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Pie dabaszinātnēm radinās jau
bērnudārzā

Foto: Krišjānis Grantiņš

 Ritma Gaidamoviča

Lai modinātu interesi
par dabaszinātnēm un
tehniku jau bērnudārza
vecumā, oktobrī pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādēs tiks uzstādītas
īpašas eksperimentu stacijas, kurās darbojoties
bērni varēs novērot, iepazīt un izprast dažādas
fizikālas parādības. Šonedēļ pilsētas bērnudārzu pedagogi vācu lektora
Volfganga Nikela vadībā
apguva, kā strādāt ar
jaunajām stacijām. Vācu
lektors uzsver: «Galvenā
doma – ar šo staciju palīdzību bērniem jau agrīnā
vecumā radīt pozitīvu
attieksmi pret dabaszinību mācīšanos. Ja viņiem
ir interese, rodas lielāka
zinātkāre, vēlme vairāk
izzināt, līdz ar to vēlāk
skolā fizika un ķīmija būs
saistošāka.»
Pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājiem un metodiķiem
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) šonedēļ
notika īpašs seminārs, apgūstot metodiku dabaszinātņu un tehnisku
eksperimentu veikšanai pirmsskolas vecumā «Mācies eksperimentējot». Tās mērķis ir bērnudārzos
veicināt pašorganizētus dabaszinātņu apguves procesus. Metodikas
pamatā ir 20 eksperimentu stacijas,
ar kurām darbojoties bērndārznieki
varēs novērot dažādas fizikālas parādības – centrbēdzes spēku, gaisa
spiedienu, magnētismu.
Vācijā ar šādu metodiku strādā
jau no 2004. gada. Lektors diplomēts psihologs V.Nikels stāsta,

Oktobrī «Vivo
centra» pasta
nodaļu pārcels
uz RAF
 Ilze Knusle-Jankevica

«Latvijas pasts» pieņēmis lēmumu oktobrī 5.
pasta nodaļu, kas atrodas «Vivo centrā», pārcelt uz citām telpām
– turpmāk šī nodaļa atradīsies jaunajā tirdzniecības centrā Pārlielupē «RAF centrs».
«Līdz ar nodaļas pārcelšanu «Vivo centrā»
pasta nodaļas nebūs,»
norāda pasta pārstāve
Agija Tērauda.

Vācu lektors Volfgangs Nikels pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus
iepazīstina ar eksperimentu staciju,
kurā bērni paši var pārbaudīt, kuri
priekšmeti magnetizējas, kuri – ne.
«Skolotājam nav jāskaidro, kas ir
magnētisms. Galvenais, lai bērni
saprastu, ka koks nav magnētisks,
bet metāls – ir,» tā lektors.
ka viens no ieguvumiem ir tas,
ka bērni jau agrīnā vecumā gūst
mācīšanās pieredzi. «Būtiskākais,
ka skolotājs neko nesaka priekšā
– bērniem pašiem ir jāizdomā,
kas tur veicams,» stāsta V.Nikels,
uzsverot, ka, darbojoties stacijās
ar emocijām, bērns gūst pozitīvu
pieredzi par mācīšanos un viņam
gribas uzzināt vēl vairāk. «Līdz ar
to viņam ir radīta pozitīva attieksme
pret mācīšanos un pavisam cits
priekšstats par dabaszinātnēm, ko
mācīs skolā,» tā lektors. Viņš gan
min, ka arī bērnudārzu audzinātājiem priekšā ir liels izaicinājums, jo
jāpārvar aizspriedums, ka dabaszinātnes ir grūtas. «Pedagogiem nav
jāskaidro katra fizikālā parādība,

Policija sūdzību vietā
sāk saņemt pateicības
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde atzīmē savas
pastāvēšanas piekto gadadienu. Kā vienu no būtiskākajiem soļiem policijas attīstībā, kas turklāt sevi ir pilnībā
attaisnojis, Zemgales reģiona pārvaldes vadītājs Haralds
Laidiņš uzskata lēmumu apvienot ceļu policiju un patruļpoliciju, kas ļauj daudz operatīvāk reaģēt uz izsaukumiem.
«Iedzīvotājiem nav svarīgi, vai atbrauc kriminālpolicists,
ceļu policists vai patruļpolicijas darbinieks – viņiem galvenais, lai pāridarītājs tiktu aizturēts,» tā viņš.
H.Laidiņš uzsver, ka sabiedrība
arī ir galvenais policijas darba vērtētājs. To, ka lēmums apvienot abas
nodaļas ir bijis tālredzīgs un pareizs,
apliecina arī statistika: pērn Jelgavas iecirknis «uz karstām pēdām»
atklājis 99 noziedzīgus nodarījumus
un aizturējis 142 personas. 2012.
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gadā šie rādītāji bija līdzīgi: 98
atklāti noziegumi, 140 aizturētas
personas. 2010. un 2011. gadā tie
bija apmēram uz pusi mazāki, un
tas nozīmē, ka policijas darbs ir
bijis efektīvāks un operatīvāks, līdz
ar to samazinot kriminālpolicistu
Turpinājums 3.lpp.
darbu.

to darīs skolā. Pirmsskolas pedagogiem kopā ar bērniem jāiesaistās
izzināšanas procesā. Piemēram,
pētot magnētismu, jāizzina, kādi
materiāli ir magnētiski, kādi – nav,»
tā pasniedzējs.
Uz jautājumu, vai šādas metodikas izmantošana jau ir devusi
rezultātus Vācijā un vai jūtams,
ka jaunieši vairāk izvēlas studēt
dabaszinātnes un inženierzinātnes,
lektors atzīst, ka vēl ir par agru
spriest. «To nevar viennozīmīgi
vērtēt – uzstādītas stacijas, un tagad
visi kļūs par inženieriem. Svarīgāk
ir runāt par mācīšanās procesu, un
noteikti varu apgalvot, ka jauniešiem, kuri strādājuši eksperimentu
stacijās, ir pavisam cita attieksme

pret dabaszinātņu priekšmetu
mācīšanos,» tā pasniedzējs.
Atzinīgi par jauno metodiku
izsakās arī pedagogi, taču viņi
apzinās, ka katra jauna lieta ir arī
izaicinājums. Grūtākais noteikti
būšot neteikt priekšā, nedot uzdevumus, bet gan ļaut bērnam pašam
darboties.
ZRKAC ar uzņēmuma «AKG
Thermotechnik Lettland» finansiālu atbalstu ir ieguvusi piecus
komplektus – katrā 20 eksperimentu stacijas –, no kuriem viens pilns
komplekts tiks izvietots jaunajā Ganību ielas bērnudārzā «Kāpēcīši»,
kur jau rekonstrukcijas laikā ieplānota speciāla nodarbību telpa konstruktīvās domāšanas veicināšanai.

Bet pārējās četras stacijas ZRKAC,
kopā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi
sastādot grafiku, jau oktobrī vadās
pa Jelgavas bērnudārziem dalītā
veidā, ik pēc laika tās mainot.
Jāpiebilst, ka projekts «Mācies
eksperimentējot» ir radīts uz «Miniphanomenta» metodikas bāzes,
ko ZRKAC kopš 2012. gada organizē Jelgavas un citās Latvijas
skolās, skolēniem ļaujot iepazīt 52
eksperimentu stacijas atbilstoši
viņu vecumam. «Mācies eksperimentējot» ir nozīmīgs posms šajā
procesā, kura mērķis ir paaugstināt
inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un
ar tām saistītajā ražošanas procesā
iesaistīto cilvēkresursu potenciāla
pieaugumu Latvijā.

Jelgavā uzlabosies elektroapgāde
 Ilze Knusle-Jankevica

AS «Latvenergo» sākusi Viskaļu apakšstacijas rekonstrukciju, kas ilgs līdz 2018. gada decembrim, investējot tajā
14,65 miljonus eiro. Uzņēmums sola, ka pēc rekonstrukcijas uzlabojumus izjutīs kā iedzīvotāji, tā uzņēmumi – elektroapgāde būs drošāka, modernās iekārtas ļaus operatīvāk reaģēt uz elektrības atslēgumiem. Būtiski uzlabojumi
paredzēti arī elektrotīklos, ko uztur «Sadales tīkli», – šobrīd
tiek izstrādāts elektrotīklu attīstības plāns un iedzīvotāji
un uzņēmēji aicināti iesniegt savus ieteikumus.
«Latvenergo» meitasuzņēmuma
«Latvijas elektriskie tīkli» attīstības
direktors Jānis Kirkovalds uzsver,
ka rekonstrukcijas darbu laikā
elektrības padeve netiks atslēgta
un klientiem nevajadzētu izjust
neērtības. Viņš skaidro: «Viskaļi ir
viena no vecākajām Latvijas apakšstacijām – tā būvēta 1939. gadā.
Toreiz apakšstacijas tika veidotas
pēc citas shēmas, kas nenodrošina

nepārtrauktu elektrības padevi, ja
tiek atslēgts kāds no pieslēgumiem.
Rekonstrukcijas laikā plānots izveidot jaunu apakšstacijas shēmu,
kas ļaus nodrošināt nepārtrauktu
elektrības padevi, tā būs arī kompaktāka, līdz ar to būs iespēja
paplašināt apakšstaciju, ja nākotnē
tas būs nepieciešams.» J.Kirkovalds
piebilst, ka Viskaļu apakšstacijas
iekārtas darbojas vairāk nekā 50

gadus un ir nolietojušās, arī iekārtas balstošās konstrukcijas jau ir
bojātas. Būtiski, ka rekonstrukcijas laikā tiks pārveidota ne tikai
pati apakšstacija un pārvadi tās
teritorijā, bet atjaunota arī skaņu
izolējošā siena ap apakšstaciju, lai
apkārtējo māju iedzīvotājus netraucētu apakšstacijas radītais troksnis.
Kopējās rekonstrukcijas izmaksas ir
14,65 miljoni eiro, un projektā nav
piesaistīti ES līdzekļi.
Viskaļu apakšstacija atrodas
Lietuvas šosejā 27 un nodrošina elektropiegādi lielākajai daļai
Jelgavas pilsētas klientu, kā arī
Jelgavas novadā (Svētē, Zaļeniekos, Platonē, Pēterlaukos, Vircavā,
Mežciemā, Blukās, Vecsvirlaukā,
Dzirniekos, Staļģenē), turklāt tā ir
mezgla apakšstacija, no kuras tiek
nodrošinātas arī starpvalstu saites
ar Lietuvu. Turpinājums 3.lpp.

Lēmums pārcelt šo pasta
nodaļu pieņemts, izvērtējot
klientu plūsmu un pasta nodaļu
noslogojumu. «Pētot klientu
plūsmu, konstatēts, ka 5. pasta nodaļā pasta pakalpojumu
sniegšanas noslogojums ir augstākais pilsētā, savukārt turpat,
dažus kvartālus tālāk, atrodas
cita pasta nodaļa. Tikmēr RAF
rajonā tas nav pietiekams, turklāt arī šīs teritorijas iedzīvotāji
nereti izteikuši vēlmi saņemt
pasta pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai,» skaidro VAS «Latvijas pasts» Ārējo komunikāciju
vadības daļas vadītāja Gundega
Vārpa. Tāpēc pieņemts lēmums
par pasta pakalpojumu sniegšanas izlīdzināšanu, pārceļot 5.
pasta nodaļu uz «RAF centru»
un vienlaikus izveidojot to pēc
jauna moderna koncepta.
Uzņēmums uzskata, ka centra rajonā iedzīvotājiem nebūs
problēmu saņemt pasta pakalpojumus, jo Katoļu ielā atrodas
pasta centrs «Jelgava». «Jelgavas 5. pasta nodaļas klienti galvenokārt ir tirdzniecības centra
«Vivo centrs» apmeklētāji, kuri
līdz ar centra apmeklējumu
iegriežas arī pasta nodaļā, lai
nosūtītu sūtījumu, veiktu kādu
maksājumu, abonētu preses izdevumus vai izmantotu citus pakalpojumus,» vērtē A.Tērauda.
Viņa skaidro, ka 5. pasta nodaļai
nav piesaistīti pastnieki un
netiek veikta sūtījumu piegāde
– šāds modelis pastāv visās
«Latvijas pasta» nodaļās, kas
atrodas tirdzniecības centros,
un tajās klienti sūtījumus var
saņemt pēc pieprasījuma, ja sūtījums attiecīgi ir noformēts, kā
arī nodaļā iznomājot abonenta
kastīti un sūtījumus saņemot
šādā veidā.
Pārceļot pasta nodaļu uz
«RAF centru», tā saglabās savu
nosaukumu – Jelgavas 5. pasta
nodaļa –, un klienti tajā varēs
saņemt visus ierastos pasta
pakalpojumus. Plānots, ka 5.
pasta nodaļa jaunajās telpās
sāks strādāt oktobra pirmajā
pusē, bet precīzs datums vēl
nav zināms.
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viedokļi

Pēc divām nedēļām, 4. oktobrī, Latvijas Republikas pilsoņiem Saeimas vēlēšanās būs jāizšķiras, kam uzticēt
iespēju lemt par valsts attīstību turpmākos četrus gadus. Kopumā Saeimas vēlēšanām reģistrēti 13 partiju
saraksti. Pēc pēdējiem publiskotajiem «Latvijas faktu» un pētījumu centra SKDS datiem, stabili piecu procentu barjeru šobrīd pārvar un Saeimā iekļūs sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa», partija «Vienotība»,
Zaļo un Zemnieku savienība un nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»–«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», tādēļ
piedāvājam iepazīties ar šo četru partiju Zemgales vēlēšanu apgabala līderu viedokļiem par to, kā viņi redz
Zemgales reģiona attīstību un kādas prioritātes ir izvirzījuši darbam Saeimā.
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Vēl 12. Saeimas vēlēšanās kandidē partija «Latvijas attīstībai» (Nr.1 Zemgalē
– Vladimirs Reskājs), partija «Suverenitāte» (Nr.1 Zemgalē – Dainis Grabovskis),
partija «Brīvība, brīvs no bailēm, naida un dusmām» (Nr.1 Zemgalē – Dace Brimemberga), politiskā partija «Izaugsme» (Nr.1 Zemgalē – Aija Jaunmuktāne),
partija «Vienoti Latvijai» (Nr.1 Zemgalē – Aigars Kalvītis), Latvijas reģionu apvienība (Nr.1 Zemgalē – Dainis Liepiņš), Jaunā konservatīvā partija (Nr.1 Zemgalē
– Jānis Tomels), Latvijas krievu savienība (Nr.1 Zemgalē – Ludmila Ušakova),
partija «No sirds Latvijai» (Nr.1 Zemgalē – Aivars Meija).

«Algām virs 1500 eiro neapliekamo «Sekosim, lai pieaugums sociālajā
minimumu nepiemērosim»
budžetā tiktu novirzīts pensijām»
Jānis Reirs, partija
«Vienotība», Saeimas deputāts, Budžeta un finanšu
komisijas priekšsēdētājs
Kā jūs redzat Latvijas reģionu un īpaši Zemgales attīstību?
Latvijas reģionu attīstība vislielākajā mērā ir atkarīga no
mūsu valsts attīstības kopumā.
Taču vienlaikus katram reģionam
ir sava specifika, tādēļ ir vērts
veidot īpašas reģionu atbalsta
programmas. Latgales attīstības
programmas labie rezultāti tam ir
apliecinājums. Lai atbalstītu Zemgales reģiona izaugsmi, «Vienotības» programma paredz izstrādāt
Zemgales reģiona attīstības plānu.
Tas ļaus reģiona attīstību aplūkot
kopumā – valstiskā, nevis nozaru
griezumā. Veidojot šo programmu, tiks apkopots viss valsts,
pašvaldību un Eiropas līdzekļu
ieguldījums, veidojot investīciju
kopbildi. Apkopojot visu nozaru ieguldījumu ceļu kvalitātes, sakaru
infrastruktūras, nodarbinātības
jomā, sociālajā jomā, izglītības
sistēmā, sportā, lauksaimniecībā,
uzņēmējdarbības atbalstā u.c.,
iespējams veidot daudz precīzāku ilgtermiņa attīstības vīziju
Zemgales reģionam atsevišķi
un Latvijai kopumā. Zemgale ir
lepna un turīga Latvijas maizes
klēts, kur vienmēr cieņā ir turēts
godprātīgs darbs un darba tikums.
Tās ir vērtības, ko pārstāvam arī
mēs «Vienotībā».

Augusts Brigmanis,
Zaļo un Zemnieku savienība, centriskās partijas
«Latvijas Zemnieku
savienība» priekšsēdētājs

Kādai, jūsuprāt, jābūt valstī
noteiktajai minimālajai algai
pēc četriem gadiem?
«Vienotības» piedāvājums paredz
nākamajos četros gados ik gadu par
40 eiro paaugstināt minimālo algu,
2018. gadā sasniedzot 480 eiro jeb
aptuveni pusi no plānotā vidējā
atalgojuma tautsaimniecībā. Būtiski ir izskaust «ēnu ekonomiku»
jeb «aplokšņu algu» maksāšanu,
vienlaikus palielinot ienākumus
tām sabiedrības grupām, kurām
palīdzība un atbalsts nepieciešams
visvairāk. Mūsu prioritāte ir nevienlīdzības mazināšana sabiedrībā,
kas panākama, palielinot minimālo
algu un vienlaikus diferencējot ar
nodokli neapliekamo minimumu.
Sākot ar 2015. gadu, plānojam
ieviest progresīvu ar nodokļiem
neapliekamo minimumu. Mazāko
algu saņēmējiem – līdz 500 eiro
– plānojam neapliekamo minimu-

mu pakāpeniski paaugstināt no
110 eiro mēnesī nākamgad līdz
150 eiro 2017. gadā, iedzīvotājiem,
kuru atalgojums pārsniedz 500 eiro
mēnesī, saglabāt šobrīd spēkā esošo
neapliekamā minimuma apjomu
jeb 75 eiro mēnesī, savukārt lielo
algu saņēmējiem, kuru ienākumi
pārsniedz 1500 eiro mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemērot.
Tāpat jau iezīmēts atbalsts daudzbērnu ģimenēm, piedāvājot no 2015.
gada atvieglojumus par apgādājamiem – par trešo un nākamajiem
bērniem – palielināt par 40 eiro.
Cik partiju sarakstu iekļūs
12. Saeimā?
Sabiedrības aptaujas liecina, ka
Saeimas sastāvā būs pārstāvētas
visas 11. Saeimā iekļuvušās partijas
(izņemot Zatlera Reformu partiju,
kura nestartē), kā arī viena no daudzajām jaunizveidotajām partijām.

«Vietējo energoresursu izmantošana
būtiski stimulēs arī nodarbinātību»
Edvīns Šnore, nacionālā
apvienība «Visu Latvijai!»–«Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK», «RigaTV24»
raidījuma vadītājs
Kā jūs redzat Latvijas reģionu un īpaši Zemgales attīstību?
Latvijas reģioniem, galvaspilsētai
un lielajām pilsētām ir jāattīstās
vienmērīgi, tā, lai cilvēki darba
meklējumos nebūtu spiesti migrēt
uz lielajiem centriem vai, vēl sliktāk,
uz ārzemēm. Vados no uzstādījuma,
ka bez Latvijas lauku un mazpilsētu
pilnasinīgas attīstības nebūs arī
latviskas Latvijas, jo tieši reģionos
dzīvo vairums latviešu. Tādēļ reģionālā attīstība līdztekus demogrāfijai
vienmēr ir bijusi nacionālās apvienības prioritāšu galvgalī. Latvijas
laukos un mazpilsētās ir jāsekmē
tādi apstākļi un vide, lai cilvēki tur
varētu pilnvērtīgi dzīvot un strādāt.
Tādēļ atbalstu, piemēram, Romāna Naudiņa ideju par 3 procentu
uzņēmumu ienākuma nodokļa
novirzīšanu pašvaldībām vietējās
uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumiem. Novados, kur uzņēmējdarbība ir vāja vai tās nav vispār,
pašvaldībām būtu jādod iespēja
pašām attīstīt savu uzņēmējdarbību
un radīt darbavietas. Tuvākajā laikā
maksimālas rūpes, manuprāt, jāvelta teritorijām austrumu pierobežā.
Ne tikai tāpēc, ka tur stāvoklis ir
sliktāks nekā citur, bet arī tāpēc,
ka tas ir valsts un visas Eiropas
Savienības drošības jautājums. Kā

vienu no Latvijas reģionu ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem redzu
pakāpenisku pašvaldību pāreju uz
vietējo kurināmo siltuma ražošanai.
Enerģētiskā neatkarība no Krievijas
ne tikai pasargās Latvijas reģionu
patērētājus no neprognozējamiem
cenu lēcieniem, tā stiprinās arī
kopējo valsts drošību. Vietējo energoresursu izmantošana būtiski
stimulēs arī nodarbinātību. Īpaši
tas attiecas uz Zemgali, kur ir bagātīgi kūdras krājumi. Piemēram,
Jelgavas novadā kūdras ieguves
uzņēmums ir lielākais darba devējs.
Ir jāpalielina kūdras loma reģiona
ekonomikā, iegūstot un izmantojot
apkurē kurināmo kūdru. Vēlos
uzsvērt, ka tieši Zemgalē, Lauksaimniecības akadēmijā, kādreiz
sagatavoja inženierus kūdras rūpniecībai. Šo specialitāti tur apguva
arī mans tēvs. Taču nu jau gandrīz
pusgadsimtu Latvijā negatavo kūd-

ras speciālistus. Domāju, ka būtu
vērts apsvērt iespēju LLU atjaunot
šādu speciālistu sagatavošanu. Zemgales galvaspilsētā Jelgavā ir senas
mašīnbūves tradīcijas. Tās būtu jāturpina, vienlaicīgi rūpīgi izvērtējot
potenciālos sadarbības partnerus tā,
lai jelgavnieki kādu dienu nekļūtu
par ķīlniekiem, piemēram, pret
Krievijas tanku ražotājiem noteikto
Rietumu sankciju dēļ.
Kādai, jūsuprāt, jābūt valstī
noteiktajai minimālajai algai
pēc četriem gadiem?
Minimālajai algai pēc četriem
gadiem ir jābūt tādai, lai tēvs un
māte, kuri saņem minimālo algu,
spētu audzināt un skolot vismaz
divus bērnus.
Cik partiju sarakstu iekļūs
12. Saeimā?
Domāju, ka pieci.

Kā jūs redzat Latvijas reģionu un īpaši Zemgales attīstību?
Vienmēr esam iestājušies par
vienmērīgu valsts attīstību, par
Latvijas reģioniem un taisnīgu
valsts resursu sadali. Šobrīd
lielākā daļa valsts un ES investīciju tiek ieguldītas Rīgā, un
tas nav godīgi pret pārējiem
reģioniem. Tādēļ arī turpmāk
mūsu prioritātes būs saistītas
ar atbalstu pašvaldībām, paplašinot viņu iespējas piesaistīt
investīcijas, lai reģionos veidotos
jaunas darbavietas. Jelgava šajā
ziņā ir pozitīvs piemērs, jo šeit,
pateicoties veiksmīgajam pašvaldības darbam, ienāk jauni rūpniecības uzņēmumi un veidojas
darbavietas pakalpojumu nozarē.
ZZS nekad nav bārstījusi skaļus
solījumus bez konkrēta plāna,
kā to realizēt, toties ir stingri
turējusies pie savām pozīcijām,
aizstāvot iedzīvotāju intereses
tādos būtiskos jautājumos kā
subsīdijas lauksaimniekiem, pensiju indeksācija, papildu līdzekļu
piešķiršana veselības aprūpei un
reģionālo ceļu sakārtošana.
Esam panākuši, ka ar 1. oktobri atsāksies pensiju indeksācija.
Arī turpmāk sekosim tam, lai

pieaugums sociālajā budžetā
tiktu izlietots atbilstoši mērķim,
pensionāriem, nevis programmām, kuras jāfinansē no pamatbudžeta. Būtisks ir arī izglītības
piedāvājums reģionos – sākot
no mazajām lauku skolām un
beidzot ar augstskolām, kurām
jābūt pieejamām arī tiem, kuriem nav iespējas mācīties Rīgā.
LLU ir viens no būtiskākajiem
Jelgavas attīstības balstiem šajā
ziņā, nodrošinot jauno speciālistu pieejamību, kā arī zināšanu
pārnesi no augstskolas uz uzņēmumiem.
Savā programmā uzsvaru esam
likuši arī uz atbalsta palielināšanu vietējiem ražotājiem. Iestāsimies par plašāku vietējās
produkcijas izmantošanu skolās,
bērnudārzos un slimnīcās un par
mikrouzņēmumu nodokļa likmes

saglabāšanu deviņu procentu apmērā. Nopietni jāizvērtē arī PVN
samazināšanas iespējas tādiem
pārtikas produktiem kā pašmāju
augļi un dārzeņi.
Kādai, jūsuprāt, jābūt valstī
noteiktajai minimālajai algai
pēc četriem gadiem?
Minimālā alga pēc četriem gadiem reāli varētu būt ap 500 eiro,
bet vairāk jāakcentē neapliekamā
minimuma palielināšana un atvieglojumi par apgādājamajiem.
Cik partiju sarakstu iekļūs
12. Saeimā?
Parlamentā iekļūs līdzšinējās
koalīcijas partijas un «Saskaņa»,
bet, ja būs maza vēlētāju aktivitāte, piecu procentu barjeru varētu
pārvarēt arī kāda no jaunajām
partijām.

«Autoceļu fonda likvidēšana bija kļūda»
Krišjānis Peters, sociāldemokrātiskā partija
«Saskaņa», Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs
Kā jūs redzat Latvijas
reģionu un īpaši Zemgales
attīstību?
Ekonomiskās lejupslīdes laikā budžeta konsolidācija, algu
samazināšana, nodokļu sloga
palielināšana uzņēmējiem – tās
ir bijušas galvenās valsts prioritātes, uzņēmumu un iedzīvotāju
intereses netika ņemtas vērā.
Zemgale ir visaktīvākais lauksaimniecības reģions valstī, pēc
krīzes vērojams rūpniecības
produkcijas pieaugums, palielinās apstrādes rūpniecība,
elektroenerģijas, gāzes un ūdens
apgāde. Lai veicinātu straujāku
uzņēmumu ekonomisko augšupeju, jāveic valsts mērķtiecīgas
un pārdomātas investīcijas,
valstij jākļūst par lielāko pasūtītāju, tādējādi radot iekšējā
tirgus pieprasījumu, jaunas darbavietas. Iedzīvotāju ienākumus
var palielināt, tikai atbalstot ražošanu, tāpēc Zemgalē nepieciešams attīstīt konkurētspējīgas
lauksaimniecības produkcijas
ražošanu, dārzeņkopību, dārzkopību, piensaimniecību un cūkkopību. Izmantojot Zemgales
zinātnes, loģistikas un tehnoloģiskos centrus, jārada jaunas
un modernas tehnoloģijas, kas
sekmētu pārstrādes uzņēmumu
attīstību. Ražošanā, zinātnē
un reģiona attīstībā jāiegulda
daļa no otrā pensiju līmeņa uzkrājumiem, budžeta dotācijas,

kā arī daļa no Latvijas BanParedzu, ka Saeimas vēlēšakas līdzekļiem, kuri vairs nav nās iekļūs pieci politiskie spēki.
nepieciešami lata stabilitātes «Saskaņa» sadarbosies ar ikvieuzturēšanai. Uzskatu, ka Au- nu valstiski domājošu partiju.
toceļu fonda likvidēšana bija
Sagatavoja
kļūda, tas jāatjauno! Piesaistot
Jānis
Kovaļevskis,
papildu finansējumu, ilgtermiņā
foto no personīgā arhīva
varētu plānot ceļu renovāciju,
būvniecību, uzņēmējiem radot
«Jelgavas Vēstnesis»
labvēlīgus priekšnosacījumus
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
un valsts garantijas par valsts
Reģistrācijas apliecības
attīstību kopumā.
Nr. 000703171

Kādai, jūsuprāt, jābūt valstī
noteiktajai minimālajai algai
pēc četriem gadiem?
Radot iespējas uzņēmējiem
paplašināt ražošanu, būs iespējas palielināt algas strādājošajiem, veicināt aizbraukušo
atgriešanos. Vidējai algai un
sociālajām garantijām jābūt tādām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu
dzīvi, nevis izdzīvošanu.
Cik partiju sarakstu iekļūs
12. Saeimā?
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Policija sūdzību vietā
sāk saņemt pateicības
No 1.lpp.

«Izmainot šo praksi, mēs sūdzību vietā sākām saņemt iedzīvotāju pateicības,» tā Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieks.
H.Laidiņš uzsver, ka vissvarīgākais policijas uzdevums ir
iedzīvotāju drošība, bet viena
no prioritātēm pēdējos gados ir
arī narkotiku un kontrabandas
apkarošana. Cīņā ar kontrabandu
pēdējos divarpus gados Jelgavas
iecirknis izņēmis 2350 litrus dīzeļdegvielas, 932 011 cigaretes,
13 980,23 litrus alkohola. Vēl
viena no policijas darba prioritātēm ir korupcijas apkarošana.
Ja 2009. gadā Jelgavas iecirknī
reģistrēti vien trīs kukuļdošanas
gadījumi, tad šogad – jau 14.
«Darbs kukuļdošanas jomā ir ļoti
būtisks, jo kurš gan cienīs pērkamu policistu? Tikai šādā veidā,
cīnoties, mēs varam iegūt sabied-

rības uzticību policijas darbam,»
norāda H.Laidiņš, piebilstot, ka
ļoti rūpīgi tiek izmeklēti arī policistu pārkāpumi.
Izvērtējot piecu gadu darbu,
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieks atzīst, ka šādus rezultātus nebūtu iespējams sasniegt
bez sadarbības partneriem. Svētku reizē Valsts policijas apbalvojumu «Jubilejas Goda zīme «Latvijas Valsts policijai 95»» saņēma
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Paņevežas un
Šauļu reģionu galvenā policijas
komisariāta priekšnieki, savukārt
Goda raksts tika pasniegts pārējo
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes apkalpes teritorijas
pašvaldību vadītājiem, Zemgales
apgabaltiesas priekšsēdētājai Ingunai Preisai un Zemgales tiesu
apgabala virsprokuroram Dainim
Mālmanim.

Jelgavā uzlabosies
elektroapgāde
No 1.lpp.

Tomēr, lai pēc apakšstacijas
rekonstrukcijas ikviens izjustu
uzlabojumus, būtiski ir, kādā
stāvoklī ir elektrotīkli, kas atbild par elektrības piegādi no
apakšstacijas līdz konkrētajam
objektam. «Sadales tīklu» valdes
loceklis Signis Rīns stāsta, ka
šogad uzsākts darbs pie Jelgavas
pilsētas elektrotīklu attīstības
plāna izstrādes, apzinot gan pašvaldības, gan ražošanas uzņēmumu vajadzības, noskaidrojot,
kurās teritorijās nākotnē plānots attīstīt rūpnieciskās teritorijas un ražošanu, kur paredzēti
dzīvojamie rajoni un privātā
apbūve. Plāns tiks pabeigts nākamgad, tad tiks sastādīta tāme
un atkarībā no pieejamā finansējuma uzsākti elektroapgādes
tīkla rekonstrukcijas pasākumi.
Jautājumus un ieteikumus
iedzīvotāji un uzņēmēji var iesniegt, zvanot pa Klientu servisa
bezmaksas tālruni 80200403
vai sūtot jautājumus pa e-pastu
st@sadalestikls.lv.
S.Rīns norāda, ka viena no
problemātiskajām zonām Jelgavā ir RAF rajons – tur atrodas
vairāki ražošanas uzņēmumi,
kuriem nākotnē, visticamāk,
būs nepieciešamas lielākas jaudas. Lai uzlabotu situāciju, uzņēmums RAF apakšstacijā jau
atdalījis elektrolīnijas, kas nodrošina elektropiegādi Jelgavas
pilsētai un Jelgavas novadam,
bet vēl tuvākajos gados plānots
ieguldīt ap 900 000 eiro, lai

rekonstruētu vidējā sprieguma
slēgiekārtas, būtiski paaugstinot elektroapgādes drošumu un
kvalitāti apkārtējiem rūpniecības uzņēmumiem.
Tāpat «Sadales tīkls» šogad
realizē apjomīgu elektroapgādes tīkla drošuma paaugstināšanas projektu, nomainot savu
laiku nokalpojušās kabeļu līnijas aptuveni septiņu kilometru
garumā. Līdz ar to uzlabosies
elektroapgādes kvalitāte Meiju
ceļa, Pulkveža Brieža ielas, Dobeles šosejas, Pasta, Katoļu un
Ausekļa ielas iedzīvotājiem. Vēl
šogad apjomīgi darbi elektroapgādes drošuma paaugstināšanai
plānoti Gaismas un Smilšu ielas
apkārtnē, kur esošās gaisvadu
līnijas 8,7 kilometru garumā
tiks pārbūvētas par kabeļu
līnijām.
S.Rīns prognozē, ka desmit
gadu laikā Jelgavā elektroapgādes tīkls būs rekonstruēts, un
norāda, ka pēc rekonstrukcijas
tīkla kalpošanas mūžs ir 40
– 50 gadi. «Pieprasījums pēc
elektrības nākotnē tikai augs,
jo jau tagad daudzās mājsaimniecībās gandrīz viss darbojas
uz elektrību. Tāpēc ir būtiski,
kādā stāvoklī ir elektrības tīkli
jeb maksas ceļš, pa kuru klientu
iegādātais produkts jeb elektrība pie viņiem nonāk, jo no
šī ceļa ir atkarīga arī produkta
kvalitāte,» skaidro S.Rīns.
Jāpiebilst, ka Jelgavā ir trīs
apakšstacijas: Viskaļos, RAF un
Miezītes rajonā.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atklāj «Gardēžu
vakariņas»

Ar domu ļaut jelgavniekiem iepazīt restorānu kultūru un meklēt jaunas garšas, ģimenes restorāns
«Hercogs» šonedēļ atklāja jaunu pasākumu ciklu – «Gardēžu vakariņas». Pirmajā pasākumā viesiem
vakariņas no rudens veltēm gatavoja Latvijā pazīstami pavāri – Mārtiņš Sirmais, Ēriks Dreibants
un Artūrs Taškāns, kuriem palīdzēja «Hercoga» saimnieks Andris Rūmītis (no kreisās) un Jelgavas
mērs Andris Rāviņš. «Cilvēki iet uz teātri, izglītojas. Gribas, lai līdzīgi būtu ar restorānu. Lai cilvēki
nāk pie mums, nesteidzīgi nobauda interesantus ēdienus,» ideju stāsta A.Rūmītis, uzsverot, ka
ar «Gardēžu vakariņām» vēlas celt restorānu kultūru Jelgavā. Viņš lēš, ka šāds pasākums varētu
notikt reizi mēnesī un katras vakariņas tiks veltītas kādam tematam, piemēram, jūras veltēm, medījumiem. Nākamās «Gardēžu vakariņas», kuras vadīs viņš, notiks 7. oktobrī. Atzinīgi par «Gardēžu
vakariņām» izsakās arī A.Rāviņš, jo, viņaprāt, ikvienam ir noderīgi gūt jaunas zināšanas. «Ēdam
vismaz trīs reizes dienā, turklāt cenšamies labi paēst. Mūsu Amatu vidusskolā tiek gatavoti jaunie
Foto: Krišjānis Grantiņš
pavāri, bet šeit, restorānā, var izglītot ēdājus,» tā A.Rāviņš.

Nākamgad pludmalē glābēju būs vairāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies oficiālā
peldsezona Latvijā, un
arī Lielupes pludmalē
demontēta glābēju mājiņa un bojas. Laipu un
ģērbtuves plānots demontēt mēneša beigās,
bet bērnu rotaļu elementi pludmales teritorijā paliks apmēram līdz
novembrim. Izvērtējot
aizvadīto peldsezonu,
Pašvaldības policija norāda, ka atpūtnieki kļuvuši
atbildīgāki. Vienīgais, uz
ko policijas darbinieki un
glābēji aicina jelgavniekus, ir nelaist bērnus uz
pludmali vienus.
Par to, ka atpūtnieki kļuvuši atbildīgāki, liecina gan glābēju novērojumi, gan statistikas dati – piemēram,
šogad par trešdaļu samazinājies
pludmalē sastādīto administratīvo
pārkāpumu protokolu skaits un
gandrīz par simts – izteikto mutisko
aizrādījumu skaits. Visvairāk bijis

jāaizrāda par smēķēšanu pludmalē
un peldēšanu aiz bojām, lēkšanu no
laipas. Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Reksce informē, ka par smēķēšanu
pludmalē šajā peldsezonā sastādīti
četri administratīvā pārkāpuma
protokoli un izteikti 37 mutiski aizrādījumi, savukārt par pārgalvīgu
uzvedību ūdenī izteikti 35 mutiski
aizrādījumi.
Aizrādījumi izteikti arī par citiem
pārkāpumiem, piemēram, suņu
ievešanu pludmalē, braukšanu ar
velosipēdu pa pludmali, piegružošanu, sēdēšanu uz soliņu atzveltnes
un alkohola lietošanu pludmales
teritorijā. S.Reksce piebilst, ka par
alkohola lietošanu sastādīti arī
divi administratīvā pārkāpuma
protokoli – vienā no gadījumiem
persona par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā tika sodīta atkārtoti
gada laikā. 61 reizi glābēji snieguši
medicīnisko palīdzību, bet traumas
bijušas nelielas – skrāpējumi, sasitumi un tamlīdzīgi.
Jāatgādina, ka nākamgad pludmale tiks atklāta arī Pasta salā,
līdz ar to jelgavniekiem būs vairāk

2014. gada peldsezona Jelgavā
Administratīvā pārkāpuma protokoli – 6
(2013. gadā – 9)
4 – par smēķēšanu pludmalē (1)
2 – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu pludmalē (6)
Mutiski aizrādījumi – 150 (240)
35 – par peldēšanu aiz bojām un lēkšanu no
laipas (36)
22 – par suņu ievešanu pludmales teritorijā (26)
24 – par braukšanu ar velosipēdu pludmales
teritorijā (16)
1 – par pludmales teritorijas piegružošanu (3)
37 – par smēķēšanu pludmales teritorijā (120)
28 – par alkohola lietošanu pludmales teritorijā (39)
3 – par sēdēšanu uz soliņa atzveltnes

iespēju karstajās vasaras dienās
veldzēties pie ūdeņiem. Protams,
palielināsies arī glābēju darba apjoms, tāpēc, lai garantētu drošību
un kārtību, nākamgad glābēju
postenis tiks izvietots arī Pasta
salas pludmalē un par atpūtniekiem
gādās jau četri glābēji. «Aicinām
tomēr vecākus būt atbildīgākiem un
nelaist bērnus vienus uz pludmali
– glābēji nespēj izsekot līdzi katram
bērnam,» tā S.Reksce.
Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst
no 15. maija līdz 15. septembrim.

Satiksmes ielas «Supernetto» pārtaps par «Rimi»;
veikala «Maxima» rekonstrukcija kavējas
 Ligita Vaita

Oktobrī rekonstrukcijai
slēgs Satiksmes ielas
«Supernetto» – mēnesi
vēlāk tas durvis vērs
jau kā «Rimi». Iepriekš
ziņots, ka augusta beigās remontdarbus bija
plānots sākt netālu
esošajā veikalā «Maxima» Meiju ceļā, taču
darbi ir iekavējušies
un veikals strādā bez
izmaiņām.
«Oktobra sākumā «Supernetto» veikals Satiksmes ielā 35 tiks
slēgts uz rekonstrukcijas laiku.
Plānots, ka pārveides darbi ilgs

aptuveni mēnesi un jaunais
«Rimi» lielveikals darbu varēs
sākt novembrī,» informē «Rimi
Latvia» vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Valnere,
apstiprinot, ka pēc pārbūves ēkā
darbosies «Rimi» lielveikals.
Līdz ar veikala pārveidi jelgavniekiem būs arī apmēram
35 jaunas darba vietas. «Līdz
šim «Supernetto» veikals nodrošināja 15 darba vietas, bet
pēc rekonstrukcijas «Rimi»
lielveikalā strādās vairāk nekā
50 darbinieku. Līdz ar to darbu
turpināt būs iespēja gan līdzšinējiem darbiniekiem, gan tiks
radītas jaunas darba vietas,»
norāda uzņēmuma pārstāve,
piebilstot, ka veikals būs slēgts

apmēram mēnesi, bet darbiniekiem būs brīvas aptuveni
divas nedēļas, jo pēc veikala
slēgšanas tas ir jāiztukšo, savukārt pirms darba uzsākšanas
– atkal jāiekārto. «Darbinieki
varēs izvēlēties, vai brīvajā laikā
izmantot iekrāto atvaļinājumu
vai starplaikā pastrādāt kādā
citā «Rimi» lielveikalā,» norāda
D.Valnere.
Uzņēmumā sola, ka turpmāk
«Rimi» piedāvās daudz plašāku
preču klāstu, sevišķu uzmanību
pievēršot svaigās pārtikas piedāvājumam. «Rekonstrukcijas
laikā veikala telpas un iekārtas
tiks modernizētas, turklāt lietderīgāk tiks izmantota un paplašināta arī tirdzniecības zāle,»

skaidro D.Valnere, piebilstot, ka
pārbūves darbi saistīti ar vizuālām pārmaiņām, kā arī jaunu
iekārtu un plauktu uzstādīšanu,
bet ēkas nesošās konstrukcijas
mainītas netiks.
Jāatgādina, ka jūlija beigās Jelgavā tika atklāts otrais
«Rimi» «RAF centrā», līdz ar
to Satiksmes ielā darbosies jau
trešais «Rimi» mūsu pilsētā.
«Rimi» pārstāve norāda, ka
otram «Supernetto» veikalam
Jelgavā nekādas pārmaiņas nav
gaidāmas, tas turpinās darboties, kā ierasts.
Savukārt «Maxima Latvija»
preses pārstāvis Jānis Beseris
informē, ka darbi Meiju ceļa
«Maximā» patiešām iekavējušies

un veikals joprojām strādā bez
izmaiņām. «Patlaban uzņēmuma
un konkrētā veikala vadība joprojām pārskata finansiālos aprēķinus un būvnieku piedāvājumus,
meklējot piemērotāko variantu
rekonstrukcijas veikšanai,» tā
J.Beseris. Viņš pieļauj, ka veikala
rekonstrukciju var nākties atlikt
uz pavasari, taču par to vēl uzņēmums sola informēt atsevišķi.
Vaicāts, vai veikala rekonstrukcijas atlikšana nav saistīta ar
pārmaiņām blakus esošajā «Supernetto», uzņēmuma pārstāvis
uzsver, ka šie lēmumi nav saistīti.
«Par veikala rekonstrukciju bijām
izlēmuši jau iepriekš, un šī kavēšanās nav saistīta ar cita uzņēmuma lēmumiem,» tā viņš.
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Īsi
 28. septembrī pulksten 12 Sporta
hallē Mātera ielā 44a notiks Jelgavas
pilsētas NVO sporta spēles. Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) informē,
ka sportot aicinātas visas Jelgavas
pilsētas NVO, kā arī to ģimenes locekļi,
draugi, atbalstītāji. Sportot var gan
komandā (6 cilvēki), gan individuāli.
Līdz 24. septembrim biedrības tiek
aicinātas pieteikt savu komandu
dalībai SIP Sarmas ielā 4 klātienē vai
aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot
to pa e-pastu zanna.novasa@dome.
jelgava.lv, minot pārstāvēto organizāciju, komandas nosaukumu un grupu
(1. grupā – jaunieši un pieaugušie (no
13 līdz 61 gadam), 2. grupā seniori
(no 62 gadiem)), kā arī dalībniekus
(individuālie sporta spēļu dalībnieki tiks
reģistrēti sacensību dienā). Spēļu nolikums un pieteikuma anketa pieejama
SIP mājas lapā sib.jelgava.lv.
 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka no 22. līdz 28.
septembrim būvobjektā «Satiksmes
termināla apkalpošanai nepieciešamās
ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā»
CBF SIA «Binders» veiks asfaltēšanas
darbus Zemgales prospekta posmā
no Palīdzības līdz Stacijas ielai. Autovadītāji lūgti ievērot izvietotos ceļu
satiksmes organizācijas līdzekļus. Bet
gājējiem šobrīd ceļā no/uz dzelzceļa
staciju slēgta Stacijas iela posmā no
dzelzceļa stacijas līdz gājēju pārejai
pie Pasta ielas rotācijas apļa. Slēgto
posmu iespējams apiet pa Stacijas
parka gājēju celiņu pie Lāčplēša pieminekļa.
 Līdz nedēļas sākumam Jelgavā lēmumu par siltumenerģijas piegādes
un lietošanas līguma pārslēgšanu
ar centralizētās siltumenerģijas
piegādātāju SIA «Fortum Jelgava»
bija pieņēmušas 130 daudzdzīvokļu
mājas jeb 36 procenti no ēkām,
kurām nepieciešama līgumu pārjaunošana. Vēl 98 daudzdzīvokļu mājas
jeb 27 procenti saņēmušas līguma
projektu un šobrīd ir lēmuma pieņemšanas procesā. Jāatgādina: mainoties
likumdošanai, centralizētās apkures
saņēmējiem līdz apkures sezonas
sākumam jāpārslēdz siltumenerģijas
piegādes un lietošanas līgums – to
var izdarīt dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Papildu
informācija par līgumu pārslēgšanu
– pa tālruni 63007055.
 Šonedēļ Ganību ielas posmā
sākušies apgaismojuma izbūves
darbi. Kā norāda pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība», apgaismojums
tiek izbūvēts Ganību ielas posmā no
Atmodas ielas līdz 1. līnijai. Darbi
ilgs apmēram mēnesi, bet to laikā
satiksme netiks ierobežota. Iepirkuma konkursā tiesības veikt šos darbus
ieguva SIA «Kvēle». «Kvēles» piedāvātā
līgumcena bez PVN ir 8900,25 eiro.
Šajā Ganību ielas posmā plānots izbūvēt 18 laternas, kas atradīsies vienā ielas
pusē – vispirms laternas būs vienā ielas
pusē, pēc tam otrā. «Pilsētsaimniecība»
lēmumu par apgaismojuma izbūvi
šajā posmā pieņēma, jo bija saņemtas
vairākas iedzīvotāju sūdzības. Reaģējot
uz tām, tika izvērtēta iespēja izbūvēt
apgaismojumu.
 No 17. līdz 19. septembrim dienas
centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a
Jelgavas Pensionāru biedrība aicina
novērtēt rudens ražas izstādi «Nāk
rudentiņš». 17. septembrī izstāde
apskatāma no pulksten 12 līdz 18; 18.
septembrī – no pulksten 10 līdz 17; 19.
septembrī – no pulksten 10 līdz 14, bet
pulksten 14 šajā dienā plānota izstādes
eksponātu izsole.

Ritma Gaidamoviča

AAS «Baltikums»

(visu veidu apdrošināšana)
pieņem darbā

apdrošināšanas speciālistu(-i) un
apdrošināšanas aģentus(-es)
Jelgavā, vēlams ar priekšzināšanām.
Bez vecuma ierobežojuma.

CV sūtīt pa e-pastu ilze.lapina@baltikums.lv
vai zvanīt pa tālruni 29109982.
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atbildam

Daļa grāvja jāpļauj
arī privātmājas saimniekam
«Dzīvoju privātmājā Cukura ielā, un
man ir 74 gadi. Tā kā pļaušanas darbi
gadu dēļ man padodas arvien grūtāk,
beidzot gribēju noskaidrot, kas tad mūsu
pilsētā īsti skaitās grāvju izpļaušana
un kam tie grāvji jāizpļauj,» «Jelgavas
Vēstnesim» saka Ruta. Nesen grāvis
izpļauts pie viņas mājas Cukura ielā,
un kundze nesaprot, kādēļ zāle nopļauta
tikai grāvja ceļa pusē, bet teritorijā, kas
ir mājas tuvumā, pļāvēji to atstāj.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Aiva Saulīte skaidro, ka
teritorijas uzturēšanu, tostarp īpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu, reglamentē pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas
administratīvās teritorijas labiekārto-

šana un inženierbūvju uzturēšana».
Saskaņā ar noteikumu 3.1. punktu
īpašniekam jānodrošina īpašuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas
kopšana – zāliena nopļaušana (zāles
garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus), atkritumu savākšana, grāvju,
caurteku un ietvju tīrīšana.
«Savukārt 2.6. punktā kā piegulošā
teritorija tiek skaidrota īpašumam blakus esošā publiskā lietošanā esoša ietve
(izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu), grāvis, caurteka vai zāliens
līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā
pieci metri no fiziskas personas vai 10
metri no juridiskas personas zemesgabala robežas,» norāda A.Saulīte.

Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris

VI: «Būtiskāk ir samazināt
putekļu izplatīšanos»

Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicības

Paldies «melnā darba» darītājiem, kas
palīdzēja Baltijas ceļa organizatoriem
«Kā tālaika Latvijas Tautas frontes
(LTF) Jelgavas nodaļu apvienības valdes
loceklis es vēlos pateikties Baltijas ceļa
jubilejas pasākuma organizatoriem – politiski represēto apvienības «Staburadze»
pašreizējai vadībai, pašvaldības iestādei
«Kultūra» un kultūras darba speciālistei
Lolitai Truksnei, pasākumu vadītājai Zaigai Zariņai, kā arī Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejam.
Apmeklējot visus 25. marta, 14. jūnija
un 23. augusta pasākumus, ar pilnu
atbildību varu teikt, ka pēdējos 3 – 5
gados šo pasākumu režija arvien pilnveidojas un šobrīd, manuprāt, ir atrasts
optimālais variants – svinīgs svētbrīdis
Svētbirzē un izglītojošs turpinājums
muzejā.
Taču šajā jubilejas pasākumā bijām
aizmirsuši 1989. gada Baltijas ceļa tiešos
organizatorus, bez kuru «melnā darba»
nebūtu iespējams nodrošināt pa vienam
cilvēkam uz 1,2 metriem šosejas posmā
no Iecavas līdz Codei jeb Baltijas ceļa
posmā, kas bija uzticēts Jelgavas pilsētas un rajona tautfrontiešiem.
1989. gada Baltijas ceļš kardināli
atšķīrās no 1990. – 1991. gada masu
pasākumiem – manefestācijas Daugavmalā 4. maijā, pašvaldību darbinieku
sanāksmes Daugavas stadionā 21. aprīlī,
barikāžu nedēļām un nevardarbīgās
pretošanās kustībām puča dienās 1991.
gadā no 19. līdz 21. augustam.
Vara LPSR juridiski un lielā mērā arī

faktiski bija «vienīgās», «viszinošās»
un «godīgās» partijas iecelto vietējo izpildkomiteju pārziņā. Tajā laikā daudzi
vietējie deputāti jau bija pārgājuši LTF
pozīcijās, taču pārņemt varu juridiski
vēl neuzdrošinājās. Tieši tādēļ Baltijas
ceļu Lietuvā, Igaunijā un Latvijā organizēja pavisam jaunas sabiedriski politiskas organizācijas – «Sajūdis» Lietuvā,
Igaunijas Tautas fronte un Latvijas
Tautas fronte. Tikai pēc Baltijas ceļa
1989. gada decembrī varu pašvaldībās
pārņēma alternatīvās vēlēšanās ievēlētie deputāti un to izveidotās izpildkomitejas, mēri un padomju prezidiji. 1989.
gada 23. augustā nākamais pilsētas
mērs Jānis Bunkšs vēl strādāja par
asistentu Lauksaimniecības akadēmijā,
bet nākamais rajona padomes vadītājs
Andris Rāviņš – par galveno inženieri
kolhozā «Avangards».
LTF Jelgavas organizācijas valdes vārdā izsaku pateicību to dienu notikumu
īstajiem organizētājiem un transporta
nodrošinātājiem, no kuriem vairāki jau
pašlaik ir aizgājuši aizsaulē.
Īpaši gribu pieminēt Oskaru Vizbuli un
viņu vedeklu, Hariju Jordānu, Jāni Krūklīti, Gunāru Preimbergu, Hariju Veģeri,
Jāni Auziņu, Albertu Vilcānu, Ildefonu
Jasenu un Jāzepu Ķivlenieku, Mārtiņu
Kalēju un Albertu Stalidzānu, Juri Veisu,
Imantu Šnepu un Māri Aināru.»

«Šogad Latvijas Bērnu fonds svin
savu 25 gadu jubileju, bet Jelgavas
nodaļa 23. septembrī svinēs 24 gadus.
5. septembrī Jelgavas kultūras namā
notika koncerts un tika pasniegtas sti-

«Esam jauna ģimene, kas dzīvo Platones ielā, Jelgavā. Vēlamies izteikt savu
neapmierinātību, ka mums jādzīvo pie ceļa,
kur regulāri tiek izkaisīts frēzētais asfalts.
Tas, spriežot pēc tā izkaisītāju rīcības, lieti
noder bedrīšu aizlāpīšanai. Bedrītes tiek
aizlāpītas, bet... Mums ir divi mazi bērniņi,
bet frēzētais asfalts ir kaitīgs un, ilgtermiņā
uzturoties tā tuvumā, kancerogēns. Ne velti
Vācijā jebkāda tā izmantošana ir aizliegta
un vācieši frēzēto asfaltu izved no savas
valsts kā kaitīgu vielu. Frēzētā asfalta sastāvā ir, piemēram, naftas produkts bitumena
emulsija, kas, saberzta putekļos, viegli
izplatās gaisā, nonākot plaušās un elpceļos,»
vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta Andris.
Viņš spriež – nelīdz tas, ka Platones ielā
maksimālais atļautais braukšanas ātrums
ir 30 kilometri stundā, kas it kā regulē to, ka
putekļi nepaceļas augstu un nenāk mājās.
«Ātrums nereti tiek pārsniegts, taču arī pie
30 kilometriem stundā vieglie putekļi paceļas kaitīgā augstumā. Varbūt jums ir kāda
ideja, kā ar to varam cīnīties? Varbūt mums
jāsavāc paraksti no Platones iedzīvotājiem,
varbūt jātaisa reportāža, lai jau gadiem
sasāpējušo situāciju mainītu, liekot pašvaldībai mūs sadzirdēt?» tā Andris.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» informē, ka frēzētā
asfalta uzbēršana seguma pastiprināšaPēteris Miļūns nai Platones ielas posmā no Ruļļu līdz
Mednieku ielai veikta 2009. gada vasarā,
savukārt no 2014. gada 23. augusta līdz 10.

«Visas dāvaniņas ir noderīgas gan
skolēniem, gan bērndārzniekiem»
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās jelgavniece
Maija Indriksone, savas ģimenes vārdā
sakot paldies Latvijas Bērnu fondam.
Tāpat viņa vecākus, kam nepieciešama
palīdzība, aicina vērsties fonda Jelgavas nodaļā, kur iespējams saņemt
atbalstu.

Foto: Krišjānis Grantiņš

pendijas piecām Jelgavas ģimenēm, kā
arī dāvanas – kancelejas preces – citiem
jelgavnieku bērniem. Gribu pateikt lielu
paldies Latvijas Bērnu fondam par šo
atbalstu, jo visas dāvaniņas ir noderīgas
gan skolēniem, gan bērndārzniekiem.
Jelgavas nodaļu vada Silvija Dālmane, un viņa aicina ģimenes, kurām ir
nepieciešama palīdzība (apģērbs, apavi)
pirmdienās un ceturtdienās no pulksten
10 līdz 13 vērsties Stacijas ielā 13, iepriekš piesakoties pa tālruni 26702262
(S.Dālmane),» tā M.Indriksone.

Pateicas pašvaldības policistiem
«Vēlos izteikt pateicību Jelgavas Pašvaldības policijas darbiniekiem Ojāram
Princim un Andrejam Mūrniekam par 7. septembrī sniegto atbalstu, palīdzot 1.
grupas invalīdei ar salūzušiem invalīdu ratiņiem nokļūt mājās.»
Kitija Dudare

Lūgums palīdzēt

Meklē aculieciniekus
«Lūdzu atsaukties cilvēkus, kas 30. augustā ap pulksten 11.45 – 11.50 bija SIA
«Flora» rajonā Tērvetes ielā un dzirdēja sievietes izmisušos kliedzienus, jo viņai
uzbruka SIA «Flora» sargsuns – vilks,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta jelgavniece
Aina no Spāru ielas. Viņa būs ļoti pateicīga, ja atsauksies negadījuma liecinieki
– lūgums zvanīt pa tālruni 29959603.

septembrim tiek veikta atkārtota frēzētā
asfalta uzbēršana un blietēšana, jo vecais
segums vietām ir nolietojies. Minēto tehnoloģiju – frēzēto asfaltu kā ceļa dilumkārtas
atjaunošanas materiālu – izmanto arī citās
Latvijas pilsētās, piemēram, Cēsīs, Dobelē,
Bauskā. ««Pilsētsaimniecība» sazinājās ar
Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības
fakultātes speciālistiem, kuri norādīja, ka
nofrēzētā asfalta izmantošana ceļu seguma
pastiprināšanai un atjaunošanai ir pieļaujama un ceļu būvē izmantojama tehnoloģija.
Tiesa, Platones ielas frēzētā asfalta posmu
no Mednieku līdz Liepājas ielai 2015. gadā
plānots apstrādāt ar atputekļojošo vielu,
lai absorbētu putekļus, kas veidojas sausā
laikā. 2015. gada budžeta pieprasījumā arī
tiks iekļauta Platones ielas posma no Ruļļu
ielas līdz Mednieku ielai divkārtu virsmas
apstrāde ar sīkšķembām un emulsiju,»
informē «Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods skaidro, ka Jelgavas pilsētā ielu remontos iegūto nofrēzēto
asfaltu izmanto otrreiz grantēto ceļu uzturēšanai, tā samazinot bedru daudzumu, un
darbi tiek veikti vasarā, lai segums labāk
sablietētos. Tā kā šajos darbos izmantotais
asfalts ir 10 – 20 gadus vecs, bitumena atlikums tajā ir samazinājies un masu pārsvarā
veido asfaltmasas sastāvdaļas – šķembas.
«Pilsētā otrreizējais materiāls ielu seguma uzlabošanai tiek pielietots jau desmit
gadus, un iedzīvotāju atsauksmes ir biju-

šas pozitīvas. Taču, ņemot vērā bažas par
minēto darbu iespējamo kaitējumu, aicinu
konkrētu ielu iedzīvotājus vērsties pašvaldībā, lai šādi ielu uzturēšanas darbi tajās
turpmāk netiktu plānoti,» tā J.Strods.
Jāpiebilst, ka frēzētā asfalta iespējamais
kaitīgums vai, gluži pretēji, nekaitīgums
ir Veselības inspekcijas kompetencē, un,
kā norāda Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības nodaļas higiēnas ārste Maija
Šnepste, inspekcijas rīcībā nav informācijas par frēzētā asfalta ietekmi uz veselību
– ilgtermiņā vienlīdz kaitīgi veselībai var
būt jebkuri ceļa putekļi. «Uzskatām, ka
šajā gadījumā būtiskāk ir mazināt putekļu izplatīšanos, kas pasliktina dzīves
kvalitāti, radot fizisku diskomfortu, un
ilgtermiņā arī var nelabvēlīgi ietekmēt
veselību. Putekļu daļiņas, mehāniski
nosēžoties uz augšējo elpceļu gļotādām,
izraisa kairinājumu, bet ilgtermiņā – iekaisumu. Visjutīgākie ir bērni, gados veci
cilvēki un cilvēki ar hroniskām elpceļu
un sirds asinsvadu slimībām. Tādējādi,
lai mazinātu putekļu izplatīšanos, ir
nepieciešams apstrādāt ceļa segumu ar
materiāliem, kas mazina putekļu pacelšanos gaisā; ievērot noteiktos ātruma
ierobežojumus, kā arī, ja iespējams,
nepieciešams nodrošināt ātri augošus
aizsargājošus stādījumus, piemēram,
krūmus vai zaļumus, kas aizkavē putekļu
izplatību,» uzsver M.Šnepste.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Lūgums palīdzēt

Vai baltā žiguļa saimniekiem pamodīsies vainas izjūta?
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma Jeļenas
Ogrizko vēstuli, kurā atklāta situācija, kādā
nokļuvusi viņas ģimene. «Rakstu ar cerību,
ka atradīsies liecinieki, ka varbūt šo stāstu
izlasīs tās «nelaimīgās» automašīnas pasažieri un viņiem pamodīsies vainas izjūta.
Mūsdienās jau tas maz ticams, bet, kā saka,
cerība mirst pēdējā.» Vēstulē atspoguļotā
negadījuma aculieciniekus J.Ogrizko lūdz
zvanīt pa tālruni 26767016.
«Manai mātei ir 86 gadi. Viņa savā mūžā
reti vērsās pie ārstiem pēc palīdzības, reti
slimoja. Katru dienu gāja pastaigāties pa
rajonu, kurā dzīvo – tautā saukto «Žukovku». Pastaigājās pa jaunām ietvēm, priecājās par skaistām ielām. Vienā no tādām
dienām – 2014. gada 6. jūnijā – māte gāja
pa Dobeles šosejas gājēju ceļu, kad pretī ceļam ieraudzīja baltu automašīnu «Žigulis».
Auto stāvēja, un nekas neliecināja, ka sāks
braukt. Lai turpinātu ceļu, māte bija spiesta
apiet mašīnu, kura pēkšņi un strauji sākusi
braukt atpakaļgaitā. Rezultātā nogāza māti
un uzbrauca viņai uz kājas.
Automašīnas šoferis pat nepakustējās
no savas vietas, tikai blakussēdētāja manai
mātei piedāvāja aizvest viņu līdz mājām.
Māte, būdama šokā, nejūtot sāpes, piekrita.
Pieņemu, ka autovadītājam nekavējoties

vajadzēja izsaukt ātro palīdzību un policiju. Bet viss aprobežojās ar atvešanu līdz
dzīvesvietai. Māte nosauca viņiem savu
pilnu adresi, bet šie pat nepiepūlējās viņu
pavadīt līdz dzīvoklim. Saviem spēkiem
uzkāpjot līdz 5. stāvam, jau mājās mātei
sākās nežēlīgas sāpes – kāja piepampa vienā
mirklī. Uzreiz izsaucām ātro palīdzību un
policiju.
Pirms ārsta apskates slimnīcā māti par
notikušo iztaujāja policija. Pārdzīvojot sāpes, uztraukumu, stresu, māte parakstīja
dokumentu, kurā bija teikts, ka viņai nav
pretenziju pret pāridarītājiem.
Pēc ārsta apskates kaula lūzums netika
konstatēts, bet trauma bija ļoti smaga. Bija
pieņemts lēmums māti atstāt slimnīcā.
Naivi gaidīju, ka paši vaininieki dos ziņu,
apjautāsies, kā mums iet. Interesanti ir tas,
ka uzbraucēji paši bija gados vecāki cilvēki,
bet žēlastības un kauna viņiem pietrūka!
Savukārt es, kamēr māte gulēja slimnīcā,
mēģināju šo nelaimes gadījumu atrisināt.
Pati aizgāju uz policiju, kur mani nosūtīja uz
612. kabinetu pie izmeklētāja Gailiša kunga. Kabinets bija ciet. Pēc pusotras stundas
gaidīšanas Dežūrdaļā man paziņoja, ka šī
inspektora nav un šodien arī nebūs. Satikties ar viņu man izdevās tikai nākamajā
dienā, un lietu beidzot atsāka.

Pēc sešām ārstēšanas dienām manu māti
izrakstīja no slimnīcas. Kāja neizskatījās
labāk, bija ļoti liela hematoma un brūce.
Turpinājām ārstēties mājās, braucām uz
konsultācijām pie ķirurga poliklīnikā. Tas
maksāja gan naudu, gan laiku. Briesmīgākais tas, ka pēc nekvalificētas ārstniecības
slimnīcā mēs bijām spiesti tur atgriezties ar
komplikācijām. Kļuva vēl sliktāk, un šoreiz
mamma bija slimnīcā divas nedēļas.
Tikmēr policijā tika konstatēts, ka liecinieku nav, ziņu par autovadītāju nav, nekā
nav. Palīdzēt viņi nevar. Mēs esot paši vainīgi, ka mana māte nav iegaumējusi automašīnas numuru un neizsauca policiju uz notikuma vietu. Domāju, ka vecam cilvēkam,
kuram tikko gandrīz laupīja dzīvību, nebija
laika vērot un atcerēties auto numuru, šoka
stāvoklī viņa arī nevarēja izvērtēt notiekošo.
Bija liecinieki, jo tuvumā ir darbnīca. Un
kā ar kamerām, kas ir uzstādītas Jelgavas
pilsētā? Un vai tad mums Jelgavā daudz
baltu žiguļu?
Rezultātā vainīgie nav atrasti, mana
māte ir slima, es – bezizejas stāvoklī. Jelgavas policija lietu ir izbeigusi, vainīgos
neatrada, bet prokuratūrai nodot lietu neredzu jēgu, jo, citiem vārdiem sakot, neticu
pozitīvam rezultātam.
Gājēji, esiet uzmanīgi uz ceļa!»

Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris

26. septembrī –
Olimpiskā diena

Šogad Olimpiskā diena ar moto «Iepazīsties – mini handbols» notiks 26. septembrī.
Jelgavā pulcēšanās – no pulksten 9.30 ZOC,
kad būs svinīga pasākuma atklāšana ar
karoga pacelšanu un himnas atskaņošanu.
Pulksten 10 visi interesenti vienosies kopīgā
rītarosmē – lai gan mērķauditorija ir skolēni un bērnudārzu audzēkņi, tajā aicināts
piedalīties ikviens. Uzreiz pēc rītarosmes
notiks skolu komandu stafetes četrās
vecuma grupās ar handbola elementiem.
Šīs stafetes iekļautas skolēnu spartakiādes
programmā. Ap pulksten 12 paredzēta apbalvošana. Plānots apbalvot arī zīmējumu
un eseju konkursa labāko darbu autorus.
Papildu informācija pieejama mājas lapā
www.olimpiade.lv.

Labākais spēlētājs un treneris

Žurnālistu balsojumā par SMS
credit.lv futbola
Virslīgas sezonas
augusta labāko
spēlētāju atzīts
FK «Jelgava»
vārtsargs Kaspars Ikstens. Viņš ir pirmais
vārtsargs šosezon, kurš žurnālistu balsojumā
atzīts par mēneša labāko spēlētāju. K.Ikstens
augustā sešās spēlēs tika pārspēts tikai vienu
reizi – spēlē pret FS «Metta»/LU bumbu
savos vārtos raidīja FK «Jelgava» kapteinis
Gints Freimanis. Savukārt Latvijas Futbola
federācijas Treneru padomes vērtējumā
labākā trenera balva augustā piešķirta FK
«Jelgava» galvenajam trenerim Vitālijam
Astafjevam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Jelgava – trešā spēcīgākā

Spēka dienā Jelgavā abos spēka punktos
kopā jelgavnieki pievilkušies pie stieņa
2805 reizes, kas ir trešais labākais rezultāts
starp pilsētām. Protams, sacensties ar Rīgu
nespēj neviena pilsēta, bet no otrās vietas
ieguvējas Ventspils mūs šķir vien 11 reizes.
3. sākumskolas spēka punktā pievilkās 173
cilvēki, no kuriem 155 bija vīrieši, bet 18
– sievietes. Uzrādītais rezultāts šajā punktā
ir 1844 reizes, vidējais rezultāts – 32,88
reizes, vīrieša rekords – 41 reize, kas ir arī
Jelgavas rekords, sievietes rekords – 15 reizes. Spēka punktā 6. vidusskolā piedalījās
77 cilvēki – no tiem 72 vīrieši un piecas
sievietes. Kopējais rezultāts šajā punktā
– 961 reize, vidējais rezultāts – 36,15
reizes, rekords kā vīriešiem, tā sievietēm
– 16 reizes.

Jubileju «ieskandinās»
ar futbolu

Šogad Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolai (BJSS) apritēs 60 gadi. Lai gan jubilejas
pasākums plānots novembrī, 20. septembrī
pulksten 10 ZOC notiks starptautisks futbola turnīrs «Jelgavas BJSS 60» 2003. un
2004. gadā dzimušajiem futbolistiem. BJSS
direktors Guntis Malējs informē, ka futbola
turnīrā startēs desmit komandas no Latvijas
un Lietuvas. Jelgavu pārstāvēs gan BJSS
komanda, gan jaunatnes futbola centra
«Jelgava» komanda. Viņš norāda – turnīra
nosaukums atgādina, ka šogad sporta skola
svinēs lielu jubileju, bet citi līdzīgi turnīri un
sacensības par godu šim notikumam nav
plānoti. Pavēle par sporta skolas dibināšanu
parakstīta 1954. gada 1. oktobrī, pirmajā
mācību gadā uzņemot ap 300 audzēkņu.

Airētāji maratonā
Basketbolisti
izaicina
paši
sevi
spēlēs 1. divīzijā
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 20. septembrī, Jelgavā notiks smaiļošanas un
kanoe airēšanas maratons
ar pārskrējieniem. Jelgavā
šādas sacensības notiks pirmo reizi.

Gatavojoties sezonai, pirmajā pārbaudes spēlē BK «Jelgava» ar 87:53 pieveica Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas komandu no Limbažiem. Nākamā
pārbaudes spēle mūsējiem būs 20. septembrī pulksten 17 pret Jonišķu
«Delikatesas» Zemgales Olimpiskajā centrā.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc pusotra mēneša intensīviem treniņiem un pārbaudes
spēles pret Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas komandu
«Limbaži» nosaukts BK «Jelgava» komandas sastāvs, kas
centīsies sasniegt izvirzīto mērķi – iekļūt Latvijas čempionāta
1. divīzijas izslēgšanas spēlēs.
Šajā sezonā BK «Jelgava» trenēs jaunais un perspektīvais treneris no Rīgas
Mārtiņš Gulbis, kurš pirms tam strādāja
komandā «Barons kvartāls». «Esmu ieradies Jelgavā un gatavs strādāt ar milzu
atbildību un lielu entuziasmu. Ticu, ka,
smagi un cītīgi darbojoties, būs iespējams
Jelgavas komandu atgriezt un noturēt
augstā līmenī. Turklāt šī ir pilsēta ar
lielu iedzīvotāju skaitu, daudz basketbola
faniem un entuziastiem, kas seko līdzi
šim sporta veidam. Ļoti pozitīvi, ka šeit
ir piemērota infrastruktūra, lai basketbols attīstītos ļoti labā kvalitātē,» jauno
darbavietu vērtē M.Gulbis. Jāpiebilst, ka
treneru korpusam pievienojies arī bijušais
komandas spēlētājs Gatis Justovičs, kurš
šosezon komandā pildīs galvenā trenera
asistenta pienākumus.
Starpsezonā Jelgavas komandas sastāvu
skārušas vērā ņemamas izmaiņas, un šosezon tā tika būvēta no jauna – komandā
trenējas Kristaps Pļavnieks, Ivars Rihards
Žvīgurs, Salvis Mētra, Agnis Čavars, Dāvis
Geks, Jānis Bērziņš, Uvis Strogonovs,
Toms Bitītis, Oskars Liepiņš un divi leģionāri – lietuvietis Deniss Krestinins un
ukrainis Aleksandrs Kosenkovs.
Nozīmīgu lomu šajā sezonā galvenais tre-

Sporta pasākumi
 20. septembrī pulksten 15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga/Prizma»
(ledus hallē).
 25. septembrī pulksten 14 – UEFA U17 Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle

neris paredz jelgavniekam K.Pļavniekam,
kurš iepriekš pārstāvēja BK «VEF Rīga»,
2013. gadā bija Latvijas U-18 izlases
saspēles vadītājs Eiropas čempionātā un
šovasar pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi Eiropas čempionātā. «Es viņam šajā sezonā
paredzu nozīmīgu lomu komandā, un ar
neatlaidīgu darbu Kristapam ir liela iespēja kļūt par laba līmeņa saspēles vadītāju,»
vērtē M.Gulbis.
Latvijas čempionātu BK «Jelgava» sāks
1. oktobrī ar mājas spēli pret trīskārtējiem
Latvijas čempioniem «VEF Rīga». Jāpiebilst, ka visas mājas spēles 2014./2015.
gada sezonā notiks Zemgales Olimpiskajā
centrā. Mūsu basketbolisti jau aizvadījuši
vienu pārbaudes spēli pret Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas komandu «Limbaži»,
pārliecinoši pieveicot pretiniekus ar 87:53.
Jelgavnieku rindās desmit un vairāk punktus guva pieci basketbolisti. Pirmssezonas
gatavošanos BK «Jelgava» turpinās ar
vairākām pārbaudes spēlēm. Mačs pret
Lietuvas otrās spēcīgākās līgas komandu no
Jonišķiem «Delikatesas» paredzēts Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) 20. septembrī
pulksten 17. Savukārt 27. un 28. septembrī
basketbolisti piedalīsies turnīrā Gulbenē,
kurā startēs četras komandas – BK «Jelgava», «Gulbenes buki» (2. divīzijas komanda), Igaunijas «Valga», kuru trenē latviešu
basketbola speciālists Varis Krūmiņš, un
igauņu komanda no Narvas.
Jāpiebilst, ka šajā sezonā Jelgava tiks
pārstāvēta tikai Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijā – otrajā divīzijā komandas
nebūs.
Jāatgādina, ka pērn BK «Jelgava» sezonu vecākā trenera Mareka Bajāra vadībā
noslēdza 9. vietā un izslēgšanas spēļu kārtā
neiekļuva.
futbolā: Ukraina – Grieķija; 27. septembrī
pulksten 14 – Grieķija – Zviedrija; 30. septembrī pulksten 16 – Ukraina – Zviedrija
(ZOC).
 27. septembrī pulksten 11 – Jelgavas meistarsacīkstes brīvajā cīņā (Sporta
hallē).

Ideja par šādu sacensību rīkošanu
radās ūdens sporta klubam «Barons»
– viņiem gribējās pamainīt vietējo
sacensību klāstu. «Šādas sacensības
Jelgavā notiks pirmo reizi, bet citur
pasaulē maratoni ar pārskrējieniem
notiek bieži, ir arī gan pasaules, gan
Eiropas čempionāts,» norāda kluba
vadītāja Lelde Laure. Arī sportisti šo
ideju vērtē pozitīvi un ir gatavi pārbaudīt savus spēkus. «Es piedalīšos šajās
sacensībās, un mans mērķis ir cīnīties
par uzvaru! Laikam jau sportistam
vienmēr mērķis ir uzvarēt. Ceru uz
labu un augstvērtīgu konkurenci,» tā
smaiļotājs Marks Ozolinkevičs.
Sacensības notiks Lielupē – starts un
finišs būs pludmalē, airēšanas distance ieplānota ap abām (Pils un Pasta)

salām, pārskrējiens būs pa pludmales
teritoriju. Starts – pulksten 12, apbalvošana varētu būt ap pulksten 16.
Sacensības notiks pa vecuma grupām
smaiļošanā un kanoe airēšanā. Atkarībā no vecuma atšķirsies airēšanas
distances garums. Pieaugušie vīrieši
(1995. dzimšanas gads un vecāki) un
juniori (1996. – 1997. dzimšanas gads)
airēs apmēram 22 kilometrus un veiks
vienu pārskrējienu (tas ir apmēram 150
metri), sievietes, juniores un jaunieši
(1998. – 2000. dzimšanas gads), kā arī
sievietes kanoe airētājas (netiks dalītas
pa vecuma grupām) – veiks apmēram
13 kilometrus un vienu pārskrējienu,
jaunietes airēs apmēram 11 kilometrus
bez pārskrējiena.
Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un balvām. L.Laure
norāda, ka pieaugušo grupā (1995. dz.g.
un vecāki) un sieviešu kanoe grupā būs
arī naudas balvas: 1. vietai – 300 eiro, 2.
vietai – 200 eiro, 3. vietai – 100 eiro.
Sacensības organizē Jelgavas ūdens
sporta klubs «Barons» un Jelgavas BJSS
Smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļa
sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Kamēr citi atpūtās,
daži strādāja
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Piedāvā darbu
SIA «Zelta vārpa 7» piedāvā darbu konditoriem(-ēm) (raugu mīklas izstrādājumu
ražošanai). Tālrunis 29780329.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Skolotāju
ielā 8 aicina darbā sociālo pedagogu(-ģi).
Tālrunis 63021897.

Meklē darbu
Meklēju aukles darbu, varu palīdzēt saimniecībā. Tālrunis 28236557.
Kravas furgona vadītājs. Tālrunis 26797681.
Aprūpētāja (51) no Bauskas novada meklē darbu.
Ir sertifikāts un darba pieredze. Iespēja dzīvot uz
vietas un aprūpēt slimnieku. Tālrunis 20659205.
Vīrietis (55) meklē darbu. Varu aprūpēt
vecu cilvēku, ir pieredze, varu dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20418581.
Aprūpētāja (50) meklē darbu, esmu no Bauskas
novada Īslīces pagasta. Ir sertifikāts, varu dzīvot pie
klienta mājās un aprūpēt. Tālrunis 20657807.
Pensionāre, ir pieredze vecu cilvēku aprūpē. Tālrunis 25123171.
Celtnieks ar lielu pieredzi. Tālrunis 28873130.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis – jebkuru darbu. Tālrunis 29870655.
Meklēju apkopējas darbu. Varu pieskatīt
mazu bērnu arī pie sevis mājās. Varu pieskatīt, aprūpēt invalīdu. Tālrunis 28196848.

Pērk
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Senlaiku gleznas, porcelāna izstrādājumus.
T.27166669.
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
140 EUR/t. T.27029553
Ozola briketes 155 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Skaldītu malku. T.20500836
Garāžu RAF. T.25911275

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Izved visu veidu sadzīves tehniku.
T.28262407
Remontdarbu meistars. Visu veidu iekšdarbi, santehnika, elektroinstalācija. T.28861525, Jānis
K.Ustupa autoskola aicina uz bīstamo
kravu kursiem (ADR) – 3. novembrī pl.10.
T.26656604.
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Atjauno vannu emalju T.20605520
Pļauj ar trimmeri. T.28628955
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Mēbeļu dizains un izgatavošana. Virtuves
mēbeles, iebūvējamie sienas skapji, bērnu
laukumiņi. T.25916500, e-pasts: jaunas.
mebeles@gmail.com
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas. Sniedzam
profesionālu juridisko palīdzību. T.27106096

Jelgavas domē sveikti sportisti par panākumiem vasarā – jūnijā, jūlijā un augustā. Te atzīmēti gan peldētāju, airētāju un vieglatlētu sasniegumi Latvijas
mērogā, gan BMX braucēju, airētāja, spēka sporta veidu pārstāvju panākumi
aiz mūsu valsts robežām, gan divu invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba
«Cerība» pārstāvju sniegums Eiropas čempionātā vieglatlētikā invalīdiem.
«Vasarā citi atpūšas, bet citiem jāstrādā. Jūs strādājāt, un darba rezultāti
ir redzami,» sportistus uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis (no kreisās). Par panākumiem vasarā domē sveikta BMX braucēja Vanesa Buldinska (otrā no kreisās), invalīdu sporta un rehabilitācijas
kluba «Cerība» vadītāja Ruta Kļaviņa, airētājs Emīls Budrevics, peldēšanas
trenere Astra Ozoliņa un viņas audzēknis Jevgeņijs Boicovs, kluba «Apolons»
vadītājs Edmunds Jansons un BMX treneris Uldis Balbeks. Daudzi sportisti
uz pasākumu nevarēja ierasties, jo atrodas treniņnometnē, sacensībās vai
strādā un mācās. Vēl sasniegumi vasarā bijuši airētājiem Markam Ozolinkevičam, Arkādijam Jefremovam, Kasparam Eihvaldam un Gatim Prankam,
peldētājai Zanei Tīrumniecei, BMX braucējam Kristenam Krīgeram, kluba
«Cerība» sportistiem Dmitrijam Silovam un Ingrīdai Priedei, kluba «Apolons»
pārstāvim Igoram Semjonovam, vieglatlētei Dacei Šteinertei un cīkstonim
Albertam Jurčenko.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Juridiskais birojs ADEMIDE – līgumi; prasības pieteikumi; uzņēmumu reģistrācija;
SIA pamatkapitāla izteikšana eiro. Raiņa
14, t.29179847; www.ademide.lv
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
VIESTURS DONIKS (1952. g.)
SERGEJS KISĻICINS (1979. g.)
LUDMILA RAGIŅA (1945. g.)
ZOJA LAŠKOVA (1929. g.)
GUNĀRS ZELGALVIS (1943. g.)
ĒRIKS VECUMS-VECO (1940. g.).
Izvadīšana 19.09. plkst.14 Baložu kapsētā.
ANDRIS KOMAROVS (1952. g.).
Izvadīšana 19.09. plkst. 12.00 Bērzu kapsētā.
ZEŅINA TAMUĻONE (1938. g.).
Izvadīšana 18.09. plkst. 15.00 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1887.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 5.sērija.
10.30 «Mīla no pagātnes». Vācijas romantiska drāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Lielā lasīšana».*
13.40 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1887.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 6.sērija.
17.15 «100 krēslu».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 4.sērija.
0.35 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
1.30 ««De facto»».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 22. un 23.sērija.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 24. un 25.sērija.
20.05 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.45 «Lieliskais Baks Hovards». ASV komēdija. 2011.g.
23.25 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.10 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 74.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte». 9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 48.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 51.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 31.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 27. un 28.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Rīta pikniks».
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 4. un 5.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 7.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
23.05 JAUNUMS. «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
0.05 «Bruņinieka stāsts». ASV piedzīvojumu filma.
2.35 «Nekā personīga».
3.25 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 24.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 23. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1888.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 6.sērija.
10.30 «Apiņu vasara». Vācijas melodrāma. 2011.g. (ar subt.).
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.25 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1888.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 7.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Putina apslēptā manta».
Dok.filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.50 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 5.sērija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 24. un 25.sērija.
11.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Sieviete pasaules malā». Dokumentāla filma. 26.sērija.
19.35 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.55 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
23.25 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 2.sērija.
0.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5. un 6.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 71.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Svētceļojums uz Paduju». Vācijas traģikomēdija. 2011.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 13.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 49.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 72.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 52.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 12.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 32.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 7.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 10.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.15 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 4.sērija.
1.15 «Medikopters 2». Seriāls. 7.sērija.
2.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 32.sērija.
3.35 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 25.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 24. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1889.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 7.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Latvija var!»*
12.05 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.35 «Ielas garumā».*
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1889.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 8.sērija.
17.15 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
1.05 «Valdība». Seriāls. 4.sērija.

tv programma
LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.35 «Sieviete pasaules malā». Dokumentāla filma. 26.sērija.
11.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
20.25 «Robotāda». Dokumentāla filma.
20.35 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
21.05 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 21.sērija.
0.25 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.20 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 72.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē». Romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 14.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 50.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 53.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 28.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Juku jukām». Krievijas komēdija. 1995.g.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 33.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 11.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 6. un 7.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
22.40 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 5.sērija.
0.40 «Medikopters 2». Seriāls. 8.sērija.
1.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 33.sērija.
3.10 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 5.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 25. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1890.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 8.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Putina apslēptā manta». Dokumentāla filma (ar subt.).
11.45 ««De facto»».* (ar subt.).
12.25 «Province».* (ar subt.).
12.55 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.25 «Zebra».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Kas te? Es te!»*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1890.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 9.sērija.
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Aizliegtais paņēmiens».*
0.55 «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*

Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.05 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
19.55 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
20.05 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Pieprasījums pēc zemes».
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Uz meža takas».
22.40 «Motociklisti».
23.10 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.40 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 3.sērija. (ar subt.).
0.30 «Autosporta programma nr.1».
1.00 «Tavs auto».*
1.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
2.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 73.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Saldi rūgtā mīlestība». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 51.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 74.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 54.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
22.15 «Dabas stihiju varā 2». Dok.seriāls. 11. un 12.sērija.
23.15 «Ikars». Kanādas spraiga sižeta filma.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Svētceļojums uz Paduju». Vācijas traģikomēdija. 2011.g.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 34.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
11.35 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 55.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
16.55 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 4.sērija.
22.00 «Surogāti». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
23.55 «Kinomānija 6».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.30 «Medikopters 2». Seriāls. 9.sērija.
2.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 34.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 26. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 13.sērija.
9.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 9.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
12.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Kas te? Es te!»*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «100 krēslu».
19.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sapnis par pili. Hercogs Imants».
20.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
0.10 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
1.00 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 13.sērija.
1.50 «Province».* (ar subt.).
2.20 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Igaunijas studentu koncerts.
3.10 «Aculiecinieks».*
3.25 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.05 «Firmas noslēpums».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Motociklisti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Suņa darbs». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.30 «Mana ģimene 4». Seriāls. 11.sērija.
10.00 TIEŠRAIDE. «LOK vingrošanas raidījums».
10.05 «Mana ģimene 4». Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 4». Seriāls. 11. un 12.sērija.

17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 475.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
19.55 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
20.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.35 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 30.sērija.
22.00 «Edisona». ASV krimināldrāma. 2005.g.
23.50 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Lietuvas studentu koncerts.
0.55 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
1.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 74.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Klarisas noslēpums». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 52.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 55.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.55 «Solists». ASV un Lielbritānijas drāma. 2009.g.
2.00 «Dzīvīte».
2.20 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 35.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.35 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.55 «Risks». TV spēle.
8.55 «Medikopters 2». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.00 «Atradējs». ASV seriāls. 12.sērija.
12.05 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
14.05 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.35 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
15.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.10 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
17.15 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā! 2». Latvijas humora raidījums.
21.00 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska komēdija.
23.10 «Nakts bārā «McCool»». ASV kriminālkomēdija.
1.05 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
1.30 «Medikopters 2». Seriāls. 10.sērija.
2.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 35.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 27. septembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
7.05 «Pienene».
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 «Hannija un Nannija». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
13.30 TV PIRMIZRĀDE. ««Teātris.zip» iesaka... Ž.Feido.
«Pie galantās vāverītes»». Dailes teātra izrāde.
16.00 «Sapnis par pili. Hercogs Imants».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Apslēptās valstības».
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Trubadūrs». Operas iestudējums Alvja
Hermaņa režijā (ar subt.). Zalcburgas Operas festivāls 2014.
0.00 «Vinila valdzinājums». Vasaras koncerts Kuldīgā.
2.50 «12. Saeimas vēlēšanas. Diskusija».*
4.25 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.00 «Mīļotā brālis». Romantiska komēdija. 2004.g. (ar subt.).
15.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
18.00 «Kāpēc nabadzība? Pieprasījums pēc zemes».
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
19.00 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Atlant».
21.55 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 25.sērija.
0.30 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
1.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 30.sērija.
2.20 «Imanta–Babīte pietur...»*
3.30 «Motociklisti».*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

Svētdiena, 28. septembris
LTV1

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 75.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 22.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 8.sērija.
12.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 28.sērija.
13.00 «Koko». Francijas komēdija. 2009.g.
15.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.05 «Koko». Francijas komēdija. 2009.g.
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 36.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 4». Kulinārijas šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
11.10 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 6.–8.sērija.
12.45 TV PIRMIZRĀDE. «Leģenda par Džoniju Lingo».
Jaunzēlandes piedzīvojumu filma ģimenei. 2003.g.
14.35 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
16.50 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Pasaka par Despero». ASV un Lielbritānijas animācijas filma.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Rītausma. 2.daļa».
ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2012.g.
23.45 «Leģenda par Džoniju Lingo». Piedzīvojumu filma ģimenei.
1.30 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
2.20 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
3.15 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 36.sērija.
4.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
4.25 «TV3 ziņas».

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
7.05 «Pienene».
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Pārbaudījums». Vācijas komēdija. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 6.sērija. (ar subt.).
23.25 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.20 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
2.35 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Noslēguma koncerts.
4.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. 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 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā». Pārraide no ASV.
12.00 «Zebra».* (ar subt.).

12.15 «Uz meža takas».*
12.45 «Tavs auto».*
13.15 «Autosporta programma nr.1».
13.45 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
14.30 «Apturēt laiku». Vācijas komēdija. 2011.g. (ar subt.).
16.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.45 «Mīļotā brālis». Romantiska komēdija. 2004.g. (ar subt.).
18.35 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Šeit ir Henrijs Pūls». Komiska drāma.
21.20 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.20 ««Ghetto Games»».
22.50 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā». Pārraide no ASV.
0.25 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 3.sērija.
1.30 «Edisona». ASV krimināldrāma. 2005.g.
3.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 30.sērija.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
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9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.55 «Pasaka par Despero». Animācijas filma.
14.50 «Rītausma. 2.daļa». ASV piedzīvojumu fantāzijas melodrāma.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 3.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Zorro leģenda». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.55 «Nolaupītais dēls: Tifanijas Rūbinas stāsts». ASV drāma.
2.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.20 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
4.15 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 37.sērija.

ALFA KURSS
ievads
kristīgajā ticībā

PREZENTĀCIJA
25. septembrī plkst.19.
Jelgavas kristiešu draudzē «Godība»
Dambja ielā 26B
Informācija: www.draugiem.lv/godiba

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 75.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 23.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 12.–14.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.00 «Kods mainīts». Francijas komēdija.
1.50 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
2.35 «LNT brokastis».
3.20 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
4.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 75.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 37.sērija.
5.45 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.50 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.25 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».

«Vārds uzņēmējiem»

Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs uzsāk projekta «Latviešu valodas apguve un
pilnveide pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2014.LV/LV/1/4-1/03) īstenošanu.
Divu mācību gadu periodā 180 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem,
tajā skaitā prioritāri jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, paredzēts nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu
valodu pamata, vidējā un augstā līmenī.
Kursu apjoms – 100 mācību stundas. Kursu noslēgumā 40 studentiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas
prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) vai naturalizācijas eksāmenu.
Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni!
Projekta 1. posmā – 2014./2015. mācību gadā – tiks organizētas 6 mācību grupas mācībām A1, A2, B1, B2, C1
valodas prasmes līmeņos.
Mācību sākums – no 2014. gada 20. oktobra.
Kursiem tiks reģistrēti 90 kandidāti pamata sarakstā un 30 rezerves sarakstā.
Reģistrācija notiks no 29.09.2014. līdz 17.10.2014. rindas kārtībā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33, Jelgavā.
Lūdzam ņemt līdzi personas apliecinošu dokumentu.
Reģistrācijas laiks: pirmdien no pulksten 9 līdz 19.30; otrdien – ceturtdien no pulksten 9 līdz 18;
piektdien no pulksten 9 līdz 15 (pārtraukums no pulksten 13 līdz 14).
Plašāka informācija pa tālruni 63082101, 29222737 vai mājas lapā www.zrkac.lv.
Kontaktpersona – Astra Vanaga, ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja, projekta vadītāja.
Sludinājums «Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!» ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma «Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!»
saturu atbild Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

Rudens andele «Hercogā»

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

SIA «Promiseland» aicina darbā
PVC logu montāžnieku(-ci).
Ja Tev ir šādas prasmes:
• pieredze PVC logu montāžā vai celtniecībā;
• atbildība par padarīto darbu, esi akurāts un precīzs;
• B kategorijas vadītāja apliecība,
Tavi darba pienākumi būs:
• PVC logu demontāžas/montāžas darbi;
• logu ailu apdares darbi.
Darba sākums un ilgums – nekavējoties un ilgtermiņā;
darba vieta – Jelgava; alga – no 550 eiro.

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

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

JAUNIEŠIEM:

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

BĒRNIEM:

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem angļu
valodas grupas tiek veidotas, ņemot vērā bērna zināšanu
līmeni, kā arī vienojoties ar vecākiem individuāli par
norises laikiem. Nodarbības notiek reizi nedēļā (90 min.).
Maksa – 24 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija
pa tālruni 28816925, e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.
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Ja vēlies pieteikties šai vakancei, gaidām no Tevis CV!
Prasības pretendentiem – vidējā profesionālā izglītība
(vēlams celtniecības jomā).
Pieteikties pa e-pastu info@promiseland.lv.

VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs»

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

Slazdukrogs
un divi nami Rīgā

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sestdien – Rudens gadatirgus
 Ritma Gaidamoviča

Pēc divu gadu pārtraukuma
sestdien, 20. septembrī, no
pulksten 9 līdz 15 Hercoga
Jēkaba laukumā notiks Rudens
gadatirgus. Šis ir pēdējais šī
gada lielais tirgus – tajā tiks
piedāvātas rudens dārza veltes,
augļkoki, tulpju sīpoli, kā arī
dažādi amatnieku izstrādājumi.
Paralēli pirkšanai un pārdošanai gaidāma arī plaša kultūras
programma, tostarp Stendera
ziņģu koncerts. Autovadītājiem
jārēķinās, ka tirgus laikā būs
slēgts Krišjāņa Barona ielas
posms no Uzvaras līdz Pasta
ielai.
«Lai gan divus gadus tirgus nevarēja notikt Lielās ielas rekonstrukcijas dēļ, tradīciju
neesam laiduši zudumā. Nedēļu pirms Miķeļdienas jau atkal jelgavniekus aicinām uz
Rudens gadatirgu, kur varēs gan nopirkt ko
galdā ceļamu, gan ko tādu, ar ko rotāties,»
tā pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Santa Sīle. Viņa stāsta, ka
šobrīd pieteikušies vairāk nekā 80 tirgotāji
no dažādām Latvijas vietām, kas piedāvās

Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis līdz ar rudeni
atsāk tematisko tūrisma vakaru
ciklu. 25. septembrī pulksten 18
jelgavnieki gaidīti uz tūrisma
vakaru «Nameisis. Daugavas ekspedīcija». Iespaidos par mēnesi
garo ekspedīciju pa Daugavu ar
liellaivu «Nameisis», kas šovasar
arī ved ekskursijās pa Lielupi un
Driksu, dalīsies ekspedīcijas vadītājs Arvīds Apfelbaums kopā
ar komandu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka liellaivas «Nameisis» komanda deviņu cilvēku
sastāvā maija sākumā devās ekspedīcijā pa
Daugavu. Mēneša laikā komanda mēroja
1005 kilometrus garu ceļu no Daugavas
iztekas Krievijā, Valdaja augstienē, līdz pat
ietekai Baltijas jūrā. Ekspedīcijas noslēgums svinīgi tika atzīmēts Jelgavā šā gada
1. jūnijā, kad liellaiva pa Lielupes ūdeņiem
atkuģoja līdz mūsu pilsētai. Kopš jūlija

liellaiva vizina ekskursantus pa Lielupi un
Driksu apkārt Pasta un Pils salai.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
(JRTC) pārstāve Liene Strazdiņa stāsta,
ka tūrisma vakarā ar aizraujošiem stāstiem
par piedzīvoto un redzēto, kuģojot pa Daugavu Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas
teritorijā, dalīsies ekspedīcijas vadītājs
A.Apfelbaums un viņa komanda. Tūrisma
vakara dalībnieki varēs uzzināt gan par
ekspedīcijas ideju un plānošanas procesu,
gan par ikdienu un sadzīvi liellaivā, gan
par vikingu liecību meklēšanu, kā arī par
interesantiem atgadījumiem ekspedīcijas
gaitā, jo komanda atzīst, ka to bija daudz.
Dalības maksa tematiskajā vakarā – viens
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka vēl joprojām ikvienam ir
iespēja izbraukt ar liellaivu «Nameisis» kapteiņa Aigara Pampes vadībā apkārt Pasta
un Pils salai no piestātnes Jāņa Čakstes
bulvārī. Ja laika apstākļi ļaus, plānots, ka
«Nameisis» pasažierus vizinās līdz pat 11.
novembrim.

Pasākumi pilsētā
 18. septembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 19. septembrī pulksten 16 – piemiņas pasākums pirmā Lietuvas Republikas prezidenta
Antana Smetonas 140. dzimšanas dienā. Programmā: izstādes atklāšana, lekcija par
prezidentu un koncerts (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 23. septembrī pulksten 18 – sezonas atklāšana: «Bēthovens un Liepājas koncerts».
Piedalās Liepājas Simfoniskais orķestris, soliste Ilze Zariņa (vijole). Diriģents Atvars Lakstīgala. Programmā F.Mendelszons-Bartoldi: koncerta uvertīra «Hebridu salas» («Fingala
ala»); V.Šmīdbergs: Astotais Liepājas koncerts vijolei un orķestrim; L.van Bēthovens: Trešā
simfonija Mibemolmažorā op.55. Biļešu cena – € 2; 3; 4 (kultūras namā).
 23. septembrī pulksten 18 – Valsts policijas rīkotais bezmaksas informatīvi izglītojošais
seminārs par narkotisko un psihoaktīvo vielu lietošanas pazīmēm, iemesliem un riska
faktoriem. Uz semināru gaidīti vecāki, pedagogi un citi interesenti. Dalība – bez maksas
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 25. septembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: M.Svīre «Slazdu
krogs un divi nami Rīgā». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3; 3,50; 4,50 (kultūras
namā).
 26. septembrī pulksten 19 – baritona Viktora Kozlitina koncerts «Krievu romances».
Biļešu cena – € 4 (k/n Mazajā zālē).
 27. septembrī pulksten 11 – ekskursija kājām «Dzelzceļš Jelgavā – senāk un tagad».
Pasaules tūrisma dienā aicina iepazīt vienu no tūrisma dzinējspēkiem – dzelzceļu. Ekskursijas laikā dalībnieki viesosies Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, dosies
uz Jelgavas depo, lai apskatītu tvaika lokomotīvi un vēsturiskos vagonus. Pieteikšanās pa
tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 27. septembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Rudentiņš bagāts vīrs!». Ziedu
pušķu, galda dekoru gatavošana no rudens veltēm, Miķeļdienu gaidot. Pieteikšanās pa
tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. septembrī pulksten 13 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra melnā komēdija «Uz kailas
pannas» pēc S.Mrožeka lugu motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem un pensionāriem) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 27. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 28. septembrī pulksten 11 – ekskursija ar autobusu «Jelgavas novada ziemeļpuses
dārgumi». Ekskursijas maršruts vedīs uz Jelgavas novada ziemeļu daļu, lai iepazīstinātu
ar mazāk zināmām, senām un jaunām vietām Valgundes un Kalnciema pagastā. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris

Zinātnieku naktī Jelgavā
«iemirdzēsies» kristāli

medu, maizi, gaļu, sieru, saldumus, dārza
veltes, mājas vīnus. Būs arī mārtiņrožu
stādi, ābeles un bumbieres, tulpju sīpoli.
Tāpat varēs iegādāties kokamatnieku un
keramiķu izstrādājumus, adījumus, rotas,
somas, aksesuārus. «Tirgotāju spektrs un
piedāvājums būs gana plašs, tāpēc ko saistošu atradīs ikviens,» nosaka S.Sīle, piebilstot,
ka šī ir laba iespēja sākt gatavoties ziemai
– varbūt kādam vēl nav papildināti medus
krājumi, bet kāds tīko jaunas vilnas zeķes
vai dūraiņus.
Paralēli tirgum pie Jelgavas kultūras
nama gaidāma arī kultūras programma
ar pašmāju mākslinieku piedalīšanos. Ar
dejām priecēs deju kolektīvi «Rota», «Jaunība», «Lielupe», «Diždancis», «Laipa» un
«Ozolnieki». Bet Jelgavas Ādolfa Alunāna
teātra aktieri sola divus koncertus. Svinot
ievērojamā Baltijas apgaismotāja kurzemnieka Gotharda Frīdriha Stendera 300.
dzimšanas dienu, teātra aktieri uzraus
G.F.Stendera ziņģes, bet otrajā koncertā
skanēs melodijas no Alunāna teātra repertuāra. Kultūras programma – no pulksten
10 līdz 14.
Autovadītājiem jārēķinās, ka 20. septembrī no pulksten 8 līdz 17 būs slēgts
Krišjāņa Barona ielas posms no Uzvaras  Ritma Gaidamoviča
līdz Pasta ielai.

Tornī stāstīs par «Nameiša»
Daugavas ekspedīciju;
«Nameisis» pa Jelgavas ūdeņiem
kursēs līdz 11. novembrim
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

Nākampiektdien, 26. septembrī, no pulksten 16 LLU notiks
tradicionālā Zinātnieku nakts.
Šī gada tēma – «Kristāli», tāpēc universitāte Jelgavas pilī
un fakultātēs pilsētā piedāvās
izzināt, kas ir karstais ledus,
veidot ledus krelles, uzzināt,
kāda nozīme kristāliem ir
būvniecībā, tāpat tiks runāts
par kristāliem medū – tos
varēs aplūkot mikroskopā –,
kā arī apmeklētāji tiks cienāti
ar dzintara tēju. Tas viss būs
iespējams līdz pulksten 21.
Šogad Zinātnieku nakts veltīta kristāliem. Dažādas aktivitātes, kurās
iesaistīti kristāli, gaidāmas sešās LLU
fakultātēs, kuras piedāvās daudzpusīgu
un izzinošu programmu no pulksten 16
līdz 21.
Jau no pulksten 16 jelgavnieki gaidīti
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF)
pasākumā «Pārsteidzošie kristāli pārtikā» Jelgavas pilī. PTF pasniedzēja
Evita Straumīte stāsta, ka piedāvājumā
šogad būs prezentācija par dažādiem
kristāliem pārtikā. Ņemot vērā to, ka
viens no kristāla veidiem ir ledus, šoreiz tiks veikti eksperimenti ar karsto
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ledu, kā arī apmeklētāji kopā ar PTF
pētniekiem varēs veidot ledus krelles.
E.Straumīte norāda, ka eksperimenti
tiks veikti reizi stundā – pulksten 17,
18, 19, 20. Lai rēķinātos ar dalībnieku
skaitu, lielākām grupām vēlams iepriekš pieteikties pie Ingas Baumanes
pa tālruni 26489570.
Lauku inženieru fakultāte (LIF) Akadēmijas ielā 19 no pulksten 16 piedāvās
sajust ainavas daudzšķautņaino būtību.
Proti, šoreiz fakultātes pētnieki aicina
uz ainavu paskatīties no dažādiem skatpunktiem. Līdz šim ierasts, ka ainava tiek
pētīta, izmantojot tikai redzi, taču te tiks
liktas lietā arī sajūtas un skaņa. Pētnieki
uzsver, ka visu nevēlas atklāt, tālab aicina
ciemos pašiem izpētīt, kā tas ir. Savukārt
LIF būvnieki Zinātnieku naktī rādīs ģipša
kristalizācijas procesu un ar dažādām
metodēm testēs ģipša stiprību.
No pulksten 17 interesentus ciemos
gaidīs Lauksaimniecības fakultāte
pētījumu laboratorijā Strazdu ielā 1
(sarkanajā mājā), kur varēs uzzināt visu
par bitēm, medu un kristāliem. «Pastāstīsim visu par medus ieguves procesu,
to veidiem, par to kristalizēšanos, par
medus uzglabāšanu, atsildīšanu, kā
arī iedosim nogaršot gan atsildītu, gan
pārkarsētu, gan krēmveida medu. Un
mikroskopos pētīsim galvenos medus
kristālus,» stāsta pasākuma koordi-

natore Marta Liepniece, piebilstot, ka
šeit tiks pārrunāti arī dažādi mīti un
patiesības par medu.
Arī Tehniskā fakultāte viesus Jāņa
Čakstes bulvārī 5 uzņems no pulksten
17. Tur iecerēti dažādi eksperimenti ar
materiāliem, piemēram, tēraudu, krāsaino metālu, izzinot, kā noteikt to cietību,
kā, termiski apstrādājot, var panākt,
ka materiāls kļūst cietāks. Tur varēs
redzēt, kāds izskatās mīksts materiāls,
kā tas mainās atkarībā no rūdīšanas
vides, un uzzināt citas gudrības.
Kāda izskatās kristāliskā koksne, no
pulksten 17 varēs vērot Meža fakultātes
Kokapstrādes katedrā Dobeles ielā 41.
«Kas rodas, ja kristālus savieno ar koku?
Dzintars! Tāpēc arī šajā vakarā mūsu
uzmanības centrā būs dzintars ar dažādiem eksperimentiem,» stāsta profesors
Uldis Spulle, piebilstot, ka apmeklētāji
tiks cienāti ar īpašo dzintara tēju.
Bet Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte diskusijā un viktorīnā
piedāvā izzināt kristāla noslēpumus
vēsturē un cilvēka dzīvē. Diskusija
Jelgavas pils 288. auditorijā sāksies
pulksten 19.
Jāpiebilst, ka visi Zinātnieku nakts
pasākumi ir bez maksas. Tie PTF,
LIF sāksies pulksten 16, bet pārējās
fakultātēs – pulksten 17 un ilgs līdz
21, izņemot TF, kur aktivitātes būs līdz
pulksten 20.

Seniori savus svētkus svinēs nedēļu;
sāks ar sporta spēlēm Pensionāru biedrībā
 Ritma Gaidamoviča

1. oktobrī tiek svinēta Starptautiskā Veco ļaužu diena, ko ar
dažādiem pasākumiem nedēļas
garumā atzīmēs arī Jelgavā.
Pilsētas pensionāri gaidīti uz
sporta spēlēm, tematiskām sarunām, radošām darbnīcām, uz
bezmaksas notāra konsultāciju
un Senioru dienas koncertu. Pirmais pasākums – jau trešdien,
24. septembrī, kad no pulksten
12 dienas centrā «Sadraudzība»
notiks senioru sporta diena.
«Galvenā Senioru dienas doma ir aicināt
pilsētas pensionārus piekopt veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu. Tieši tāpēc ir gādāts
par daudzveidīgu programmu, lai sev ko
saistošu atrastu ikviens pilsētas seniors,»
saka Pensionāru biedrības vadītāja Brigita
Baškevica. Pirmais Senioru dienas pasākums gaidāms jau trešdien, 24. septembrī.
No pulksten 12 paaudžu dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a pensionāri
aicināti uz sporta dienu, lai sacenstos šahā,
dambretē, novusā, galda tenisā, šautriņās.
Bet ceturtdien, 25. septembrī, pulksten
14 Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP)
Sarmas ielā 4 būs tikšanās ar Pacientu
ombuda pārstāvi Martu Augucēviču, lai
runātu par veselīgu komunikāciju sadarbībā ar veselības aprūpes pakalpojumu

sniedzējiem.
Piektdiena, 26. septembris, būs diena
priekam un kustībai «Iepazīsti un piedalies». No pulksten 11 līdz 12 senioriem
«Sadraudzībā» būs iespēja iemācīties
pamatsoļus līnijdejās pie pasniedzējas
Siāras Vīgantes, bet no pulksten 12 līdz
13 – uzzināt, kas ir biodeja, Margaritas
Kaltiginas vadībā.
Savukārt 29. septembrī pulksten 14
pensionāri aicināti uz veselības pārbaudi.
Senioriem būs iespēja veikt ekspresdiagnostiku, nosakot cukura un holesterīna
līmeni asinīs. Tā kā eksprestestu skaits
ir ierobežots, interesentiem no 22. septembra šai aktivitātei iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63048913 vai 63012535. Šajā
dienā pulksten 17 SIP telpās durvis vērs
arī pensionāru radošo darbu izstāde «Ar
burvju adatu». Izstāde būs apskatāma līdz
3. oktobrim.
30. septembrī pulksten 12 pilsētas
pensionāri gaidīti radošajās darbnīcās
«Sadraudzībā», kur varēs dekupēt, tapot,
izgatavot ziedus, pērļot, dakšot un knipelēt. Bet pulksten 15.30 Pacientu ombuda
biroja vadītāja Dace Līkanse jelgavniekiem
SIP telpās lasīs lekciju «Informēts seniors
– pacientu tiesības un pienākumi veselības
aprūpē».
Īstajā svētku dienā, 1. oktobrī, pensionāri aicināti izmantot iespēju un no pulksten 10 līdz 12 tikties ar notāri Ilgu Tauriņu, kura sniegs bezmaksas konsultācijas

par senioriem interesējošām tēmām. Bet
pulksten 18 pilsētas pensionāri gaidīti
uz svētku koncertu «Satikšanās rudens
saulē» Jelgavas kultūras namā, kur piedalīsies Pensionāru biedrības kolektīvi
«Vīzija», «Dziedātprieks», «Saulgriezes»,
Jelgavas Latviešu biedrības senioru deju
grupa «Rudens roze», krievu biedrības
«Istok» ansamblis «Slavjanočka», Jelgavas novada senioru koris «Gaisma»
un Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
mūziķi.
Svētki noslēgsies 5. oktobrī Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a, kur pulksten
11 gaidīti visi seniori, kas var un vēlas
izkustēties, lai kopā ar ilggadējo ārstnieciskās vingrošanas skolotāju Rutu Kļaviņu
mācītos vingrojumus veselīgai ikdienai un
apgūtu spēli, kas padara aktīvu gan prātu,
gan ķermeni. Komandu spēli «Bokio», ko
R.Kļaviņa pēc ārvalstu pieredzes ieviesusi
arī Latvijā, viņa apņēmusies iemācīt arī
Jelgavas senioriem.
Jāpiebilst, ka visi senioru svētku nedēļas pasākumi ir bez maksas un uz tiem
gaidīts ikviens pilsētas pensionārs, ne tikai
biedrības biedri. Lai rēķinātos ar dalībnieku skaitu, Pensionāru biedrība aicina
iepriekš pieteikties pa tālruni 63024428 vai
29705003 (Pensionāru biedrība).
Pasākumus organizē Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Sociālo lietu
pārvaldi, Sabiedrības integrācijas pārvaldi
un Sporta servisa centru.

