Stacijas parks – ceļš, kas
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Pārtikas tehnologiem
jaunā māja uzbūvēta

Stacijas
parks atrodas
aiz pilsētas vēsturiskā vaļņa
pie ceļa, kas no Annas (Nabagu, Posta) vārtiem veda
uz hercoga īpašumiem
Vircavā. Teritorija izmantota kā kapsēta (pilsētas
Attēls: Stacijas parks
nabagiem un patversmju
iemītniekiem) jau pirms 1845. gada, kad te uzcēla Svētā Jāņa luterāņu draudzes baznīcu, kurai blakus iekārtoja tā sauktos Jāņa kapus.
Iepretim tiem atradās Literātu kapi, kuros apbedīja dižciltīgus Jelgavas
vāciešus. Svarīgi notikumi Stacijas parka vēsturē ir vairāki – 1868. gadā
atklāja dzelzceļa satiksmi ar Rīgu, bet 1870. gadā uzcēla arī stacijas
ēku, kura cietusi un pēc tam atjaunota abos pasaules karos. 1895.
gadā rajons ap dzelzceļa staciju bija iesaistīts 4. Vispārējo dziesmu
un mūzikas svētku aktivitātēs, notika Lauksaimniecības, amatniecības
un rūpniecības darbu izstāde.
1919. gadā te tika apbedīti cietumā nošautie 30 sarkanā terora
upuri, pārsvarā vācieši. Savulaik viņiem tika uzlikta piemiņas zīme no
akmens, bet tā noņemta 1950. gadā, bet 20. gadsimta 90. gados
tajā pašā vietā uzlikta piemiņas zīme «Baltais krusts». 1932. gada
22. jūnijā parkā atklāja K.Jansona veidoto pieminekli «Lāčplēsis un
Melnais bruņinieks», taču to demontēja 1951. gadā, bet atjaunoto
pieminekli atklāja 1992. gada 21. novembrī.
1949. gada 13. septembrī notika Jelgavas pilsētas izpildkomitejas
sēde, kurā pieņēma lēmumu «Par Lietuvas ielā esošo Literātu, Katoļu,
Vecticībnieku un Jāņa kapu likvidēšanu». Bija piedāvājums pārapbedīt
tuviniekus citos kapos, bet daudzi piederīgie to neizmantoja.
20. gadsimta 50. gados teritorijas dienvidrietumu pusē tika ierīkots
rotaļu laukums bērniem ar skulptūru «Lācēns», kurš tukšo medus
podu, – tipisku padomju perioda pilsētvides elementu, kāds bija
gandrīz katrā pilsētā. 1951. gadā Jelgavas atbrīvotāju pieminekļa vietā
novietoja pieminekli Ļeņinam (līdz 1961. gadam). 20. gadsimta 60.
gados uzcelts dzelzceļnieku kultūras nams. 1984. gadā parkā atklāts
monuments Jelgavas atbrīvotājiem no vācu okupantiem. Šobrīd monuments demontēts, atstājot paaugstinājumu un piemiņas uzrakstu
pret nacistisko Vāciju kritušajiem padomju armijas karavīriem.
Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, 2004. gadā parkā iestādīta
tā sauktā Eiropas birzs.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Bez maksas palīdzēs
sagatavoties naturalizācijas
eksāmenam; pieteikšanās –
līdz 24. septembrim
 Sintija Čepanone

Foto: Raitis Supe

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē šobrīd mācās vairāk nekā 500 studentu un strādā 49 darbinieki. Pagaidām viņiem vēl
darbs notiek Jelgavas pilī, bet jau no nākamā gada studenti sāks apdzīvot jaunuzbūvēto fakultātes ēku Rīgas ielā.
 Andra Ozola

LLU šogad, turpinot apgūt 2011. gadā piešķirtos
ERAF līdzekļus, īstenojusi
vairākus vērienīgus infrastruktūras projektus – no
jauna uzbūvēta un nupat
kā nodota ekspluatācijā
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) ēka, bet
laboratoriju kompleksa
Strazdu ielā 1 rekonstrukcija tuvojas beigām.
Vienlaikus renovācija pabeigta arī Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF)
Salīdzinošās patoloģijas, mikrobioloģijas un
molekulārās ģenētikas
laboratorijā.
LLU šī gada lielākais infrastruktūras objekts ir jaunā PTF ēka,
kas ekspluatācijā nodota augustā.
Tās būvniecība izmaksāja 2,8
miljonus eiro.
LLU direktors Andrejs Garančs
stāsta, ka patlaban notiek iepirkumi ēkas laboratoriju iekārtām un
aprīkojumam, bet daļa aprīkojuma
jau iegādāts un tiek uzstādīts. Tā kā
turpinās iekārtošanas darbi, PTF
studenti un mācībspēki vēl atrodas

fakultātes telpās Jelgavas pilī, bet
mācības jaunajā ēkā sāksies otrajā
semestrī – nākamā gada janvārī.
Jaunā PTF ēka aiz Valdekas pils
tapusi kādreizējo veco noliktavu
vietā ERAF līdzfinansētā projekta
«LLU mācību infrastruktūras modernizācija» gaitā. Tās būvniecība
sākta pagājušā gada novembrī.
Divstāvu ēkas kopējā platība ir
vairāk nekā 3000 kvadrātmetru.
Tā pielāgota arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Ēkas pirmajā stāvā atrodas
garderobe, auditorijas un laboratorijas, bet otrajā – dekanāts. Ir arī
atsevišķa serveru vadības telpa un
laboratorija ar interaktīvo tāfeli,
kur vienotā sistēmā tiks saslēgti
elektroniskie mikroskopi. Izbūvēts
arī tehniskais stāvs, kurā atrodas
ēkas ventilācijas sistēma.
Apkārtnes labiekārtošanu un
apzaļumošanu veikusi SIA «A&B».
Ieklāts bruģis, izvietoti soliņi un
atkritumu urnas, iestādīti koki un
krūmi, iesēts zāliens. Tāpat ierīkots
stāvlaukums 41 automašīnai un
velostatīvi.
Modernas aprises ieguvis arī LLU
laboratoriju komplekss Strazdu ielā
1. Rekonstruēta ne tikai galvenā
ēka, bet atjaunots arī siltumnīcu
komplekss, pagrabi un nozīmīgi

ieguldījumi veikti aprīkojuma uzlabošanā, lai kompleksu kā mācību
un pētījumu bāzi varētu izmantot
LLU studenti un zinātnieki.
A.Garančs informē, ka šobrīd pabeigta būvniecības un renovācijas
darbu 1. un 2. kārta un turpinās 3.
kārtas 1. daļa, kas paredz siltumķermeņu nomaiņu un ventilācijas
sistēmas izbūvi. Šos darbus iecerēts
pabeigt septembrī. Vēl turpinās
iepirkums projekta 3. kārtas 2. daļā,
kas paredz telpu remontu.
Saskaņā ar projektu ēkai Strazdu ielā 1 veikta jumta un logu nomaiņa un inženierkomunikāciju
tīklu rekonstrukcija, atjaunotas
laboratorijas un veikti citi darbi,
lai ēku pielāgotu Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu
zinātņu nodaļas vajadzībām.
Vienlaikus atjaunotajām telpām
ir jāatbilst Agronomisko analīžu
zinātniskās laboratorijas akreditācijas prasībām.
Tāpat projekta gaitā atjaunots
ēkai piegulošais siltumnīcu komplekss, turklāt siltumnīcas ne tikai
renovētas, bet tagad arī saslēgtas
vienotā automatizācijas blokā. Ir
rekonstruēta vecākā no esošajām
siltumnīcām, kā arī atjaunots dubultplēves siltumnīcas segums.
Nozīmīgi ieguldījumi veikti aprī-

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

kojuma uzlabošanā un atjaunošanā.
Projekta gaitā iegādātas iekārtas
un aprīkojums bioanalītiskajiem,
ķīmijas, molekulārās ģenētikas,
biotehnoloģiskajiem un inženiertehniskajiem pētījumiem lauksaimniecības un pārtikas nozarēs.
Projekta kopējās izmaksas ir
aptuveni 1,5 miljoni eiro. Būvdarbi
veikti ERAF projekta «Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās
bāzes pilnveide lauksaimniecības
resursu izmantošanas un pārtikas
Valsts nozīmes pētniecības centra
ietvaros» gaitā.
Savukārt VMF šī paša projekta
gaitā renovēta laboratorija, kura
kalpos kā moderns pētniecības
centrs veterinārmedicīnā un lauksaimniecībā aktuālu pētījumu
veikšanai. Kopējās būvniecības un
renovācijas izmaksas ir 0,83 miljoni
eiro, bet iekārtās investētie līdzekļi
kopā ar Zemkopības ministrijas
subsīdiju līdzekļiem ir aptuveni
0,58 miljoni eiro.
A.Garančs rezumē, ka būvniecībā praktiski visi ERAF līdzekļi
ir apgūti, taču tā finansējumā
ietilpst arī līdzekļi laboratoriju
iekārtām, un vairākās LLU fakultātēs vēl turpinās iepirkumi
laboratoriju aprīkojuma iegādei
un uzstādīšanai.

63048800

Līdz 24. septembrim iedzīvotāji vecumā no 25
līdz 60 gadiem, kuri vēlas
iegūt Latvijas Republikas
pilsonību naturalizācijas
kārtībā, aicināti pieteikties bezmaksas kursiem,
lai sagatavotos naturalizācijas eksāmenam. Mācības Sabiedrības integrācijas pārvaldē sāksies
29. septembrī.
To nodrošinās Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas īstenotais projekts «Mana iniciatīva»,
kura laikā no 29. septembra līdz 3.
decembrim notiks bezmaksas sagatavošanas kursi Pilsonības likumā
noteiktajai zināšanu pārbaudei jeb
naturalizācijas eksāmenam.
Kursos aicināti mācīties tie, kuru
mērķis ir iegūt pilsonību un kuri
uzreiz pēc šīm apmācībām plāno
kārtot Pilsonības likumā noteikto
zināšanu pārbaudi – programma
palīdzēs sagatavoties LR Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu
pārbaudēm, informē Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde.
Sagatavošanas kursi paredzēti

iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz
60 gadiem.
Lai veiksmīgi sagatavotos naturalizācijas eksāmenam, kursu dalībnieki varēs apgūt 40 kontaktstundu
interaktīvu mācību programmu,
kuras laikā būs iespēja sagatavoties
latviešu valodas prasmes pārbaudei;
paplašināt savas zināšanas par
Latvijas vēstures, Satversmes un
valsts pārvaldes jautājumiem, kā
arī iepazīties ar Pilsonības likumā
noteikto zināšanu pārbaužu kārtību
un vērtēšanas sistēmu.
Kursu sākums – 29. septembrī
pulksten 18 Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās Sarmas ielā
4. Nodarbības notiks divas reizes
nedēļā – otrdienās un ceturtdienās
no pulksten 18 līdz 20.
Pieteikties kursiem var pa tālruni
63005467, 27839914 vai klātienē
Sabiedrības integrācijas pārvaldē.
Pirmajā nodarbībā pretendentiem
būs jākārto latviešu valodas pamatzināšanu tests, pēc kura rezultātiem
tiks izraudzīti 16 pretendenti, kuri
turpinās apmācības.
Projektu realizē biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību
asociācija» ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO atbalsta
centra atbalstu.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 18. septembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot
pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

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

Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris
Pilsētnieks vērtē

Vēl augusta pēdējā dienā, turpinot darbu pie 2016.
gada valsts budžeta izstrādes, ārkārtas valdības sēdē
ministri panāca galīgo vienošanos par būtiskākajiem
nākamā gada budžetā atbalstāmajiem jautājumiem.
Viens no jūtamākajiem izmaksu pieaugumiem gaidāms daudzdzīvokļu namu iemītniekiem – turpmāk
21 procenta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi
paredzēts piemērot arī ēku apsaimniekošanai, kas nozīmē, ka to izjutīs ikviens dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks,
saņemot apsaimniekotāja rēķinu. Finanšu ministrijas
Komunikāciju departamenta vecākā referente Laura
Upīte «Jelgavas Vēstnesim» skaidro, ka šo nodokļa
pieaugumu lielā mērā diktē Eiropas Komisijas (EK) direktīva. «EK Latvijai jau iepriekš ir aizrādījusi par to, ka
netiek piemērots PVN dzīvojamo telpu pārvaldīšanas
pakalpojumiem. Latvija ir centusies novilcināt šo brīdi,
un arī šobrīd gribējām vēl atlikt PVN piemērošanu, bet
EK stingri noteica, ka tas ir jāīsteno 2016. gadā, pretējā gadījumā Latvijai tas draud ar finanšu sankcijām,
jo netiks ievērota ES Padomes direktīva par kopējo
PVN sistēmu,» skaidro L.Upīte, piebilstot – šobrīd tiek
paredzēts, ka namu apsaimniekošanai PVN sāks piemērot ar 2016. gada 1. jūliju. «Tas nozīmē, ka faktiski
iedzīvotāji to izjutīs savos augusta apsaimniekošanas
maksas rēķinos.»
Šobrīd Finanšu ministrija paredz, ka līdz ar šī nodokļa
ieviešanu pienesums valsts budžetam 2016. gadā būs
9,3 miljoni eiro, bet nākamajos gados, kad nodoklis jau
tiks iekasēts visa gada garumā, – 22,4 miljoni eiro. Par
nākamā gada valsts budžetu vēl jālemj Saeimai.
«Jelgavas Vēstnesis» jautā, kā mūsu pilsētas namu
apsaimniekotāji uztver šīs izmaiņas?

Vai esat pamanījuši,
ka Raiņa ielā ir
mainīta satiksmes
organizācija?

Kam būs jāmaksā
«Neesam labdarības PVN par namu
organizācija, tāpēc apsaimniekošanu?
ceram, ka veselais
saprāts uzvarēs»
Boriss Vasjkins, SIA «RimidalV» valdes loceklis:
«Cilvēki jau šobrīd ar grūtībām
spēj nomaksāt savus apsaimniekošanas rēķinus. «RimidalV» apsaimnieko 20 mājas, un vismaz 30
– 40 procenti dzīvokļu īpašnieku
jau šobrīd mums ir palikuši parādā
par namu apsaimniekošanu, lai gan
apsaimniekošanas maksa mūsu
uzņēmumā tā jau ir salīdzinoši
ļoti maza – no 26 līdz 40 centiem
par kvadrātmetru. Jāsaprot, ka
par šādu naudu ir ārkārtīgi grūti
veikt mājas apsaimniekošanu, bet
jebkuras diskusijas ar iedzīvotājiem
par nepieciešamību palielināt apsaimniekošanas maksu ir beigušās

neveiksmīgi. Dzīvokļu īpašnieki šo
jautājumu uztver ārkārtīgi saasināti. It sevišķi tie, kuru ienākumi
ir zemi un kuriem maksājumi par
dzīvokli jau šobrīd «apēd» 80 procentus ienākumu. Neapšaubāmi,
ka prognozējamais PVN namu
apsaimniekošanai mūsu klientu
vidū tiks uztverts tikai un vienīgi
negatīvi. Saprotiet – cilvēkam nāksies maksāt vairāk, bet šī nauda pat
neaizies mājas uzturēšanai, bet gan
valsts kabatā! Man ļoti gribas ticēt,
ka valsts ieklausīsies sabiedrības
viedoklī, uzvarēs veselais saprāts
un Saeima tomēr nepieņems šādas
izmaiņas. Pretējā gadījumā tā var
kļūt par katastrofu.»

«Nepieļauju, ka mēs
no kādas mājas
apsaimniekošanas
varētu atteikties»
Mirdza Buka, SIA «Nebruk»
valdes locekle:
«Es par šīm plānotajām nodokļa
izmaiņām uzzināju no preses. Vienkārši būsim fakta priekšā, un viss:
mūsu uzņēmums to nekādi nevar
ietekmēt – ja Saeima pieņems,
tad pieņems. Lai gan jau šobrīd
ir skaidrs, ka PVN piemērošana
apsaimniekošanas maksai tikai
vairos nemaksātāju skaitu. No
mūsu apsaimniekotajām 64 mājām
ap 30 procenti dzīvokļu īpašnieku ir
parādnieki. Un mēs zinām, cik grūti
ir strādāt ar parādniekiem.
Saprotams, ka mūsu darbs ir
bizness, taču šobrīd nespēju pieļaut

domu, ka mūsu uzņēmums varētu
atteikties no kādas mājas apsaimniekošanas tāpēc, ka tās parāds
sasniedzis iespaidīgus apmērus. Ir
skaidrs – ja šis lēmums tiks pieņemts, mums strādāt kļūs arvien
grūtāk. Šobrīd mūsu uzņēmuma
apsaimniekotajās mājās vidējā apsaimniekošanas maksa ir 25 centi
par kvadrātmetru, un, ja jau to
cilvēkiem ir grūtības samaksāt,
tad rēķiniet, kas būs, kad pieliks
vēl PVN.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto aeroture.lv

Juris Vidžis, Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP)
valdes loceklis:
«Tas bija 2004. gadā, kad pirmo
reizi sāka runāt par to, vai un ar
kādu PVN likmi būtu jāapliek
namu apsaimniekošana. Toreiz
arī Latvijas Namu pārvaldītāju
un apsaimniekotāju asociācijā pie
vienota viedokļa nenonācām. Tika
izskatīts gan jautājums par pazeminātas PVN likmes piemērošanu,
gan variants, kad skaidri būtu
noteikts, ka piemērojamā PVN
likme ir 0 procenti. Viss beidzās
ar to, ka namu apsaimniekošanas
pakalpojumiem PVN likme netika
piemērota, izņemot gadījumus, kad
dzīvojamā telpa tiek izmantota
komercdarbībai vai izīrēta – tad
PVN ir jāmaksā pilnā apmērā. Un
šāda kārtība ir līdz pat šim brīdim
– iedzīvotāji par saviem dzīvokļiem
PVN apsaimniekošanas maksai
nemaksā, bet tiem, kuri izmanto
dzīvokli komercdarbībai vai izīrē,
tas būtu jādara. Realitātē gan mēs
diezin vai atradīsim daudz piemēru, kad privātpersona, izīrējot dzīvokli vai reģistrējot savā dzīvoklī,
piemēram, mikrouzņēmumu,
maksātu PVN par apsaimniekošanas maksu. PVN iekasē valsts,
tātad arī valstij būtu jādomā, kā
no šīm personām PVN iekasēt
– pagaidām tas drīzāk ir palaists
pašplūsmā. JNĪP neapkopo datus
par izīrētiem īpašumiem – tas nav
mūsu uzdevums, tāpēc nodoklis
tiek iekasēts tikai tajos gadījumos,
ja esam informēti par dzīvokļa
statusa maiņu. JNĪP pārvaldītajās
mājās uz šo brīdi ir 114 dzīvokļi,
par kuriem tiek maksāts PVN
apsaimniekošanas maksai – vairumā gadījumā tā ir komercdarbība,
nevis dzīvokļa izīrēšanas fakts.
Tieši tāpēc valdības piedāvājumā
noteikt PVN 21 procenta apmērā
dzīvokļu apsaimniekošanai no nā-

kamā gada es saredzu tikai vienu
ieguvumu – iespējams, tas kaut
nedaudz no pelēkās zonas izkustinās dzīvokļu īres tirgu. Šādā gadījumā PVN jau būs jāmaksā visiem
un izīrēt dzīvokli likumiski kļūs
ērtāk, jo šobrīd, nelikumīgi īrējot
dzīvokļus, dzīvokļa īpašnieks nereti
ir ārkārtīgi neaizsargāts – viņam
nav iespējas likumiskā ceļā vērsties
pret negodprātīgu īrnieku, jo starp
viņiem pat nav noslēgts līgums.
Citādi jāatzīst, ka piedāvājums
piemērot PVN namu apsaimniekošanas pakalpojumiem ir vairāk
nekā nepārdomāts solis šā brīža
situācijā. Kas notiek? Mēs kā
namu pārvaldnieks izrakstām
rēķinu, kas jāapmaksā dzīvokļa
īpašniekam. Ja dzīvokļa īpašnieks
rēķinu neapmaksā, mums tik un
tā par katru izrakstīto rēķinu ir
jāsamaksā valstij PVN daļa. Tātad
namu apsaimniekotājs nesaprotamu iemeslu dēļ paliek zaudētājos.
No kurienes ņemt šo naudu? Esam
aprēķinājuši: 2014. gadā JNĪP
dzīvokļu īpašnieki palika parādā
117 671 eiro; ja šo summu apliktu
ar PVN, tie būtu vēl papildu 24 711
eiro – dzīvokļu īpašnieki nesamaksā, bet mums valstij jāsamaksā, jo
pretējā gadījumā tiek rēķināti soda
procenti.
Šobrīd ir neatbildēts jautājums
– kam jāmaksā šis PVN? Mūsu
nostāja – tā ir dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku atbildība. Taču
ir skaidra dzīvokļu īpašnieku
reakcija – kāpēc man atkal būtu
jāmaksā par nemaksātāju kaimiņu? Bet vienreiz ir jāsaprot, ka,
dzīvojot daudzdzīvokļu mājā, jūs
visi esat kopīpašnieki! Dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzņemas tā
atbildība, kas viņiem pienākas.
Labs piemērs šajā ziņā ir Vācija,
kur katrā daudzdzīvokļu mājā
dzīvokļu īpašnieku kopums veido
juridisku personu, kas arī pilnībā

atbild par savas rīcības sekām. Ja
māja ir saņēmusi pakalpojumu, tai
ir izrakstīts rēķins, tā arī atbild par
visu saistību kārtošanu. Pie mums
sanāk tā – pakalpojums saņemts,
rēķins izrakstīts, bet atbild nez
kāpēc apsaimniekotājs. Mums ir
atsevišķas mājas, kurās rēķinu apmaksa ir tikai 60 procentu apmērā
– kas notiks ar tām, kad parādu
summai pieplusosies vēl nodokļa
parāds? Apsaimniekotāji vienkārši
no šādām mājām atteiksies. Tās jau
šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī, jo
dzīvokļu īpašnieki par māju nerūpējas – paies gadi, un šādas mājas
vienkārši sabruks…
Protams, mēs cīnīsimies, lai
pierādītu, ka šobrīd ieviest PVN
namu apsaimniekošanai ir pilnīgi
nepiemērots laiks, kamēr nav sakārtoti citi aspekti. Saprotams, ka
valsts šajā gadījumā domā, kā papildināt valsts budžetu, aizmirstot
sekas, pie kā var novest šāda rīcība.
Godīgi sakot, apsaimniekotāji par
šiem jaunumiem uzzināja tikai tad,
kad valdība jau bija konceptuāli
atbalstījusi šo priekšlikumu. Ar
nozares profesionāļiem pirms tam
neviens nav diskutējis. Tieši tāpēc
Latvijas Namu pārvaldītāju un
apsaimniekotāju asociācija dosies
uz Saeimas komisijām, uzrunāsim
citas sabiedriskās organizācijas
– Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas
Pašvaldību savienību, Darba devēju konfederāciju –, lai censtos
pārliecināt Saeimu atlikt ieceri
piemērot PVN no nākamā gada vai
vismaz panākt, ka tiek piemērota
samazināta PVN likme 12 procentu apmērā. Šobrīd šāda likme ir piemērota viesnīcu pakalpojumiem,
kā arī labiekārtošanas un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem.
Vai namu apsaimniekošana pēc
būtības nav tas pats? Kāpēc mūsu
gadījumā likmei jābūt 21 procenta
apmērā?»

Renārs, valsts
amatpersona:
– Jau kādu laiku
Raiņa un Katoļu ielas krustojumā, braucot
no Akadēmijas
ielas puses, uzlikta zīme, ka nevar
griezties pa kreisi. Galvenais ir skatīties zīmes pilsētā, nevis braukt pēc
ieraduma, tad jau visas izmaiņas var
ievērot. Man gan šķiet, ka tur kreiso
pagriezienu varēja atstāt, jo tagad
divi kvartāli jāapbrauc, lai piekļūtu
«Vivo centram».
Vineta, māmiņa:
– Esmu pamanījusi, ka no
luksoforiem
Raiņa ielas
krustojumos
pazudušas papildsekcijas, kas,
manuprāt, ir ļoti apsveicami. Tagad
krustojumā jāpavada daudz īsāks
laiks. Vienkārši iekļaujies plūsmā
un, līdzko mašīnas pretī nebrauc,
griezies! Krustojumi noteikti ir ātrāk izbraucami. Turklāt tās papildsekcijas dega ļoti īsu laiku – labi ja
divi auto paspēja izbraukt.
Linda, strādā
klientu servisā:
– Tieši šonedēļ pamanīju,
ka Raiņa un
Tērvetes ielas
krustojumā luksoforā vairs nav
papildsekcijas, tādējādi šo krustojumu var ātrāk izbraukt. Jāatzīst,
kopš Raiņa un Katoļu ielas krustojumā virzienā no Sporta nama vairs
nedrīkst veikt kreiso pagriezienu,
satiksme kļuvusi daudz raitāka.
Ivars, celtnieks:
– Raiņa ielas
krustojumos
ir noņemtas
papildsekcijas, kas organizēja nogriešanos pa kreisi. Man
gan šķiet, ka vajadzēja izvērtēt,
vai tas bija jādara pilnīgi visos
krustojumos. Šobrīd, krustojumā
nogriežoties pa kreisi, ir lielāks
risks iekļūt avārijā. Kāds varbūt
nav pamanījis izmaiņas, kāds
var rīkoties pārdroši, neizvērtējot
savas spējas.
Zanda, privātuzņēmēja:
– Laikam ne!
Pēdējo reizi
gan tur braucu pirms kādām divām
nedēļām, taču tiešām neko neredzēju. Ja jūs sakāt, ka luksoforiem
noņemtas papildsekcijas kreisajam
pagriezienam, tad man šķiet, ka
tas nav prātīgi. Papildsekcijas ir
drošāk, nekā vaktēt pretim braucošos auto un domāt, ka kāds aiz
tevis nervozē.
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Pasaules tūrisma dienā –
orientēšanās pa Jelgavu
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot Pasaules tūrisma dienu, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC) 25. septembrī
pulksten 11 Valdekas
pilī tūrisma pakalpojumu sniedzējus aicina uz
semināru diskusiju. Bet
jelgavnieki 26. septembrī
aicināti piedalīties JRTC
un biedrības «Remoss»
rīkotajās orientēšanās
sacensībās, iepazīstot
tūrisma objektus un vēsturiskas vietas, kā arī veicot uzdevumus kājām, ar
velo vai auto.
JRTC Tūrisma informācijas
nodaļas vadītāja Vita Kindereviča
stāsta, ka seminārā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tiks pārrunāts, kā veicies ne tikai vasarā, bet
šī gada pirmajos astoņos mēnešos.
«Diskusijas dalībniekiem sniegsim
informāciju par apmeklētākajiem
tūrisma objektiem un salīdzināsim
rādītājus pa gadiem, kā arī prezentēsim tūristu aptaujas rezultātus.
Šogad esam aptaujājuši tūristus,
izzinot, no kurienes viņi braukuši,
kāds ir izvēlētais maršruts, kāpēc
izvēlējušies apmeklēt Jelgavu.
Izlases kārtā, cenšoties apzināt pēc
iespējas vairāku valstu un Latvijas
pilsētu tūristus, aptaujāti 220 respondenti,» stāsta V.Kindereviča.
Viņa norāda, ka vēl pasākumā ar
uzņēmējiem tiks runāts par ūdens-

Desmit jelgavnieki lūdz
neielaist viņus spēļu zālēs

tūrismu Jelgavā; cik lielu ietekmi uz
pilsētas ēdināšanas uzņēmumiem
atstājuši lielie pilsētas pasākumi;
kādi ir secinājumi par akciju «Izgaršo vietējo!», kā arī par Jelgavas
750. jubilejas pasākumu ietekmi uz
tūrisma pakalpojumiem.
Arī jelgavnieki aicināti šogad
atzīmēt Pasaules tūrisma dienu, 26.
septembrī piedaloties orientēšanās
sacensībās. Lai piedalītos, jāizveido
komanda četru cilvēku sastāvā
un jāstartē kādā no trīs sacensību
klasēm – kājām pa Jelgavu, ar
velosipēdiem pa Ozolnieku novadu
vai ar automašīnām pa Jelgavas
novadu. Komandai būs jāatrod
vairāki kontrolpunkti sacensību
teritorijā un jāizpilda darba uzdevumu lapa, kas ietvers dažādas ar
atpūtu, izziņu un izklaidi saistītas
vietas un objektus Jelgavā, Jelgavas
un Ozolnieku novadā. Vairākos
kontrolpunktos darbosies biedrības
«Remoss» pārstāvji, kas komandas
iesaistīs sportiskos uzdevumos.
Sacensību starts un finišs – informatīvajā teltī Svētās Trīsvienības
 Ritma Gaidamoviča
baznīcas torņa pagalmā. Reģistrēšanās – līdz 25. septembra pulksten
Izložu un azartspēļu uz17 pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv,
raudzības inspekcijas
norādot «Orientēšanās sacensības»,
(IAUI) lietvedībā šobrīd
pa tālruni 63005447 vai klātienē
reģistrēti 429 iesnieSvētās Trīsvienības baznīcas tornī.
gumi, kuros konkrētas
Sacensībām varēs pieteikties arī
personas lūdz nodot
pasākuma dienā JRTC no pulksten
informāciju azartspē10 līdz 10.45. Dalības maksa – 2 eiro
ļu organizētājiem tās
no personas jeb 8 eiro no komandas.
neielaist spēļu zālēs un
Starts – pulksten 11. Ar sacensību
kazino. Pēdējā laikā pienolikumu var iepazīties mājas lapā
audzis iesniegumu skaits
www.visit.jelgava.lv.

Par projekta konkursu 2015. gadam (II kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2015. gadam (II kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas
attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas
pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu,
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju
Jelgavas pilsētā;
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski
nozīmīgos projektos;
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
4. sociālu programmu īstenošanai;
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām;
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. organizāciju darbinieku atalgojumam;
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības
izveidotas programmas;
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131. kabinetā, līdz 02.10.2015. plkst.14.30 slēgtā aploksnē.
Katrs projekts jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 02.10.2015.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 02.11.2015.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmas nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kas publicēti Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā (131. kabinets) Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Sīkāka informācija – pie Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas
sekretāres M.Čanižas, tālrunis 63005508.
Jelgavas tehnikums 2015./2016. mācību gadā
6. – 9. klašu skolēniem piedāvā apmeklēt
bezmaksas profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbības notiks Jelgavas tehnikumā vienu reizi
nedēļā no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā var Jelgavas tehnikumā,
tālrunis 63025605, e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

Pirmā tikšanās notiks 29.09.2015. plkst.15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes
un zināšanas izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks;
• automehāniķis;
• apdares darbu tehniķis;
• sausās būves tehniķis;
• programmētājs;
• datorsistēmu tehniķis;
• viesmīlības pakalpojumu speciālists; • inženierkomunikāciju tehniķis;
• klientu apkalpošanas speciālists.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

no reģioniem, tostarp
Jelgavas. Ar šādu lūgumu inspekcijā vērsušies
jau desmit jelgavnieki
vecumā no 19 līdz 61
gadam.

IAUI priekšniece Signe Birne
stāsta, ka iepriekš šis jautājums
vairāk bija aktuāls galvaspilsētas iedzīvotājiem, no kuriem arī saņemts
visvairāk iesniegumu ar lūgumu
neielaist konkrētos cilvēkus spēļu

Šonedēļ Latvijā noslēgusies oficiālā peldsezona,
un tas nozīmē, ka darbu
abās pilsētas pludmalēs
– Lielupes labā krasta
promenādes un Pasta
salas pludmalē – beiguši arī glābēji. Pakāpeniski tiek «ieziemota»
pludmaļu infrastruktūra, taču, lai arī rudenī
nodrošinātu brīvā laika
pavadīšanas iespējas, atkarībā no laikapstākļiem
pilnībā šie darbi varētu
noslēgties oktobrī.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja stāsta, ka līdz ar oficiālās
peldsezonas noslēgumu šonedēļ
abās pludmalēs demontētas glābēju
mājas, kā arī norobežojošās bonas
un bojas ūdenī. «Laipas, ģērbtuves,
soli un rotaļu elementi pagaidām
vēl pludmales teritorijā tiks atstāti,
jo ir cilvēki, kuri turpina peldēt arī
vēsākā laikā, savukārt rotaļu ierīces vēl aizvien aktīvi izmanto mazie
jelgavnieki,» tā I.Gamorja, piebilstot, ka atkarībā no laikapstākļiem
atpūtas un rotaļu elementu pilnīga
demontāža varētu noslēgties oktobrī, pludmales zonu atbilstoši
sagatavojot ziemas sezonai.
Savukārt vismaz līdz novembrim darbu turpinās tualetes
Pasta salā. «Vasarā atvērtas bija

Īsi
 Jelgavnieki 18. septembrī aicināti
iesaistīties akcijā «Diena bez auto».
Ikviens, kurš nav vienaldzīgs pret apkārtējo vidi, šajā dienā aicināts pārvietoties
kājām, ar velosipēdu, skrituļslidām vai
izvēlēties citu alternatīvu pārvietošanās
veidu.
 Krājuma inventarizācijas dēļ 24.
septembrī lasītājiem būs slēgta Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītava,
daiļliteratūras un nozaru abonementi.
Paņemtās grāmatas šajā dienā varēs
nodot Informācijas centrā.
 Jelgavas Latviešu biedrības senioru deju grupa «Rudens roze» aicina
pievienoties jaunus dejotājus no 50
gadiem. Nodarbības notiks trešdienās.
Pirmā tikšanās – 23. septembrī pulksten
16 Jelgavas Pensionāru biedrības telpās
Dobeles ielā 62a. Sīkāka informācija
– pie kolektīva vadītāja Ilgvara Pauniņa
pa tālruni 20311933.

«Vārds uzņēmējiem»
Notiks atvērtā biodejas nodarbība

Foto: Raitis Supe
zālēs, bet šobrīd iesniegumus nes
arī cilvēki no reģioniem. Viens
saņemts arī no Lietuvas pilsoņa,
kurš uzturas Latvijā.
«Lai cīnītos ar azartspēļu atkarības problēmu, ar šādu lūgumu pie
mums vērsušies arī desmit jelgavnieki – visi vīrieši, un vecuma amplitūda ir ļoti liela,» stāsta S.Birne.
Viņa skaidro, ka iesniegums tiek
pieņemts tikai personīgi no pašas
personas, kas apzinājusies, ka
tā ir problēma un nepieciešama
palīdzība, tad arī šis cilvēks tiek
identificēts. Kopā ar iesniegumu
jāiesniedz arī fotogrāfija, ja tās
nav, fotogrāfiju sagatavo uz vietas
inspekcijā. «Atbilstoši personas
iesniegumam, kurā norādītas
visbiežāk apmeklētās spēļu zāles,
šo dokumentu pārsūtām visiem
azartspēļu organizētājiem, savukārt viņi tālāk – uz savām spēļu
vietām, kur jau apsargs iegaumē
konkrēto seju un seko līdzi, lai
attiecīgā persona netiktu ielaista

zālē,» kārtību skaidro S.Birne.
«Pavisam nesen personīgi saņēmu zvanu no kāda kaislīga
azartspēļu cienītāja Jelgavā, kurš,
ja tā var teikt, uzteica jūsu pilsētas
spēļu zāles par to, ka pēc vēršanās inspekcijā viņš netiek ielaists
nevienā spēļu zālē pilsētā. Taču
tajā pašā laikā atzina – ja atkarība
tomēr paņem savos valgos, dodas
uz galvaspilsētu, kur dažās vietās
viņu tomēr vēl ielaižot,» tā S.Birne,
gan uzsverot, ka IAUI saņem arī
atkārtotus iesniegumus, jo ne visas
azartspēļu organizētāju atbildīgās
personas pilda savus pienākumus
godprātīgi. Ir spēļu zāles un kazino, kur tomēr ielaiž personas, kas
lūgušas to nedarīt.
«Inspekcijā nereti ierodas arī personas, kuras pirms laika rakstījušas
iesniegumu, lai neielaiž spēļu zālē,
bet tagad pārdomājušas vai arī cilvēkam šķiet, ka atkarības problēmas ir
beigušās. Ar šīm personām veicam
pārrunas,» skaidro S.Birne.

Noslēdzas peldsezona; biežākie pārkāpumi –
alkohola lietošana un peldēšana aiz bojām
 Sintija Čepanone
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Peldsezonā fiksētie pārkāpumi Jelgavas pludmalēs,
par kuriem izteikti mutiski aizrādījumi
Pārkāpums

Promenādes Pasta salas
pludmale
pludmale
Par peldēšanu aiz bojām/lēkšana no laipas
67
31
Par suņu ievešanu pludmales teritorijā
8
25
Par braukšanu ar velosipēdu pludmales teritorijā
30
24
Par smēķēšanu pludmales teritorijā
34
24
Par alkohola lietošanu pludmales teritorijā
85
37
Avots: Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija

visas septiņas stacionārās tualetes Pasta salā, taču, tā kā līdz ar
aktīvās atpūtas sezonas noslēgšanos samazinās apmeklētāju
skaits, plānots, ka turpmāk līdz
pat novembrim apmeklētājiem
būs atvērtas trīs tualetes, tostarp
viena, kas piemērota cilvēkiem ar
kustību traucējumiem,» informē
SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis, akcentējot,
ka arī turpmāk tualetes apmeklētājiem būs pieejamas bez maksas,
savukārt ziemā tās būs slēgtas.
Jāatgādina, ka oficiālā peldsezona Latvijā sākas 15. maijā un ilgst
līdz 15. septembrim, un šajā sezonā
sabiedrisko kārtību un drošību
uz ūdens abās Lielupes pludmalēs nodrošināja kopumā astoņi
Pašvaldības policijas inspektori
glābēji, katru dienu tur dežurējot
no pulksten 10 līdz 22.
Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce informē, ka kopumā
pludmaļu apmeklētāju kultūra ir
uzlabojusies, tomēr bez pārkāpumiem neiztikt. Tā, piemēram,
peldsezonas laikā veiktas pārrunas
ar pieciem bērniem, kuri peldēties
ieradušies bez vecākiem vai kāda

cita pieaugušā klātbūtnes. Par
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās sastādīti 33 administratīvā
pārkāpuma protokoli – 19 promenādes pludmalē un 14 Pasta salas
pludmalē, savukārt par šādu pārkāpumu atkārtoti gada laikā sodīti
attiecīgi viens un četri atpūtnieki.
Arī medicīnisko palīdzību peldsezonas laikā glābēji snieguši kopumā
33 reizes – 16 atpūtniekiem promenādes pludmalē un 17 – Pasta
salas pludmalē. «Galvenokārt tās
bijušas sīkas traumas – sasitumi,
nobrāzumi, atsevišķos gadījumos
peldētāji savainojušies uz pludmalē
izskalotajiem gliemežvākiem,»
norāda S.Reksce, piebilstot, ka
savukārt divos gadījumos glābēji
no ūdens izvilka divus cilvēkus
manāmā reibuma stāvoklī, kuri
bija aizrijušies ar ūdeni. Viņi nodoti
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Lai gan oficiālā peldsezona ir
noslēgusies, Pašvaldības policijas
darbinieki arī turpmāk regulāri
apsekos gan Lielupes labā krasta
promenādi, gan Pasta salu, tostarp
tur izveidotās peldvietas.

Aicina pieteikties atvērtajai biodejas nodarbībai
Jelgavā – 22. septembrī pulksten 18.30.
Nodarbība notiks Raiņa ielā 28, 3. stāvā.
Tālrunis 26306972.
JPPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471)

aicina darbā personāla vadītāju.
Prasības:
• augstākā izglītība personālvadībā vai
jurisprudencē;
• pieredze personāla lietvedības dokumentu
izstrādē;
• zināšanas LR darba tiesību normatīvajos
aktos;
• teicamas datorprasmes («MS Office»).
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv vai
iesniegt personīgi JPPI «Kultūra» birojā
K.Barona ielā 6, Jelgavā, līdz 2015. gada
24. septembrim. Sazināsimies ar otrās
atlases kārtas kandidātiem.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 3 gadu vecumam.

Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)

aicina darbā ADMINISTRATORU(-I)
viesnīcas recepcijā.

Prasības:
• iespēja strādāt brīvdienās, svētku dienās
un nakts maiņās;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, vēlamas arī vācu valodas zināšanas;
• pieredze tūrismā/viesnīcu nozarē tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas komunikācijas spējas, pozitīva un
laipna attieksme.
Mēs piedāvājam:
• darbu tūrisma jomā;
• iespēju to apvienot ar studijām vai citu darbu;
• stabilu un regulāru atalgojumu.
Darba laiks – slīdošais darba grafiks,
nakts maiņas (no plkst.17 līdz 8).
Ja darba grafiks iekrīt brīvdienās,
darba laiks no plkst.8 līdz 8.
Pieteikties, CV ar norādi «Administrators(-e)»
sūtot pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63007719.
SIA «Abonēšanas un piegādes centrs ACD»
(reģ.Nr.4003757493)
piedāvā nelielas slodzes pastnieka darbu –
abonētās preses piegādi klientiem
pastkastītēs Jelgavā šādās teritorijās:
1) Lietuvas šosejas rajonā (no 2 līdz 56) – Aveņu,
Lāču, Platones, Vidus ielas rajonā;
2) Pārlielupē – Bērzu ceļa, Gaismas, Lazdu, Lielupes,
Robežu, Stadiona u.c. apkārtējo ielu rajonā.
Piedāvājam iespēju veikt darbu savas
dzīvesvietas tuvumā. Darbs – no pirmdienas līdz
piektdienai no rīta, apmēram no plkst.5.30 līdz 7.
Prasības pretendentam: dzīvesvieta šajos
rajonos, apzinīga attieksme pret darbu, spēja
strādāt agrās rīta stundās.
Pastniekam(-cei) avīzes atved agri no rīta
(līdz plkst.5) uz mājām, tad avīzes jāsašķiro
un jāpiegādā klientiem.
Interesēties pa tālruni 26655010 vai 67063121.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma
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Aizvadītās nedēļas nogalē Jelgavas Latviešu biedrība svinēja 135 gadu jubileju un 25 gadus kopš biedrības darbības atjaunošanas. Cauri gadiem un notikumiem biedrība auga un
mainījās, rūpējoties par latvietības vērtību saglabāšanu. No prestižas, elitāras turīgu pilsoņu apvienības savos pirmsākumos mūsdienās biedrība pārtapusi par latviešu inteliģences
pulcēšanās vietu ar mērķi saglabāt latvisku vidi, valodu un kultūru. Palikt, neizzust, iet līdzi laikam, nezaudēt saikni ar jauno paaudzi – tie ir biedrības izaicinājumi nākotnē.

Jelgavas Latviešu biedrība pastāvēs,
ja nezaudēs saikni ar jauno paaudzi
Latvijas Valsts pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes atceres pasākumu
rīkošana, grāmatas «Jānis Čakste un Jelgava» izdošana, ceļojošā izstāžu stenda «Pa Čakstes
pēdām» izveidošana, Uzvaras
parka un Jelgavas vecpilsētas
sakopšana, skolēnu literāro
darbu konkursa rīkošana, Dzejas dienas pie Raiņa pieminekļa,
dzejas kluba «Pieskāriens» un
biedrības amatierteātra izveidošana – tā ir tikai neliela daļa
no Jelgavas Latviešu biedrības
(JLB) paveiktā. Biedrības biedri
uztur tradīcijas un rada tās no
jauna, lai sabiedrībā saglabātu
latviskās vērtības un lepnumu
par savu tautu un valsti.
JLB valdes sekretāre Maija Kravinska
atceras, ka biedrības rīkotajos Jelgavas vecpilsētas svētkos uz ielas klāt nākuši daudzi
cilvēki un teikuši: «Kādi jūs malači!» Taču
uz aicinājumu iesaistīties biedrībā visbiežāk
nācies dzirdēt atteikumu. «Jūs noorganizējiet, mēs atnāksim,» tā gan daudzi esot ar
mieru. Cilvēku, jo īpaši jauniešu, pasivitāte
ir tā, kas šobrīd visvairāk uztrauc biedrību
ar 135 gadus ilgu vēsturi.
«Tagad katram projektam, katrai iecerei
vajag izgudrot «konfekti», ko pielikt klāt,
lai cilvēki nāktu,» uzsver M.Kravinska,
piebilstot, ka arī biedrības dzejas klubam
«Pieskāriens» Dzejas dienās ir arvien grūtāk piesaistīt cilvēku uzmanību. Tas prasa
lielu izdomu.
Biedrības pārstāvji apzinās, ka organizācija pastāvēs un būs dzīva tikai tad, ja spēs
noturēt saikni ar jauno paaudzi. Par brīnišķīgu paaudzes vienojošu ideju M.Kravinska
atzīst JLB teātri, kas ir Vijas Zelmenes
izauklēta un realizēta doma – spēlēt teātri
kopā ar skolēniem, kas laika gaitā ir attīstījusies vēl tālāk, rosinot skolēnus iesūtīt
savus dzejoļus, un nupat iznācis jau trešais
skolēnu literāro darbu krājums.
Tāpat svarīgi ir ar latviešu kultūru
iepazīstināt cittautiešus, tajā pašā laikā
palīdzot viņiem attīstīt savu kultūru mītnes

zemē. «JLB esot iniciatorei, esam attīstījuši
sadarbību ar pilsētas nacionālajām kultūras
biedrībām – lietuviešu, ukraiņu, krievu un
citām, lai šīs tautas varētu attīstīt savu
kultūru šeit,» vēl vienu biedrības darbības
virzienu ieskicē M.Kravinska.
Lielāka un mazāka mēroga pasākumu
rīkošana, cilvēku pulcēšana un vienošana
ir viens no galvenajiem biedrības darbības
virzieniem. Biedrības valdes priekšsēdētājs
Paulis Rēvelis atminas, ka savulaik, pirms
aptuveni desmit gadiem, rīkoti arī Lielās
ielas pagalmu svētki – vēl tagad dažviet
krāsojums saglabājies. Kāpēc tie izzuduši?
«Esmu nonācis pie secinājuma, ka sabiedriskajām organizācijām jāizsver, ko tās var
un ko – nevar. Jauni cilvēki tagad mācās
un strādā – pa kuru laiku viņi nāktu un
darbotos organizācijā?» jautā P.Rēvelis.
Pirms vairākiem gadiem JLB Jelgavā
izdevās sarīkot Pasaules jelgavnieku saietu, uz kuru ieradās arī toreizējā Valsts
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar kungu
Imantu. Sekojot līdzi tehnoloģiju attīstībai,
P.Rēvelim ir ideja Jelgavā atkal sarīkot
līdzīgu pasākumu, tikai šoreiz – virtuālajā
vidē. «Bet tam arī vajadzīgi līdzekļi,» spriež
biedrības valdes priekšsēdētājs.
Tāpat biedrība joprojām strādā pie kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas.
Dzīva, bet nerealizēta ir JLB rosinātā
ideja par Kārļa Jansona veidotā Lāčplēša
pieminekļa atrastā fragmenta, kas šobrīd
ir pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja, pārvietošanu uz Stacijas
parku blakus tēlnieka Andreja Jansona no
jauna izveidotajam Lāčplēša piemineklim
vai arī tā novietošanu turpat pie muzeja,
tikai citā – goda – vietā. «Ja mēs būtu tik
bagāti, paši varētu izsludināt konkursu,»
saka P.Rēvelis

Biedrība noveco

Jāpiebilst, ka JLB nav Latviešu biedrību
savienības (apvieno Latvijas latviešu biedrības, atrodas Jūrmalā) biedre. Uz savu
jautājumu: «Kāpēc neesam šajā savienībā?»
M.Kravinska arī pati atbild: «Tāpēc, ka
esam katrs savā pilsētā, novadā. Latviešu
biedrībām nav kopīgu mērķu un plānu.

Jelgavas
Latviešu
biedrības
valdes sekretāre Maija
Kravinska
(no kreisās), valdes
priekšsēdētājs Paulis
Rēvelis,
biedrības
amatierteātra režisore
Vija Zelmene
un 135 biedrības biedri
daudzus
gadu desmitus pilsētā
rūpējas par
latvietības
saglabāšanu.
Varbūt tie parādīsies...» Viņa tomēr nezaudē
cerību, atzīstot, ka JLB kredo tālākai darbībai ir: jābūt stipriem un vienotiem! Par
spīti tam, ka latviešiem raksturīga īpašība
ir šķelšanās.
M.Kravinska uztur saikni ar citu valstu
latviešu biedrībām, un tās visas satraucot viena problēma – biedrības noveco,
bet jaunieši tikai atnākot padziedāt un
padancot... Arī JLB savulaik darbojusies
Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauniešu kopa,
taču, jauniešiem absolvējot skolu, tā beigusi pastāvēt. «Skolā jābūt skolotājam,
kas bērnus virza, ar viņiem nodarbojas,
to nevar panākt no malas,» uzskata JLB
valdes sekretāre, piebilstot: «Viss atkarīgs
no jauniešu interesēm. Mēs varam viņiem
iedot tēmu, pie kuras strādāt, bet nevaram
darīt viņu vietā.»
«Un kas tad mītnes zemēs asimilējas
pirmie? Tie ir tieši bērni un jaunieši.
Tāpēc doma par latviešu atgriešanos
šeit, dzimtenē, man bieži vien izplēn,»

skeptiski atzīst M.Kravinska.
«Brauca un brauks arī turpmāk,» par
tautiešu emigrāciju saka P.Rēvelis, piebilstot, ka ar skaļiem saukļiem vien šis process
nav apturams. Varbūt tikai daži atgriezīsies.
Tas, ka cilvēki pārvietojas no vienas valsts
uz citu, ir normāla parādība, jo mūsdienu pasaule ir atvērta, cilvēki – kustīgi,
ir tehnoloģiju laikmets. «Taču latvietim
jāsaglabā savs mugurkauls, tam jābūt
stingrākam. Un mēs nevaram izlikties, ka
mūs šī problēma neskar,» savu pārliecību
pauž P.Rēvelis.
Uz jautājumu, vai JLB uztur kontaktus
ar emigrējušajiem tautiešiem, P.Rēvelis
atbild, ka uztur gan, bet nevis kā biedrība,
bet tikai personīgus. Viņš, piemēram, uzturot kontaktus ar Vācijā dzīvojošo bijušo
Jelgavas Svētās Annas draudzes mācītāju
Tāli Rēdmani. Savukārt M.Kravinska ir
pārliecināta, ka uzturēt kontaktus ar tautiešiem ārzemēs ir valsts institūciju, nevis
biedrību uzdevums.

Amatierteātris – paaudžu vienotājs; top jau sestā izrāde
«Aktīvi teātra spēlētāji man ir
kādi 18 dažāda vecuma cilvēki.
Visvecākajam ir 52 gadi, bet
jaunākajam – 16,» tā par savu
lolojumu – Jelgavas Latviešu
biedrības (JLB) amatierteātri
– saka dibinātāja un režisore
Vija Zelmene.
«Ilgus gadus strādāju Jelgavas 1. ģimnāzijā (tagad Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
– red.), vadīju tur teātra studiju, bet, skolu
beidzot, mani studijas audzēkņi palika, it
kā gaisā karājoties. Pirms pieciem gadiem,
nolemjot pie JLB dibināt amatierteātri,

tajā spēlēt sāka manas studijas jauniešu
kodols. Pēc tam pienāca klāt citi,» dibināšanas pirmsākumus atceras V.Zelmene.
Pamatā tiek spēlēta latviešu klasika un
mūsdienu latviešu autori. Ir uzvestas sešas
lugas un pieci dzejas uzvedumi un paveikti
vēl daudzi sīki darbiņi, piemēram, uzstāšanās jubilejas svinībās, turpina V.Zelmene.
Pirmā JLB teātra nospēlētā luga bija
Māras Zālītes «Margrēta». Tālāk sekoja
Annas Brigaderes «Lielais loms», Rūdolfa
Blaumaņa «No saldenās pudeles», Mārtiņa
Zīverta «Kaļostro Vilcē» un Ineses Miezes
«Suitu skroderis». Tapis dzejas uzvedums
pēc Imanta Ziedoņa «Epifāniju» motīviem,

bet teātra dalībnieks Artūrs Jankovskis
uzrakstījis prozas darbu «Sprīdis» (pēc
Annas Brigaderes «Sprīdīša» motīviem).
Tāpat no autoru dzejoļiem veidots dzejas
uzvedums JLB dzejas kluba «Pieskāriens»
piecu gadu jubilejā. Savs dzejas uzvedums
tapis arī dzejniekam Aivaram Eipuram
viņa 50 gadu jubilejā.
Diemžēl JLB teātrim joprojām nav
savas mājvietas. Izrādes notiek Sabiedrības integrācijas pārvaldē, mēģinājumi
– biedrības telpās, bet rekvizītiem un dekorācijām noliktava atrasta Jāņa baznīcas
telpās. «Sākām no nulles, bet piecu gadu
laikā esam apauguši ar rekvizītiem un tēr-

piem. Tas viss ir darināts pašu rokām un
pateicoties ziedojumiem. Teātri atbalsta
arī Jelgavas dome un pašvaldības iestāde
«Kultūra»,» stāsta V.Zelmene.
Sestā izrāde vēl top. Etīdes pēc Raiņa
dzejas motīviem veido teātra otra režisore
Aija Treija. Pirmā no etīdēm bija redzama
sestdien aizvadītajā biedrības jubilejas sarīkojumā. Savukārt V.Zelmene pati pašlaik
studējot Monikas Zīles lugu «Trīs košas
dāmas», bet nākotnē padomā esot Anšlava
Eglīša «Kazanovas mētelis».

Vilis Azevičs,
biedrības
priekšsēdētāja
vietnieks:
«Man jau rit 88.
gads, un biedrībā
esmu darbojies
gan Ulmaņlaikā,
gan vācu okupācijas laikā. Tā esmu pieradis pie biedrības, ka bez tās vairs nevaru iedomāties
savu dzīvi. Atjaunotajā biedrībā iestājos 2000. gadā un tagad jau ceturto
sasaukumu darbojos valdē, bet trīs
sasaukumus esmu priekšsēdētāja
vietnieks. Tā kā esmu bijušais sporta
darbinieks, man patīk, ka šeit ir kustība, notiek aizrautīga darbošanās.»

Maija Krūmiņa,
biedrības biedre:
«Uz biedrību deviņdesmitajos
gados atnācu līdzi savam vīram režisoram un žurnālistam
Guntim Krūmiņam, iestājāmies
abi. Manam vīram biedrība bija
kā otrās mājas, bet mani viņš
aizvilka līdzi. Vīrs jau aizgājis
aizsaulē, un es šeit paliku. Pati neesmu jelgavniece,
šeit ieprecējos. Atbalstu un piedalos visos biedrības
sabiedriskajos pasākumos. Man patīk biedrības
rīkotie svētki, kaut arī pati nedziedu un nedejoju.
Patīk tas, ka varu būt cilvēkos, jo ko gan es viena
mājās darītu – bērni un mazbērni jau izauguši lieli
un aizgājuši savā dzīvē, bet mazmazbērnu man vēl
nav. Ar nepacietību gaidu arī laiku, kad varēšu nākt
uz savām dežūrām biedrībā.»

Turpretī biedrības teātra režisore Vija
Zelmene pārliecināta, ka mūsu nākotne
ir atkarīga no tā, cik stipri mēs gribēsim
saglabāt savu latvietību. «Jaunieši, kuri
nāk pie manis spēlēt teātri, ir latvieši no
matu galiņiem līdz papēžiem un latvietību
saglabās arī savās ģimenēs, kad viņiem
tādas būs,» spriež V.Zelmene. Viņa gan
piebilst, ka pietiekami daudz ir arī tādu
ģimeņu, kas vairāk tendētas uz materi
ālajiem labumiem, skatās Austrumu vai
Rietumu virzienā. Taču, viņasprāt, ne jau
materiālais ir galvenais, bet bērnu tuvība
ar vecākiem, vecvecākiem, kad, visiem
kopā darbojoties, ir interesanti un tas rada
prieku. Arī cittautiešus pievērst latviešu
kultūrai nevar ar skaļām frāzēm, bet tikai
ar darbiem – iesaistot korī, deju kolektīvā,
teātrī. Un tad labvēlīgi radošā gaisotnē caur
smiekliem, humoru rodas tuvība un viss
notiek, uzskata V.Zelmene.

«Pieskāriens»
krāj dzejas
mantojumu
«Esmu uzņēmusies krāt dzejas
mantojumu un «vilkt kopā»
Jelgavas dzejniekus,» par savu
misiju saka Jelgavas Latviešu
biedrības dzejas kluba «Pieskāriens» vadītāja Rasma Urtāne.

«Dzejas kluba pirmsākumi meklējami
2003. un 2004. gadā, kad toreiz aktīvās,
Sagatavoja Andra Ozola, bet nu jau aizsaulē aizgājušās JLB biedres
foto Raitis Supe dzejnieces Liliana Štauere un Maruta
Pranka, kā arī jelgavnieku Vītiņu ģimene,
kas tagad dzīvo Tukumā, un vēl pāris jauno
dzejnieku izdomāja, ka dzejniekiem jānāk
kopā. Klubu sāka vadīt toreizējā Jelgavas 4.
Regīna Lielause,
vidusskolas bibliotekāre Iveta Skapste, kura
biedrības biedre:
tagad pārcēlusies uz Ventspili. Pieaicināja
«Es savā bērnībā vēl dancoju uz
arī mani,» atceras R.Urtāne. Viņa kluba
vecā Latviešu biedrības nama skavadību pārņēma 2006. gadā, kad, par spīti
tuves, piedalījos Ziemassvētku uzcitu biedru neticībai, izdevās izdot pirmo
vedumos. Kādreiz es dzīvoju tieši
Jelgavas un tuvākās apkārtnes dzejnieku
pretī Latviešu biedrības namam.
dzejas krājumu «Skaņa pār Lielupi» – tagaTas bija skaists nams, brīnišķīgas
dējās «Zemgales vācelītes» priekšteci. «Tā,
telpas. Tagad viss zudis. Atjauvienam otru stumdot, pirmajā grāmatā
notajā biedrībā esmu no deviņdesmitajiem gadiem.
Darbojos biedrības klubā «Sendienas», bet mūs
tika publicēti 46 autoru darbi. Pa gadiem
– veco jelgavnieku – paliek arvien mazāk. Mani saisautoru skaits mainās, bet mūsu krājums
ta kopīgās ekskursijas, pasākumi, lekcijas, izstādes.
top arvien populārāks, katru rudeni biblioBet vislabāk man patika knipelēšanas nodarbības,
tēkās kļūstot par vienu no pieprasītākajām
kuras vadīja Marija Konova. Manā pārziņā biedrībā
dzejas grāmatām,» tā viņa. Tāpat R.Urtāne
ir dažādi sīki sabiedriski pienākumi – dežurēju, tīru
kopā ar kluba biedriem uztur dzīvu tradītelpas. Kas mani šeit saista? Tā noteikti ir kopības
ciju Dzejas dienās kopā ar skolu jaunatni
izjūta, latviskums.»
pulcēties pie Raiņa pieminekļa.

Ko jums nozīmē darbošanās Jelgavas Latviešu biedrībā?
Sandra
Feldmane,
biedrības
biedre:
«Es nevaru dzīvot bez sabiedriskā darba,
man tas ir asinīs, tāpēc rosos
biedrības Kultūras un organizatorisko pasākumu komisijā. Darbojos ar
domu par latviskuma saglabāšanu.
Turklāt biedrībā notiek ļoti aktīva sadraudzība, tikšanās ar interesantiem
cilvēkiem. Man patīk organizēt pasākumus, un uzrunā viss, kas saistīts ar
latviešu patriotismu un savas pilsētas
– Jelgavas – popularizēšanu.»

Nākotne atkarīga
no mums pašiem

Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris

Spēka dienā Jelgavā rekords
– 65 pievilkšanās reizes

12. septembrī 80 spēka punktos visā Latvijā, tostarp divos Jelgavā, pie stieņa varēja
pievilkties ikviens, un mūsu pilsētā šo iespēju izmantoja 346 cilvēki, kopā pievelkoties
3631 reizi. Par rekordu Jelgavā parūpējās
19 gadus vecais Vladislavs Miļēvičs, kurš
pievilkās 65 reizes, aiz sevis atstājot gadu
jaunāko Eduardu Paškovu ar 50 pievilkšanās reizēm. Jāpiebilst, ka Vladislava rezultāts ir arī otrais labākais Latvijā. Savukārt
meiteņu konkurencē labākais rezultāts
mūsu pilsētā ir 14 reizes, un tas pieder
Jekaterinai Plaksinai. Pilsētu kopvērtējumā
Jelgava palika trešā, piekāpjoties Rīgai un
Liepājai, savukārt Spēka dienā visā Latvijā
iesaistījās 9692 dalībnieki, kopā pievelkoties 96 030 reizes.

FK «Jelgava» pieveic Ventspili

11. septembrī, Jelgavas futbolisti aizvadīja
svarīgu spēli cīņā par medaļām. Uzvara pār
Ventspili ar 2:1 (abus vārtus FK «Jelgava»
labā guva Boriss Bogdaškins) ļāva nostiprināties trešajā pozīcijā, par četriem punktiem
apsteidzot ventspilniekus. Jāpiebilst, ka
uzvaru aizvadītās nedēļas nogalē guva arī FK
«Liepāja», kas jelgavniekiem ir priekšā sešus
punktus, un «Skonto», kas mūsu komandu
apsteidz par diviem punktiem. Čempionātā
vēl atlikušas sešas spēles – nākamais eksāmens mūsu futbolistiem
būs jau šo sestdien Daugavpilī, savukārt tuvākā
mājas spēle gaidāma
26. septembrī pret tiešajiem konkurentiem
«Skonto».
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sports
Pret čempioniem – 0:3

Jelgavas Ledus
hallē HK «Zemgale/LLU» 9. septembrī aizvadīja otro
spēli Latvijas hokeja Virslīgas čempi
onātā, tiekoties ar
pagājušās sezonas čempioni HK «Mogo».
Lai gan divus periodus pretiniekus izdevās
noturēt «uz nulles», izšķirošajās 20 minūtēs
pretinieki tomēr guva trīs bezatbildes vārtus un sagādāja mājiniekiem zaudējumu
ar 0:3. «Bija azartiska spēle ar pietiekami
daudz momentiem. Pietrūka mazliet
pacietības un meistarības. Zaudējām, bet
pati spēle bija interesanta, un ar pašatdevi
komandai viss bija kārtībā,» tā komandas
galvenais treneris Aigars Cipruss.

Augusta labākie sportisti

Šonedēļ sveikti sportisti, kuri izcīnījuši godalgotas vietas sacensībās vasaras pēdējā mēnesī – augustā. Pateicību par ieguldīto darbu
un sasniegtajiem rezultātiem saņēma Renārs
Dronga, kuram 5. vieta EČ svara stieņa
spiešanā guļus, Alberts Jurčenko, kuram 5.
vieta PČ brīvajā cīņā, kā arī virkne smaiļotāju
un kanoe airētāju par panākumiem Latvijas
Junioru un U-23 čempionātā: Roberts
Lagzdiņš, Daniela Kondratova, Rahmats
Stromanis un Rinalds Lasmanis.

«Mītavas kumeļiem» Latvijas
čempionāta kopvērtējumā – trešā vieta
 Jānis Kovaļevskis

Sestdien, 12. septembrī,
Mārupē aizvadīts noslēdzošais – astotais – «SMScredit.
lv» BMX čempionāta posms,
kurā jelgavnieki uz goda
pjedestāla kāpa deviņas reizes, bet kopvērtējumā klubu
ieskaitē izdevās izcīnīt trešo
vietu 14 klubu konkurencē,
kas ir labākais sasniegums
pēdējos gados.
«Mītavas kumeļu» treneris Uldis
Balbeks atzīst, ka šī klubam bijusi
laba sezona. «Kopvērtējumā ieguvām
trešo vietu – pirms gada bijām piektie, bet pirms diviem gadiem – sestie.
Esam spēruši platu soli uz priekšu, jo
lielākā daļa no mūsu 30 sportistiem
šosezon ir nostartējuši labāk vai
savā līmenī. Klubu konkurencē mūs
apsteidza tikai Rīgas klubs, kuram ir
100 braucēju, un Mārupes klubs, kurā
šobrīd ir vismaz 70 sportisti. Bet aiz
mums palika Ventspils «Spars» un
Valmieras «Tālava»,» tā U.Balbeks,
uzsverot, ka labākajiem sportistiem
šogad izdevies godam nostartēt arī
Eiropas un pasaules čempionātos.
Piemēram, septiņgadīgo zēnu konkurencē Rihards Laimīte Eiropas
čempionātā Nīderlandes pilsētā Erpā
jūlijā spēja izcīnīt bronzas godalgu,
bet pasaules čempionātā Beļģijas pilsētā Zolderā iekļuva finālā un palika
septītais. Savukārt Paula Zavinska
deviņgadīgo meiteņu grupā gan Eiropas, gan pasaules čempionātā spēja
izcīnīt 6. vietu, bet vēl vairāki sportisti
iekļuva pusfinālā.
Individuāli labākos rezultātus Latvijas čempionāta kopvērtējumā šogad
sasniedza P.Zavinska (9 g.v.) un Vanesa Buldinska (16 g.v.), kā arī Alvis
Lānso, kurš startēja krūzeru grupā
virs 30 gadiem. Sudraba medaļas kopvērtējumā izcīnīja R.Laimīte (7 g.v.)
un Roberts Dancis (15 g.v.), savukārt
pie bronzas tika Pauls Patriks Rullis
(9 g.v.), Ernests Šteinbergs (17 g.v.)
un Markuss Soļims (6 g.v.).

«Vislabāk mūsu sportistiem veicās
Jelgavas posmā, kurā spējām izcīnīt
desmit godalgas, bet otrs labākais
rezultāts sasniegts tieši pēdējās sacensībās Mārupē, no kurām mājās
atvedām deviņas medaļas,» stāsta
U.Balbeks.
Jāpiebilst, ka Latvijas čempionātā
«Mītavas kumeļus» pārstāvēja arī
Latvijas izlases dalībnieks Kristens
Krīgers, kurš startēja elites grupā
un no astoņiem posmiem piedalījās
Dizainere Daiga Latkovska
aicina modes nama «TĒMA»
(reģ.Nr.43602026758) komandā

drēbnieku(-ci) ar pieredzi
individuālo pasūtījumu izpildē.
Darba piedāvājums aktuāls sieviešu
un vīriešu apģērbu meistarēm
un meistariem.
Tālrunis 29137893,
e-pasts daiga.latkovska@gmail.com.

Meklē darbu
Celtnieks, kamīnu krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824.
Autovadītājs, A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja
apliecība. Tālrunis 29682212.
Auklīte pieskatīs jūsu bērnu pie jums mājās. Ir pieredze, sertifikāts, rekomendācijas.
Tālrunis 26311457.
Mūrnieks. Tālrunis 26045890.
Elektromontieris. Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 29875546.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis
un mūrīšus. Tālrunis 27478204.

Piedāvā darbu
Jelgavas 4. sākumskola (reģ.Nr.2811902954) Pulkveža O.Kalpaka ielā 34 aicina darbā medmāsu uz
pilnu slodzi. Tālrunis 63024449, 63022236.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) meklē mīļu
skolotāju piecgadīgo bērnu grupiņā. Zvanīt
vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
Bistro «Silva» (reģ.Nr.43603036429) aicina darbā
trauku mazgātāju/apkopēju. Pieteikties pa tālruni
26535160 vai bistro «Silva» Driksas ielā 9.
Konditoreja «Silva» (reģ.Nr 43603036429) aicina
darbā konditoru(-i) ar pieredzi. Pieteikties pa tālruni 29266586 vai pa e-pastu info@bistrosilva.lv.
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
aicina darbā pirmsskolas skolotāju darbam
ar jaunākā vecuma bērniem. CV sūtīt pa
e-pastu blark@apollo.lv.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336

Pārdod
Jaunus un mazlietotus ledusskapjus,
saldētavas, veļas mašīnas (no 40 līdz 250
EUR). Garantija. Gāzes un elektro plītis (no
30 līdz 100 EUR). Televizorus, dekoderus.
Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
1/2 mājas centrā T.29558600
2-ist. dzīvokli T.22450244
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553
Nelietotu uzkopšanas sistēmu «Kirby». Ir
instrukcija, visi piederumi T.29212825
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
SIA «Kreatīvs» sezonas atlaides pieminekļiem, itāļu
keramisko fotogrāfiju izgatavošana. T.29537176

Dažādi
Zemes frēzēšana. Attīru nelielas teritorijas
no krūmiem. T.25994203
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi.
T.28265306
Zāģējam baļķus, dēļus jūsu sētā. 26547957.
Piedāvājam dažāda veida remonta darbus
jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Spiežam ābolu sulu. T.29774876

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAIS T UMA SKO L A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības septembrī un oktobrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

Latvijas
BMX
čempionāta astoņu
posmu
kopvērtējumā 2. vietu
piecpadsmit
gadīgo jauniešu grupā
izcīnīja
«Mītavas
kumeļu»
Jelgavas sportistu labākie braucējs
rezultāti kopvērtējumā
Roberts
Dancis (ar
1. vieta
Alvis Lānso – 30+ braucēji
311. nuPaula Zavinska – 9 g.v. braucējas
muru), bet
Vanesa Buldinska – 16 g.v. braucējas čempionātā
2. vieta
kopumā jelRihards Laimīte – 7 g.v. braucēji
gavniekiem
Roberts Dancis – 15 g.v. braucēji
izdevās izcī3. vieta
nīt astoņas
Pauls Patriks Rullis – 9 g.v. braucēji
Ernests Šteinbergs – 17 g.v. braucēji godalgas.
Foto: Raitis
Markuss Soļims – 6 g.v. braucēji
Supe
tikai trijos. Kopvērtējumā tas viņam
Latvijas BMX čempionāts tika
ļāva izcīnīt 6. vietu. Mārupes posmā aizvadīts astoņos posmos Ventspilī,
Kristens palika otrais, piekāpjoties Jelgavā, Saldū, Smiltenē, Valmierā,
Rihardam Veidem.
Madonā, Vecpiebalgā un Mārupē.

5

09.09., 22.09., 13.10.
04.09., 28.10.
14.09., 21.09., 02.10.
23.09., 21.10.
23.09., 21.10.
09.09., 23.09., 14.10.
09.09., 23.09., 14.10.
19. – 20.10.
07.09., 12.10.
14.09., 28.09., 12.10.
17.09., 15.10.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz noslēgt līgumu
(pirkums, īre), iesniegt prasību tiesā (maksātnespēja). Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
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
JĀNIS ORNICĀNS (1925. g.)
JURIJS ŠANCEVS (1959. g.)
REGINA STAŠA (1941. g.)
ALEKSANDRS BAHVALOVS (1929. g.)
VIJA ČERTOGONOVA (1941. g.)
SOFIJA MAKUROVA (1936. g.)
SOFIJA JAKOVĻEVA (1935. g.)
IVARS MUIŽNIEKS (1966. g.).
Izvadīšana 18.09. plkst.11 Bērzu kapsētā.
HENDRIHS ŠOSTAKS (1949. g.).
Izvadīšana 18.09. plkst.14 no Dalbes baznīcas
uz Dalbes kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2092.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Inga Lindstrēma. Slēptā uguns». Melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 166.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2092.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
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!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 1.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 165.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
10.40 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
12.35 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
19.55 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis». Dokumentāla filma.
20.55 «Pasaules mērotāji». Vācijas drāma. 2012.g.
23.10 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.50 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 «“Degpunktā” sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 136.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.20 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 23.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. . 98.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««EuroBasket 2015» dienasgrāmatas».
18.10 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 99.sērija.
19.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.25 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 15.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.45 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.10 «Attīstības kods».
1.30 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 136.sērija.
2.15 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 23.sērija.
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 28. un 29.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
9.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 ««Gatavo 3» mežā».
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 30. un 31.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 8. un 9.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
23.05 «Krīze». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
1.35 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
2.15 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 8.sērija.
3.10 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 22. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2093.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

10.50 «Ketija Forde. Tev līdzās». Vācijas drāma. 2014.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 167.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 19.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2093.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Cilvēks un lielie dati». Dok.filma (ar subt.).
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Jasmīnas stāsts». ASV drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 166.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
21.50 «Melu laboratorija».*
22.50 «Tilts 2». Detektīvseriāls. 1.sērija. (ar subt.).
23.55 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis». Dokumentāla filma.
0.55 «Lilīhammera 3». Seriāls. 1.sērija.
1.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 137.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 15.sērija.
12.00 «Mana sieva – priekšniece». Vācijas melodrāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 24.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 100.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 101.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Bella un vīģeskoks». Vācijas komēdija. 2013.g.
23.10 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.50 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 24.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 30. un 31.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 32. un 33.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
22.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.00 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 7. un 9.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
2.20 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 9.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 23. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2094.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.45 «Kas te? Es te!»*
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 168.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2094.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».

tv programma
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.25 «Cilvēks un lielie dati». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 167.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava? 1914.–2014».*
12.00 «Momentuzņēmums».*
12.20 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Robotu ēra». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.00 «Mana pirmā šepte».
21.30 «100 g kultūras. Personība».*
22.15 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 13.sērija.
23.15 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.45 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
0.20 «Brigitas Vīnšteines noslēpums».*
1.20 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 138.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Bella un vīģeskoks». Vācijas komēdija. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 25.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 102.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 103.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 24.sērija.
22.10 «Maiņas beigas». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 11.sērija.
1.40 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 25.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 32. un 33.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 34. un 35.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 10. un 11.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
1.15 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
2.10 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 10.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 4.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 24. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2095.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 169.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2095.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.40 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 168.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Liene Lūse (ar subt.).

Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.35 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 13.sērija.
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 3.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.15 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Robotu ēra». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 139.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 24.sērija.
12.00 «Kā noķert miljonāru». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 26.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 104.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 105.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 8. un 9.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.30 «Jēzus Henrijs Kristus». ASV komēdija. 2012.g.
2.05 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 26.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 34. un 35.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 5.sērija.
10.10 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 8». Realitātes šovs (ar subt.).
12.15 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
22.00 «Maiami policija». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.40 «Kinomānija».
1.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.15 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
2.45 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 5.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 25. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 11.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 2. un 3.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 170.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokumentāla filma.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Manā mežā nav neviens.
Multimākslinieks Hardijs Lediņš».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 2. un 3.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 1.sērija.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 169.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 15.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
19.40 «Aculiecinieks».*
20.00 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok. filma. 3.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Fleetwood Mac»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Divas mātes». ASV romantiska drāma. 2013.g.
0.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva kultūrā
«Kilograms kultūras 2014»».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

4.00 «Anekdošu šovs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 140.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 27.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 107.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 2.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.40 «Dzīvīte».
1.10 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 12.sērija.
6.00 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.00 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
13.10 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.45 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.15 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.40 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
15.55 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
18.00 «Paķer līdzbraucējus!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Vakariņas idiotiem». ASV komēdija. 2010.g.
23.20 «Pasēdēsim cietumā!» ASV komēdija. 2006.g.
1.15 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
1.45 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 11.sērija.
2.45 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 6.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 26. septembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Hanibāla dārgumu meklētāji».
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g. (ar subt.).
12.15 «Ekvadora».*
13.20 «Adreses».*
13.55 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.30 «Kūku kari».*
15.30 «Latvijas kods. Cukurvate, degunlāči un monocikls». Dok.filma.
16.00 «Manā mežā nav neviens. Multimākslinieks Hardijs Lediņš».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Viļņa. Užupes republika.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 JAUNUMS. «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 1.sērija.
22.25 JAUNUMS. «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
23.45 «Divas mātes». ASV romantiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
1.45 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*
3.35 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.29 «Saknes debesīs».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 ««SeMS» ceļo».*
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
13.50 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle».
FK «Jelgava» – «Skonto FC».
16.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 3.sērija.
18.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 15.sērija.
23.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.20 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
3.30 TIEŠRAIDE. «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā». ASV posms.
4.59 «Olimpiskie zelta mirkļi».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
5.45 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
14.20 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
15.20 «Mūsu mājas». ASV drāma. 2006.g.
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 19.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 19.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 1.sērija.
0.25 «Čārlijam Kantrimenam ir jāmirst». Romantiska komēdija.
2.05 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
3.00 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
5.45 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
6.05 «Papucīši». Seriāls. 16.sērija.
6.30 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.05 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Paķer līdzbraucējus!»
11.35 «Mana bērna māte». ASV komēdija. 2008.g.
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.35 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija. 1994.g.
16.40 «Vakariņas idiotiem». ASV komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Šreks: ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Audzinot Bobiju».
ASV, Nīderlandes un Lielbritānijas komēdija. 2011.g.
2.00 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija. 1994.g.
3.45 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 12.sērija.

Svētdiena, 27. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus
un privātstundas:

9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Brīvība ratiņkrēslā».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns 3». Detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Palikt pie ezera».
Vācijas melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Tūkstošreiz ar labu nakti».
Norvēģijas drāma. 2013.g. (ar subt.).
0.50 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
1.50 «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».* Svētku uguņošana.
4.05 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Sekotāji».*
7.05 «Dardarija».*
7.35 «Province».*
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Liene Lūse (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
10.55 «Mana pirmā šepte».*
11.25 «Hanibāla dārgumu meklētāji».
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g. (ar subt.).
13.10 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā». ASV posms.
14.45 «Ketija Forde. Jūra tevī». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
16.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
18.00 «Leģendārie albumi. «Fleetwood Mac»». Dokumentāla filma.
19.10 «Ragnaroks». Norvēģijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
21.05 «Lilīhammera 3». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Tilts 2». Detektīvseriāls. 2.sērija. (ar subt.).
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Muzikālā banka 2014».*
2.45 ««SeMS» ceļo».*
3.45 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*

5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
5.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
7.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
12.25 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 1.sērija.
14.25 «Māsas». Krievijas spraiga sižeta filma. 2001.g.
16.10 «Dzintara dziesmas 5».
17.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Dzīvās ugunis». ASV spraiga sižeta filma. 1987.g.
23.35 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.30 «Slepenā eja». ASV komēdija. 2004.g.
2.20 «Augšāmcelšanās». ASV drāma. 1999.g.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
5.45 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
6.20 «Papucīši». Seriāls. 17. un 18.sērija.
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
Jelgavas Mākslas skola uzņem 12 – 25 gadus vecus
audzēkņus jaunā interešu izglītības programmā
«Mākslas stili». Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas
vēstures stilus un virzienus gan teorētiskās, gan
praktiskās nodarbībās, kas notiks reizi nedēļā.
Mazais ceļš 2, Jelgava. Plašāk – www.j-m-s.lv

• ANGĻU valoda pieaugušajiem,
jauniešiem, bērniem un
uzņēmumiem rīta, dienas
un vakara nodarbībās;
• VĀCU valoda;
• FRANČU valoda iesācējiem.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

Valmieras teātra viesizrāde

Jelgavas kultūras namā
6. oktobrī pl.19.00
Alvis Lapiņš

"KLAIDOŅA LŪGŠANA"
Drāma 2 cēlienos

Režisors Varis Brasla

Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē (kases tālr. 63084679)
un internetā: www.bilesuparadize.lv, www.vdt.lv

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

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

YAMAHA mūzikas skolas
klase piedāvā apgūt
dažādu laikmetu un stilu mūziku
Mazuļiem un bērniem:
• 4 mēn. – 18 mēn.;
• 1,5 g. – 4 g.;
• 4 g. – 6 g.
Taustiņinstrumentu spēles programmā:
• 6 g. – 8 g.;
• no 8 g. (arī pusaudžiem un pieaugušajiem).
Aicinām uz bezmaksas
iepazīšanās nodarbībām!
Tālrunis 26010105.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Tomijs». ASV komēdija. 1995.g.
13.35 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
16.05 «Šreks: ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma. 2010.g.
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18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Ellespuika 2. Zelta armija». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
1.05 TV PIRMIZRĀDE. «Vecais zēns». ASV trilleris. 2013.g.
2.55 «Tomijs». ASV komēdija. 1995.g.
4.30 «Papucīši». Seriāls. 17.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sestdien pilsētas centrā –
Rudens gadatirgus
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 19. septembrī,
Hercoga Jēkaba laukumā no
pulksten 10 līdz 15 jelgavnieki gaidīti Rudens gadatirgū – varēs sarūpēt cimdus,
šalles, zeķes ziemai, ko galdā
liekamu, kā arī nopirkt papildinājumu savam augļudārzam un puķu dobēm.
Pašvaldības iestādes «Kultūra»
kultūras darba speciāliste Santa Sīle
stāsta, ka Rudens gadatirgum Jelgavā
pieteikušies ap 150 tirgotāju no Latvijas un arī kaimiņvalsts Lietuvas, kas
jelgavniekiem piedāvās visdažādāko
preču klāstu. Būs skābi kāposti, dzērvenes, rudens avenes, gaļa, medus, siers,
maize… Pieteikušies arī septiņi stādu
tirgotāji no Latvijas un Lietuvas, kas

piedāvās gan augļkokus un krūmus,
gan dažādas ziemcietes. Neiztrūkstoša
Rudens tirgus sastāvdaļa ir adījumi
– būs šalles, cepures, cimdi, zeķes, lai
kārtīgi sagatavotos rudenim un ziemai,
tāpat varēs nopirkt keramikas un koka
izstrādājumus. Šajā tirgū plaši būs pārstāvēti arī Latvijas mājas vīnu ražotāji.
«Kāda kundze ir apsolījusi Hercoga
Jēkaba laukumā malkas krāsnī cept
picas, kuras varēs arī iegādāties,» tā
S.Sīle. Jāpiebilst, ka šis ir pēdējais gadatirgus šogad pilsētā un tas pircējus
gaidīs no pulksten 10 līdz 15.
No pulksten 10 līdz 14 organizatori
sarūpējuši arī plašu kultūras programmu. Uzstāsies senioru ansamblis «Vīzija», vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Ritums», būs Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra bērnu studijas priekšnesumi,
māsu Legzdiņu un Zaļā galma kapelas
koncerts.

notikumi

Jelgavā ir jau
18 koka skulptūras
Svētki šonedēļ ir četrās Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēs – pašvaldības bērnudārzos «Kāpēcīši» un «Zīļuks»
un privātajās iestādēs «Zvaigznīte» un «Rūķu māja» –, kuru bērni dāvanā saņēmuši koka skulptūras, pa kurām
tagad var rāpties, kāpelēt, uz tām apsēsties. Vairāk nekā nedēļu bērniem bija iespēja pašiem redzēt, kā koka
bluķi pārtop par pūci, zvirbuli, kazām, lāci un citiem zvēriem. Mākslinieki atzīst, ka bērnu interese bijusi liela un
galvenais jautājums, kas tika uzdots: «Kad būs gatavs?» Otrdien svinīgi skulptūras atklātas, un šobrīd bērni tās
arī iemēģinājuši. Jāpiebilst, ka līdz ar šīm četrām skulptūrām tagad pa koka mākslas darbam ir pilnīgi visos 18
pašvaldības un privātajos dārziņos un to būvniecībā «otrā elpa» iedota Pasta salas, Jāņa Čakstes bulvāra un
Raiņa ielas rekonstrukcijas gaitā iegūtajiem kokiem. Pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics
atzīst, ka par turpmāko koka skulptūru simpozija norisi tiks domāts. «Idejas ir vairākas, un katrā gadījumā mēs
gribētu to turpināt. Ir doma, ka varētu iziet vēl vienu apli un katrā bērnudārzā radīt vēl otru koka skulptūru,
taču pastāv iespēja šādas funkcionālas skulptūras veidot arī Pasta salā, ko varētu izmantot visi pilsētas bērni.
Šīs idejas vēl jāapspriež ar pilsētas mākslinieci un Būvvaldi,» tā M.Buškevics.
Ar nepacietību brīdi, kad
tēlnieka Kārļa Īles «Lidojošajā kuģī», kas veidots kā
putns, varēs iekāpt, gaidīja
bērnudārza «Kāpēcīši»
audzēkņi. Jautāti, kādā
krāsā kuģim jābūt, bērnu
domas atšķīrās. Kāds gribēja sarkanu, cits – brūnu,
vēl kāds – zaļu… Iestādes
vadītājas vietniece Agita
Kolča atzīst, ka par jauno
koka rotaļdraugu priecājas
kā bērni, tā audzinātājas.
«Lai gan mūsu pagalms ir
skaists un krāsains, tieši šī
vieta pagalmā nebija apdzīvota. Jau domājām, ko
tur varētu izveidot, bet tad
pašvaldība paziņoja par
dāvanu – koka skulptūru,»
stāsta A.Kolča. Bērni priecājas, ka tajā var arī iekāpt
un pasēdēt.

Pasākumi pilsētā
 17. septembrī no pulksten 10 – starptautiskā zinātniski praktiskā konference
«Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 10» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 18. septembrī no pulksten 14 līdz 15 – atvērtā bibliotēka «Open Air Library».
Pasākuma dalībniekiem iespēja lasīt savu mīļāko grāmatu kopā ar citiem svaigā gaisā,
pievēršot uzmanību tādām problēmām kā vājās lasītprasmes un motivācijas trūkums
jauniešu vidū (Raiņa parkā).
 18. septembrī pulksten 19 – baritona Viktora Kozlitina koncerts. Programmā
– kino dziesmas un krievu romances. Biļešu cena – € 4; 3 (skolēniem, studentiem,
pensionāriem) (k/n Mazajā zālē).
 19. septembrī no pulksten 10 līdz 15 – Rudens gadatirgus (Hercoga Jēkaba
laukumā).
 19. septembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns
«Meldermeitiņa». Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās. Režisors A.Matisons.
Piedalās TDA «Lielupe» dejotāji. Biļešu cena – € 2 – 4 (k/n Lielajā zālē).
 20. septembrī no pulksten 10 līdz 14 – rudens apģērbu, apavu un aksesuāru
tirdziņš. Darbosies arī stūrītis «Dāvinu». Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 18.
septembrim, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv. Sīkāka informācija pa
tālruni 26456942 (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 20. septembrī pulksten 11 – Jelgavas Baptistu draudzei – 141. gadadiena. Draudzē
viesosies teologs Olafs Brūvers un ar dziesmām sveiks Salgales Evaņģēliski luteriskās
draudzes ansamblis. Visi laipni aicināti (Jelgavas Baptistu draudzē Mātera ielā 54).
 20. septembrī pulksten 11 un 13 – izrāde bērniem: piedzīvojumu komēdija
«Misija «Krokodils»» (bērniem no 4 līdz 10 gadiem). Režisors A.Ekštets. Biļešu cena
– € 2 (k/n Lielajā zālē).
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavai 750: koncerts «Mana laimes zeme». Jelgavas mazākumtautību kultūras biedrību dāvana pilsētai jubilejā. Piedāvā Sabiedrības
integrācijas pārvalde. Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 24. septembrī pulksten 12 – Daugavpils teātra viesizrāde: F.Tappers, H.Rigmants,
V.Anselmo (Vācija) «Leo – mazais lauva». Mūzikls visai ģimenei latviešu valodā. Režisors
O.Šapošņikovs. Biļešu cena – € 8; 5 (k/n Lielajā zālē).
 24. septembrī no pulksten 15 līdz 18 – jauniešu projekta «Zemgales tepiķis»
noslēguma pasākums (Driksas ielā pie kafejnīcas «Silva»).
 24. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Neierastie ceļošanas
veidi». Vakara viesis – jelgavnieks un aizrautīgs ceļotājs Roberts Rubenis. Sīkāka
informācija – tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 24. septembrī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: A.Korovkins «Baismīgās
mājsaimnieces». Kriminālkomēdija krievu valodā. Režisors I.Lūsis. Biļešu cena – € 9
– 15 (k/n Lielajā zālē).
 26. septembrī pulksten 11 – orientēšanās sacensības Pasaules tūrisma dienas
gaitā. Orientēšanās pa Jelgavas un apkārtnes zināmākajiem un mazāk zināmiem
tūrisma objektiem (Jelgava, Jelgavas un Ozolnieku novads). Sīkāka informācija –
visit.jelgava.lv.
 26. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs!». Rudens
vītnes galda dekoros un telpu rotājumos. Miķeļdienas tradīcijas un svinēšana. Sīkāka
informācija – tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris

Liepas paēnā «Rūķu mājā» uz dzīvi
apmetusies skulptūra «Divas kaziņas»,
ko veidoja lietuviešu mākslinieks Tautvils Pavilonis. Iestādes vadītāja Biruta
Briede atzīst, ka kaziņas labi iederēsies
pie rūķiem, jo tās esot dzīvespriecīgas un
kustīgas – gluži tāpat kā audzēkņi. Sešgadnieks Kristiāns, stāvot pie skulptūras,
atzina: «Es tādu nemācētu uztaisīt, jo tas
ir grūti. Labāk paskatīties!» Piecgadnieku
un sešgadnieku audzinātāja Zane Paulušenko stāsta, ka bērni pastaigu laikā
katru dienu apciemojuši mākslinieku, lai
paskatītos, cik tālu ar darbiem ticis, un jo
īpaši puišiem acis zibējušas, kad ieslēgts
motorzāģis un skaidas gājušas pa gaisu.
Ne viens vien audzēknis pie kaziņām bija
nobildējies jau darba procesā.
«Tēti, skaties, kāda liela pūce mums būs! Tajā
varēšot arī uzrāpties,» tā, no bērnudārza «Zvaigznīte» dodoties uz mājām, piecgadīgā Nellija stāstīja
savam tētim Jānim, kurš piebilda, ka par būvēšanas
faktu ir informēts, jo Nellija jau mājās minējusi,
ka «onkulis pagalmā būvē kaut ko no koka».
Bērnudārza «Zvaigznīte» pagalmā Māris Gailis
radījis skulptūru «Pūce un zvirbulis». «Atmosfēra
šeit ir laba. Bērni katru rītu nāca un sasveicinājās,
apsprieda, cik tālu esmu ticis ar darbiem. Skulptūra
tapa pa detaļām – spārni atsevišķi, rumpis atsevišķi.
Tad kā konstruktoru visu liku kopā. Kādu dienu, kad
visas detaļas vēl gulēja zemē, dzirdēju no bērniem
tādu dusmīgu teikumu: «Tas onkulis visu sabojāja!», taču pēdējās dienās, kad viss bija salikts kopā,
bērni smaidīja,» stāsta mākslinieks. Pirmdien pūce
un zvirbulis tika novietoti pastāvīgajā atrašanās
vietā. Šobrīd pūce jau ieguvusi brūnu krāsu, bet
zvirbulis – pelēku.
Bērnudārza «Zīļuks» pagalmā tagad ir Zigmunda Bieļa «Vecīša cimdiņš», kurā dzīvo lācis, zaķis, pele un vilks. Mākslinieks stāsta, ka uz cimdiņa varēs pasēdēt un atpūsties, kā
arī samīļot katru zvēriņu. Jautāts, kāpēc izvēlējies tieši šo
pasaku, mākslinieks atzīst, ka iemesls ir pavisam vienkāršs
– stikla kalnu neuzbūvēsi, princesi arī ne, bet, šķirstot pasaku grāmatu, uzgājis pasaku «Vecīša cimdiņš». «Jādomā
jau, lai bērniem ir saprotams, un, šķiet, šo pasaku viņi
zina. Vismaz nāk un varoņus nosauc,» tā Z.Bielis. «Zīļuka»
vadītāja Inga Donova priecājas, ka skulptūra izcili sasaucas
ar «Zīļuka» filozofiju, jo šis ir bērnudārzs, kas pastiprinātu
uzmanību pievērš videi un dabai draudzīgām aktivitātēm.
«Priecē, ka tieši mūsu pagalmā otro dzīvi atguvuši pilsētas
ielu rekonstrukcijas laikā nozāģētie koki. Tiesa, bērni gan
prasīja, kāpēc lācis tāds tievs, jo bilžu grāmatās esot resnāks, taču kopumā viņiem patīk,» tā vadītāja.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Raitis Supe

