenei,
no viņa uz mūžu atvadoties.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija
Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra
Mūsu atmiņu dārzos.
/P.Vīlips/
Izsakām patiesu līdzjūtību
Aleksandra Zaharova tuviniekiem,
no viņa uz mūžu atvadoties.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1883.sērija.
9.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 9. un 10.sērija.
10.35 «Utta Danella. Vētras mākoņi laulības debesīs».
Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Lasses un Majas detektīvaģentūra. «Stella nostra»».
Zviedrijas ģimenes filma. 2014.g. (ar subt.).
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 TV PIRMIZRĀDE «Suņi. Aizraujošs ievadkurss».
ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
16.15 «12. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija». (ar surdotulkojumu).
17.15 «100 krēslu».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 3.sērija.
0.35 «Orbīta – planētas Zeme ceļš».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
9.30 «Mana ģimene 3». Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 12. un 13.sērija.
11.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 6. un 7.sērija.
17.05 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 14. un 15.sērija.
20.05 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.45 «Lerijs Krauns». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
23.30 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 72.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mana sirds Malaizijā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 43.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 66.sērija.
17.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 46.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 46.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 24.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 25. un 26.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Rīta pikniks».
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 96.sērija.
15.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.50 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 786.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 JAUNUMS «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 6.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 16.sērija.
0.05 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedzīvojumu filma.
2.05 «Nekā personīga».
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 24.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 16. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 1.sērija.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*

6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1884.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
10.30 «Venēcija uz mūžu». Vācijas komēdija. 2009.g. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.30 «Aculiecinieks».*
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.35 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
16.15 «12. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija». (ar surdotulkojumu).
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE «Čērčils: gadsimta politikas milzis».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.50 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 4.sērija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava? 1914.–2014».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
9.30 «Mana ģimene 3». Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 14. un 15.sērija.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 8. un 9.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 16. un 17.sērija.
20.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.55 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
23.25 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 1.sērija.
0.30 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
1.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 66.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Svešinieki un mīlētāji». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 11.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 44.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 67.sērija.
17.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 47.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE «Rozamunde Pilčere. Viltus mūķene».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 11.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 25.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 6.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 7.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.15 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
1.15 «Medikopters 2». Seriāls. 2.sērija.
2.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 25.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 17. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 2.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1885.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Latvija var!»*
12.05 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.35 «Ielas garumā».*

tv programma
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
16.15 «12. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija». (ar surdotulkojumu).
17.15 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TIEŠRAIDE «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.15 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.05 «Valdība». Seriāls. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris
16.15 «12. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija». (ar surdotulkojumu).
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 TIEŠRAIDE «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
0.50 «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».*

LTV7

5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.30 «Mana ģimene 3». Seriāls. 10. un 11.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 16. un 17.sērija.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 10. un 11.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 18. un 19.sērija.
20.35 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
21.05 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 2.sērija. (ar subt.).
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 20.sērija.
0.25 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.25 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
9.30 «Mana ģimene 3». Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 18. un 19.sērija.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 3». Seriāls. 12. un 13.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 20. un 21.sērija.
20.05 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Parka avēnija».
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Motociklisti».
23.10 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.40 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 2.sērija. (ar subt.).
0.30 «Autosporta programma nr.1».
1.00 «Tavs auto».*
1.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
2.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT

LNT

5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 67.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Rozamunde Pilčere. Viltus mūķene». Romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 12.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 45.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 68.sērija.
17.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 48.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 48.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 27.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Garāža». Krievijas traģikomēdija. 1979.g.
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 68.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Vēstules debesīm». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 46.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 69.sērija.
17.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 49.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
22.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
23.15 «Dejotāja». Kanādas, ASV un Francijas drāma.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Mana sirds Malaizijā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

LTV7

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 26.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 8.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 2. un 3.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
22.40 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.40 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 19.sērija.
1.05 «Medikopters 2». Seriāls. 3.sērija.
2.00 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 26.sērija.
3.30 «TV3 ziņas».
4.00 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 18. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 3.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1886.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Čērčils: gadsimta politikas milzis». Dok.filma (ar subt.).
11.45 ««De facto»».* (ar subt.).
12.25 «Province».* (ar subt.).
12.55 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.25 «Zebra».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Kas te? Es te!»*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 27.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
11.35 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 3.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE «Ielu advokāts». ASV krimināldrāma.
0.30 «Kinomānija 6».
1.05 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.00 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 20.sērija.
2.25 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 27.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 19. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 4.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 12.sērija.
9.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.10 «Brīnumskapja skola».*
13.40 «Kas te? Es te!»*
14.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Kāpēc esmu viens?»*
15.10 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 5.sērija.
16.00 «12. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija». (ar surdotulkojumu).
17.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

18.45 «100 krēslu».
19.00 TV PIRMIZRĀDE «Tā dullā Strengas dēļ jeb Vasara ar zelta teļu».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 TV PIRMIZRĀDE «Kapitālisms Šķērsielā». Dok.filma.
1.10 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
2.05 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.35 «Province».* (ar subt.).
4.05 «Firmas noslēpums».*

LTV7
5.00 «Motociklisti».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 20. un 21.sērija.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta».
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 22. un 23.sērija.
20.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.35 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 29.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE «Mušpapīrs». ASV un Vācijas drāma.
23.35 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2. un 3.sērija.
0.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.05 «Skrundas pieturzīmes».*
1.35 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Igaunijas studentu koncerts.
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 69.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Bēgošā līgava Āfrikā». Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 47.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.35 «Nemelo man! 2».
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 70.sērija.
17.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 50.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 50.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Bēdīgi slavenie mērgļi». ASV un Vācijas trilleris. 2009.g.
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 28.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 9.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.30 «Mīlestības uzplaukstošais sapnis». ASV ģimenes filma.
16.15 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
17.15 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā! 2». Latvijas humora raidījums.
21.00 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija.
22.55 «Vecā labā orģija». ASV komēdija.
0.50 «Mīlestības uzplaukstošais sapnis». ASV ģimenes filma.
2.25 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 28.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Sestdiena, 20. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā».* 5.sērija.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE «Lasses un Majas detektīvaģentūra.
Vallebijas ēnas». Zviedrijas ģimenes filma. 2014.g. (ar subt.).
13.30 «Kapitālisms Šķērsielā». Dokumentāla filma.
15.25 «Kokles pavēlniece. Laima Jansone». LTV dokumentāla filma.
16.00 «Pirms atgriezties debesīs». Dokumentāla filma.
17.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «T.Stopards. «Arkādija»». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
1.40 «Jānim Peteram – 75! No Jāņiem līdz Pēteriem...»*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Motociklisti».*
12.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
13.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.00 TV PIRMIZRĀDE «Tevi mīlot». Vācijas drāma. 2012.g.
15.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
18.00 «Kāpēc nabadzība? Parka avēnija».
Dok.filmu cikls. 3.sērija.
19.00 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 29.sērija.
20.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
21.20 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 24.sērija.
0.05 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Latvijas studentu koncerts.
1.35 ««Positivus 2013»».*
2.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
3.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
3.30 «Motociklisti».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 70.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 20.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 7.sērija.
12.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 27.sērija.
12.55 «Nemanot iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
14.40 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
15.45 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 «Nemanot iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 29.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 4». Kulinārijas šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2».
Latvijas amatiervideo raidījums.
11.10 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 21.–23.sērija.
12.50 «Katastrofas recepte». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.

17.05 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE «Kā noķert brīnumputnu».
Animācijas filma.
21.00 TV PIRMIZRĀDE «Rītausma. 1.daļa».
ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2011.g.
23.10 «Nemirstīgie». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
1.15 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 3.–6.sērija.
3.20 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
3.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 29.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 21. septembris
LTV1
5.05 «Pirms atgriezties debesīs». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Orbīta – planētas Zeme ceļš».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE «Mīla no pagātnes».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TIEŠRAIDE «Lielā lasīšana».
22.40 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 5.sērija. (ar subt.).
0.20 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
1.20 «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».*
3.00 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Tautas deju lielkoncerts.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
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».

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecība Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Lūgums atsaukties
Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu rudens semestra grupās.
PIEAUGUŠAJIEM:

• Ķīniešu valoda iesācējiem: O./C. no plkst.18 līdz
19.30, 60 EUR/mēn.;
• Angļu valoda iesācējiem: P./T. no plkst.18 līdz 19.30,
56 EUR/mēn.;
• Angļu valoda ar pamatzināšanām: S. no plkst.10.30
līdz 12.30, 35 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss: P./T. no plkst.19.30 līdz
21, 56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss: O./C. no plkst.18 līdz
19.30, 56 EUR/mēn.;
• Zviedru valoda iesācējiem: P./T. no plkst.19.30 līdz
21, 60 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem: O./C. no plkst.19.30 līdz
21, 60 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem: Pk. no plkst.17.30 līdz
19.30, 40 EUR/mēn.

JAUNIEŠIEM:

• Ķīniešu valoda iesācējiem: O./C. no plkst.15.45 līdz
17.15, 50 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 5./6. kl.: O./C. no plkst.15.45 līdz 17.15,
40 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 7./8. kl.: P./T. no plkst.15.45 līdz 17.15,
40 EUR/mēn.;
• Angļu valoda vidusskolas klasēm: P./T. no plkst.15.45
līdz 17.15, 40 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 12. klasēm: O./C. no plkst.15.45 līdz
17.15, 40 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem: Pk. no plkst.15 līdz 17,
40 EUR/mēn.

BĒRNIEM:

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem angļu
valodas grupas tiek veidotas, ņemot vērā bērna zināšanu
līmeni, kā arī vienojoties ar vecākiem individuāli par
norises laikiem. Nodarbības notiek reizi nedēļā (90 min.).
Maksa – 24 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija
pa tālruni 28816925, e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

Jelgavas pilsētas dome aicina Vladimira Šarlajeva (dzimis 1955. gada 21. janvārī, miris
2014. gada 17. augustā) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Vladimira
Šarlajeva īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Vladimira Šarlajeva piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

SIA «Promiseland» aicina darbā
PVC logu montāžnieku(-ci).
Ja Tev ir šādas prasmes:
• pieredze PVC logu montāžā vai celtniecībā;
• atbildība par padarīto darbu, esi akurāts un precīzs;
• B vadītāja apliecība,
Tavi darba pienākumi būs:
• PVC logu demontāžas/montāžas darbi;
• logu ailu apdares darbi.
Darba sākums un ilgums – nekavējoties un ilgtermiņā;
darba vieta – Jelgava; alga – no 550 eiro.
Ja vēlies pieteikties šai vakancei, gaidām no Tevis CV!
Prasības pretendentiem – vidējā profesionālā izglītība
(vēlams celtniecības jomā).
Pieteikties pa e-pastu info@promiseland.lv.

12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Tevi mīlot». Vācijas drāma. 2012.g.
13.55 «Apiņu vasara». Vācijas melodrāma. 2011.g. (ar subt.).
15.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
18.15 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.20 TV PIRMIZRĀDE «Lieliskais Baks Hovards». ASV komēdija.
21.00 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.00 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 2.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 29.sērija.
23.55 «Mušpapīrs». ASV un Vācijas drāma.
1.30 «Siguldai – 800. Koncerts «Sveiciens no Siguldas»».*
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu
mēbeļu ražotnē Mežciemā
pie masīvkoka plātņu ražošanas līnijas:

• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• komplektētājiem(-ām), šķirotājiem(-ām).
Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus un privātstundas

ANGĻU, VĀCU, FRANČU, ITĀĻU,
KRIEVU, LATVIEŠU valodā
pieaugušajiem,
jauniešiem un bērniem
rīta, dienas un vakara nodarbībās.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 73.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 21.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 7.–9.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
13.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 22.sērija.
0.00 «Man ir kas sakāms». Francijas drāma. 2009.g.
1.50 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
2.40 «LNT brokastis».
3.25 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
4.05 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 73.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
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Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola
uzņem jaunus audzēkņus profesionālās
ievirzes izglītības programmās:

Atvērts jauns
ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets!
Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar
cukura diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām,
pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un
citām ar pēdu aprūpi saistītām problēmām.
Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena no plkst.9 līdz 19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).

• basketbolā,
• džudo,
• airēšanā,
• smaiļošanā un kanoe,
• šahā,
• futbolā,
• vieglatlētikā,
• BMX,
• mākslas vingrošanā.
Lai saņemtu papildu informāciju, lūgums zvanīt
pa tālruni 63029945.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 30.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.50 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.25 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.10 «Kā noķert brīnumputnu». Krievijas animācijas filma.
14.45 «Rītausma. 1.daļa». ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 2.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Bruņinieka stāsts». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
1.00 «Katastrofas recepte». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
2.40 «Vecā labā orģija». ASV komēdija. 2011.g.
4.15 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 30.sērija.

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

«Vārds uzņēmējiem»
Rudens andele «Hercogā»

Rudens andele – sieviešu apģērbi, apavi un aksesuāri
– 21. septembrī no plkst.10 līdz 14
ģimenes restorānā «Hercogs».
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 19. septembrim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942.

Lūgums atsaukties!

Lūgums atsaukties māmiņu ar bērniņiem, kura trešdien,
3. septembrī, ap plkst.16 iepirkās Kanclera namā Katoļu
ielā 7. Iepirkumu grozā bija bērnu grāmatas, interesanta
dizaina vāze un citas preces, un par pirkumu norēķinājās
ar 50 eiro dāvanu karti. Lūdzu, atsaucieties! Jūs gaida
patīkams pārsteigums! Veikalā jautājiet vadītāju Maiju
Pelni vai zvaniet pa tālruni 29409826, 63011444!

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

JELGAVĀ

Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101

Piedāvā apmācības septembrī un oktobrī
• Vizāžas pamati – 16.09., 23.09., 21.10., 28.10.
• Manikīra un pedikīra speciālists – 01.10.
• Gēla nagu modelēšana – 08.10., 12.10.
• Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) – 01.10., 29.10.
• Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija –
01.10., 29.10.
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija –
16.09., 30.09., 02.10., 16.10.
• Skropstu ilgviļņi – 16.09., 30.09., 02.10., 16.10.
• Vaksācija – 08. – 09.10., 06. – 07.10.
• Solāriju darbinieku apmācība – 15.09., 13.10.
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija –
15.09., 29.09., 13.10., 27.10.
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Apmācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties jūs varat pa tālruni
26595681, 63048239; e-pasts salons-mk@inbox.lv.

WWW.MNL.lv
Meklējam BILANCSPĒJĪGU GRĀMATVEDI.
Pienākumi:
• grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole;
• grāmatvedības dokumentu kārtošana un grāmatošana
grāmatvedības programmā «Horizon»;
• pārskatu un deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
statistikai un VID, kā arī komunicēšana ar VID;
• algas un nodokļu aprēķināšana;
• bilances un gada pārskata sagatavošana;
• atskaites bankai;
• veikt citus vadības uzdotos pienākumus savas
kompetences ietvaros;
• konsultēt uzņēmuma vadību par grāmatvedības jomas jautājumiem un LR normatīvo aktu izmaiņām nodokļu jautājumos.
Uzņēmums piedāvā:
• interesantu un dinamisku darbu ilggadējā un stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus un profesionālus kolēģus;
• jūsu spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu;
• labus darba apstākļus;
• pilna laika slodzi;
• darbu Jelgavā.

Prasības:
• augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā
vai finansēs;
• LR likumdošanas pārzināšana grāmatvedības un
nodokļu jomā;
• obligāta darba pieredze bilancspējīga grāmatveža
amatā (vismaz 3 gadi);
• prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, prasme ātri un precīzi strādāt
dinamiskā vidē;
• teicamas latviešu un labas krievu un angļu valodas
zināšanas;
• pieredze darbā ar grāmatvedības programmu «Horizon» tiks uzskatīta par priekšrocību.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Bilancspējīgs
grāmatvedis» sūtīt pa e-pastu darbs@mnl.lv
līdz 2014. gada 21. septembrim.
Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 11. septembrī pulksten 15 – Jelgavas Latviešu biedrības dzejnieku klubs «Pieskāriens» aicina uz tikšanos Dzejas dienu sarīkojumā. Ieeja – bez maksas (Raiņa parkā).
 12. septembrī no pulksten 15 – Dzejas dienas Jelgavā «Pa Mītavas tiltu dzejas
debesīs». 1. pietura pulksten 15 – studentiska dzejošana un improvizēšana dažādās
ES valodās, grāmatu lasīšana un mainīšanās (pie «Jelgavas studenta»); 2. pietura
pulksten 16 – krāsainie dzejolīši, dzeja bērniem («Kanclera nama» rotaļu laukumā);
3. pietura pulksten 18 – dzeja un atdzeja – Dzejas dienu kulminējošā daļa ar izcilu
dzejnieku un mūziķu piedalīšanos (Driksas ielas gājēju posmā); 4. pietura pulksten
20.20 – izrāde «Ziedonis». Biļešu cena – € 2 (Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 12. septembrī pulksten 17.30 – ekskursija kājām «Ar spalvaskātu un tinti». Radoši
atraktīva ekskursija ar uzdevumiem par dzeju, Jelgavā izdotām grāmatām, literātiem
jelgavniekiem. Ekskursijas laikā apmeklēs arī Dzejas dienu pasākumu Driksas ielas gājēju
posmā. Gide – Signe Lūsiņa. Ekskursijas ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni
28677630, e-pastu signe.lusina@inbox.lv. Dalības maksa – € 1 (no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 12. septembrī pulksten 19 – «Zemgales vācelītes» atvēršanas svētki (k/n Mazajā
zālē).
 13. un 14. septembrī no pulksten 10 līdz 14 – Eiropas Kultūras mantojuma dienas
2014. Iespēja doties ekskursijā pa rekonstruēto Valdekas pili, apskatīt divas izstādes
– «Meža trofejas medību pilī» un «Jauno ainavu arhitektu darbi». Ieeja – bez maksas
(Valdekas pilī Rīgas ielā 22).
 13. septembrī no pulksten 11 – Jelgavas Zemessardzes 52. kājnieku bataljona
23. gadadienas svinības. Tehnikas un ekipējuma paraugdemonstrējumi, militārās
sacensības skolēniem, jaunsargu defilē, zemessargu ansambļa «Junda» koncerts.
Dalība – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā).
 13. septembrī pulksten 12 – Tēvu dienas sporta spēles. Aicināti pilsētas tēti ar
ģimenēm. Dalība – bez maksas (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 13. septembrī pulksten 22 – ar akustisko programmu uzstājas Anete Kotoviča
(«A-Z boulingā» Uzvaras ielā 12).
 14. septembrī pulksten 12 – Latvijas pirmajam prezidentam Jānim Čakstem – 155.
Piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie pieminekļa.
 17. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka aicina uz tautasdziesmu
dziedāšanas vakaru «Miķeļdienu gaidot...». Uz kopīgu dziedāšanu aicināts ikviens,
kam patīk dziedāt, dungot, baudīt. Šoreiz smelsimies spēku senču dziesmās kopā ar
folkloras kopas «Dimzēns» vadītāju Veltu Leju (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. septembrī no pulksten 9 līdz 15 – rudens gadatirgus (Hercoga Jēkaba laukumā). Tirgotāju pieteikšanās – līdz 15. septembrim. Nolikums un pieteikuma anketa
pieejama mājas lapā www.festivali.jelgava.lv.
 23. septembrī pulksten 18 – sezonas atklāšana: «Bēthovens un Liepājas koncerts».
Piedalās Liepājas Simfoniskais orķestris, soliste Ilze Zariņa (vijole). Diriģents Atvars
Lakstīgala. Programmā F.Mendelszons-Bartoldi: koncerta uvertīra «Hebridu salas»
(«Fingala ala»); V.Šmīdbergs: Astotais Liepājas koncerts vijolei un orķestrim; L.van
Bēthovens: Trešā simfonija Mibemolmažorā op.55. Biļešu cena – € 2; 3; 4 (kultūras
namā).
 25. septembrī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 25. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Nameisis. Daugavas ekspedīcija». Stāsts par vikingu liellaivas «Nameisis» ekspedīciju pa Daugavu – trakojoša
jūra, vikingu liecību meklēšana un daudz kas cits šajā vakarā kopā ar ekspedīcijas vadītāju Arvīdu Apfelbaumu un komandas dalībniekiem. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 25. septembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: M.Svīre
«Slazdu krogs un divi nami Rīgā». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3; 3,50; 4,50
(kultūras namā).
 26. septembrī pulksten 19 – baritona Viktora Kozlitina koncerts «Krievu romances».
Biļešu cena – € 4 (k/n Mazajā zālē).
 27. septembrī pulksten 11 – ekskursija kājām «Dzelzceļš Jelgavā – senāk un tagad».
Pasaules tūrisma dienā aicina iepazīt vienu no tūrisma dzinējspēkiem – dzelzceļu.
Ekskursijas laikā dalībnieki viesosies Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, dosies uz Jelgavas depo, lai apskatītu tvaika lokomotīvi un vēsturiskos vagonus.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 27. septembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Rudentiņš bagāts vīrs!».
Ziedu pušķu, galda dekoru gatavošana no rudens veltēm, Miķeļdienu gaidot. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. septembrī pulksten 13 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra melnā komēdija «Uz
kailas pannas» pēc S.Mrožeka lugu motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2;
1 (skolēniem, studentiem un pensionāriem) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 27. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 28. septembrī pulksten 11 – ekskursija ar autobusu «Jelgavas novada ziemeļpuses dārgumi». Ekskursijas maršruts vedīs uz Jelgavas novada ziemeļu daļu,
lai iepazīstinātu ar mazāk zināmām, senām un jaunām vietām Valgundes un
Kalnciema pagastā. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 28. septembrī pulksten 18 – grupas «Credo» jubilejas koncerts «Credo – 40».
Biļešu cena – € 10 – 30 (kultūras namā).
 29. septembrī pulksten 19 – jutekliska komēdija «Gribu bērnu». Piedāvā izrāžu
apvienība «Panna». Lomās Ģ.Ķesteris, M.Doveika, M.Bērziņa vai Z.Daudziņa, A.Siliņš.
Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena – € 7; 8; 9 (kultūras namā).
 30. septembrī pulksten 11 – seminārs «Latvijas valsts svētki». Interesentus lūdz
pieteikties līdz 20. septembrim pa e-pastu lnkc@lnkc.gov.lv (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 30. septembrim – Jelgavas sadraudzības pilsētas Nakas (Zviedrija) fotoizstāde
«Zviedrijas maigā pērle» (k/n 1. stāvā).
 Līdz 28. septembrim – Ģimenes izstāde: Ainas Muzes un Elīnas Lūsis-Grīnbergas
tekstilijas un Roberta Muža un Agatas Muzes gleznas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 28. septembrim – jelgavnieka Jura Zborovska fototehnikas kolekcija (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 28. septembrim – izstāde «Gaidi mani…». Latviešu strēlnieku vēstules un
fotogrāfijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. septembrim – Madaras Gulbis gleznas «Meditācija» (kultūras namā).
 Līdz 30. septembrim – izstāde «Veltījums Latvijas dabai». Piedalās TLMS «Dardedze»
(vadītāja Ingrīda Ozolniece) un Tautas gleznošanas studija (vadītāji Ivars Klapers un
Anda Kalniņa) (k/n 1. stāvā).
 Līdz 17. oktobrim – 3. Starptautiskā Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde
«Vasara Spārē» (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 30. oktobrim – somu žurnālista un rakstnieka Juku Rislaki karikatūru izstāde «Soms skatās uz Latviju». Autors jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo Latvijā,
Jūrmalā. Viņa vaļasprieks ir karikatūru zīmēšana. Šī ir viņa pirmā karikatūru izstāde
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 9. novembrim – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants porcelāna izstāde
«Brīvā laika ekvivalente» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

Veltījums Latvijas
dabai

 Ritma Gaidamoviča

Līdz 30. septembrim Jelgavas
kultūras namā skatāma izstāde
«Veltījums Latvijas dabai», kurā
apvienojušās tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze»
dāmas un Tautas gleznošanas
studijas biedri. «Pērn savu izstādi veltījām ūdenim, un tas
iekšā joprojām burbuļoja. Tad
līdz mums nonāca grāmata par
Staburagu, Daugavas zudušo
posmu. Nodomāju – kāpēc gan
neveltīt jauno izstādi tam?!»
atzīst «Dardedzes» vadītāja
Ingrīda Ozolniece, piebilstot,
ka idejai atsaukušās arī studijas
dāmas un gleznotāji.
Šī ir kopizstāde, kurā apvienojušies divu
pašvaldības iestādes «Kultūra» kolektīvu
dalībnieki – audējas un gleznotāji, piedāvājot aplūkot segas, paklājus, spilvenus,
sienas dekorus un gleznas. Izstādē skatāmi

tādi «Dardedzes» dāmu darbi kā «Zvaigžņu
lietus», «Saulrieta atspulgs», «Medus kāres», «Rīta blāzma», «Akmeņains krasts»,
attēlots arī Staburags ziemā un vasarā, bet
gleznotāji priecē ar saulrietu, ziedu pļavu,
skatu uz Spāres ezeru un citiem mākslas
darbiem.
Izstāde ir abu kolektīvu veltījums brīnišķīgajai Latvijas dabai, kas jāsargā un jāmīl.
Šī izstāde veltīta Staburagam, Liepavotam,
lejām, pļavām, mežiem, kas zuduši Latvijā.
«It kā ideja tāda «špāsīga» – vai tiešām nav
kam citam izstādi veltīt?! Taču man šķiet,
ka visur palīdz augstāki spēki, kas kaisa
sēkliņas pāri mūsu zemītei, un tās iekrīt
tur, kur jūt, ka izaugs. Manas studijas sieviņas to atbalstīja, un te nu ir rezultāts,»
tā I.Ozolniece, uzsverot, ka svarīgi ir mīlēt
dabu, saudzīgi izturēties pret to, lai ir kur
skatīties un smelties iedvesmu arī turpmāk.
«Aicinu katru pārdomāt savu rīcību, pirms
nomest papīru zemē vai aizlauzt kādu kociņu,» tā I.Ozolniece.
Viens no lielākajiem izstādē ir «Dardedzes» dalībnieces Maigas Leščevicas darbs

Jelgavas
kultūras namā
līdz septembra beigām
skatāma
tautas lietišķās mākslas
studijas «Dardedze» un
Tautas gleznošanas studijas
izstāde «Veltījums Latvijas
dabai». Dabas
atspulgi
ieausti segās,
spilvenos, sienas dekoros
un iemūžināti
gleznās.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

«Straume», kurā viņa centusies attēlot
Staburaga ūdens lāses. Tas ir vairāk nekā
trīs metrus augsts sienas dekors, kurš spēj
transformēties. «Diezgan ilgi gāja – kādas
divas nedēļas veltīju, lai tikai noaustu diegu
strēmeles – katrs stars ir vidēji 3,07 metri,
un tādu ir vairāki desmiti, tad jāsavirpina,
jāsasien…» stāsta M.Laščevica, piebilstot,
ka dekoru iespējams izmantot gan kā sienas
noformējumu, gan vēlāk no tā var noaust
paklāju vai spilvenus. Jāpiebilst, ka izstādē
skatāmi trīs viņas darbi un tie visi veltīti
Staburagam.
To, ka ideja par veltījumu Latvijas dabai
ir skaista, novērtē arī Tautas gleznošanas
studijas vadītājs Ivars Klaperis, reizē priecājoties par kopdarbu. «Daļa gleznu jau ir
iepriekš redzētas, taču vairums – pilnīgi
jaunas. Es gan gribu teikt, ka darbi nemēdz
būt veci – tie ir radīti ar sirdi un dvēseli un
katrā izstādē no jauna iziet caur kāda sirdi,»
tā I.Klaperis.
Izstāde ar daudzveidīgiem krāsainiem
darbiem Jelgavas kultūras namā būs skatāma līdz 30. septembrim.

Svinēsim Tēva dienu sportojot!
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 14. septembrī, ir Tēva
diena. Atzīmējot šos svētkus,
Jelgavas tēti ar ģimenēm sestdien, 13. septembrī, pulksten
12 gaidīti uz sportiskām aktivitātēm Sporta hallē Mātera ielā
44a. Būs stafetes «Bīstamais
mājsaimnieks», «Mans tētis
– spēkavīrs», «Virves vilšana»
un citas.
Tētu sporta dienu jau otro gadu piedāvā
Jelgavas Māmiņu klubs un atbalsta Jelgavas dome, aicinot atsaukties pilsētas tētus
ar ģimenēm, lai kopā jautri un atraktīvi

pavadītu šo sestdienu. Māmiņu klubs ieplānojis vairākas sportiskas aktivitātes tētiem,
kurās viņi varēs parādīt gan savu spēku,
gan veiklību, gan arī izdomu. Sadarbībā
ar vairākiem pilsētas uzņēmumiem notiks
dažādas stafetes – «Disko nakts», «Virves
vilkšana», «Lecam pa vecam», «Rallijs»,
«Bīstamais mājsaimnieks», «Mans tētis
– spēkavīrs», «Dvieļu volejbols» un arī «Ģimenes stafete», kurā tēti piedalīsies kopā ar
saviem tuviniekiem.
Lai piedalītos svētkos un cīnītos par
balvu no Jelgavas Māmiņu kluba, ģimenes
aicinātas izpildīt arī mājas darbu – padomāt
par savas komandas noformējumu, lai pretendētu uz balvu «Īpašā Tēva dienas forma
visai ģimenei».

Ņemot vērā to, ka pasākums notiks
Jelgavas Sporta hallē, dalībnieki aicināti
ierasties ar maiņas apaviem.
Māmiņu klubs piebilst, ka paralēli spor
tiskajām aktivitātēm mazākajiem Tēva
dienas pasākuma apmeklētājiem darbosies
radošais stūrītis, kurā varēs zīmēt apsveikumus tētim, kā arī rotaļāties. Tāpat ciemos
atnāks mikipele Minnija un «Vivo centra»
talismans Vivucis.
Ieeja pasākumā – bez maksas, vien līdzi
jāņem labs garastāvoklis un vēlme piedalīties atrakcijās. Pasākuma ilgums – no
pulksten 12 līdz 15. Māmiņu klubs uzsver,
ka galvenā doma ir aktīvi un jautri ģimenei
kopā pavadīt laiku. Tāpat pasākums var būt
jauks apsveikums tētiem Tēva dienā.

Hercoga Jēkaba laukumā sestdien –
zemessargu ekipējums un jaunsargu defilē
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 13. septembrī, atzīmējot Jelgavas Zemessardzes
52. kājnieku bataljona 23. gadadienu, Hercoga Jēkaba laukumā
no pulksten 11 notiks militārais
pasākums «Zemes sargi 14/23».
Būs tehnikas, bruņojuma un
ekipējuma demonstrējumi,
militārās sacensības vidusskolēniem, Jelgavas Jaunsargu
vienības defilē programma un
zemessargu ansambļa «Junda»
koncerts.
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona
virsleitnante Agrita Stankeviča stāsta, ka
galvenā doma ir «iziet ielās» tuvāk sabiedrībai un parādīt to, ka pilsētā darbojas gan

zemessargi, gan jaunsargi. Tieši tāpēc no
pulksten 11 līdz 14.30 Hercoga Jēkaba
laukumā interesentiem būs iespēja klātienē iepazīt Jelgavas zemessargu rīcībā
esošo tehniku, bruņojumu un ekipējumu.
Lai mudinātu Zemessardzei pievērsties
jaunus cilvēkus, Zemessardzes 52. kājnieku bataljons pirmo reizi pilsētas galvenajā
laukumā organizēs militārās sacensības
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novada vidusskolēniem un profesionālo
skolu audzēkņiem. Jauniešiem spēlē būs
jāpārvar dažādi šķēršļi un jāveic vairākas
disciplīnas, piemēram, adaptētais vasaras
biatlons, būs spēka skrējiens ar bruņuvesti,
nesot ieroču kasti, jārāpjas pa sienu, jāpārvar dzeloņdrāšu šķērslis, jāapliecina savas
zināšanas pirmajā palīdzībā, orientēšanās
mākā un topogrāfijā. Plānots, ka sacensībās
piedalīsies vairāk nekā desmit komandu pa

četriem cilvēkiem katrā, un obligāti viena
no dalībniecēm būs dāma. Jāpiebilst, ka
galvenā balva uzvarētājkomandai būs iespēja apmeklēt vienu no Nacionālo bruņoto
spēku vienībām – Ādažu garnizonu.
Pulksten 14.30 Hercoga Jēkaba laukumā
paredzēta 501. Jelgavas Jaunsargu vienības
defilē programma, bet visas dienas garumā
ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēs Zemessardzes 52.
kājnieku bataljona ansamblis «Junda».
Tāpat pasākuma apmeklētājiem būs
iespēja nogaršot militārajā lauku virtuvē
gatavotu tēju.
«Galvenā doma ir, parādot sevi, ieinteresēt pilsētniekus un iesaistīt viņus jaunsargos vai zemessargos. Kā arī šī ir tā reize,
kad atbildēsim uz apmeklētāju uzdotajiem
jautājumiem,» tā virsleitnante. Dalība visos
pasākumos – bez maksas.

