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Raiņa ielas rekonstrukcija
ir pabeigta

Sešpadsmit mēnešus ilgusī Raiņa ielas rekonstrukcija ir
pabeigta. Kamēr notiek darbi Lielajā ielā, šī ir viena no apbraucamajām ielām – pa to kursē arī gandrīz visi pilsētas un
starppilsētu autobusi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Vakar atklāta rekonstruētā Raiņa iela. Tiesa,
darbi tajā jau pabeigti
augustā, bet dažas nedēļas bija nepieciešamas, lai salāgotu luksoforu vadības sistēmu
un pieslēgtu Raiņa ielā
izvietotās novērošanas
kameras Pašvaldības
operatīvās informācijas
centram jeb POIC.
«Rekonstruējot Raiņa ielu,
ieviestas vairākas inovācijas, no
kurām daļa ir jaunums ne vien
Latvijā, bet pat Eiropā,» atklājot
Raiņa ielu, uzsvēra Jelgavas mērs
Andris Rāviņš, norādot, ka arī
daudzi uzņēmumi un iestādes,
kas atrodas Raiņa ielā, pārdomājot, kā viņi izskatās jaunās ielas
kopainā, sākuši sakārtot savu
apkārtējo vidi.
Raiņa ielas rekonstrukcija
sākās pagājušā gada maijā un
ir viena no projekta «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana»

daļām. Pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done stāsta,
ka pilnībā atjaunota brauktuve
visā Raiņa ielas garumā – no Čakstes bulvāra līdz Filozofu ielai –,
sakārtotas gājēju ietves, izbūvēts
veloceliņš un atjaunoti vai no
jauna izbūvēti vairāki luksoforu
objekti, autobusu pieturvietas,
afišu stabi.
Jāpiebilst, ka līdz ar ielas rekonstrukciju izmaiņas ieviestas
arī satiksmes organizācijā. Piemēram, Mātera un Raiņa ielas
krustojumā luksoforam uzstādīta
papildsekcija, kas atļauj kreiso pagriezienu; izbraucot no lielveikala
«Rimi» stāvlaukuma uz Raiņa
ielu, atļauts nogriezties tikai pa
labi; gājēju luksofori aprīkoti ar
pogām, kas jānospiež, lai iedegtos zaļā, ielu šķērsot atļaujošā,
gaisma.
Tāpat, rekonstruējot ielu, izvietotas videonovērošanas kameras,
kas pieslēgtas kopējam POIC
tīklam. D.Done norāda, ka Raiņa
ielā izvietotas 11 kameras – piecas
grozāmas un sešas stacionāras.
Izbūvēti arī divi dizaina objekti

Rekonstruētās ielas garums: 1362 metri
Kopējā platība, kurā veikti darbi: 93 398,3 m²
Rekonstruēto brauktuvju kopējā platība: 17 064,1 m²
Rekonstruēto ietvju kopējā platība: 12 198,2 m²
Zāliena platība: 64 136 m²
Izvietotās ceļa zīmes: 200
Iestādīti: 105 koki un 40 krūmi

– afišu stabi ar elektronisko displeju un veclaicīgu misiņa jumtu,
kuri uz ekrāna rāda datumu,
laiku, gaisa temperatūru un citu
informāciju. Piemēram, šonedēļ
afišu stabu ekrānus rotāja pilsētas sauklis «Jelgava – pilsēta
izaugsmei!». Tāpat jelgavnieki
noteikti ir pamanījuši ceļa zīmes,
kas nav vis vertikālas, kā tas ierasts, bet noliektas pār brauktuvi
noapaļotā 90 grādu leņķī. «Ceļa
zīmes nedrīkst likt tuvāk par
50 centimetriem no brauktuves
malas, un, lai tās iespēju robežās
netraucētu ne gājējiem, ne velosipēdistiem, tās uzstādītas uz
konsoltipa balstiem, līdz ar to ceļa
zīmju balstus iespējams izvietot
tuvāk ēkām,» skaidro D.Done.
Vēl jāpiemin Raiņa un Sakņudārza ielas krustojums – tajā
uz paaugstinājuma uzstādīta
simboliska piemiņas zīme vieniem no vēsturiskajiem Jelgavas
pilsētas vaļņa vārtiem – Mazajiem
vārtiem. Vieta, kur šie vārti vēsturiski atradās, uz brauktuves
iezīmēta ar granīta akmens joslu,
bet uz ietvēm abās pusēs izvietotas vēsturisko vārtu zīmes.

Ar logu nomaiņu šajā nedēļā sākušies remontdarbi
Zvejnieku ģimenes mājoklī – dzīvoklī, kurā mīt vectēvs
Andrejs Zvejnieks un viņa četri mazbērni – Elizabete, Mārtiņš, Kristiāna un Evelīna. «Organizējot labdarības akciju,
kurā jelgavnieki tika aicināti ziedot līdzekļus, lai atbalstītu
Zvejnieku ģimeni, izdevies savākt 1700 latus, un esam ļoti
pateicīgi ikvienam ziedotājam – remontdarbi, pateicoties
jelgavnieku atbalstam, var sākties,» saka Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) vadītāja Rita Vectirāne.

Lai palīdzētu 73 gadus vecajam
vectēvam, kurš viens audzina četrus
nepilngadīgus mazbērnus, augustā
SIP uzsāka labdarības akciju «Impulss», saziedotos līdzekļus novirzot
Zvejnieku ģimenes mājokļa remontam. Akcijā iesaistījās arī vietējie uzņēmumi, sagādājot remontdarbiem
nepieciešamo un nodrošinot atlaides
būvniecības materiāliem. Dzīvokli
apņēmušies izremontēt Jelgavas
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Apkures tarifs audzis
par 4,23 procentiem
 Ilze Knusle-Jankevica

«2012./2013. gada apkures sezonā siltumapgādes uzņēmums
SIA «Fortum Jelgava»
neplāno paaugstināt
siltumenerģijas tarifu
– spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir atkarīgs tikai no dabasgāzes tirdzniecības cenas
attiecīgajā mēnesī,»
skaidro uzņēmuma komunikācijas vadītāja
Guntra Matisa.
Jūlijā kāpa dabasgāzes cena
– pēdējos trīs mēnešus, no jūlija
līdz septembrim, tā ir 230 lati par
tūkstoš normālkubikmetriem –,
līdz ar to pieaudzis ir arī apkures
tarifs līdz 49,52 latiem par megavatstundu (bez PVN). «Pret
līdzšinējo tarifu, kāds bija spēkā
pie iepriekšējās dabasgāzes cenas
no februāra līdz jūnijam, pieaugums ir par 4,23 procentiem,»
norāda G.Matisa, piebilstot, ka
dabasgāzes tirgus cenas «Fortum
Jelgava» nevar ietekmēt.
Uzņēmuma pārstāve stāsta, ka siltumenerģijas tarifs,
kurā iekļauts akcīzes nodoklis
dabasgāzei, stājās spēkā 2012.
gada 1. februārī, radot vidēji
5,5 procentu tarifa pieaugumu.

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ievērots, rekonstruējot
ielu, ir vides pieejamība. «Ietves
ir izbūvētas brauktuves līmenī,
uz tām ir vadlīnijas cilvēkiem ar
redzes traucējumiem, daļa ietvju
aprīkojuma marķēts ar dzeltenu
atstarojošu materiālu, kā arī betona bruģakmens virsma speciāli
apstrādāta ar metāla lodīšu strūklu, lai tas būtu mazāk slidens. Un,
lai uzlabotu satiksmes organizācijas kvalitāti, visi luksoforu objekti  Ritma Gaidamoviča
aprīkoti ar skaņu signāliem, kas
brīdina par zaļās un sarkanās
Vēl tikai nedēļa, un tiks
gaismas maiņu,» tā D.Done.
īstenota ideja par pieRaiņa ielas rekonstrukcijas
miņas zīmi dziedātājai
darbus veica SIA «Igate», un
Norai Bumbierei. Tā
būvdarbu kopējās izmaksas bija
skvērā aiz Jelgavas kul3,824 miljoni latu ar PVN.
tūras nama tiks atklāta
Projekta «Ielu infrastruktū21. septembrī pulksten
ras attīstība un Driksas upes
18. Pēc atklāšanas gaikrastmalas sakārtošana» mērķis
dāms svētku koncerts
ir izveidot mūsdienīgu un kvalikultūras namā, kurā
tatīvu apakšzemes un virszemes
piedalīsies arī maestro
infrastruktūru Jelgavas pilsētas
Raimonds Pauls. Tiesa,
centrā, rekonstruējot trīs centra
biļetes uz šo koncertu
daļas ielas – Raiņa ielu, Čakstes
jau ir pārdotas, taču
bulvāri un Lielo ielu – un labaģentūras «Kultūra»
iekārtojot Driksas upes krastdirektors Mintauts Bušmalu.
kevics sola – būs pa-

Līdz ar to jau februārī un martā
maksa par apkuri bija 47,51 lats
par megavatstundu (bez PVN).
Šis tarifs ir spēkā arī šobrīd, bet
jūlijā, paaugstinoties dabasgāzes cenai, tas pieauga par 4,23
procentiem.
«Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja skaidro, ka paredzēt dabasgāzes cenu celšanos
vai samazināšanos ir gandrīz
neiespējami, jo cenu prognozes
kļūst zināmas tikai trīs mēnešus iepriekš. Pēc septembrī
publicētās «Latvijas gāzes»
prognozes, gāzes cena oktobrī
un novembrī nemainīsies un
saglabāsies šā brīža līmenī – 230
Ls/tūkst.n.m3 – , tomēr tai ir rekomendējošs raksturs. Tāpēc, ja
dabasgāzes cena kāps, mainīsies
arī apkures tarifs, bet, ja cena
samazināsies, arī apkures tarifs
samazināsies.
Lai mazinātu atkarību no fosilā kurināmā cenu svārstībām,
Jelgavā, Rūpniecības ielā, tiek
būvēta biomasas koģenerācijas
stacija, kurā par kurināmo izmantos vietējos atjaunojamos
energoresursus – šķeldu. Biomasas koģenerācijas stacija spēs
nodrošināt 85 procentus no centralizēti saražotās siltumenerģijas Jelgavā. Plānots, ka jaunā
stacija sāks strādāt 2013./2014.
gada apkures sezonā.

Atklās piemiņas zīmi
Norai Bumbierei un sola
papildkoncertus

Jelgavnieki Zvejnieku ģimenei saziedojuši 1700 latus
 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

tehnikuma apdares darbu tehniķu
specialitātes 3. un 4. kursa audzēkņi
pasniedzēju Zigrīdas Devjakovičas
un Daces Ragovskas vadībā – tāds
ir skolas atbalsts ģimenei.
«Šis ir satraukuma pilns laiks
– grūti apjaust visu labo, ko mums
dara jelgavnieki. Neticami, ka tā
vēl var notikt,» atzīst vectēvs, sakot
paldies par milzīgo atbalstu.
Turpinājums 3.lpp.

pildkoncerti.

«Nākamnedēļ Jelgavā svētki
– pēc ilgām debatēm par piemiņas zīmes ideju un labākās
vietas meklējumiem tiks atklāta
mākslinieka Kārļa Īles veidotā
piemiņas zīme leģendārajai dziedātājai N.Bumbierei. Tā atradīsies skvērā aiz kultūras nama
– šo vietu pilsētas Estētikas
komisija atzina par labāko,»
stāsta M.Buškevics, cerot, ka ar
laiku šo skvēru varētu nosaukt
N.Bumbieres vārdā.

Skulptūras autors K.Īle stāsta, ka, lai iekļautos termiņā,
izpildot apjomīgo darbu, pieaicinājis arī starptautiska līmeņa
palīgus. «Mana ideja ir piemiņas
zīmē atainot divas Noras Bumbieres dziesmas – «Dziesmu
par pēdējo lapu» un «Mēmo
dziesmu», kas, šķiet, tautai ir
ļoti tuvas un, manuprāt, viena
otru papildina,» stāsta K.Īle.
Tieši tāpēc piemiņas zīmes
skulptūras pamatnē, atsaucoties
uz dziesmas vārdiem «... sadedz
savu balsi meklējot», ir stilizēts
ugunskurs, no kura paceļas
līgans virpulis. «Tas sev līdzi
aizrāvis dažas kļavas lapas, un
uz lielākās no tām būs plūstošs
N.Bumbieres portrets un iegravēts uzraksts «... sadedz savu
balsi meklējot... Veltījums Norai
Bumbierei»,» pieminekļa ideju
stāsta K.Īle. Naktī skulptūru
iecerēts izgaismot – tās pamatnē
tiks iedegta sarkana gaisma,
radot asociācijas par kvēlojošām oglēm. Piemiņas zīme būs
6,20 metrus augsta, veidota no
nerūsējošā tērauda, bet kļavu
lapas – no bronzas. Skulptūras
pamatne ar diametru septiņi
metri būs veidota no granīta.
Turpinājums 3.lpp.
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Vai tu pagājušajā svētdienā apsveici savu tēti Tēva dienā? Droši
vien tikai retais tā īsti uz šo jautājumu varēs atbildēt apstiprinoši. Latvijā Tēva dienu svin kopš 2009. gada, taču vēl pērn uz
jautājumu, kad Latvijā svin Tēva dienu, 56 procenti no 1159
respondentiem nezināja atbildi. Savukārt 83 procenti tētu paši
atzina, ka vēl nekad šos svētkus nav svinējuši.
Pasaulē Tēva dienas tradīcijām esot gandrīz 100 gadi. Viss
aizsācies Amerikā, bet tagad šo dienu atzīmē gandrīz visās pasaules valstīs. Lielākajā daļā valstu Tēva dienu svin jūnija trešajā
svētdienā, Lietuvā tēvi tiek godināti pirmajā jūnija svētdienā,
bet Igaunijā un visā Skandināvijā – otrajā novembra svētdienā,
savukārt Latvijā – septembra otrajā svētdienā.
Būtībā Tēva diena ir tāda pati kā Mātes diena. Bērni skolās un
dārziņos gatavo dāvanas, ģimenes ietur svētku pusdienas, notiek dažādi pasākumi, tikai galvenajā lomā ir nevis mamma, bet
tētis. Austrumu zemēs Tēva dienai esot pat lielāka popularitāte
nekā Mātes dienai.
Vai Latvijā Tēva diena ir mākslīgi radīti svētki, kuru iesakņošanai
nepieciešami gadi?

«Vīrietis vienlaikus ir
stiprs un kautrīgs»

Mintauts Buškevics, pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors:
«Jā, es esmu aizdomājies par
to, kāpēc Latvijā Tēva dienā vēl
ir tik maz aktivitāšu. Vienīgais
arguments, kas man nāk prātā,
– vīrieši paši sevī jūtas pārāk
stipri, viņi taču ir pelnītāji, ģimenes uzturētāji, bet tajā pašā laikā
plašākā sabiedrībā pietiekami
kautrīgi, lai ļautu sevi publiski
izcelt. No vienas puses, esmu
pārliecināts, ka, rīkojot Tēva
dienas pasākumu Jelgavā, būtu
grūti piepulcināt pat pusi zāles
ar tētiem – kā tad es tā iešu uz
svētkiem?! Bet, no otras puses,
varbūt arī nebūtu īsti pareizi
Tēva dienu rīkot kultūras namā
– vīrietim, iespējams, ir nepieciešams kaut kas sportiskāks,
aktīvāks... Taču tajā pašā laikā
tas atkal liek aizdomāties, vai
šādas sportiskas aktivitātes Tēva
dienā nekļūtu par sacensību,
kas nebūtu īsti vietā svētkos
– šīs dienas mērķis jau ir izcelt
tētišķību, nevis vīrišķību. Ja es
tā pavērtēju savā ģimenē, tad
jāatzīst, ka meita mani vienmēr
Tēva dienā apsveic – kaut vai pa
telefonu, bet dēls, ja nu sanāk
būt kopā tajā dienā, tad varbūt
ar rokasspiedienu. Un tas jau
atkal parāda tās vīriešu kautrīguma izpausmes – kā nu es tā
sveikšu...
Tas noteikti ir labs temats
diskusijai – kā svinēt Tēva dienu
Latvijā, taču paliek jautājums,

Nedēļas jautājums

vai mūsu sabiedrība ir gatava
tikt tālāk par šo diskusiju un
reāli pieņemt šos svētkus. Ja
saliek kopā galvas, noteikti var
radīt tādus svētkus, kuros tētim
likt justies labi, jo tāda taču ir šo
svētku galvenā doma – bērns ar
savu uzmanību novērtē tēta gādīgumu, mīļumu, lomu ģimenē.
Citādi šobrīd iznāk, ka kalendārā
tas ir ierakstīts, bet latviešu
ģimenēs – vēl ne.
Kā jaunie svētki vispār ienāk
mūsu sabiedrībā? Kāpēc tik plaši
svin Valentīndienu, Helovīnu,
kam arī mūsu valstī praktiski
nav nekādu tradīciju? Ar ko tas
sākas? Tās ir izglītības iestādes
un pēc tam tirdzniecības mārketings, kas kā vilnis liek mums
iejusties šo svētku atmosfērā
– vēlamies mēs to vai ne. Tad
varbūt arī Tēva dienā par to
var padomāt – likt sajusties kā
svētkos, atmosfēru vispirms radot ap mums, lai tā pakāpeniski
ienāktu arī ģimenēs. Kaut vai tie
paši skatlogi uz šo dienu varētu
būt pievērsti tētu tematikai.
Tad varbūt šī skaudrā statistika
mainītos un lielāka sabiedrības
daļa vismaz uzzinātu par šiem
svētkiem – sociologu aptaujas
vairs nepārsteigtu ar skaitļiem
par to, ka lielākā daļa sabiedrības
nemaz nezina, kad šie svētki svinami. Protams, no viena pasākuma jau nekas nemainītos, bet ar
kaut ko ir jāsāk, lai arī nākamgad
šī diena nekļūtu tikai par vienkāršu ierakstu kalendārā.»

viedokļi
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«Ģimeni nedrīkst
sadrumstalot»
Aivita Putniņa, Latvijas
Universitātes sociālantropoloģe:
«Nenoliedzami, tēva loma ģimenē ir ārkārtīgi stipri augusi
– mainās lomu modeļi, un tas ir
jānovērtē. Taču, ja mēs vēsturiski
paskatāmies uz Tēva dienu Latvijā,
tad jāsaprot, ka tā vairāk saistās
ar bijušo bērnu un ģimenes lietu
ministru Ainaru Baštiku, kurš
bija tās ieviesējs un kā pārliecināts
baptists, sasaistot ar baznīcu, rosināja tādu dienu noteikt arī Latvijā.
Tieši tāpēc informācija sociālajos
tīklos par Tēva dienu Latvijā ir
visai skopa, bet, ja paskatīsimies
baptistu draudzēs, tad gūsim
plašāku priekšstatu. Laicīgajā sabiedrībā Tēva dienas galvenā doma
ir veicināt tētu pašapziņu, vīrieša
lomu ģimenē. Kas mums no tā
visa sanāk? Pavasarī mēs izceļam
mammas, bet rudenī – tētus. Mēs
sadalām ģimeni! Un, manuprāt,
tas nav īsti vietā laikā, kad sabiedrība vēlas redzēt stipras un
nesašķeltas ģimenes. Tieši tāpēc
man šķiet, ka daudz piemērotāk
vecāku devumu būtu novērtēt

vienā dienā – Ģimenes dienā, kas
Latvijā jau tiek svinēta maijā. Ar
šādu kopīgu vecāku dienu ģimene
kļūst fragmentētāka. Mēs jau
tagad varam paskatīties, kā dažā
labā vietā šī pati māmiņdiena var
izvērsties visnotaļ neveiksmīga, jo
mammas vietā uz pasākumu atnāk
tētis, vecmāmiņa, krustmāte... Arī
manā ģimenē bija gadījums, kad
jaunākā meita bērnudārzā atteicās
zīmēt mammas portretu – viņa
gribēja zīmēt tēti. Tas vienkārši
sakrita ar laiku ģimenē, kad tētis
ar meitu pavadīja vairāk laika kopā
un tētis viņas dzīvē spēlēja lielāku
lomu. Vai bērnam var uzlikt par
pienākumu šķirot savus vecākus?!
Tāpēc, manuprāt, daudz veiksmīgāk būtu uzsākt diskusiju par
to, ka mēs ģimeni nevis sadrumstalojam, bet veidojam kā vienu
veselu, svētkus svinot vienā dienā.
Paskatieties uz latviešu ģimenēm!
Cik daudzās šobrīd viens no vecākiem strādā ārzemēs vai bērnus
vispār pieskata vecmammas?! Nav
svarīgi, kā tevi sauc – par mammu,
tēti, vecmammu, vectēvu –, svarīga
ir tava loma ģimenē. Tāpēc arī es

rosinātu diskutēt nevis par to, kā
izcelt mammu vai tēti, bet par to,
kā pārveidot svētkus tā, lai mēs vienā dienā pateiktu paldies tiem saviem tuvajiem cilvēkiem, kuri mūs
audzina. Mēs nevaram aizmirst arī
8. martu, kas daudziem krievvalodīgajiem cilvēkiem joprojām ir arī
mammas diena. Un tieši tāpēc, lai
mums šādi svētki «nepārklātos»,
jāsvin tas, kas mums ir svarīgs.
Manuprāt, Latvijā tā ir ģimene.»

«Galvenais, lai tas netiktu
darīts ķeksīša pēc»

Anita Bērziņa, pirmsskolas
izglītības iestādes «Kamolītis» vadītāja:
«Tas ir tāpat kā ar jebkuru
jaunu lietu – sākumā mēs vispār
par to neko neesam dzirdējuši, tad
varbūt to piefiksējam, bet pēc tam
jau sākam pie tās piedomāt. Arī
mēs «Kamolītī» esam izgājuši visu
šo ceļu, un, godīgi jāatzīst, šis bija
pirmais gads, kad kaut nedaudz
pievērsāmies Tēva dienai. Tās
nebija plašas svinības, bet vismaz
sākums – bērni zīmēja sava tēta
portretu, ko pēc tam izlikām apskatei. Nākamgad jau ceram, ka
svētki kļūs plašāki.
Varbūt ir zināma taisnība tam,
ka izglītības iestādes pārsvarā
vada sievietes, tāpēc arī radīt
svētkus sievietei ir vieglāk – tā
būtu atbilde uz jautājumu, kāpēc
māmiņdienā maijā teju katrā sko-

lā un bērnudārzā ir plaši koncerti,
mammu sveikšana. Lai gan, no
otras puses, man jau šķiet, ka mēs
šo dienu maijā svinam kā ģimenes
svētkus, taču tik un tā mamma
tiek izcelta vairāk.
Ja man jāvērtē tēta publiskā
loma, tad, šķiet, pēdējā laikā tomēr ģimenē lomu sadalījums starp
tēti un mammu mainās. Atceros,
pirms daudziem gadiem tas bija tikai rets gadījums, kad tētis atnāca
uz vecāku sapulci vai pat izņēma
bērnu no dārziņa, taču šodien tas
vairs nav tāds retums – tēti vairāk
laika pavada kopā ar saviem bērniem. Un mēs arī varam redzēt, ka
bērna audzināšanā, ja vien ir tāda
iespēja, vienlīdz aktīvi iesaistās
kā tētis, tā mamma, piemēram,
kopā apmeklējot pasākumus, sekojot līdzi bērna izglītībai. Tātad
mēs vairs sen mūsu sabiedrībā

nevaram runāt tikai par to, ka
bērna audzināšana ir sievietes
pienākums. Un līdz ar to ir tikai
loģiski, ka arī tētiem bērni pasaka
paldies.
Varbūt vēl viena nianse – Tēva
diena iekrīt tieši pašā mācību
gada sākumā. Ja Mātes dienai
mēs gatavojamies vairākus mēnešus, mācāmies dziesmas, dejas,
zīmējam apsveikumus, tad Tēva
dienai sagatavoties tik daudz laika
nav, jo bērni dārziņā pēc vasaras
lielākoties atgriežas tikai augustā.
Taču tas nevar būt noteicošais
arguments – ja vien to laicīgi
ieplāno, tad jaukus svētkus var
noorganizēt arī mēneša laikā.
Tieši tāpēc mēs esam nolēmuši, ka
nākamgad «Kamolītī» Tēva dienu
svinēsim daudz plašāk – tā būs
ierakstīta mūsu gada kalendārā,
un gatavoties tai sāksim augustā.
Noteikti svētku radīšanā varētu
iesaistīties ne tikai audzinātājas
un bērni, bet arī mammas. Galvenais, lai tas netiktu darīts ķeksīša
pēc, bet ar mīlestību un vēlmi
pateikt paldies mūsu labajiem,
mīļajiem, gādīgajiem tētiem. Ja
mēs gribam, lai mums ir stipras
ģimenes, tad pavisam noteikti
nedrīkstam izcelt tikai vienu no
vecākiem – jebkurā jomā ir jābūt
līdzsvaram.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
un no LU arhīva

Vai atbalstāt ideju, ka nodokļu nemaksātājiem par veselības aprūpi būtu jāmaksā pašiem?

27%

Jā, tas būtu tikai taisnīgi

30%

Jā, tas varētu veicināt vēlmi maksāt nodokļus

27%

Diezin vai – valsts panāks tikai to, ka cilvēki pie ārstiem vairs neies
Noteikti nē – nodokļi ir pārāk augsti, lai atļautos tos samaksāt

16%

Pilsētnieks vērtē

Vai apsveicāt savu
tēti Tēva dienā?
Ina, klientu
apkalpotāja:
– Nē, neapsveicu, jo
mēs diemžēl
nesarunājamies. Taču es
zinu, ka ir Tēva diena, un mēs
ar bērnu svētdien sarūpējām
apsveikumu viņa tētim. Nopirkām ziedus, pagatavojām
svētku vakariņas. Sanāca jauks
pārsteigums, par kuru viņš ļoti
priecājās.
Sandris, mācās:
– Jūs domājat vīriešu
dienā, kas
ir februārī?
Esmu dzirdējis, ka ir arī tāda Tēva diena,
taču man nav ne jausmas,
kad to svin. Līdz šim neesmu
to atzīmējis. Taču, manuprāt,
ideja par šādiem svētkiem
nav slikta: mammām – Mātes
diena, tētiem – Tēva diena.
Noteikti gribēšu, lai arī mani
kāds kādreiz apsveic.
Agnese, studente:
– Apsveicu.
Diemžēl nebiju mājās
un nevarēju
klātienē samīļot tēti, taču piezvanīju
viņam un apsveicu tāpat. Šie
svētki mūsu ģimenē ir jauna
tradīcija, un atzīmējam tos
visus četrus gadus, kopš tie
iedibināti. Iepriekš tētim esmu
uzdāvinājusi krūzīti ar uzrakstu
«Labākais tētis».
Lāsma, audzina meitiņu:
– Jā, svētdien, 9. septembrī, no
rīta apsveicu
savu tēti, bet vēlāk ar meitiņu
kopā sveicām viņas tēti, manu
draugu. Sabučojām. Jauki, ka
tagad ir svētki ne tikai māmiņām, bet arī tētiem. Man pašai
ļoti patīk, kad meitiņa kopā
ar tēti sagatavo pārsteigumu
man Mātes dienā, ceru, ka
arī viņš priecājās par mūsu
sveicienu.
Konstantīns,
strādā uz autokāra:
– Kas tie par
svētkiem? Es
zinu, ka ir
māmiņdiena
maijā, taču par Tēva dienu
neko nezinu. Nekur neesmu
par to dzirdējis. Doma jau nav
slikta, taču ir vairāk jāstāsta cilvēkiem, ka mums ir tādi svētki.
Ne avīzēs, ne TV neko par šo
dienu neredzēju. Ja man nākamgad atgādinās, iespējams,
apsveikšu savu tēti.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

Vai, jūsuprāt,
Latvijas augstākās izglītības sistēmā
nepieciešamas būtiskas reformas?
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Atklās piemiņas
zīmi Norai Bumbierei
No 1.lpp.

«Esmu laimīga, jo piepildījies tas,
par ko N.Bumbieres fonds iestājās
jau vairākus gadus. Ziedojumu
vākšanu piemiņas zīmei aizsākām
jau 2010. gadā, kad pirmo naudu
šovā «Koru kari» šim mērķim nopelnīja Tirkīzzilā kora dalībnieki un
Žoržs Siksna,» tā dziedātājas māsa
Māra Zustrupa. Šiem ziedotājiem
pievienojās «Latvijas valsts meži»,
privātpersonas, lielu ieguldījumu
sniedza Jelgavas pilsētas pašvaldība, aģentūra «Pilsētsaimniecība»,
«Kultūra» un CBS «Igate», kas
šonedēļ sagatavojusi pamatni skulptūras izvietošanai.
Šogad māksliniecei būtu apritējuši 65 gadi, un piemiņas zīme tiks uzstādīta viņas jubilejas gadā ar īpašu
veltījumu koncertu pēc atklāšanas.
Par koncerta mākslinieciskajiem

vadītājiem izraudzīts Aigars Meri
un Raitis Ašmanis, kuru kolektīvi
Jelgavas bigbends un Jelgavas kamerorķestris gādās par muzikālo
pavadījumu. «Biļetes uz koncertu
ar maestro R.Paula, Noras skatuves
biedru un citu profesionālu mākslinieku piedalīšanos šobrīd jau ir
pārdotas, taču izskatām iespēju līdz
gada beigām organizēt papildkoncertus. Diemžēl tas nav iespējams
tajā pašā dienā, taču papildkoncerti
būs,» tā M.Buškevics.
Koncerta režisore Kristīne Zotova
stāsta, ka koncertā dziedātājas laikabiedru un jauno mākslinieku izpildījumā skanēs tikai tās dziesmas,
ko savulaik izpildījusi N.Bumbiere.
«Tā tēlaini mēs visi kopā šajā vakarā
pa gabaliņiem saliksim vienu garu
N.Bumbieres dziesmu, lai tā skanētu vēl ilgi,» tā K.Zotova.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Piesārņojumu varēs
konstatēt operatīvāk

No 1.lpp.

Īsi
 Jelgavas poliklīnikas Plaušu slimību nodaļa Pasaules Spirometrijas dienas gaitā 17. un 24. septembrī aicina iedzīvotājus bez maksas
pārbaudīt plaušas. Plaušu slimību
nodaļas ārste Lilita Dinka informē,
ka šajās dienās no pulksten 14 līdz
16 bez maksas tiks veikta ātra plaušu
veselības pārbaude – pacientam būs
iespēja noskaidrot, cik daudz, cik
ātri viņš var ieelpot, izelpot, kāds
ir plaušu vecums, to veselības stāvoklis. Bezmaksas pārbaudes notiks
poliklīnikas 107. kabinetā.
 Aģentūra «Pilsētsaimniecība»
informē, ka no rītdienas, 14. septembra, tiek mainīts Rakšanas darbu atļauju komisijas darba laiks.
Tā piektdienās pieņems no pulksten
13 līdz 14 «Pilsētsaimniecības» 3.
stāva zālē. Komisijas sēdes saskaņā
ar Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.93 «Par rakšanas darbu
veikšanu Jelgavas pilsētā» p.1.11.
rakšanas darbu atļaujas tiks izsniegtas laika posmā līdz 1. novembrim,
rakšanas darbu komisijai izvērtējot
klimatiskos apstākļus.

Jelgavnieki Zvejnieku ģimenei
saziedojuši 1700 latus
Pamazām viņš jau sācis gatavoties gaidāmajiem remontdarbiem
un neslēpj, ka situācija ir diezgan
neierasta, jo tas, ko astoņus gadus,
kopš dzīvo šajā dzīvoklī, sapņojis
paveikt, beidzot sāk īstenoties.
«Es jau agrāk biju sazīmējis rasējumus, kā remontu veikt ekonomiski, lai, teiksim, nenopirktu
lieku loksni grīdai, kādu lieku
tapešu rulli vai krāsu bundžu, bet
līdz materiālu iegādei un reāliem
darbiem tā arī netiku, jo vairs ne
spēka pietiek, ne līdzekļi atļauj –
praktiski visu naudiņu «apēdam».
Tagad, kad dzīvoklī nomainīti logi
un durvis, ir neticama sajūta,»
stāsta A.Zvejnieks.
«Jāatzīst, ka darāmā tur būs
daudz, jo remontu dzīvoklis nav
piedzīvojis ļoti sen. Protams,
neveiksim eiroremontu – tam
saziedoto līdzekļu nepietiktu –,
taču arī kvalitatīvs kosmētiskais
remonts būtiski uzlabos ģimenes
dzīves apstākļus. Ļoti gribas, lai
gan vectēvs, gan mazie dzīvotu
patīkamā vidē, lai tur būtu silti
un mājīgi,» stāsta Z.Devjakoviča,
piebilstot, ka ļoti augstu vērtē
vectēva apņemšanos par spīti
grūtībām tikt galā ar mazbērnu
audzināšanu, tādēļ sola, ka kopā
ar audzēkņiem darbs tiks paveikts
pēc labākās sirdsapziņas.
SIP speciāliste Ilga Antuža
skaidro, ka Zvejnieku ģimene mīt
56 kvadrātmetrus plašā divistabu
dzīvoklī un šajā nedēļā tajā nomainīti visi četri logi un ārdurvis. «Pēc
nedēļas varēs sākties arī pārējie
darbi – sadarbībā ar Sociālo lietu
pārvaldi ģimenei tiks ierādīta cita
dzīvojamā platība, kur mitināties,
kamēr dzīvoklī notiks remonts.
Mums jārēķinās, ka ģimenē aug
mazi bērni. Turklāt, ja dzīvoklis
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 Sāksies remontdarbi uz gaisa

Iepriekš, saņemot informāciju par iespējamu vides piesārņojumu, līdz analīžu rezultātu saņemšanai tilta Lietuvas šosejā, un satikvarēja paiet pat nedēļa. Jaunā mobilā laboratorija Valsts vides dienesta speciālistiem noteikt piesārņo- smes dalībniekiem jārēķinās ar
ir atbrīvots, arī darbus var veikt juma bīstamību un izšķirties par labāko sanācijas veidu ļaus daudz operatīvāk.
Foto: Ivars Veiliņš ierobežojumiem. Kā norāda «Piloperatīvāk,» tā I.Antuža.
sētsaimniecības» projektu vadītāja
saņemot informāciju par iespēja- virszemes un pazemes ūdens un
R.Vectirāne piebilst, ka pašlaik  Sintija Čepanone
Aļona Virviča-Jansone, paredzēts
mu piesārņojumu, mēs paņēmām gaisa paraugu ņemšanai, kā arī pie- nostiprināt tilta šuves, uzklāt jaunu
par jelgavnieku saziedotajiem
Jelgavas reģionālā Vides
paraugu, to nogādājām Jūrmalā sārņojuma kontrolei apkārtējā vidē, brauktuves virskārtu un atjaunot arī
līdzekļiem sagādāti ap 60 – 70
pārvalde ir viena no pieanalīžu veikšanai un pēc tam gai- kuru kopējā vērtība ir 470 256 lati, tilta margas un gājēju zonu. Līdz ar
procenti no visa remontam necām Valsts vides dienesta
dījām atbildi, un likumsakarīgi, ka un tās tālākai lietošanai nodotas to uz gaisa tilta pār dzelzceļu tiks
pieciešamā un dzīvoklī jau nomai(VVD)
pārvaldēm,
kura
šis process bija ļoti laikietilpīgs – līdz Jelgavas, Daugavpils, Valmieras, noteikti satiksmes ierobežojumi
nīti ūdensskaitītāji un tualetes
savā īpašumā ieguvurezultātu saņemšanai atsevišķos Ventspils un Lielrīgas reģionālajām – samazināts braukšanas ātrums,
pods. «Saskaņā ar izstrādāto
kā arī satiksme tiks organizēta pa
si mobilo laboratoriju
gadījumos varēja paiet pat nedēļa. vides pārvaldēm.
tāmi naudaslīdzekļu remontam
divām joslām.
virszemes
un
pazemes
Taču
jaunā
mobilā
laboratorija
pie«Bieži
ātri
veiktas
analīzes
ir
nomums pietiks, un tagad palīdzība
ūdens un gaisa paraugu
sārņojuma bīstamību ļaus konstatēt zīmīgas, lai noteiktu piesārņojuma
vairāk vajadzīga, lai pēc remonta
ņemšanai, kā arī piesārnekavējoties, uz vietas dabā, un tas bīstamību, kā arī izvēlētos labāko  Lai uzlabotu darbinieku profedzīvokli varētu iekārtot, jo arī
ņojuma kontrolei apkārsavukārt ir būtiski, lai izšķirtos par sanācijas veidu,» uzsver VVD ģene- sionalitāti un pēc rekonstrukcijas
mēbeles un sadzīves tehnika
klientiem piedāvātu vēl daudzveitējā
vidē.
Tā
ļaus
operatīvi
turpmākajām darbībām tā novērša- rāldirektore Inga Koļegova, piebilssavu jau ir nokalpojusi. Būtu
dīgāku virtuvi, attīstot arī Āzijas
noteikt piesārņojuma
nai,» norāda H.Verbelis.
tot, ka, pateicoties šīm mobilajām novirzienu, ģimenes restorāns
vajadzīgs, piemēram, ledusskapis,
bīstamību un izvēlēties
Tiesa gan – vērtīgā aparatūra laboratorijām, dienests spēs daudz «Hercogs» sadarbībā ar atzītiem
ekonomiskāka elektriskā plītiņa,
labāko sanācijas veidu.
tikai nesen nogādāta Jelgavā, tādēļ operatīvāk reaģēt uz ārkārtas situā- speciālistiem uzsācis personāla
mēbeles virtuvei. Būtu jauki, ja
pārvaldes darbiniekiem priekšā vēl cijām un kvalitatīvāk nodrošināt apmācību ciklu. Pagājušajā nedēļā
pēc remonta pie logiem varētu
Kā skaidro VVD Jelgavas re- apmācības process, lai apzinātu piesārņojuma kontroli.
piekārt jaunus aizkarus,» ģimeMobilās laboratorijas iegādātas
nes vajadzības ieskicē I.Antuža. ģionālās Vides pārvaldes vadītājs visas iespējas, ko paver mobilā
Tiesa, pirms sarūpēt sadzīves Hardijs Verbelis, jaunā aparatūra laboratorija. H.Verbelis piebilst, ka ar ES Kohēzijas fonda projekta
lietas, jelgavnieki, kuri vēlas būtiski ļaus ieekonomēt laiku, kas tā ir vērtīga iekārta – aprīkojums «Aprīkojums virszemes un pazemes
palīdzēt, aicināti sazināties ar ārkārtas situācijās ir īpaši svarīgs, izmaksājis ap 100 tūkstošiem latu. ūdens, gaisa paraugu ievākšanai un
Jāpiebilst, ka kopumā VVD iegā- piesārņojošo vielu emisijas kontrolei
I.Antužu pa tālruni 63005496 un tāpat arī piesārņojuma kontroli
varēs veikt kvalitatīvāk. «Līdz šim, dājies piecas mobilās laboratorijas vidē» atbalstu.
precizēt nepieciešamo.
Paldies par atbalstu Zvejnieku ģimenei
SIA «Mītavas elektra», SIA «MNL», SIA «Kurši»,
SIA «Miele», SIA «Maiga», SIA «Solo F», a/s
«Diāna» veikalam «Mājai un dārzam», biedrībai
«Jelgavas Rotari klubs», Jelgavas Zonta klubam, Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetenču centram «Jelgavas tehnikums»,
Jelgavas Mākslas vidusskolas kolektīvam,
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas kolektīvam,
Jelgavas Mākslinieku biedrībai. Personīgi
Haraldam Pielēnam-Pelēnam un SIA «Hansa
Interiors Latvia», Uģim Cepurītim, Andai Stankevičai, Mārim Brancim, Andai Kalniņai, Mārcim
Stumbrim, Vitai Makruzovai, Uldim Zuteram,
mākslinieku Grīnbergu ģimenēm, Gunāram
Ezerniekam, Ivaram Klaperam, Uldim Rogam,
Lolitai Zikmanei, Raitim Junkeram, Laurai Vizbulei, Undīnei Stepkai, Sarmītei Zuterei, Mārītei
un Aleksandram Djačenko, Lolitai Truksnei, Ilgai
Tauriņai, Jutai Vosai, Vijai Kreicumai, Baibai
Rivžai, Jelgavas pašvaldības darbiniekiem un
ikvienam, kas labdarības akcijas «Impulss»
laikā ziedoja Zvejnieku ģimenei.

Tuvākā helikoptera nosēšanās vieta pie slimnīcas – 400 metru attālumā
 Ilze Knusle-Jankevica

Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) un Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
dienesta speciālisti apsekoja helikoptera nosēšanās vietas Jelgavas
slimnīcas tuvumā. Par
piemērotāko tika atzīts
asfaltēts laukums pie
Jelgavas ledus halles,
kas atrodas aptuveni 400
metrus no slimnīcas.
Aizsardzības ministrijas Militāri
publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Sanda Svetoka stāsta, ka apsekošanas gaitā tika izvērtētas arī citas
iespējamās helikoptera nosēšanās
vietas tuvāk slimnīcai. «Tomēr tika
konstatēts, ka šo vietu izmantošana

apdraudētu gaisa kuģu drošību, kā
arī traucētu apkārtējo māju iedzīvotājiem,» viņa norāda.
Helikopteru nosēšanās laukumu
apsekošanu nepieciešams veikt, lai
varētu operatīvi rīkoties gadījumos,
kad no reģionālajām slimnīcām uz
specializētajiem medicīnas centriem
Rīgā ir nepieciešams transportēt
cietušos īpaši smagos un kritiskos
gadījumos. «Piemēram, nesen NBS
helikopters «Mi-17» veica cietušā
transportēšanu no Kuldīgas uz
Rīgu,» stāsta S.Svetoka. Jelgavas
slimnīcas valdes locekle Solveiga
Ābola gan norāda, ka mūsu slimnīcā
līdz šim nav bijusi nepieciešamība
kādu transportēt ar helikopteru.
«Līdz šim visi pacienti uz Rīgu vesti
ar ātrās palīdzības dienesta transportu, un, kamēr Jelgavas–Rīgas
šoseja ir labā kārtībā, ceļā patērētais
laiks līdz Stradiņa slimnīcai, uz kuru

visbiežāk pacienti tiek ievesti, ir 20
– 35 minūtes,» viņa vērtē, piebilstot,
ka transportēšana ar helikopteru
varētu būt aktuāla, ja notiktu liela
mēroga negadījums vai katastrofa
vai nebūtu izbraucama šoseja.
S.Svetoka informē, ka ar apsekošanas gaitā iegūto informāciju
speciālisti papildinās katalogu par
helikopteru nosēšanas laukumiem
pie slimnīcām. Katalogā tiks iekļauti laukumu raksturojumi, kā
arī informācija par drošām pieejām
un šķēršļiem, kuri varētu apdraudēt
gaisa kuģi nosēšanās laikā. «Kataloga izveidošana uzlabos gatavību un
iespējas ārkārtas situācijās transportēt cietušos starp dažādām Latvijas slimnīcām,» norāda S.Svetoka.
Jau apsekotas slimnīcas Kurzemē
un Zemgalē, taču šogad plānots apsekot arī Latvijas slimnīcas Latgalē
un Vidzemē.

Gaismas pilī būs Jelgavā ražotas stikla sienas
 Ilze Knusle-Jankevica

«Logs šajā istabā turējās uz dievavārdiem – tā vien šķita, ka tūlīt,
tūlīt tas izgāzīsies, bet naudiņu jaunam logam atlicināt mūsu apstākļos nesanāk,» neslēpj 73 gadus vecais Andrejs Zvejnieks, kurš
viens audzina savus četrus mazbērnus. Jau pavisam drīz ģimene
pārcelsies uz pagaidu mājokli, lai dzīvoklī par jelgavnieku saziedotajiem līdzekļiem varētu sākties pamatīgi remontdarbi. «Es vēl
nespēju apjaust visu, kas notiek,» tā viņš.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas stikla ražošanas
uzņēmums «Glaskon»
noslēdzis līgumu par
ugunsdroša stikla piegādi Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai. «Par šo līgumu cīnījāmies gandrīz
divus gadus, un lielākais
prieks ir tas, ka varam
strādāt Latvijā, turklāt
tik vērienīgā objektā, jo
lielāko daļu produkcijas
tomēr eksportējam,» tā
uzņēmuma valdes loceklis Aleksandrs Zjatkovs.

Saskaņā ar līgumu uzņēmumam līdz gada beigām Nacionālajai bibliotēkai jāpiegādā ap 1200
kvadrātmetru ugunsdroša stikla,
kas tiks izmantots iekštelpu alumīnija starpsienās visos ēkas stāvos. Materiāli jau ir pasūtīti, un
tos piegādās kompānija «AGC»,
kam ražotnes ir Čehijā un Beļģijā. «Šis būs pirmais tāda apmēra
objekts Latvijā, kurā izmantosim
jaunu tehnoloģiju – Vision Line
jeb bezšuvju sistēmu,» norāda
uzņēmuma pārstāvis. Tas nozīmē – stikli būs savienoti tā, ka
izskatīsies kā liela stikla siena bez
vertikālām ailām.

Nacionālās bibliotēkas vajadzībām tiks izgatavoti vidējas
pakāpes ugunsizturīgi stikli,
kuri karstumā iztur 60 minūtes. Stikla sienas tiks veidotas
no stikla loksnēm, kas ir vairāk
nekā trīs centimetrus biezas,
metru platas un trīs metrus
augstas. Turklāt tām ir labas
skaņas izolācijas īpašības.
A.Zjatkovs norāda, ka šogad
plānotais apgrozījums ir 3,4 – 3,6
miljoni latu un tālākās attīstības
plānos ietilpst meklēt jaunu
tirgu, palielināt klientu skaitu
un apgrozījumu un apgūt jaunas
tehnoloģijas savā darbības jomā.

bārmeņa darba knifus gan teorētiskā,
gan praktiskā nodarbībā atklāja Arnis
Bikšus. «Hercoga» direktors Andris
Rūmītis stāsta, ka ģimenes restorānā
kopumā ir piecpadsmit darbinieki un
apmācībās, kaut arī tās organizētas
pa jomām, aicina iesaistīties pēc
iespējas visus, jo «labs speciālists ir
tas, kurš orientējas visā nozarē, ne
tikai labi pārzina savu jomu, kādu
šauru nišu, tas paplašina redzesloku,
darbiniekam liek domāt plašāk». «Īpaši
būtiski tas ir laikā, kad gatavojamies
mūsu restorāna rekonstrukcijai, pēc
kuras apmeklētāji jaunā vidē varēs
baudīt arī līdz šim Jelgavā neierastus
ēdienus,» tā vadītājs, norādot, ka
apmācības plānotas visdažādākajās
jomās – sākot no ēdienu gatavošanas
līdz pat veiksmīgai klientu apkalpošanai. Septembra vidū apmācības vadīs
Jānis Siliniks, kurš atklās pasaules
virtuves klasiku.
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru
mantojumā ir saglabājušās lietas
no Latvijas brīvvalsts laika (1918
– 1940). Muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere stāsta, ka jaunās
ekspozīcijas veidošanā muzejam
īpaši noderīgi būtu minētā laika
perioda velosipēdi, pulksteņi, radio
aparāti, fotoaparāti, patafoni, autentiski tērpi (bērnu, sieviešu un īpaši
vīriešu izejamie tērpi) un aksesuāri
(piemēram, somas, brilles un briļļu
futrāļi). Muzejs būs pateicīgs arī par
lietām, kas attiecas uz Jelgavas 3.
kājnieku pulka vēsturi (fotogrāfijas,
formas tērpi, atšķirības zīmes). Ja
varat palīdzēt, lūgums zvanīt darba
dienās no pulksten 9 līdz 16.30
(piektdienās līdz pulksten 14) pa
tālruni 63080150, 29236232.

Ritma Gaidamoviča
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ZRKAC pērn izglītojušies 4000 cilvēku;
šogad piedāvājums aktualizēts
«Mūsu apkopotie dati liecina,
ka Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
pērn izglītojušies ap 4000 cilvēku. Secinājums – neskatoties uz
ekonomisko situāciju un finansiālām grūtībām, cilvēki novērtē
tālākizglītības nozīmību un
aktīvi izmanto centra sniegtās
iespējas. Uz to ceram arī jaunajā mācību sezonā, piedāvājot
254 kursu programmas vai
individuālās apmācības, kopā
ar mūsu speciālistiem veidojot
savu mācību plānu. Domājot
par klientiem, mācību maksu
esam atstājuši nemainīgu, saglabājot arī atlaides senioriem
un ģimenēm,» uzsver ZRKAC
direktore Sarmīte Vīksna.

tiek piedāvāts mācīties 254 kursu programmās, ļaujot ikvienam atrast sev noderīgu
izglītības piedāvājumu, papildinot zināšanas
valodās, IT, uzņēmējdarbībā, pedagoģijā
un citās jomās. «Iestādē esam veikuši pro
grammu aktualizēšanu atbilstoši šodienas
darba tirgus prasībām un aktualitātēm.
Līdz ar to izstrādātas jaunas programmas
un modernizētas esošās. Piedāvājumā ir
kursi gan pieaugušo mērķauditorijai, gan arī
skolēniem,» tā direktore. Piemēram, šogad
angļu valodas kompetences varēs pilnveidot
medicīnas darbinieki, jo, atsaucoties uz
pieprasījumu, centrs izstrādājis jaunu kursu
programmu «Angļu valoda komunikācijai
ārsta praksē».
Direktore uzsver, ka arī šogad ZRKAC
turpina piedāvāt individuālās apmācības,
kas kļūst arvien populārākas. «Tā ir iespēja
kursu dalībniekam kopā ar pasniedzēju
izstrādāt personīgo mācību programmu,
Jauna sezona sākusies ZRKAC, kur šogad apgūstot tikai konkrēti viņam nepiecie-

šamās zināšanas, tā ieekonomējot laiku,
līdzekļus un ātrāk sasniedzot rezultātu,»
skaidro S.Vīksna.
Jaunā mācību sezona centrā iezīmējas ar
vairāku inovatīvu un Jelgavas pašvaldības
atbalstītu izglītības projektu aizsākumu,
kas jau ieguvuši pozitīvu rezonansi un
plašu interesi valsts līmenī. «Tas noteikti
varētu interesēt vecākus,» uzsver direktore.
Junioru universitātē talantīgākie skolēni
eksaktajos priekšmetos saistošā veidā turpinās papildināt savas zināšanas matemātikā,
ķīmijā, fizikā un bioloģijā. 60 universitātes
skolēniem šogad pievienosies vēl 40 jauni 5.
un 8. klašu audzēkņi. «Par šo pašvaldības
organizēto iniciatīvu un tās īstenošanas
procesu ieinteresējušies arī kolēģi no citām
pilsētām,» piebilst direktore. Pirmā Junioru
universitātes nodarbība, uz kuru aicināti arī
vecāki, notiks 29. septembrī.
Vēl viens nozīmīgs projekts ir Vācijas
profesora Luca Fīzera izstrādātās metodi-

Metālapstrādes mācību parks izstrādā
jaunu profesiju
Izveidota jauna Mērījumu laboratorija, izstrādāts CNC operatoru profesijas standarts, kas
tiks iekļauts profesiju klasifikatorā, tiek veidota Tehniskās
jaunrades laboratorija – tie ir
Metālapstrādes mācību parka
sezonas jaunumi.
«Arī šogad liksim akcentu uz jauniešu
profesionālās ieinteresētības radīšanu un
piesaistīšanu eksaktajām zinātnēm. Lai viņi
saprot, ka datorā ir iespējams ne tikai spēlēt
spēles un pačatot, bet arī darīt lietas, kas sākumā šķiet sarežģītas, taču izrādās interesantas – dažādu iekārtu vadīšana ar datoru.
Tas šobrīd ir ļoti aktuāli, jo bez tā nākotnē
neiztiks neviena tautsaimniecības nozare,»
atzīst parka vadītājs Māris Ernstsons. Tieši
tāpēc arī šogad tiks turpināta sadarbība ar
1. ģimnāzijas vidusskolēniem, kas pēc stundām interešu izglītības nodarbībās parkā
varēs apgūt CNC darbagaldu iestatīšanu
un metinātāja profesiju, iegūstot sertifikātu.
Jauniešu interese esot liela.
Tāpat, lai rosinātu skolēnus domāt tehniski, mācību parkā tiek veidota Tehniskās
jaunrades laboratorija – tajā skolas, kurām
pašām nav iespēju, varēs veidot un saņemt
konsultācijas par eksperimentu staciju veidošanu, kas attīsta tehnisko domāšanu.
Darbu sāks arī jaunā Mērījumu laboratorija. Pirmie šīs laboratorijas iespējas

Lai iepazītos ar jaunumiem un celtu profesionālo kvalifikāciju, Metālapstrādes mācību parkā šajā mācību gadā jau tikās Latvijas metālapstrādes
profesionālo skolu mehatronikas pasniedzēji. Viņi, izmantojot jaunās tehnoloģijas, uzlaboja pērn šeit seminārā uzbūvētos robotus.
izzinās Jelgavas Amatu vidusskolas CNC
iestatītāji, kuri parkā veic praktiskos darbus
programmēšanā un mācās strādāt ar CNC
mašīnām. Jaunajā laboratorijā ar speciālām
iekārtām varēs veikt dažādus mērījumus
metālam. Piemēram, priekšmetu apmērīšanu, lai vēlāk iegūtu tā kopiju, varēs
izmērīt virsmas raupjumu, iegūt apstrādes
instrumenta tehniskos parametrus.
«Esam izstrādājuši CNC operatora profesijas standartu un panākuši, ka tas tiks
iekļauts profesiju klasifikatorā. Domājot
par uzņēmējiem, kuriem darbiniekus nepie-

ciešams apmācīt īsā laikā, un darba tirgus
pieprasījumu, jauno profesiju piedāvāsim
apgūt tikai trīs mēnešos, kas ir īss, taču pietiekams laika periods,» tā M.Ernstsons.
Viņš arī uzsver, ka labāk ir vienreiz redzēt,
kas un kā notiek metālapstrādes nozarē, ar
kādām iekārtām šeit strādā, nekā piecreiz
dzirdēt, tieši tāpēc Metālapstrādes mācību
parkā tiks rīkotas Atvērto durvju dienas
ģimenēm, bet 7., 8. un 9. klašu skolēni aicināti ekskursijās. Pieteikties ekskursijām
var Vispārējās un profesionālās izglītības
atbalsta nodaļā pa tālruni 63012153.

Mācīs Montesori pedagoģijas elementus
«Mūsu piedāvājumā ir daudzpusīgas izglītības iespējas gan
profesijai nepieciešamo prasmju apguvei, gan atbilstoši
katra interesēm. Jauni kursi
izveidoti vidusskolēniem, lai
uzlabotu angļu valodas gramatikas zināšanas. Tagad mums
būs ne tikai Montesori pedagoģijas kabinets, bet iespēja interesentiem apgūt arī Montesori
pedagoģijas elementus bērna
attīstībai, savukārt Jelgavas 1.
ģimnāzijas skolēni pie mums
varēs padziļināti apgūt «Microsoft» programmatūru, iegūstot
sertifikātu,» jaunumus nosauc
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga.
Nodaļas vadītāja īpaši uzsver iespēju ZRKAC mājas lapā ikvienam iedzīvotājam bez
maksas veikt elektronisko diagnostikas
testu angļu valodā, lai pārbaudītu zināšanas un izvērtētu nepieciešamību mācīties.
Drīzumā šādi testi tiks piedāvāti arī vācu,
valsts valodā un datorzinībās. Līdztekus
angļu, vācu, franču, itāliešu, krievu,
lietuviešu un latviešu valodas kursiem

centrs rosina arī cilvēkus apmeklēt angļu
valodas studiju un valodu kafejnīcu, kurās
var praktizēt iegūtās valodu prasmes.
«Atsaucoties uz vidusskolēnu vēlmēm,
šogad jauniešiem piedāvājam zināšanas
papildināt angļu valodas gramatikā vidējā
un augstākajā līmenī, kas noteikti noderēs
eksāmenā. Šī ir laba alternatīva privātskolotājam,» spriež A.Vanaga.
Paplašinot Montesori pedagoģijas piedāvājumu, centrā izveidoti īpaši kursi
vecākiem un cilvēkiem, kas strādā ar
pirmsskolas vecuma bērniem, – Montesori
pedagoģijas elementi bērna attīstībai, kur
sertificēti pedagogi mācīs, kā strādāt ar
attīstošām spēlēm, lai bērnos pilnveidotu
iedzimtos dotumus un prasmes.
Brīvajā laikā iemācīties ko radošu var
programmā «Sev, mājai, ģimenes biznesam», kur var iegūt profesionālas prasmes
mācību gada garumā vai pamatzināšanas,
apmeklējot īsas tematiskās darbnīcas.
Piedāvājumā ir šūšana, kur šajā gadā
iegādāts jauns tehniskais aprīkojums,
tekstilmāksla, floristikas, interjera un
fotodizaina kursi.
Arī datorzinību piedāvājumā sezona
nākusi ar jaunumiem – izstrādātas četras
programmas tiem, kas vēlas papildināt

zināšanas mājas lapu izveidē un 3D modelēšanā, animācijā. «Lielākais ir projekts,
ko sākam sadarbībā ar «Microsoft» un
Jelgavas 1. ģimnāziju – IT akadēmija.
Ģimnāzijas 10. un 11. klašu audzēkņi reizi
nedēļā nāks uz ZRKAC padziļināti apgūt
«Microsoft» programmatūru. Būtiski, ka
mācības notiek angļu valodā, līdz ar to skolēni papildina arī valodas prasmes. Mācību
gada noslēgumā jaunieši kārtos eksāmenu,
iegūstot sertifikātu, kas apstiprinās prasmi
strādāt ar šīm programmām un darba
tirgū tiek augsti novērtēts,» stāsta Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja Antra Škinča, piebilstot, ka centrā
modernizēta arī viena datorklase, kas aprīkota ar jaunu datortehniku un jaunākajām
programmatūras versijām.
«Tāpat jaunajā sezonā mēs turpinām sadarbību ar Nodarbinātības valsts
aģentūru, nodrošinot iespēju mācīties
bezdarbniekiem un arī strādājošajiem,
kuri saņem mūžizglītības kuponus. Izmantojot tos, strādājošie un bezdarbnieki
varēs apgūt valsts valodu, svešvalodas un
datorprasmes. Ceram, ka tas būs noderīgs
atbalsts katram veiksmīgai konkurencei
darba tirgū un profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanai,» tā A.Vanaga.

kas «Miniphanomenta» ieviešana pilsētas
pamatskolās, realizējot aktivitāti «52 aizraujoši eksperimenti skolas gaitenim un klases
telpai», kas palīdz rosināt skolēnu interesi
par dabas zinātnēm. Jau 17. septembrī
Jelgavas 2. pamatskolā tiks izliktas vairākas
eksperimentu stacijas, kurās jaunāko klašu
skolēni patstāvīgi varēs darboties un izprast
dabaszinību likumus, tā attīstot radošo un
tehnisko domāšanu.
«Savukārt, lai sniegtu atbalstu skolēniem,
kuriem mācības sagādā grūtības, īstenojam
Eiropas Sociālā fonda projektu, kura mērķis
ir nodrošināt mācību atbalstu 280 bērniem
un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un
funkcionāliem traucējumiem. Piemēram,
pašlaik pēc mūsu speciālistu idejām tiek
izstrādāts jauns interaktīvs mācību palīglīdzeklis 1. – 4. klašu skolotājiem latviešu
valodas, matemātikas un dabaszinību mācīšanai,» skaidro S.Vīksna.
«Es ceru, ka ikviens jelgavnieks, iepazīs-

ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna
toties ar ZRKAC piedāvāto plašo pieaugušo
izglītības programmu klāstu, arī šajā mācību
gadā atradīs sev svarīgo, interesanto un
noderīgo,» tā direktore, aicinot ar ZRKAC
jaunās sezonas pilnu piedāvājumu iepazīties
centra mājas lapā www.zrkac.lv.

Uzņēmējiem – par auditu un projektiem
Pamatojoties uz uzņēmēju ierosinājumiem, Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa šajā sezonā
piedāvājumu papildinājusi ar
12 jaunām izglītības programmām. «Mūsu mērķis ir turpināt
sniegt atbalstu uzņēmējiem
atbilstoši viņu vajadzībām un
interesēm,» saka nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, solot arī dažādus bezmaksas pasākumus.
Jaunums, kas noderēs grāmatvedības
darbiniekiem, ir nodarbības «Kā sagatavoties auditam uzņēmumā» un «Aktualitātes
uzņēmumiem autotransporta izmantošanā
un grāmatvedības uzskaitē», ko vadīs finanšu speciāliste auditore I.Lazdiņa.
Piedāvājumā ir arī divas programmas
speciālistiem, kuri plāno izmantot vai izmanto programmu «Horizon» – «Resursu
vadības sistēmas «Horizon» pamati» un
«Jaunās iespējas resursu vadības sistēmā
«Horizon»». «Domājot par tālāku tūrisma
uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājam mācību programmu «Konkurētspējas attīstība
tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā»,»
tā L.Miķelsone. Viņa uzsver, ka projektu
rakstīšana ieņem aizvien nozīmīgāku lomu
un, lai sasniegtu labu rezultātu, svarīgi ir to
darīt mērķtiecīgi. Apgūt pamatzināšanas
un attīstīt prasmi veidot jaunus projektus
ZRKAC piedāvā programmā «Projektu
izstrādes pamati», ko vadīs E.Caune

– veiksmīga projektu vadītāja. «Bet runas
mākslu programmā «Publiskās runas
pamati» varēs apgūt kopā ar aktrisi un
pedagoģi Z.Daudziņu. Pieļaujam, ka daļa
runas pamatus jau apguvuši, tāpēc piedāvājam «Publiskās runas praktikumu», kura
laikā būs iespēja ar vingrinājumiem apgūt
ķermeņa atbrīvošanas, elpošanas un artikulācijas paņēmienus,» skaidro vadītāja.
Savukārt ikvienam, kam nepieciešams
veidot prezentācijas angļu valodā, piedāvājumā ir «Prezentācijas satura veidošana
angļu valodā». «Pirmo reizi centrā ir arī
iespēja atbilstoši MK noteikumiem apgūt
programmu «Minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā»,» tā L.Miķelsone.
Viņa uzsver, ka arī šajā mācību gadā plānoti bezmaksas pasākumi, semināri uzņēmējiem. Jau 25. oktobrī uzņēmēji gaidīti uz
tikšanos ar Mārtiņu Kazāku, «Swedbank»
galveno ekonomistu, lai uzzinātu eksperta
viedokli un prognozes par procesiem ekonomikas attīstībā un saņemtu atbildes uz
aktuālajiem jautājumiem, kā arī tikšanos
ar žurnāla «Ražots Latvijā» kolektīvu. Savukārt 1. novembrī notiks seminārs par ES
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kur
iekļauti tādi aktuāli jautājumi kā biznesa
idejas radīšana un ES atbalsta iespēju izmantošana, bet decembrī plānots pasākums
mājražotājiem un mājamatniekiem. «Šie
pasākumi notiks ciešā sadarbībā ar mūsu
ilggadējiem sadarbības partneriem,» tā
L.Miķelsone.

Attīstīs pētnieciskās prasmes
Vispārējās un profesionālās
izglītības atbalsta nodaļa par
šā gada prioritātēm izvirzījusi
kompetences pilnveidi skolēnu
tehniskās domāšanas un pētniecisko prasmju attīstīšanai
un darba ar talantīgiem skolēniem pedagogu kompetences
pilnveidi.
Tieši tāpēc nodaļa iesaistījusies Vācijā
izstrādātā projektā «Miniphanomenta»,
kura laikā 11 pilsētas un tuvāko novadu
izglītības iestādēs tiks izvietotas 52 īpašas
eksperimentu stacijas, kas rosinās skolēnus
bez skolotāja palīdzības domāt tehniski un
izprast fizikas likumus. «Paredzēts, ka vēlāk
jaunu eksperimentu staciju būvniecībā tiks
iesaistīti arī skolēni un viņu vecāki,» piebilst
nodaļas vadītāja Sanita Šabanska. Viņa
uzsver, ka šogad, izstrādājot profesionālās
pilnveides piedāvājumu, akcents likts uz to,
lai pedagogi pilnveidotu dažādas metodes,
kas ļauj skolēnos no 1. līdz pat 12. klasei
attīstīt pētnieciskās un radošās domāšanas
prasmes. «Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni ir zinātkāri un prot pētīt. Gaidāms
arī īpašs seminārs par projektu nedēļas
organizēšanu skolās, lai šis laiks tiešām
tiktu izmantots mērķtiecīgi, strādājot ar
skolēnu pētnieciskajām prasmēm. Tieši

tāpēc arī pamatskolas skolēniem tiek rīkots
pašvaldības zinātniski pētniecisko darbu
konkurss «Izzini Jelgavu», kurā ir iespēja
pētīt pašvaldības aģentūru un iestāžu piedāvātās tēmas,» skaidro vadītāja.
Viņa norāda, ka vienlaikus tiks turpināts
arī iesāktais izglītojošais darbs – kā strādāt
ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības
un uzvedības traucējumi. Šogad šajos jautājumos izglītoti tiks skolotāji, kas strādā ar
5. – 9. klašu skolēniem.
Darbs tiks turpināts arī ar profesionālo
skolu pedagogiem, organizējot metodiskās
dienas, pieredzes apmaiņu un izglītojošus
seminārus. «Strādājot ar profesionālo
skolu prestiža jautājumu, pērn viens no
uzdevumiem bija izstrādāt diagnosticējošo darbu Jelgavas Amatu vidusskolas
1. kursu audzēkņiem vispārizglītojošos
priekšmetos. Šogad vēlmi veikt diagnosticējošos darbus izteikušas arī citas Zemgales
reģiona profesionālās izglītības iestādes,» tā
S.Šabanska.
Turpinot gādāt, lai skolotāji arvien vairāk
savā darbā izmantotu modernās tehnoloģijas, šogad iecerēts veidot mācību filmu un
radošo darbu konkursus, Inovācijas dienas,
kā arī dažādus kursus IKT pilnveidei.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

Mazturīgajiem
treniņi bez maksas

No septembra karatē klubs «Shinri»
piedāvā bērniem no
trūcīgajām ģimenēm
treniņus apmeklēt
bez maksas. Viņu
trenēšanu uzņemsies
kluba vadītājs Aleksejs Bistrovs (attēlā).
«Ir sāpīgi skatīties, ka
bērni nenodarbojas ar
sportu tikai tāpēc, ka
vecāki nevar par to samaksāt,» tā viņš,
norādot, ka sporta nodarbībās bērniem
noformējas raksturs un attīstās spēja pārvarēt grūtības. Interesenti aicināti sazināties ar Alekseju par tālruni 29122547.

«Grand Prix Latvia»
piecas medaļas

Ar posmu Jelgavā noslēdzies «BMX Grand
Prix Latvia». Kopvērtējumā tika ieskaitīti pieci
no sešiem posmiem, kuros bijuši vislabākie
rezultāti. Kopvērtējumā medaļas izcīnīja
pieci kluba «Mītavas kumeļi» braucēji: Vanesai Buldinskai, Alvim Lanso un Kristenam
Krīgeram ir zelts, bet Markam Cimermanim
un Ernestam Šteinbergam – bronza. Kluba
vadītājs Aivars Balbeks gan bilst, ka šīs vietas
sportisti jau bija nodrošinājuši vēl pirms
Jelgavas posma. Atskatoties uz aizvadīto
sezonu un tieši «BMX Grand Prix Latvia»,
A.Balbeks norāda, ka vislielākais progress
bijis Robertam Dancim, Raitim Grundulim
un Kristeram Blūmam. Sezonas noslēguma
sacensības būs pēc pusotras nedēļas – Mārupes BMX trases atklāšana.
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sports
Paraolimpiskajās
spēlēs – 9. vieta

Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas
kluba «Cerība» tāllēcējs
Dmitrijs Silovs Londonas Paraolimpiskajās
spēlēs izcīnījis 9. vietu
F37/38 medicīnas grupā. Savā labākajā
mēģinājumā D.Silovs aizlēca 5,29 metrus, tomēr, lai ierindotos starp labākajiem
astoņiem sportistiem un tiktu pie iespējas
izpildīt vēl trīs lēcienus, bija jāaizlec par
pieciem centimetriem tālāk. Pirmais mēģinājums Dmitrijam netika ieskaitīts, bet
trešajā viņš aizlēca 5,24 metrus. Kopumā
sacensībās startēja 11 sportisti, vienam
paliekot bez rezultāta. Dmitrijam šī bija
debija paraolimpiskajās spēlēs.

Zelts airēšanā veterāniem
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Sporta pasākumi

Pasaules čempionātā kanoe airēšanā
 14. septembrī pulksten 14, 15. un
veterāniem vecuma grupā no 35 līdz
16. septembrī pulksten 15.30 – Eiropas
39 gadiem jelgavnieks Valentīns Lagzčempionāta volejbolā vīriešiem kvalifikācija
diņš izcīnījis zelta un sudraba medaļu.
(ZOC).
37 gadus vecais jelgavnieks uzvarēja
 16. septembrī pulksten 15 – 1. līgas
200 metru sprintā, savukārt sacensību
futbola spēle: FK «Jelgava 2» – Ilūkstes
otrajā dienā viņš 2000 metru distancē
NSS (ZOC).
tika pie sudraba medaļas. «Īpaša patei 22. septembrī pulksten 12 – Latvijas
cība SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
Republikas un Jelgavas kauss divniekos
«Igate»» valdes priekšsēdētājam Mārim
smaiļošanā un kanoe airēšanā (BJSS airēPeilānam, kurš finansēja šo braucienu,»
šanas bāzē Lielupē, Pilssalas pusē).
tā sportista
www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
māsa Inna
www.jelgavasvestnesis.lv
Altuhova.
sadaļā «Pasākumi»
Čempionāts
notika Vācijas
Meklē darbu
pilsētā Brandenburgā.
Varu palīdzēt matemātikā 3. – 9. klases

Sporta diena vieno ap 500
jelgavnieku

skolēniem. Tālrunis 29817860.

Vīrietis. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 27146018.
Elektriķis. Varu izpalīdzēt jebkuros darbos
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Angļu valodas pasniedzēja. Tālrunis
28489892.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

 Sintija Čepanone

Mešanas trīscīņa, spīdmintons, riteņbraukšanas sacensības, konkursi ar novusa un futbola elementiem,
makaronu vēršana un ražas
savākšana uz laiku, dvieļbols – tās ir tikai dažas aktivitātes, kurās aizvadītajā
svētdienā pilsētas Sporta
dienas laikā varēja iesaistīties ikviens jelgavnieks
neatkarīgi no vecuma un
fiziskās sagatavotības.
Kopumā Sporta diena Zemgales
Olimpiskajā centrā pulcināja ap 500
dalībnieku, un, kā norāda organizatori, sportotgribētāju skaits mūsu
pilsētā ir audzis. Tā, piemēram, ja
velobraukšanas sacensībās pagājušajā
gadā piedalījās vien 15 dalībnieki, tad
šogad jau pirmajās divās stundās «čūsku» bija izbraukuši 27. Tāpat vairāk
nekā četrdesmit komandas un individuālo dalībnieku startēja orientēšanās
sacensībās, un labāko rezultātu – 15
atrasti objekti 46 minūtēs – uzrādīja 1.
ģimnāzijas 11. klases komanda. Jāpiebilst, ka šogad sporta dienā iesaistījās
arī Sabiedrības integrācijas pārvalde
un nevalstisko organizāciju komandas, kas aktīvi piedalījās gan sporta

spēlēs, gan dažādās individuālajās
aktivitātēs, un vecākajam dalībniekam
bija 92 gadi.
«Savā ģimenē arī ikdienā cenšamies
atlicināt laiku sportiskām aktivitātēm,
bet šī ir lieliska iespēja savus spēkus
pārbaudīt daudzu jelgavnieku konkurencē, turklāt arī tādās disciplīnās,
kurās ikdienā darboties nesanāk,»
Sporta dienu vērtē četrpadsmit gadus
vecā Alda Apsīša tētis Vladislavs. Kaut
startēja pirmo reizi, Aldis izcīnīja
godpilno 1. vietu riteņbraukšanas
sacensībās, un tētim par augsto sa
sniegumu ir prieks.

Ceturtā Jelgavas Sievu nešanas
čempionāta rezultāti
Disciplīna «Nes mani vēl» (skriešana)
1. vieta – Alise Avotiņa un Krišjānis Dzalbe
2. vieta – Lidija Avotiņa un Artis Jaršausks
3. vieta – Sandra Gudēvica un Ainārs Gudēvics
Disciplīna «Mana pūciņa» (turēšana)
1. vieta – Sandra Gudēvica un Ainārs Gudēvics
2. vieta – Jeļena Auziņa un Māris Auziņš
3. vieta – Lidija Avotiņa un Artis Jaršausks

Vīrietis (48), ir augstākā izglītība, B kategorijas autovadītāja tiesības, meklē jebkādu
darbu. Tālrunis 29497467.
Jauns vīrietis meklē darbu par krāvēju vai
palīgstrādnieku. Tālrunis 25522021.
Elektriķis. Instalācija. Tālrunis 28226522.
LU Pedagoģijas fakultātes studente var
palīdzēt skolēniem mācībās matemātikā,
latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā no 1. līdz 9. klasei. Tālrunis 28738453.
Celtnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis, plītis,
skursteņus, pirtskrāsnis, siltummūrus, sniedzu konsultācijas un veicu remontdarbus.
Tālrunis 28893830.

Piedāvā darbu
Iepriekšējā gada rekordi krita Sievu nešanas čempionātā – pagājušā čempionāta labāko rezultātu pārspēja visi septiņi pāri, kas startēja disciplīnā «Nes
mani vēl...». Visātrāko sniegumu šajā disciplīnā parādīja Krišjānis Dzalbe,
kurš, pār plecu nesot draudzeni Alisi Avotiņu, apmēram 100 metrus garo
posmu finālā pievārēja 14,51 sekundē. «Gribējās pārbaudīt mūsu kopējos
spēkus,» lēmumu startēt Sievu nešanas čempionātā pamato Krišjānis un
Alise, atklājot, ka mājās abi vien izmēģinājuši vairākus satvērienus, lai
noskaidrotu, kā ērtāk «sievu» nest. Izrādījās, ka tieši par vienu sekundi labāks rezultāts ir tad, ja Alisi pār pleciem pārmet kājām gaisā. Trešajā vietā
disciplīnā «Nes mani vēl» palika Ainārs un Sandra Gudēvici, toties Ainārs
izrādījās spēcīgākais no septiņiem vīriem sievu turēšanas disciplīnā «Mana
pūciņa» – viņš Sandru noturēja vienpadsmit minūtes. «Pagājušajā gadā
mums pavīdēja doma startēt Sievu nešanas čempionātā, bet uzdrīkstējāmies
tikai šogad. Jāatzīst, pārāk ātri skriet bija mazliet bail drošības apsvērumu
dēļ – ka sievu nenometu zemē! Bet citādi nostartējām godam – viens otrā
vīlušies neesam,» atzīst Ainārs. Jāpiebilst, ka sacensību laikā šim pārim bija
jārēķinās ar kādu «neērtību», proti, Sandra sver tikai 46 kilogramus, tāpēc,
lai atbilstu konkursa nolikumā izvirzītajām svara prasībām – 50 un vairāk
kilogramu –, sievai papildus nācās «piestiprināt» divas pildbumbas.

SIA «Belss» Jelgavas birojs aicina darbā
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētāju. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz
e-pastu: maira@belss.lv. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs izturējuši CV atlases kārtu.
Kurinātājam pirtī Pļavu ielā 4. Tālrunis
29225453.

Pērk
Vecmeistaru gleznas, porcelāna figūriņas,
traukus, apgleznotas vāzes, sienas šķīvjus
un senlaicīgas mēbeles. T.27166669
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5.
Sadzīves tehniku. T.29784933.

Pārdod
Lietotas mēbeles. T.28252421
2istabu dzīvokli ar malkas apkuri koka
mājā. T.20341565.
1istabas dzīvokli. T.29875035
Pārdodam jauktu sausu skaldītu malku
17 Ls/sterā. Ir arī kamīnmalka maisos.
T.20405370
Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 105. T.29907466

Izīrē
Garāžu centrā. T.29740457.

Dažādi
SIA «DAP sistēma» sniedz juridiskos pakalpojumus. T.29435916
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Īpaši azartiska gaisotne Pilsētas sporta dienā valdīja strītbola laukumos
– tur līdztekus soda metienu konkursam norisinājās Jelgavas pilsētas
2012. gada strītbola čempionāta noslēdzošā kārta, kur vīriešu konkurencē medaļas savā starpā sadalīja komanda «Armet» (zelts), «Piķis»
(sudrabs) un «Mark Budzinsky» (bronza). Taču par neiekļūšanu labāko
trijniekā daudz nebēdāja arī citas komandas – arī spēle starp komandu
«Ekskursija.lv» un «Betcons Latvia» izvērtās gana azartiska, jo puiši
vienojās, ka zaudētāji mača uzvarētājkomandai uzsauc pusdienas. «Ar
sviestmaizēm viņi cauri netiks,» pēc spēles, kurā ar mīnus četri zaudēja
«Ekskursija.lv», atzina «Betcons» puiši, domājot par pamatīgu karbonādi. «Spēle izvērtās ļoti spraiga, jo visi spēlētāji rādīja, ko māk. Diemžēl
ielu basketbolā rezultātu prognozēt ir ļoti grūti, tāpēc reizēm gadās, ka
ne vienmēr uzvar stiprākā komanda,» maču komentē spēlētājs Renārs
Zavinskis. Jāpiebilst, ka soda metienu konkursā nepārspēts palika Sandis
Silavs ar 33 pēc kārtas iemestām bumbām un Ieva Lejiņa, kura grozā
precīzi raidīja vienpadsmit bumbas.

Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491

Ja pagājušajā gadā Blūmaņu ģimene Sporta dienas aktivitātes vairāk vērojusi no malas un vecāki atbalstīja bērnu startus, tad šogad sportiskās un
mazāk sportiskās disciplīnās atbilstoši savai varēšanai iesaistījās visi. Tā,
piemēram, mamma Sandra kopā ar astoņus gadus veco dēlu Kristapu uz
laiku vēra makaronus. «Es minūtes laikā uz diega uzvēru desmit makaronus,
dēls – tikai par vienu mazāk, taču konkurenti paguva uzvērt pat deviņpa
dsmit!» stāsta Sandra, piebilstot, ka galvenais jau nav uzvara, bet gan kopā
ar ģimeni jauki pavadīts laiks. Taču Blūmaņu ģimenes «kontā» ir arī vairākas
godalgas. Piemēram, Kristaps uz goda pjedestāla kāpa par iegūto 3. vietu
riteņbraukšanas sacensībās vecuma grupā līdz desmit gadiem, bet tētis
Gundars ieguva 2. vietu spēka cīņā.
Foto: Ivars Veiliņš

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MAREKS KAVALS (dz. 1984. g.)
JĀNIS KLIBIĶIS (dz. 1974. g.)
NURADDINS GUSEINOVS (dz. 1936. g.)
PUDENCIJA BATŅA (dz. 1916. g.)
VALĒRIJS KRAVCOVS (dz. 1959. g.)
AUSMA BERGMANE (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 13.09. plkst.15 no Baložu kapsētas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

17. septembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 9.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1482.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25  «Sapņu viesnīca: Labās Cerības rags» (ar subt.).
Daudzsēr. melodrāma.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 9.sērija.
13.30 «Ielas garumā». Rīgas iela Cēsīs. 2.daļa.*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1482.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 8.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
18.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Mūža stipendiāti».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.40  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
13.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.*
15.45  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Brokastis Kamerūnā». 2.sērija.
20.00 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dok. f. 3.sērija.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Hipokrāta zvērests». Dokumentāla filma.

LNT
5.05 «Trauma». 3.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.10 «Pazudušā dēla pārnākšana». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Lapsa virtuvē 2».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 22.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 136.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 11.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 133.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
23.10 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
1.10 LNT ziņu Top 10.
2.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 5.sērija.
2.55 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 136.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 11.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 133.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 5.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 158.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 19.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 7. un 8.sērija.
9.00 «Kobra 4». 57.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 99.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti». Seriāls. 8.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 47.sērija.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 55.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 12.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 533. un 534.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.

18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 534.sērija.
21.00 «Kobra 16». Seriāls. 11.sērija.
22.05 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 240.sērija.
23.05 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Nekā pesrsonīga».
1.05 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 43.sērija.
2.00 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.45 «Kobra 4». Seriāls. 57.sērija.
4.25 «Nakts joki».

18. septembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 10.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1483.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 8.sērija.
11.15  «Šerloks 2» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 3.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 6.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Piezīmes uz albuma lapām».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 86.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1483.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 9.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «LTV portretu izlase».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05  «Žurnālisti krustugunīs». Dokumentāla filma.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «Kopā» (ar subt.).*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
10.40  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 7.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.*
15.45  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 28.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum«.
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS. Laboratorija».*
23.55  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 28.sērija.
0.25 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dok. f. 3.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 20.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Aklā uzticēšanās». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.10 «Mentālists 3». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Mājokļa jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 137.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 12.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 134.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Oromeku dārgumi». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.05 «Intrigante 4». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle (arhīvs).
1.10 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 137.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 12.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 134.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 6.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 159.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 20.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 11.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra 4». 58.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kobra». 11.sērija.
11.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 100.(sez. nosl.) sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Būt par papucīti». Seriāls. 10.sērija.

tv programma
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Seriāls. 56.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 13.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 534. un 535.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 535.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 207.sērija.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Ienaidnieka aizmugurē 3». Kara trilleris. 2009.g.
1.00 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 44.sērija.
1.55 «Elpo kopā ar mani». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.40 «Kobra 4». Seriāls. 58.sērija.
4.20 «Nakts joki».

19. septembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 11.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1484.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 9.sērija.
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. seriāls. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1484.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 10.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «LTV portretu izlase».*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
10.40  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 8.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.*
15.45  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 8.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju f. 1.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 46.sērija.
23.45 «Mīlestības vārdā». Dok. f. 2.sērija.
0.45 «SeMS».*
1.10  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 21.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Oromeku dārgumi». Melodrāma.
12.00 «Intrigante 4». 4.sērija.
13.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 138.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 13.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 135.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ārčijs – bērns, kas svēra 38 kilogramus». Dok. f. 2004.g.
22.10 «Krauklis». Trilleris. 2011.g.
0.25 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 3.sērija.
0.55 «Degpunktā. Slepenās lietas» (arhīvs).
2.05 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 3.sērija.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 138.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 13.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 135.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 7.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 160.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 21.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 12.sērija.
7.40 «Bakugani 3». Anim. ser. 26.sērija.
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8.00 «Būt par papucīti». 11. un 12.sērija.
9.00 «Kobra 4». 59.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 2.sērija.
11.15 «Kāsla metode». 1.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti». Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 57.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 535. un 536.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 536.sērija.
21.00 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
22.40 «Kinomānija».
23.15 «Purvāji». ASV seriāls. 3.sērija.
0.20 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
2.15 «Kobra 4». Seriāls. 59.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 160.sērija.
3.45 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 1.sērija.
4.30 «Nakts joki».

20. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 12.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1485.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 10.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Zebra».*
14.50 «Latvija var!»*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1485.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 11.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātra zvaigznes». «Aci pret aci».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta».*
22.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
10.40  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 9.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.*
15.45  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Doktors Nakamacs izgudro pasauli». Dok. f.
21.40 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40  «Liels, lielāks, lielākais». Dok. daudzsēriju f. 3.sērija.
0.40  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju f. 2.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 22.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Pērļu kaklarota». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.10 «Mentālists». Seriāls. 5.sērija.
13.10 «Mājokļa jautājums».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 3.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 139.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 14.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 136.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.20 Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts. 3.daļa
Viss… vispopulārakais.
22.10 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 14.sērija.
23.10 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 14.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 «Krauklis». Trilleris. 2011.g.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 139.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 14.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 136.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 8.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 161.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 22.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 13.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 201.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra 4». 60.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti». Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 58.sērija.
14.25 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 536. un 537.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 537.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «Šafts». ASV un Vācijas krimināltrilleris. 2000.g.
0.10 «Nāves klusums». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
1.55 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 8.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 161.sērija.
3.25 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
4.10 «Kobra 4». Seriāls. 60.sērija.
4.50 «Nakts joki».

21. septembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 1.sērija.
9.25 «Savējie». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 11.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.15 «Piezīmes uz albuma lapām».*
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 10.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Labāki kaimiņi». Dokumentāla filma. 2012.g.
19.30  «Cilvēku planēta». BBC dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8». Detekt.. 3.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Veisenzē sāga». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
10.40  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Ungārija.*
15.45  «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 10.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēri. f. 3.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 1.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkomēdija. 2.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 1.sērija.
0.35  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Skubijs Dū. Akciju sabiedrība Mistērija». 23.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Sirmā ēdienkaratē 3» (arhīvs).
10.05 «Šokolādes sirds». Romant. komēdija.
12.00 «Viņpus». 14.sērija.
13.00 «Vienpadsmitā stunda». Seriāls. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 4.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 140.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 15.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 137.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Slepkavu pārītis». Spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
23.10 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.
1.05 «Izstumtais». Krievijas un ASV trilleris. 2005.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 140.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris
4.15 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 15.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 137.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 9.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 162.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 23.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 14.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 202.sērija.
8.00 «Būt par papucīti». 15. un 16.sērija.
9.00 «Kobra 4». 61.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 3.sērija.
11.15 «Kāsla metode». 2.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Būt par papucīti». Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.30 «Redakai». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 59.sērija.
14.40 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 2.sērija.
21.30 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Rom. kom. 2004.g.
23.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
2.00 «Sveces Beistrītā». ASV un Kanādas drāma. 2006.g.
3.40 «Kobra 4». Seriāls. 61.sērija.
4.25 «Nakts joki».

22. septembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 7.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 17.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30  «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
13.20 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
15.45 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 2.sērija
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšanas
koncerts un AS «Latvijas gāze» balvas operas un
baleta mākslā pasniegšanas ceremonija.
23.05 Nakts ziņas.
23.15  «Elēģija». ASV melodrāma. 2008.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «Brokastis Kamerūnā». 2.sērija.*
13.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Spānija.*
15.25 «SeMS».*
15.55 «Doktors Nakamacs izgudro pasauli». Dok. f.
17.00 «Lai dzīvo gardemarīni!» (ar subt.). Piedz. f. 1. un 2.sērija.
19.05  «Lanževēna burvju triki 3». 1.sērija.
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 4.sērija.
20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.00 «Brokastis Kamerūnā». 3.sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 3.sērija.
22.20  «Atmaksa». Lielbritānijas traģikomēdija. 2006.g.
0.10 «Lidojuma plāns».*
0.40 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 6.sērija.

LNT
5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 12.sērija.
6.45 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.30 «Starpnieks». 13. un 14.sērija.
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». 14.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 12.sērija.
14.20 «Mazie robotiņi». Brazīlijas animācijas filma. 2008.g.
15.50 «Slepkavu pārītis». Spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
18.00 «Trīs māsas». Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Ārčijs – bērns, kas svēra 38 kilogramus». Dok. f. 2004.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Randiņfiilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
22.40 TV pirmizrāde! «Brāļi». ASV drāma. 2009.g.
0.50 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.
2.20 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Starpnieks». Seriāls. 13.sērija.
4.25 «Starpnieks 2». Seriāls. 14.sērija.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 14.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 10.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 163.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 3. un 4.sērija.
7.30 «Leons». Anim. ser. 9.sērija.
7.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 23.sērija.
8.15 «Mūmija». Anim. ser. 12.sērija.
8.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 4.sērija.

9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 1. – 3.sērija.
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
17.00 «Galaktikas meklējumos». Komēdija. 1999.g.
19.50 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Megamainds». Anim. f. 2010.g.
21.30 «Karaļa vārdā: Stāsts par iebrukumu pazemē».
Drāma. 2007.g.
0.05 «Sveiciens no piekrastes». Rom. kom. 2007.g.
2.25 «Džese Stouns: Nāve Paradīzē». Kriminālfilma. 2006.g.
3.55 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 10.sērija.

23. septembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 8.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!» (ar subt.).
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 18.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 87.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00 «Zeme no putna lidojuma» (ar subt.). Dok. ser. 7.sērija.
12.00 Dievkalpojums (ar subt.).
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds» (ar subt.).*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš».
16.55  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 10.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province» (ar subt.). “Klusā dzīve”.
18.50  «Sapņu viesnīca: Čhīanmai» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Bermudu trīsstūris Ziemeļjūrā» (ar subt.).
Spriedzes filma. 2011.g.
0.15 Nakts ziņas.
0.25  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). Detektīvseriāls. 3.sērija.

TV programma
Jelgavas 1. ģimnāzija organizē Talantu
akadēmiju latviešu valodā un literatūrā
Jelgavas skolu jauniešiem
Dalībnieki: visu Jelgavas skolu 7. un 10. klašu skolēni
(nākamajā gadā dalībnieku loks tiks paplašināts).
Nodarbību laiks: katra otrā mēneša sestdiena no plkst.10
līdz 12.30.
Nodarbību vieta: Jelgavas 1. ģimnāzija, 202. un 315.
kabinets.
Talantu akadēmija piedāvā daudzpusīgi, atraktīvi pilnveidot
un padziļināt skolēnu zināšanas, prasmes latviešu valodā
un literatūrā, izpratni par kultūras un mākslas procesiem
Jelgavā un Latvijā kopumā.
Talantu akadēmija piedāvā daudzveidīgas mācību
formas:
• lekcijas, seminārus, diskusijas;
• tikšanās ar radošām personībām;
• radošās darbnīcas;
• teātra izrāžu, muzeju, kino, citu kultūras iestāžu
apmeklējumus;
• ekskursijas;
• radošās rakstīšanas nodarbības;
• lasīšanas stundas;
• publikāciju veidošanu medijiem u.c.
Talantu akadēmija dos skolēniem iespēju savus sasniegumus prezentēt pilsētas auditorijai.
Talantu akadēmijas nodarbību laiki 1. semestrī
Mēnesis

Datums

Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

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

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 11.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 164.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 5. un 6.sērija.
7.35 «Leons». Anim. ser. 10.sērija.
7.50 «Gormiti 2». Anim. ser. 5.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 4. un 5.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Simpsoni 22». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.55 «Megamainds». ASV animācijas filma. 2010.g.
15.50 «Pūķa sirds 2». ASV piedzīvojumu filma. 2000.g.
17.35 «Neiespējamā misija 4».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «X cilvēki: pēdējā sadursme». Fantastikas filma. 2006.g.
22.00 «Pēdējais cīnītājs». ASV un Izraēlas trilleris. 2000.g.
24.00 «Jo vairāk, jo labāk». ASV komēdija. 2007.g.
1.40 «Džese Stouns: Nakts brauciens». Kriminālf. 2006.g.
3.20 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 11.sērija.
4.00 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 5. un 6.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Ir atvērta otrā «ELIĒR International» pārstāvniecība Jelgavā, Elektrības ielā 5a, modes nama «TĒMA» 2. stāvā.
Pārstāvniecība piedāvā iepazīties ar augsti organisko dūņu produkciju «ELIĒR», ražotu Latvijā. Kosmētikas līnijas
ražošanā tiek izmantotas unikālas Peloid Complex® dūņas, kuras veidojušās 8 – 10 milj. gadu laikā karsta alās
Latvijas teritorijā, sadaloties floras un faunas elementiem. Šāda atradne ir vienīgā pasaulē. Peloid Complex® dūņas
satur vairāk nekā 800 bioloģiski aktīvas organiskās vielas.
Pārstāvniecība:
1. organizē produktu prezentācijas jebkurā interesentiem vēlamā darba laikā, iepriekš piesakoties;
2. sniedz konsultācijas par iespējām kļūt par «ELIĒR» kluba biedru un pastāvīgo produktu lietotāju;
3. piedāvā iespēju darboties «ELIĒR International» starptautiskā projektā;
4. «ELIĒR» kluba biedriem organizē bezmaksas apmācību seminārus;
5. rīko «ELIĒR» pirts pasākumus un sarunas par veselīgu dzīvesveidu ar «ELIĒR» produktiem.
Pārstāvniecības jaunumiem var sekot līdzi internetā: www.draugiem.lv/elierjelgava.
Darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.11 līdz 18; piektdienās no plkst.11 līdz 17; sestdienās no
plkst.12 līdz 14; svētdienas, pirmdienas – brīvs.
Kontaktinformācija: Elektrības iela 5a, Jelgava, modes nams «TĒMA», 2. stāvs (izmantot zvana pogu durvju kreisajā
pusē); e-pasts: elier.pirtis@gmail.com; tālrunis 29472187 (Inese), 29742421 (Sanita), 28379349 (Irina).
Visiem tiem, kuriem pāri 60!
Grāmatnīcā «Globuss» Jelgavā, Katoļu ielā 18 (tirdzniecības centrā «Vivo centrs»), ar 10. septembri tiek izsludinātas
regulāras pensionāru atlaižu dienas – tās ir pirmdienas.
Katru nedēļu pirmdienā aicinām visus grāmatmīļus, kuriem pāri 60, iegādāties pie mums grāmatas, kancelejas preces,
preces bērniem ar īpašām atlaidēm.
Šīs īpašās atlaides katru mēnesi mainīsies, un tās noteiks paši pensionāri, atklāti un pašrocīgi izlozējot mēneša atlaidi
veikalā. Iespējamās atlaides – no 10 līdz pat 25%.
Informējam, ka šī mēneša atlaide pensionāriem pirmdienās, 17. un 24. septembrī, ir noteikta 20% apmērā. Atlaides
nesummējas un netiek piemērotas speciālajiem piedāvājumiem.

No plkst.10 līdz 12.30

Centrs «Zelta aplis» Lielajā ielā 32 aicina tevi uz bezmaksas nodarbību «Eko klase» 11. septembrī plkst.18.
Kāpēc dzīvot «zaļi» ir labāk?
Tikšanās reizē stāstīsim:
• kāpēc ir vērts aizdomāties pat par pavisam ikdienišķām lietām – kādu kosmētiku lietojam, kā un ar ko uzkopjam
savu mājokli, tuvāko apkārtni;
• kāds kaitējums var rasties mums un mūsu bērniem, ģimenei, lietojot «parastus» ķīmiskos līdzekļus;
• kā tas ietekmē mūsu veselību, kāda ir saistība ar slimību, t.sk. alerģijas rašanās cēloņiem;
• skaidrosim, kā atšķirt un izvēlēties ekoloģiskas preces;
• tas ir izdevīgi vai dārgi? Mūsu ieteikumi, kā, dzīvojot «zaļi», vari būt ekonomisks un ietaupīt. Vai un kā varam ietaupīt,
mainot savus ieradumus.

Aicina darbā

Lūgums iepriekš pieteikties: tālrunis 26818683 vai 20239199; e-pasts: info@cza.lv

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

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

Par projekta konkursu 2012. gadam (II kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2012. gadam
(II kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem,
kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu:
programmas finansējuma fonda līdzekļi var tikt piešķirti biedrību un nodibinājumu (turpmāk – organizācija) projektiem, kuri:
1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. paredz remonta, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādi sabiedrisku objektu būvdarbiem (telpas, aprīkojums, biroja
mēbeles) organizācijas darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. īsteno sociālu programmu,
5. īsteno pašvaldības deleģēto funkciju,
6. nepieciešami administratīvajiem izdevumiem, ja tie deleģēti organizācijas darbības nodrošināšanai mērķprogrammu
īstenošanai;
programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas pro
grammas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu vai pašfinansējumu.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Lapsa virtuvē 2».
10.30 «Starpnieks 2». 15. un 16.sērija.
12.25 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 10.sērija.
13.25 «Ekstrēms tuvplānā».
14.20 «Trīs māsas». ASV seriāls. 3.sērija.
15.20 «Randiņfiilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
17.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 6.sērija.
18.00 «Trauma». ASV seriāls. 4.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4». 1.sērija.
24.00 «Brāļi». ASV drāma. 2009.g.
1.55 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 10.sērija.
2.45 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Starpnieks 2». Seriāls. 15. un 16.sērija.
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Laiks

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.15 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Francija.*
15.15 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
15.30 «Lai dzīvo gardemarīni!» (ar subt.). Krievijas
piedzīvojumu filma. 1991.g. 1. un 2.sērija.
17.35 «SeMS. Laboratorija».
18.05 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dok. f. 4.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Likteņa šķēps». Mistikas drāma. 2007.g. 1.sērija.
21.10  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 13.sērija.
22.00  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 2.sērija.
23.05 «Motociklisti».*
23.35  «Atmaksa». Lielbritānijas traģikomēdija. 2006.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domē, Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131. kab.,
līdz 28.09.2012. plkst.14.30 slēgtā aploksnē. Katrs projekts jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 28.09.2012.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 29.10.2012.

Jelgavas novada pašvaldība izsludina
konkursu uz Elejas pagasta pārvaldes
kultūras darba organizatora amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļā, 406. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63024658.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 21. septembris.

Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas vai izmantojot veidlapu «Projekta
pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kura publicēta Jelgavas pilsētas domes mājas lapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu vai saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā (131. kabinets) Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Konsultācijas par projektu sagatavošanu un iesniegšanu – pie Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas komisijas sekretāres M.Čanižas, tālrunis 63005508.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Saulītes rakari»
uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma grupās
ar latviešu valodas apmācību:
• slidotapmācība no 4 gadu vecuma Jelgavas ledus hallē;
• boulings un bērnu joga no 3 gadu vecuma.
Interešu izglītība no 3 gadu vecuma:
• vizuālā māksla;
• keramikas pulciņš;
• floristikas pulciņš;
•Atbalsta dienests: logopēds.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālruņi uzziņām: 29379286, 22319986.
Mājas lapa: www.saulitesrakari.lv
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Kultūras pasākumi
 13. septembrī pulksten 18 – ekskursija pa Lielo ielu vēsturnieka Andra Tomašūna
vadībā. Iespēja uzzināt, ko daudzus gadus slēpusi Lielā iela un ko par seno Jelgavu stāsta
nesenie atklājumi. Dalības maksa ekskursijā pieaugušajiem – Ls 1; skolēniem – Ls 0,50;
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (biļešu iegāde – Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa kasē). Tūrisma centrs dalību ekskursijā lūdz iepriekš pieteikt pa tālruni
63005447 (ekskursijas sākums – Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. septembrī pulksten 9 – Latvijas Republikas pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem – 153. Ziedu nolikšana (pie J.Čakstes pieminekļa).
 14. septembrī pulksten 18 – Ojāra Vācieša dzejas vakars «Es ļoti stipri
klusām saucu tevi». Piedalīsies O.Vācieša memoriālā muzeja direktore Ieva Ķīse
ar nelielu daļu no muzeja kolekcijas un O.Vācieša balss ierakstiem. Muzicēs
un dzeju lasīs jaunieši no Spīdolas ģimnāzijas radošās apvienības «Pēdējā minūte». Ieejas maksa – Ls 2,50 pieaugušajiem; Ls 1 skolēniem, studentiem un
pensionāriem (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. septembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde B.Būza
«Sievietes, sievietes...». Komēdija 2 daļās. Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 15. un 29. septembrī pulksten 15 – ekskursijas pa Jelgavu un apkārtni – ievērojamu objektu apskate un interesantu faktu atklāšana gida pavadībā. Sīkāka informācija
– Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā, tālrunis 63005447; www.visit.jelgava.lv.
 15. septembrī pulksten 16 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces
Vinetas Sareikas koncerts (pārcelts no 24. marta). Programmā: A.Vivaldi «Gadalaiki», F.Šūberta Otrā simfonija, A.Šnelcers «A Freak in Burbank». Diriģents
N.Šnē. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 16. septembrī pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības dzejas un dziesmas
svētki Jelgavā. Programmā A.Altmaņa dziesmas, dzejnieku kluba «Pieskāriens»
dalībnieku dzeja un «Zemgales vācelītes 2012» atvēršanas svētki. Koncertā
piedalās vokālie ansambļi «Madara», «Guns», «Rotiņa», «Rūta» un jauktais
koris «Līga». Ieeja – bez maksas (Mazajā zālē).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

«Vecmammas darbi
skolai bija par smalku»
Ādolfa Alunāna
mazmazmeita
Dainora Juchnevičiūte-Vaivadiene (no kreisās)
demonstrē savas
vecmāmiņas
Ādolfa meitas
Zuzannas darināto tējkannas
sildītāju. Šis un
vēl citi Zuzannas
rokdarbi uz Jelgavu atceļojuši
Dainoras busiņā
no Lietuvas un
līdz 17. oktobrim apskatāmi
Ā.Alunāna muzejā.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 13. septembrī no pulksten 10 līdz 17, 14. septembrī no pulksten 10 līdz
15 – rudens ražas izstāde «Rudentiņš – bagāts vīrs» (paaudžu dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 21. septembrī pulksten 15 – Ģederta Eliasa 125 gadu atcerei veltītās gleznu
izstādes atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. septembrim – llzes Pauliņas gleznu izstāde «Klātbūtne». Ieejas
maksa – Ls 0,80 pieaugušajiem; Ls 0,40 skolēniem (Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

Uzvaras parkā vieno tehnika
Nedēļas nogalē
Uzvaras parkā
pulcējās tie,
kam tīk tehnika
– roboti, retro
auto, motocikli,
metālapstrādes
iekārtas –, jo šeit
norisinājās Metāla svētki. Organizatori lēš, ka tie
šogad pulcējuši
krietni kuplāku
skaitu apmeklētāju, jo īpaši
daudz ģimeņu ar
bērniem. Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas valdes priekšsēdētājs
Vilnis Rantiņš atzīst: «Rosība notiek. Prieks, kad redzi, kā jauniešiem iedegas acis,
ja iedod palodēt, sametināt. Tā ir vērtība – ieinteresēt jauniešus tehniskās zinātnēs,
tas ir primārais šo svētku uzdevums.»
Liela aktivitāte
Metāla svētkos
bija vērojama pie
teltīm, kur skolēni
varēja paši darboties. Tostarp pie
amatu, izglītības
un kultūras centra
«Baltā pils» telts,
kur klātesošajiem
tika dota iespēja
darboties lodēšanas radošajā darbnīcā. Skolēniem
tas patika, un viņi
atzīst, ka labprāt
ko tādu darītu arī
pulciņā pēc skolas.

 Ilze Knusle-Jankevica

Līdz 17. oktobrim Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā
apskatāma Latvijas teātra
tēva meitas Zuzannas rokdarbu izstāde «No Zuzannas
Stašienes (Alunānes) rokdarbu pūra». «Man gan rokdarbi
pie sirds negāja, jo biju tāda
emancipēta sieviete – nekādu
rokdarbu, nekādas virtuves.
Un, kad skolā vajadzēja ko
tamborēt, adīt vai šūt, nesu
mammas darbus. Vecmammas darbus nest nevarēju
– tie bija pārāk smalki un
uzreiz mani nodotu,» stāsta
Zuzannas mazmeita Dainora
Juchnevičiūte-Vaivadiene.
Dainoras un Ā.Alunāna muzeja sadarbība aizsākās pirms gada, kad, kā
saka muzeja vadītāja Maija Matisa, kā
no debesīm nokrita teātra tēva radiniece
– mazmazmeita. «Mēs par to ļoti priecājamies, jo līdz šim mums nebija neviena
Alunānu dzimtas radinieka, ar ko draudzēties,» tā M.Matisa, atzīstot, ka arī
muzejnieku zināšanās par šo dzimtu ir
daudz caurumu. «Par tā laika sadzīvi
zinām visai maz, tikai tik, cik lasīts. Tā
mēs uzzinājām, ka pie baltā galdiņa,
kas ir viens no ievērojamākajiem muzeja eksponātiem, Dainora ir rakstījusi,
ka Ādolfa meita Emīlija ģimenē tika
saukta par Mīlu. Tāpat mums ir bildes,
kurās redzamos cilvēkus nepazīstam,
bet Dainora apskatās un nosaka: tas ir
tas, tas ir tas,» stāsta muzeja vadītāja.
Viņa piebilst, ka ir arī ieceres nākotnē
– tuvākā varētu būt kopīga Ādolfa
Alunāna dzimšanas dienas svinēšana
11. oktobrī, bet tālākā – grāmata par
Alunānu dzimtu.

Mātes meitām dāvināja lakatus

Viens no izstādes eksponātiem ir plecu
lakats, kas glabājies muzejā. To vienai
Līdz ar Metāla
no savām piecām meitām par piemiņu
svētkiem Uzvaras
uzdāvinājusi Ādolfa sieva, bet tāds lakats
parku papildināvai plecu šalle bija katrai meitai. «Manai
jušas trīs jaunas
vecmammai bija sarkans, bet mammiņai
metāla skulptūras, – zaļš,» atceras Dainora, piebilstot, ka
kas tapušas metāl- tas, ka māte meitai dāvina lakatu vai
mākslas simpozija šalli, kļuvis par tradīciju ģimenē, jo
«Otrā elpa» gaitā,
Ādolfa sieva visām meitām iemācījusi
– «Vēja zieds»,
rokdarbus.
«Parka puķe» un
No Zuzannas pūra lādes uz Jelgavu
«Sidraba šalkoņa». atvesti dažādi izšuvumi, tamborējumi
Tās parkā «dzīvos» un citi rokdarbi, kas tolaik plaši lietoti
līdz pavasarim,
sadzīvē un lielākoties bijuši daļa no
bet vēlāk Estētikas gultasveļas. «Kad gultasveļa nolietokomisija lems par
jās, mammiņa rokdarbus izgrieza un
to izvietošanu
salika kastē. Kad viņa nomira, es visu
pilsētas vidē. Simpozija mākslinieciskais vadītājs Kārlis Īle atzīst: «Mazliet pietrūka kārtoju un to atradu, un tagad šie darlaika, taču skulptūras ir izdevušās interesantas, katra ar savu knifiņu.» Jāpiebilst,
biņi atgriezušies mājās,» tā Dainora.
ka skulptūras līdz ar tumsu izgaismojas.
Foto: Ivars Veiliņš Tiesa, Zuzanna pati mājā, kur ierīkots

Ā.Alunāna muzejs, nedzīvoja, jo laikā, zini, ka vecmamma ar tevi nerunās,» atkad te mitinājās viņas vecāki, jau bija ceras Dainora. Viņa uzsver, ka Zuzanna
precējusies.
arī vienmēr izdarījusi to, ko solījusi, un
bijusi ļoti strikta un kategoriska: ja kas
Iepazīstas uz aptiekas kāpnēm
patīk, tad patīk, ja nepatīk, tad nepatīk.
Dainoras vecmāmiņa Zuzanna (1884 «Un viņa vienmēr teica, ka negrib, lai tie,
– 1967) dzīvoja un mācījās Jelgavā un kuri viņai nepatīk, nestu viņas zārku,»
te arī iepazinās ar savu nākamo vīru tā Zuzannas mazmeita.
Konstantīnu Staši. «Viņš tolaik studēja
Ģimene 1941. gadā tika izsūtīta uz SiTērbatas universitātē farmāciju un Jel- bīriju un lielākā daļa izstādes eksponātu
gavas aptiekā bija praktikants. Aptiekas – līdz ar viņiem. Sešus gadus vēlāk viīpašnieks bija ievērojis, ka praktikants ņiem izdevās atgriezties, tiesa, nelegāli,
katru dienu iet ārā uz trepītēm, un ar viltotām pasēm. Tieši no tā Zuzanna
prasīja, kas tad tur tāds ir, ko viņš tādu esot visvairāk baidījusies – ka pēc viņas
ieraudzījis. Viņš esot atbildējis, ka te ga- nāves gaismā nāks tas, ka viņa dzīvojusi
rām katru dienu staigājot skaista žīdiete. ar viltotu pasi. «Kad vecmamma nomira,
Tā bija vecmamma, uz kuru viņš katru mēs ar māsu pasē ar ūdeni dzēsām viņas
dienu skatījās,» stāsta Dainora. Viņa uzvārdu un ierakstījām īsto, bet pašu
spriež, ka Konstantīnu varēja samulsi- pasi krietni saņurcījām un nosmērējām
nāt vecmammas tumšās acis. «Ādolfa ar zemi un taukiem, lai tā izskatītos pēc
sieva ir cēlusies no poļiem, kuri sajau- veca cilvēka pases,» atceras Dainora.
kušies gan ar vāciešiem, gan ungāriem.
Domāju, ka no ungāriem ir tās tumšās Mantojusi mākslinieka gēnus
acis, kādas bija gan Zuzannai, gan manai
Dainora ir dzimusi 1934. gadā. No vecmammiņai, gan ir manai māsai. Tikai tētiņa Konstantīna viņa, šķiet, mantojusi
man tādas gaišas,» stāsta Ā.Alunāna mīlestību pret dzīvniekiem un dabu, bet
mazmazmeita.
no vecmāmiņas Zuzannas – mākslinie1908. gadā abi apprecējās un pārcēlās ciskumu. Dainora ir pabeigusi Lietuvas
uz dzīvi Lietuvā. 1909. gada 3. novembrī Mākslas akadēmijas ainavu arhitektus.
piedzima viņu meita Konstance, Daino- «Gribēju studēt tēlniecību, bet tajā gadā
ras māte. Pirmā pasaules kara gados šajā specialitātē neuzņēma. Tad mana
Konstantīnu mobilizēja armijā. Kopā ar skolotāja teica, ka visinteresantākā esot
sievu un meitu viņi dzīvoja Krievijas teri- arhitektūra. Tā nu arī iestājos,» stāsta
torijā un strādāja kara
Alunānu dzimtas pārlauku slimnīcu aptiestāve. Visvairāk viņu
kās. Pēc kara ģimene
esot baidījis eksāmens
atgriezās Viļņā un bija
gleznošanā ar akvapasniedzēji ģimnāzijā.
reļiem, bet krustmāte
Konstantīns mācīja ķīMīla esot Dainoru gan
miju un dabas zinības,
pamācījusi, gan iedevubet Zuzanna – vācu
si savus akvareļus.
valodu. Zuzanna pārD.Juchnevičiūte-Vaivaldīja vācu, latviešu,
vadiene ir Lietuvā zilietuviešu, poļu, krievu
nāma arhitekte un veiun franču valodu. To,
dojusi tādus objektus
ka mājās skanējušas
kā memoriāli, Kauņas
daudzas valodas, atcerātslaukums. Tagad
ras arī Dainora.
viņa plāno ierīkot vecStaši bija lietuvietēva Konstantīna vārdā
šu sabiedriskās dzīves
nosauktu parku.
centrā, Zuzanna darLai gan rokdarbi Daibojās dažādās biedrīnorai netīk, no Alunābās – glāba politiski
niem viņa mantojusi
ieslodzītos, aizstāvēja
tieksmi uz skaisto. «Tā
sieviešu tiesības, kopa
viņa pie mums pēkšņi
lietuviešu tautas māksieradās ar čemodāniem,
lu, poļu laikos organikuros bija Zuzannas
zēja ceļojošo izstādi un aktīvi iestājās rokdarbi. Viņa tos izkrāva, bet pēc
pret alkoholismu. Konstantīns 1939. tam daļu salika atpakaļ čemodānos
gadā kļuva par Viļņas mēru.
un aizbrauca. Bijām nesaprašanā, bet
dažas dienas pirms izstādes atklāšanas
Bērnus nepēra,
Dainora atkal bija klāt ar jau ierāmēbet ar viņiem nerunāja
tiem darbiem, gataviem eksponēšanai,»
Dainora stāsta, ka Zuzanna darba stāsta M.Matisa, piebilstot: «Paskatoties
tikumu mācījusi arī bērniem un mazbēr- uz Dainoru, man tiešām ir skaidrs, kā
niem un bijusi ļoti stingra. «Viņa bija ļoti Ādolfs Alunāns varēja radīt latviešu
pedantiska un stingra. Ja pateica, ka se- teātri. Viņa taču nevienu mirkli nesēž
šos jābūt mājās, tad bija jābūt. Ja nebūsi, mierā!»

Interesanti, ka
Zuzannas māsīca
ir vācu rakstniece
Magda Trota, kuru
latvieši varētu zināt
pēc tādiem darbiem
kā «Triju gredzenu
noslēpums», «Baltais marmora jātnieks», «Nesāpini
manu sirdi» un «Miroņa balss».

