Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 23. septembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005558.
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Paaugstinās NĪN mājokļiem,
kuros neviens nav deklarējies

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām –
lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

Pasta salā atklāj
jauniešu galvaspilsētai
veltītu vides objektu
 Sintija Čepanone

Šodien pulksten
1 7 . 3 0 Pa s t a s a l ā
svinīgi tiks atklāts
jauns vides objekts,
kas veltīts Jelgavai kā
pirmajai Latvijas jauniešu galvaspilsētai.
Pasākumā aicināts
piedalīties ikviens interesents.

Šodien Jelgavas domes sēdē deputāti lems par nekustamā
īpašuma nodokļa likmes paaugstināšanu no nākamā gada tiem
mājokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona.
Foto: Austris Auziņš
 Sintija Čepanone

sēdē. Ja deputāti apstiprinās
pašvaldības saistošos noteiPēc aptuvenām aplēkumus «Nekustamā īpašuma
sēm, Jelgavā ir vismaz
nodokļa piemērošana Jelgavas
2000 mājokļu, kuros,
pilsētas administratīvajā terilai gan cilvēki reātorijā», tie stāsies spēkā 2017.
li dzīvo, dzīvesvietu
gada 1. janvārī. «Tādējādi cilvēnav deklarējusi neviekiem, kuriem Jelgavas pilsētas
na persona. Līdz šim
pašvaldības administratīvajā
nekustamā īpašuma
teritorijā ir īpašums dzīvošanodokļa (NĪN) piemēnai, tiek dots laiks nokārtot
rošanā šis apstāklis
formalitātes saistībā ar dzīvesnetika ņemts vērā,
vietas deklarēšanu, ja mājoklis
taču no nākamā gada
tiek apdzīvots, lai saglabātu
1. janvāra situāciju
līdzšinējo NĪN likmi 0,2 – 0,6
paredzēts mainīt –
procentu apmērā no īpašuma
proti, ja mājoklī Jelkadastrālās vērtības,» norāda
gavas pašvaldībā nepašvaldības Finanšu nodaļas
būs deklarēta neviena
vadītājas vietnieks nodokļu
persona, īpašumam
jautājumos Ingars Bušs.
tiks noteikta paaugAtbilstoši lēmumprojektam
stināta NĪN likme.
no nākamā gada līdz šim ierasto NĪN likmi attiecīgi 0,2, 0,4
Šodien, 22. septembrī, šis vai 0,6 procentu apmērā piemējautājums tiek skatīts domes ros tikai tiem objektiem, kuros

dzīvesvieta ir deklarēta vismaz
vienai personai, savukārt NĪN
likmi 1,5 procentu apmērā no
kadastrālās vērtības paredzēts
noteikt tiem mājokļiem – dzīvokļiem un privātmājām –,
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, bet kuros dzīvesvietu nav
deklarējusi neviena persona.
I.Bušs skaidro, ka šādas
izmaiņas plānotas ar mērķi
iedzīvotājus rosināt piedeklarēties savā reālajā dzīvesvietā,
un tas sniegtu vairākus ieguvumus. «Samazinātās nodokļa
likmes varētu būt motivējošs
mehānisms īpašniekiem, kuri
savu īpašumu izīrē, ļaut piedeklarēties mājoklī īrniekiem.
Tā vienlaicīgi būtu gan pretimnākšana cilvēkiem, kuriem
dzīvoklis izīrēts, gan arī veids,
kā perspektīvā pilsētā sakārtot
īres tirgu. Tāpat tas ļautu precizēt pašvaldības ieņēmumus no

iedzīvotāju ienākuma nodokļa,
jo nav noslēpums, ka daudz ir
tādu cilvēku, kas šobrīd reāli
dzīvo Jelgavā, bet dzīvesvieta
deklarēta citā pašvaldībā, līdz
ar to arī iedzīvotāju ienākuma
nodoklis nonāk citā pašvaldībā,» rezumē pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos, piebilstot,
ka līdzīgs modelis NĪN piemērošanā jau šobrīd darbojas Rīgā
un arī citās pašvaldībās.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi «Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošana Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā» pēc apstiprināšanas
domes sēdē vēl jāakceptē Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. NĪN 2017.
gadam tiks aprēķināts, ņemot
vērā faktisko situāciju uz nāka-  Sintija Čepanone
mā gada 1. janvāri.

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas apbalvojumiem

Abās pilsētas pludmalēs noslēgusies peldsezona
 Ģirts Pommers

15. septembrī Latvijā noslēdzās oficiālā
peldsezona, un tas
nozīmē, ka arī abās
pilsētas pludmalēs –
Lielupes labā krasta
promenādes un Pasta
salas pludmalē – darbu beiguši glābēji.
Jelgavas Pašvaldības policijas
pārstāve Sandra Reksce atzīst,
ka aizvadīta salīdzinoši mierīga
peldsezona. «Protams, to ietekmēja arī laika apstākļi, jo šovasar mazāk bijis saulainu dienu,

līdz ar to arī peldētāju bijis mazāk. Glābēji savus pienākumus
ir pildījuši izcili – mēs joprojām
esam iztikuši bez bojāgājušajiem, tāpat ir sniegta kvalitatīva
palīdzība pilsētniekiem dažādās
situācijās,» rezumē S.Reksce.
Viņa skaidro, ka šogad abu
pludmaļu apmeklētāji visbiežāk cietuši, savainojot kājas uz
gliemežvākiem. Šādi gadījumi
šogad fiksēti 45. Kaut arī pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» organizēja gliemežvāku
savākšanu, straume atkal tos
sanesa krastā.
Tāpat glābējiem vairākkārt
nācies veikt pārrunas ar SUP

dēļu lietotājiem, kuri nereti
izvēlējās neatbilstošu vietu, kur
nodarboties ar aktivitātēm – uz
pasažieru kuģu upes ceļa.
Savukārt pašvaldības policisti visbiežāk abu pludmaļu apmeklētājiem mutiski aizrādījuši
par katamarānu iebraukšanu
peldvietas zonā (110), peldēšanu aiz bojām (102) un smēķēšanu peldvietas teritorijā (64).
Šobrīd jau pakāpeniski tiek
«ieziemota» Jelgavas pludmaļu infrastruktūra, taču, lai arī
rudenī nodrošinātu brīvā laika
pavadīšanas iespējas, atkarībā
no laika apstākļiem pilnībā šie
darbi varētu noslēgties oktobrī,

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

Jaunais vides objekts veidots
kā arhitektūras mazā forma,
metālā iedzīvinot konkursa
«Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016» logo, kura pamatā ir stilizēts zemeslodes
atainojums. Pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins
norāda, ka turpmāk tā simboliski atgādinās, ka tieši Jelgava ieguvusi pirmās Latvijas
jauniešu galvaspilsētas titulu.
«Mūsu mērķis bija šo nozīmīgo
notikumu pilsētas vidē iezīmēt interesantā un atraktīvā
veidā, un rezultātā tapa trīs
metrus augsts un trīs metrus
plats vides objekts ar gredzena
diametru divi metri,» stāsta
A.Lomakins, akcentējot, ka
vieta, kur kartē ir Baltijas
jūra, atstāta atklāta, un caur
to ikviens varēs iemūžināt
sevi interaktīvā fotogrāfijā uz
pilsētas panorāmas fona. Proti,
jauniešu galvaspilsētas zīme
Pasta salā novietota tā, lai,
skatoties uz to, fonā pavērtos
skats uz Jāņa Čakstes bulvāra
promenādi, Mītavas tiltu un
Svētās Trīsvienības baznīcas
torni.
Jāpiebilst, ka būvprojektu

izstrādāja SIA «Namejs pluss»,
savukārt idejas realizāciju, tostarp pamatnes sagatavošanu
un zīmes uzstādīšanu Pasta
salā, atbilstoši līgumam nodrošināja SIA «Uzars bruģēšana»,
vides objekta izgatavošanai
piesaistot uzņēmumu «SIGNUM».
Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle atgādina, ka
2015. gadā pirmo reizi Latvijas
vēsturē Izglītības un zinātnes
ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību,
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
un Latvijas Jaunatnes padomi
organizēja konkursu «Latvijas
jauniešu galvaspilsēta», kurā
desmit pašvaldību konkurencē
uzvarēja Jelgava, kļūstot par
pirmo Latvijas jauniešu galvaspilsētu un dažādu jauniešu
pasākumu epicentru. «Kopā ar
pilsētas vadības pārstāvjiem un
konkursa organizatoriem vides
objekta atklāšanas pasākumā
šodien, 22. septembrī, pulksten
17.30 Pasta salā aicināti piedalīties studenti, skolu jaunieši
un citi interesenti,» tā J.Grīsle.
Jāatgādina, ka šis notikums
– Jelgavas kļūšana par pirmo
Latvijas jauniešu galvaspilsētu
– jau iemūžināts informatīvajās
zīmēs ceļa malās, iebraucot
Jelgavā. Proti, šopavasar Miera
ielā, Lietuvas šosejā, Dobeles šosejā un Rīgas ielā tika uzstādītas
īpašas informatīvās norādes ar
konkursa logo un uzrakstu «Jelgava – pirmā Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2016».

pludmales zonu atbilstoši sagatavojot ziemas sezonai. «Tie
jelgavnieki, kuri vēlēsies izmantot abas pilsētas peldvietas, to
varēs darīt, taču par drošību
gan būs jārūpējas pašiem,» tā
Pašvaldības policijas pārstāve.
Abās pludmalēs demontētas
glābēju mājas, kā arī norobežojošās bonas un bojas ūdenī.
Laipas, ģērbtuves, soli un rotaļu
elementi pludmales teritorijā
pagaidām vēl atstāti, jo ir cilvēki, kuri turpina peldēt arī vēsākā laikā, savukārt rotaļu ierīces
vēl aizvien aktīvi izmanto mazie
jelgavnieki.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Jelgavā divreiz gadā – Pilsētas svētkos un Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā
– tiek godināti tie jelgavnieki, kas ar savām idejām
un darbu veicinājuši Jelgavas izaugsmi. Lai apzinātu
šos cilvēkus un novērtētu viņu ieguldījumu, līdz 3.
oktobrim pilsētnieki aicināti pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem «Goda zīme» un «Goda raksts».
Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām par
īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbībā Jelgavas pilsētas
labā. Savukārt Goda rakstu piešķir fiziskai, juridiskai personai
vai kolektīvam par nopelniem
un ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,

uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu var iesniegt domes
deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību
iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne
mazāk kā piecas pilngadīgas personas), informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Caurteku Lediņu ceļā savedīs kārtībā
«Lediņu ceļā un Ābelītes ielā jau kādu
laiku nestrādā caurtekas, un līdz ar
lietiem visa apkārtējā teritorija applūst.
Zvanīju gan POIC 8787, gan «Pilsētsaimniecībai», taču līdz šim nekādu
rezultātu tā arī neesam sagaidījuši,»
«Jelgavas Vēstnesim» problēmu atklāj
Jevgeņijs.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko būvju speciāliste Ilva
Meiere skaidro – lai izvērtētu nepieciešamos darbus, caurteka Lediņu ceļa un
Ābelītes ielas krustojumā tika apsekota,

konstatējot, ka izbūvētā kabeļa šķērsojuma vietā daļa caurtekas ir bojāta, līdz
ar to ūdens caurtece ir ierobežota.
«Caurtekas rekonstrukcijas dar
bus plānots veikt līdz 2016. gada
novembrim,» tā viņa.
Jāatgādina, ka iedzīvotāji par aktuālajām problēmsituācijām aicināti informēt
Pašvaldības operatīvās informācijas
centru jeb POIC pa tālruni 8787. Jautājumi risināšanai tiek novirzīti atbilstoši
kompetencei, un reaģēts to saņemšanas secībā tiek uz visām saņemtajām
sūdzībām.

ATBILDAM

Ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris

Automazgātava
Māras ielā drīkst būt
Foto: Austris Auziņš

Kur var iegādāties Jelgavas karogu?
«Kur var iegādāties Jelgavas pilsētas karogs veikalā nav iegādājams, taču to
karogu?» jautā kāds jelgavnieks.
var pasūtīt, un jau nākamajā dienā tas
tiks piegādāts. «Cena atkarīga gan no
Mūsu pilsētas karogu iespējams ie- karoga izmēra, gan izvēlētā auduma,»
gādāties Jelgavas reģionālajā Tūrisma stāsta veikalā.
centrā, kas atrodas Svētās Trīsvienības
Jāpiebilst, ka SIA «Olnis» atrodas
baznīcas torņa 1. stāvā Akadēmijas ielā 1. Čakstes bulvārī 7 (ieeja no sētas puses).
Kā norāda Tūrisma centrā, piedāvājumā Uzņēmumā skaidro, ka piedāvājumā ir
ir divu veidu karogi – pilsētas karogs, kas gan kāta, gan masta karogi ar dažādiem
stiprināms kātā, un karogs, kas paceļams stiprinājumiem, un to cena ir vidēji no
mastā. Kāta karoga izmērs ir 1,5 x 0,75 25 līdz 40 eiro bez pievienotās vērtības
metri, un tā cena ir 33,40 eiro. Savukārt nodokļa. Karoga uzšūšanu SIA «Olnis»
masta karoga izmērs ir 2 x 1 metrs, un var pieteikt kā klātienē, tā arī pa tālruni
tas maksā 47,92 eiro.
26620132.
Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis»,
Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas karogs
karogu šūšanu mūsu pilsētā nodrošina ir Jelgavas pilsētas simbolika. Saskaņā
SIA «Olnis», un lielākoties tieši šajā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistouzņēmumā pilsētas karogu tālākai šajiem noteikumiem Nr.12-12 «Jelgavas
realizācijai iegādājas citas tirdzniecības pilsētas simbolika» iedzīvotāji Jelgavas
vietas. Piemēram, kā skaidro SIA «Arga» pilsētas karogu var pacelt pēc brīvas
Pasta ielā 18, pastāvīgi Jelgavas pilsētas gribas Pilsētas svētkos, bet valsts svētkos – kopā ar Latvijas
Foto: Austris Auziņš
valsts karogu (paceļot
Jelgavas pilsētas karogu kopā ar Latvijas
valsts karogu, Jelgavas pilsētas karogs
novietojams Latvijas
valsts karogam labajā pusē, skatoties
uz ēkas fasādi), pēc
brīvas gribas ģimenes
svētkos, kā arī citos
gadījumos ikdienā,
garantējot pienācīgu
cieņu pret Jelgavas
pilsētas karogu.

Pateicības

«Paldies par neaizmirstamo vasaru»
Apvienībai «Staburadze», bijušajiem Sibīrijas bērniem, vasara katru
gadu sākas ar kopā sanākšanu 14.
jūnijā Svētbirzē, ko organizē Jelgavas
pašvaldība. Pēc emocionālām uzrunām, veltītām 1941. gada represijām,
tikām ielūgti dalīties savās atmiņās
pie klātiem galdiem. Savukārt katru
gadu augustā tiekamies ar saviem
likteņbiedriem Ikšķilē – šo pasākumu
finansiāli un ar transportu vienmēr
atbalsta Jelgavas dome.
Šī vasara bija ļoti interesanta, jo
tika noorganizētas divas ekskursijas,
lai labāk iepazītu tuvāko apkārtni –
Jelgavas un Ozolnieku novadu. 16.
augustā devāmies uz Jelgavas novada
«Daukšām», Zaļenieku muižu, «Aptieku» stādu audzētavu un dendrāriju.
Apmeklējām Piparmētru namiņu,
Mālkalnu siera ražotni. Degustējām
čaklo saimnieču produkciju: tējas, piparmētru cepumus, marinētus, ceptus
un daudzus citus garšīgus sierus.
Neaizmirstama bija arī 6. septembra diena, kad iepazināmies ar

Ozolnieku novadu. Apmeklējām Jāņa
Čakstes mājas «Auči», rakstnieku
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes
«Billītes», noklausoties ļoti interesanto stāstījumu par tā laika dzīvi,
cilvēkiem. Braucot tālāk, apmeklējām
kokaudzētavu «Bētras», Dalbē – lielāko Zemgalē ķiploku audzētavu,
lauku viensētu «Caunītes». Visas
saimnieces mūs uzņēma ļoti laipni –
degustējām dažādas sulas, sukādes,
ķiploku grauzdiņus ar dažādām ķiploku mērcēm, pesto. Neaizmirstama
palika kaņepju sviesta garša uz tikko
ceptas maizes.
Par gūtajiem iespaidiem izsakām
vissirsnīgāko paldies Jelgavas novada
un Ozolnieku novada pašvaldībai, gidei Inai par šīm jaukajām ekskursijām,
gūtajām pozitīvajām emocijām, kuras
mēs saņēmām kā labdarības akciju!
Ar patiesu cieņu un pateicību –
politiski represēto apvienības
«Staburadze» valdes priekšsēdētāja
Valda Astrīda Dzintare

Topošie datorsistēmu tehniķi tiek pie
30 papildu portatīvajiem datoriem

Jelgavas tehnikumam ir izveidojusies ilgstoša sadarbība praktisko
mācību un kvalifikācijas prakses
nodrošināšanā topošajiem datorsistēmu tehniķiem ar uzņēmumu SIA
«NDD Serviss». Jauniešu pieredze
uzņēmumā dod iespēju teorētiskās
zināšanas nostiprināt praktiskajā
darbā darba vidē.
Šajā gadā uzņēmums rada iespēju
papildināt Jelgavas tehnikuma mācību
tehnisko bāzi, ziedojot 30 lietotus por-

tatīvos datorus praktisko darbu veikšanai. Šāds ziedojums sniedz iespēju
datorsistēmu tehniķu programmas
izglītojamajiem praktiskajās mācībās
individuāli darboties ar šo tehniku.
Vēlamies izteikt pateicību SIA
«NDD Serviss» komandai un tās vadītājam Jurģim Liepam par veiksmīgo
sadarbību un dāsno ziedojumu.
Jelgavas tehnikuma direktore
Janīna Rudzīte

«Pie mūsu Māras ielas nama ceļ jaunu
automazgātavu. Vai varētu uzzināt, kurš
tik ļoti pilsētā atbalsta šīs automazgātavas, ja mūsu mājai 500 metru rādiusā
jau top ceturtā automazgātava? Trīs
nedēļas pie mūsu mājas iela jau slēgta –
pārrakta, bet nekādi darbi tur nenotiek. Te
daudzdzīvokļu mājas, bērnudārzs blakus,
bet tagad tam visam pa vidu vēl automazgātava ar savu satiksmes plūsmu. Vai tas
nav par traku?» «Jelgavas Vēstnesim»
jautā Māras ielas 1 iedzīvotāja.

Zemesgabals, uz kura atrodas automazgātava, saskaņā ar Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojumu 2009. – 2012. gadam ir sabiedrisko un darījumu apbūves
teritorijā. Tās primārais izmantošanas
veids ir sabiedriskas nozīmes un pakalpojumu objekts, biroju ēkas, darījumu
objekts, līdz ar to pašapkalpošanās automazgātava šajā teritorijā atbilst teritorijas
plānojuma prasībām, skaidro pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Savukārt, kas attiecas uz slēgto ielas

posmu, jau pirms darbu uzsākšanas
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
informēja, ka inženiertīklu – gāzesvada,
ūdensvada, saimnieciskās kanalizācijas
– izbūves laikā, no 17. augusta līdz 11.
septembrim, Māras iela posmā no Lielās
ielas līdz krustojumam ar Puķu ielu
būs slēgta. Plānotajā termiņā darbi arī
noslēdzās, un šobrīd transporta satiksme
tur atjaunota.
Automazgātavu Māras ielā plānots
atvērt oktobrī.

Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa
«Savulaik valstij par labu atteicāmies
no vectēva zemes, kas mums mantojumā
bija Jēkabpils pusē. Valsts mums par to
piešķīra zemes kompensācijas sertifikātus.
Tagad izrādās, ka valsts mani ir apkrāpusi, jo man Ekonomikas ministrijas
Privatizācijas aģentūra paziņo, ka valsts
ar šādiem sertifikātiem vairs nenodarbojas – nu man nav ne zemes, ne kompensācijas. Tāds negods valstij – apkrāpt
savus cilvēkus! Valsts man tagad piedāvā
pašai meklēt, kur likt šos sertifikātus. Vai
tas tiešām atbilst patiesībai, un kur man
tos sertifikātus likt – vai kāds tos pērk?»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā Lidija, kura
neveiksmes gadījumā ir gatava pat tiesāties ar valsti.
Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru
var tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas
līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašumu. Atbilstoši likuma «Par
privatizācijas sertifikātiem» 17. panta
pirmajai daļai vēl neizmantotos privatizācijas sertifikātus, tajā skaitā īpašuma
kompensācijas sertifikātus, var izlietot
dzīvojamo telpu privatizācijā; pastāvīgā
lietošanā esošās zemes izpirkšanā; valsts
un pašvaldības ēku, būvju un zemju privatizācijā; valsts un pašvaldības kapitāla
daļu privatizācijā, informē Ekonomikas
ministrijas pārstāve Elita Rubesa-Voravko.
Tāpat saskaņā ar minētā likuma 17.
panta trešo daļu privatizācijas sertifikātus
un īpašuma kompensācijas sertifikātus
var pārdot licencētām starpniecības
sabiedrībām, un informācija par licencētajām starpniecības sabiedrībām, kurām
var pārdot sertifikātus, ir pieejama
Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.
em.gov.lv, sadaļā «Nozares politika»,
«Privatizācijas process», «Privatizācijas
sertifikāti», «Sertifikātu tirgū licencēto
firmu saraksts», vai valsts akciju sabiedrības «Privatizācijas aģentūra» mājaslapā
www.pa.gov.lv, sadaļā «Sertifikāti», «Licencētas kapitālsabiedrības».
«Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa. Šobrīd nav noteikts, cik
ilgi tos varēs izmantot,» akcentē E.Rubesa-Voravko.

Arī Privatizācijas aģentūras pārstāvis
Guntis Kārkliņš uzsver, ka īpašuma
kompensācijas sertifikātu izmantošanas
termiņš nav noteikts un tie joprojām ir
izmantojami valsts īpašuma privatizācijā,
tādēļ viņš pieļauj, ka, «Jelgavas Vēstneša»
lasītājai ar jautājumu par zemes kompensācijas sertifikātiem vēršoties Privatizācijas aģentūrā, noticis kāds pārpratums.
Atbildot uz lasītājas jautājumu Privatizācijas aģentūras kompetences ietvaros,
viņš informē, ka attiecībā uz dzīvokļu
privatizāciju kompensācijas sertifikātu
īpašnieki var iegādāties dzīvokli saskaņā
ar likumu «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» rīkotajās izsolēs, kurās atbilstoši izsoles noteikumiem
kā maksāšanas līdzekli var izmantot tieši
īpašuma kompensācijas sertifikātus. «Šo
sertifikātu esamība dod personai tiesības
piedalīties izsoles trešajā kārtā dzīvokļu
izsolēs (norēķins 100 procentu apmērā
kompensācijas sertifikātos) un izsoles
pirmajā kārtā neapdzīvojamo telpu izsolēs (norēķins 50 procentu apmērā eiro un
50 procentu apmērā kompensācijas sertifikātos). VAS «Privatizācijas aģentūra»
katru gadu rīko 10 – 30 šāda veida izsoles,
un par tām informācija tiek publicēta
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
konkrētās pašvaldības un Privatizācijas
aģentūras mājaslapā, kā arī tiek izvietoti
paziņojumi pie pārdodamā objekta,» tā
G.Kārkliņš, uzsverot, ka šādos gadījumos
sludinājumos tiek norādīts, ka izsole
notiek saskaņā ar likuma «Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju»
15. pantu (dzīvokļi) vai 18. pantu (neapdzīvojamās telpas).
Privatizācijas aģentūrā skaidro, ka
saskaņā ar likumu «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju»
personas, kuras īpašuma kompensācijas
sertifikātus ieguvušas kā kompensāciju
par neatgūto īpašumu, var ar tiem
norēķināties par privatizēto valsts vai
pašvaldības zemi, uz kuras atrodas šai
personai piederošas ēkas vai būves, kā
arī par zemi, kas ietilpst privatizējamā objekta sastāvā, tas ir, kad tiek privatizētas
ēkas kopā ar zemi, uz kuras tās atrodas.
Arī informācija par privatizējamo valsts
īpašuma objektu izsolēm tiek publicēta

aģentūras mājaslapā www.pa.gov.lv.
Kas attiecas uz īpašuma kompensācijas
sertifikātu pārdošanu – Latvijā ir astoņas kapitālsabiedrības, kam piešķirtas
licences darbībai privatizācijas sertifikātu
tirgū, jeb astoņi uzņēmumi, kas nodarbojas ar privatizācijas sertifikātu pirkšanu
un pārdošanu. Kā noskaidroja «Jelgavas
Vēstnesis», šobrīd vidējā cena, par kādu
iespējams pārdot īpašuma kompensācijas sertifikātus, ir 25 eiro gabalā, tāpat
neatkarīgi no pārdoto sertifikātu skaita
jārēķinās ar darījuma veikšanas un naudas pārskaitīšanas uz kontu izdevumiem.
Tiesa, kā skaidro vienā no uzņēmumiem,
sertifikātu cenu nosaka pieprasījums,
bet vasaras mēnešos tas tradicionāli
krītas, līdz ar to pašlaik cena sertifikātu
pārdošanai nav pārdevējam izdevīgākā.
«Es ieteiktu pagaidīt – oktobrī, novembrī
sertifikātu tirgus atkal varētu sakustēties,
un ir pat bijis, ka vienu sertifikātu var
pārdot par 29 un pat 31 eiro,» skaidro
kapitālsabiedrībā.
Jāņem gan vērā, ka, iespējams, ne visi
norādītie uzņēmumi šobrīd nodrošina
sertifikātu pirkšanu un pārdošanu, tāpēc pēc informācijas jāvēršas konkrētā
uzņēmumā. G.Kārkliņš piebilst, ka
Privatizācijas aģentūras mājaslapā tiek
publicēta statistikas informācija par
sertifikātu tirgus darījumu apjomu un
vidējo sertifikātu cenu.
Jāatgādina, ka valsts noteiktā viena
privatizācijas sertifikāta nominālvērtība
ir 39,84 eiro.
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas apbalvojumiem
No 1.lpp.

Pieteikumi Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums piešķirams, īsu dzīves,
darba un sabiedriskās darbības
aprakstu, pamatojuma vēstuli,
par kādiem nopelniem persona
vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam, kā arī pievienojot
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju.
Iesniegtos ierosinājumus
apkopo un izvērtē ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
Gala lēmumu par apbalvojumu

piešķiršanu pieņem domes
sēdē. Papildu informāciju var
saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē, tālrunis 63005574.
Apbalvojumus tradicionāli
pasniegs Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas
priekšvakarā, 17. novembrī,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgajā pieņemšanā.
Visu pilsētnieku vārdus,
kas kopš 1998. gada saņēmuši
apbalvojumu «Goda zīme»,
var lasīt Jelgavas pašvaldības
portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Par Jelgavu»,
«Simbolika», «Goda zīmju
saņēmēji».

Abās pilsētas pludmalēs
noslēgusies peldsezona
No 1.lpp.

Vismaz līdz novembrim darbu
turpinās tualetes Pasta salā.
Ņemot vērā, ka 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. Arī
turpmāk tualetes apmeklētājiem

Līdz oktobra beigām Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē bērnus ar invaliditāti var
pieteikt individuālajai izvērtēšanai, kas viņiem un viņu vecākiem ļaus saņemt
atbalsta pasākumus projekta «Atver sirdi Zemgalē» laikā. Izvērtēšanas mērķis ir
saprast, kā bērnam trūkst, lai viņš justos labāk. Ģimenes izvērtēšanai aicinātas
pieteikties laicīgi, jo vērtējumu varēs saņemt ierobežots bērnu skaits.
Bērna individuālo izvērtēšanu veiks profesionāls speciālists, nosakot vajadzības,
kas bērnam papildus būtu nepieciešamas. Bērna individuālās izvērtēšanas laikā tiks
identificēti atbalsta pasākumi, kuri pašvaldībā jau ir pieejami vai tiks veidoti no jauna
un nodrošināti, lai uzlabotu bērna veselības stāvokli.
Individuālajai izvērtēšanai var pieteikt ikvienu Jelgavas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuram
noteikta invaliditāte (pamatojums ir kompetentas valsts pārvaldes iestādes, kas veic
invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā (VDEĀVK), atzinums). Papildus uz atbalsta
pasākumu var pretendēt arī bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs,
likumiskie pārstāvji, arī audžuģimene, ja bērns dzīvo audžuģimenē.
Pēc bērna individuālā izvērtējuma veikšanas projekta gaitā varēs pretendēt uz
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, «Atelpas brīža» pakalpojumiem, kā arī aprūpes
pakalpojumiem bērnam līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot).
Lai pieteiktos individuālajai izvērtēšanai, bērna ar invaliditāti vecāki, likumiskie
pārstāvji vai audžuģimenes ir aicinātas pieteikties Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 pie sociālās darbinieces Tatjanas Marčenko (124.
kabinets, tālrunis 63012541, 26112252) vai Sandras Knīsas (128. kabinets, tālrunis
63029841). Pieņemšanas laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 15
līdz 19, trešdienās no pulksten 9 līdz 12. Piesakot bērnu individuālajai izvērtēšanai,
līdzi jāņem dokuments, kas apliecina bērna pārstāvības tiesības, un VDEĀVK atzinums par to, ka bērnam piešķirta invaliditāte, vai bērna invalīda apliecība. Ģimenes
izvērtēšanai aicinātas pieteikties laicīgi, jo projektā paredzētais bērnu individuālo
izvērtējumu skaits ir ierobežots.
Atbalsta pasākumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem tiks sniegti Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta «Atver sirdi Zemgalē» gaitā.

Aicinām speciālistus pieteikties iepirkumam

Aicinām sociālos darbiniekus, psihologus, fizioterapeitus, ergoterapeitus, psihiatrus
līdz 26. septembrim pieteikties Zemgales plānošanas reģiona izsludinātajā «Atver
sirdi Zemgalē» iepirkumā (identifikācijas numurs: ZPR2016/6 «Individuālo vajadzību
izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un
personām ar invaliditāti Zemgales reģionā»).
Nolikums ir pieejams mājaslapā www.zemgale.lv.

Aicinām darbā sociālos mentorus

Atgriežas no Rio

Foto: Austris Auziņš
Lidostā sagaidīt paralimpisko medaļnieku Edgaru Bergu bija atbraukuši arī Jelgavas 4. vidusskolas
skolēni, kuri iesaistījušies projektā «Sporto visa klase». Viņiem Edgars nav svešs, jo gan paralimpietis,
gan skolēni trenējas Zemgales Olimpiskā centra stadionā. «Domāju, ka visi skolēni atceras tos rītus,
kad Zemgales Olimpiskā centra stadionā Edgars trenējās. Viņš mums ir sniedzis paraugu, ka ar neatlaidīgu darbu un ticību saviem spēkiem var gūt lielus panākumus,» tā skolotāja Nataļja Gorškova.

būs pieejamas bez maksas. Zie-  Ģirts Pommers
mā tās būs slēgtas.
Brazīlijas ritmu pavadīJāatgādina, ka oficiālā peldsebā otrdien Rīgas lidostā
zona Latvijā sākas 15. maijā un
tika sagaidīta Latvijas
ilgst līdz 15. septembrim.
paralimpiskā delegāciŠajā sezonā sabiedrisko kārja, tostarp jelgavnieks
tību un drošību uz ūdens abās
paralimpiskās bronLielupes pludmalēs nodrošināja
zas medaļas ieguvējs
kopumā astoņi Pašvaldības poEdgars Bergs un viņa
licijas inspektori glābēji, katru
trenere Maija Ukstiņa.
dienu tur dežurējot no pulksten
«Esmu ļoti priecīgs.
10 līdz 22.

Iespēja saņemt atbalsta pasākumus bērniem ar invaliditāti

Līdz šā gada decembrim Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta «Atver sirdi
Zemgalē» gaitā Jelgavas Sociālo lietu pārvalde veic pilngadīgu personu ar garīga
rakstura traucējumiem izvērtēšanu. Kopumā Jelgavas pašvaldībā tiks izvērtēti 28
VSAC klienti un 10 pašvaldības iedzīvotāji. Līdz 30.08.2016. izvērtēti 16 VSAC
klienti un trīs pašvaldības iedzīvotāji. Izvērtēšanas rezultātā katram klientam tiks
izstrādāts atbalsta plāns ar nepieciešamo pakalpojumu klāstu, ņemot vērā katra
klienta individuālās vajadzības. Personām, kuras būs gatavas iziet no VSAC un dzīvot
sabiedrībā, tas notiks sociālā mentora uzraudzībā, kurš palīdzēs veidot izpratni par
dzīvi sabiedrībā, sniegs nepieciešamo atbalstu, palīdzēs klientam reālā sabiedrības
vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinās attīstīt esošās un radīt jaunas
iemaņas. Interesentus sociālā mentora amatam aicinām pieteikties Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē. Galvenā prasība – dzīves pieredze un labas komunikācijas prasmes
darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī šādu personu pieņemšana
par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Savas emocijas tiešām
ir grūti aprakstīt. Tik
daudz cilvēku ieradušies, lai mūs sveiktu!
Šī nav pirmā reize, kad
piedzīvoju šādu sagaidīšanu, taču allaž emocijas ņem virsroku,» tā
sportists.

Rīgas lidostas sagaidīšanas
terminālī rosība bija jūtama jau
kopš pulksten 14, kad bija plānota
mūsu delegācijas ierašanās. Sportistus sveikt bija ieradušies radi,
draugi un atbalstītāji. E.Bergu

un viņa treneri klātienē sveica
arī Jelgavas 4. vidusskolas 5.c
klase kopā ar skolotāju Nataļju
Gorškovu. Tāpat bija ieradušies
invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» biedri, viņu
vadītāja Ruta Kļaviņa, Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis, Jelgavas Sporta
servisa centra vadītājs Juris Kaminskis, kā arī Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas pārstāvji.
Ap pulksten 15.40 beidzot ieradās arī Latvijas delegācija, tostarp
jelgavnieks E.Bergs, kurš Rio izcīnīja bronzu lodes grūšanā. «Pašas
sacensības vairs daudz neatceros.
Tās emocijas ir kaut kur dziļāk
manī. Domāju, ka izdarīju maksimālo – esmu tik smagi strādājis,
lai uz mačiem vispār nokļūtu. Tas
viens centimetrs, par kuru spēju
apsteigt 4. vietas ieguvēju, iespējams, bija atalgojums par ieguldīto
darbu. Tagad vēlos doties mājās
un kārtīgi atpūsties,» tā sportists.
Savukārt viņa trenere M.Ukstiņa par atpūtu nedomā. «Domāju,

ka jau decembrī sāksim gatavoties
pasaules čempionātam. Edgaram
vēl ir liela rezerve, un tā ir jāizmanto,» skaidro trenere.
Pēc izcīnītās medaļas sportistiem bija pietiekami daudz
laika, lai apskatītu Rio skaistākās vietas. E.Bergam vislielāko
iespaidu radīja gandrīz 40 metrus
augstā Kristus Pestītāja statuja.
«Apmeklējot šo vietu, sajutu ļoti
dziļas un neviltotas sajūtas. Tā
noteikti ir viena no īpašākajām
vietām, kuru man nācies apmeklēt.»
«Cerības» vadītāja R.Kļaviņa
īpaši akcentēja treneru ieguldījumu. «Mediji lielu uzmanību pievērš sportistiem, bet aizmirst par
viņu treneriem, kuri ir ieguldījuši
daudz laika un enerģijas, lai šādi
panākumi mums būtu. Ja nebūtu
trenera, nebūtu arī sportista!
Maija tiešām ir izdarījusi lielu
darbu. Atceros viņas trenēšanas
pirmsākumus – ceļš līdz šiem
panākumiem ir bijis grūts, bet
godam noiets.»

Aicina uz sezonas pēdējo
izbraucienu ar kuģīti «Jūrmala»
tas viesos, kuri izbraukuši ar kuģīti un izteikuši vēlmi mērot tālāku
Sestdien, 1. oktobrī,
ceļu. «Pagaidām ir grūti spriest,
pulksten 10.30 kuģītis
kā cilvēkiem patiks aptuveni pie«Jūrmala» dosies šīs
cas stundas ilgais brauciens līdz
sezonas pēdējā izbraugalvaspilsētai. Ja atsauksmes būs
cienā – interesenti varēs
pozitīvas, iespējams, piedāvāsim
izbaudīt braucienu līdz
šādus izbraucienus arī nākamajā
Jūrmalai vai doties līdz
sezonā,» vērtē kuģīša pārstāve.
pat Rīgai, kur tas aizViņa stāsta, ka arī nākamgad
vadīs ziemu. «Jelgavas
plānots organizēt stundu garus
piestātnē kuģītis atgrieizbraucienus, kā arī izīrēt kuģīti
zīsies nākamajā sezonā,
privātiem pasākumiem. «Šovasar
kad atkal interesentiem
uz kuģīša klāja notika diskotēpiedāvāsim izbraucieka, savus viesus ar «Jūrmalu»
nus pa Lielupes un Drikvizināja kāzinieki, piedāvājām
sas ūdeņiem,» atklāj kuarī ekskursijas gida pavadībā,»
ģīša «Jūrmala» pārstāve
stāsta N.Boiko, pateicoties par
Natālija Boiko.
atbalstu Jelgavas reģionālajam
Tūrisma centram. Viņa atklāj, ka
N.Boiko stāsta, ka ideja organi- interesenti pozitīvi novērtējuši
zēt izbraucienu līdz Rīgai radās, izbraucienus gida pavadībā, tādēļ
ieklausoties jelgavniekos un pilsē- šobrīd organizatori apsver iespēju

 Jana Bahmane

šādas ekskursijas piedāvāt arī
nākamgad.
Sezonas noslēguma izbraucienā
1. oktobrī līdz Jūrmalai interesentiem būs jāmēro trīs stundu
ilgs brauciens, savukārt līdz Rīgai
varēs nokļūt piecās stundās. Ceļotāji aicināti ņemt līdzi groziņus, jo
kafejnīcas uz kuģa nav. Maksa par
braucienu līdz Jūrmalai – 10 eiro
no personas, līdz Rīgai – 15 eiro.
Pieteikties braucienam var pa
tālruni 29578329. Vietu skaits ir
ierobežots – braucienu uz kuģīša
klāja var baudīt simts personas.
Jāņem vērā, ka brauciens paredzēts tikai vienā virzienā – ar
izkāpšanu Jūrmalā vai Rīgā, savukārt par atpakaļceļu brauciena
dalībniekiem jārūpējas pašiem.
Iekāpšana kuģītī būs no piestātnes Jelgavā, Driksas krastā pie
Mītavas tilta.

Glābējsilītē atstāts otrais bērniņš
 Sintija Čepanone

Otrdien Jelgavas pilsētas slimnīcas teritorijā
esošajā glābējsilītē atstāts puisītis. Tas ir jau
otrais bērniņš, kurš atstāts glābējsilītē mūsu
pilsētā.
Bērns glābējsilītē ievietots
pulksten 12.15, un pēc ārstu
apskates secināts, ka puisītis
ir dzimis laikā no 16. līdz 17.

septembrim. Bērniņa svars ir
3,630 kilogrami, augums – 51
centimetrs, bērniņa veselības
stāvoklis novērtēts kā labs.
Bērniņam līdzi ievietota zīmīte, kurā rakstīts: «Finansiālu
apstākļu dēļ nevaru parūpēties
par mazo… Nododu jūsu rokās.
Paldies!»
Par notikušo informētas atbildīgās institūcijas, un patlaban norit visu nepieciešamo dokumentu sakārtošana, informē
projekta «Glābējsilīte» pārstāve

Laura Zvirbule.
Šis ir jau otrais bērniņš, kurš
ielikts glābējsilītē Jelgavā. Tā
tika izveidota 2014. gada 29.
augustā.
Projekts «Glābējsilīte» Latvijā
tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu. Kopš 2009.
gada Latvijā izveidotas astoņas
«Baby Box» jeb glābējsilītes un
tajās ievietoti 37 bērniņi. Pašlaik
glābējsilīte ir Rīgā, Ventspilī,
Liepājā, Valmierā, Madonā,
Rēzeknē, Daugavpilī un Jelgavā.
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Īsi
 Pirmdien, 26. septembrī,
pulksten 17.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks Veselības veicināšanas programmas
Jelgavas pilsētai I kārtas publiskā apspriede, uz kuru aicināts
ikviens ieinteresētais, informē
Sociālo lietu pārvalde. No nākamā
gada Jelgavas pilsētas pašvaldība, kas ir Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla dalībniece, plāno īstenot projektu «Kompleksu
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā». Patlaban rit
pēdējie projekta sagatavošanas
darbi, un no 2017. gada triju
gadu garumā jelgavniekiem būs
iespēja iesaistīties virknē praktisku un izglītojošu pasākumu, kas
saistīti ar veselības veicināšanu,
veselīgu dzīvesveidu un veselības
nostiprināšanu. Veselību veicinoši
pasākumi tiks organizēti vairākās
jomās, un pasākumiem plānots
piesaistīt profesionālus speciālistus – trenerus, pasniedzējus,
ārstus, uztura speciālistus un citus
profesionāļus.
 26. septembrī Jelgavā tiks atzīmēta Pasaules sirds veselības diena. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde sadarbībā ar Jelgavas poliklīniku pirmdien, 26. septembrī,
no pulksten 13 līdz 16 organizē
bezmaksas holesterīna līmeņa
noteikšanu asinīs ar ekspresdiagnostiku, kā arī pulksten 16
ikviens aicināts uz kardioloģes
Marinas Kovaļovas lekciju «Viss
par un ap sirdi» Jelgavas poliklīnikas telpās Sudrabu Edžus ielā
10. Eksprestesta veikšanai obligāti
iepriekš jāpiesakās. To var izdarīt
līdz 26. septembra pulksten 10
pa tālruni 63012542. Vietu skaits
ir ierobežots.
 30. septembrī valsts pārvaldes iestādes Atvērto durvju
dienā aicina iepazīt to ikdienas
darbu. Latvijā kopumā šajā dienā
būs iespējams uzzināt, kāds ir
ikdienas darbs vairāk nekā 100
iestādēs, bet Jelgavā apmeklētājus gaidīs četras iestādes.
Interesenti aicināti pieteikties
iepriekš. Viena no iestādēm,
kur Jelgavā 30. septembrī notiks
Atvērto durvju diena, ir Valsts
ieņēmumu dienests Lielajā ielā 6.
Ciemiņus šajā dienā no pulksten
10 līdz 16 gaidīs arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
ugunsdzēsēji Dobeles ielā 16.
No pulksten 10 līdz 15 durvis
apmeklētājiem vērs Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģionālais centrs Svētes ielā 37, bet no pulksten 9 līdz
13 interesentus gaidīs arī Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra Pasta ielā 43, pastāstot par
iestādes darbību un pieejamajiem
e-pakalpojumiem. Plašāk ar šīs
dienas aktivitātēm un pieteikšanās
kārtību var iepazīties mājaslapā
www.atvertodurvjudiena.lv.

Sintija Čepanone
Jelgavas tehnikums
2016./2017. mācību gadā
6. – 9. klases skolēniem
piedāvā apmeklēt bezmaksas
profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā no
plkst.15.30 līdz 17 Jelgavas tehnikumā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā var
Jelgavas tehnikumā, pa tālruni 63025605
vai e-pastu info@jelgavastehnikums.lv.

Pirmā tikšanās –
3. oktobrī 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.
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Visbiežāk ugunsgrēkos cilvēki nosmok;
stājas spēkā jauni Ugunsdrošības
noteikumi
 Ģirts Pommers

1. septembrī spēkā stājās jaunie Ugunsdrošības
noteikumi, kurus Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sāka
izstrādāt jau 2012. gadā. Kā
apgalvo paši ugunsdzēsēji,
to veidošanā piedalījušies
dažādi eksperti, par pamatu ņemot ārvalstu pieredzi.
Tāpat netiek noliegta Zolitūdes traģēdijas ietekme
uz fizisko personu pienākumiem ugunsgrēka gadījumā. Kaut arī noteikumi
stājušies spēkā, būtiskākās
izmaiņas jelgavniekus un
visas Latvijas iedzīvotājus
vēl tikai skars – līdz 2017.
gada 31. decembrim visiem
gāzes plīšu un tvaika nosūcēju īpašniekiem jāatrisina
jautājums par dabīgās ventilācijas nodrošināšanu, bet
no 2020. gada 1. janvāra
visās dzīvojamajās mājās
un dzīvokļos būs jāuzstāda
dūmu detektori.
Kā seminārā Jelgavā, kurā sabiedrība tika iepazīstināta ar jauno
noteikumu būtiskākajiem aspektiem, atzina VUGD Ugunsdrošības
pārvaldes vecākais inspektors Jānis
Vaivods, izmaiņas noteikumos bija nepieciešamas, lai samazinātu pieaugošo
ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu, kas ir
viens no lielākajiem ES. Tā 2011. gadā
Latvijā ugunsgrēkos bojā gāja 122 cilvēki, 2012. gadā – 99, 2013. gadā – 104,
2014. gadā – 94, bet pagājušajā gadā –
88. Būtiski, ka trešdaļa no 2015. gadā
notikušajiem ugunsgrēkiem bijuši tieši
dzīvojamajās ēkās. Nav noslēpums, ka
visbiežāk – vairāk nekā 75 procentos
gadījumu – ugunsnelaimēs bojāgājušie
ir nosmakuši dūmos, un šī statistika
ņemta vērā, arī izstrādājot jaunos
ugunsdrošības noteikumus.

Jaunos noteikumus vērtē dažādi

Paši ugunsdzēsēji jaunos noteikumus raksturo kā administratīvā sloga
mazinošus, ugunsdrošības līmeņa
paaugstinošus un viegli uztveramus, taču aptaujātie eksperti – LLU
darba drošības un civilās aizsardzības
speciālists Vladimirs Arsjonovs un
Jelgavas uzņēmuma «VDU System»
darba aizsardzības vecākā speciāliste
Evita Kazule – daļu no tiem raksturo
kā neskaidrus un neloģiskus. «Jau
VUGD organizētajā seminārā uzdevu
vairākus jautājumus par man neskaidrajiem noteikumu punktiem, uz kuriem saprotamas un loģiskas atbildes
diemžēl nesaņēmu. Rodas iespaids, ka
par pamatu ir paņemti Vācijā izstrādāti noteikumi, kas ne pārāk veiksmīgi

pielāgoti Latvijas situācijai. Paredzu,
ka tie jau tuvākajā laikā tiks papildināti un mainīti,» tā E.Kazule. Kā vienu
no absurdākajām normām viņa min
ārstniecības un aprūpes iestādēs veicamo instruktāžu biežumu – atbilstoši
jaunajiem noteikumiem tās jāveic ne
retāk kā četras reizes gadā. «Sociālās
aprūpes centrā nav reāli instruktāžas
veikt tik bieži – lai to izdarītu, viņiem
faktiski ir jāapstādina sava darbība.
Ir bijuši gadījumi, ka instruktāžu
laikā kāds pacients iemūk mežā un
apmaldās, ir bijis, ka vecs cilvēks,
neviena nepieskatīts, izkrīt no gultas.
Šādos apstākļos loģiski būtu viena
instruktāža gadā, bet pēc jaunajiem
noteikumiem sanāk, ka, līdzko tiek
noorganizēta viena instruktāža, darbiniekiem jāsāk plānot jau nākamā,»
tā eksperte.
VUGD Jelgavas daļas komandieris
Aleksandrs Koržeņevskis gan skaidro:
«Saistībā ar ārstniecības iestādēm ir
noteikts, ka ne retāk kā četras reizes
gadā iestādes atbildīgajai personai
ir jāveic ugunsdrošības instruktāža.
Šāda prasība ir pamatojama ar to, ka
ārstniecības iestādē vienlaicīgi uzturas
daudz cilvēku, turklāt daļa no viņiem
paši nespēj pārvietoties, tāpēc, izceļoties ugunsgrēkam, liela nozīme būs
tam, vai personāls zinās pareizu rīcību
ugunsgrēka gadījumā, vai savlaicīgi
izsauks ugunsdzēsējus, vai zinās, kādā
secībā un pa kādiem ceļiem evakuēt
pacientus.»
Arī V.Arsjonovs atzīst, ka, iepazīstoties ar jaunajiem noteikumiem, ir
daudz neskaidrību: «Ja tiek pieņemti
kādi noteikumi, tad tiem ir jābūt nepārprotamiem un precīzi definētiem.
Šajos es redzu daudz stiepjamu jēdzienu. Piemēram, par stāvu apzīmējošiem
numuriem kāpņutelpās – nav skaidri
minēts nedz to izmērs, nedz krāsa. Es
saprotu, ka varu ar marķieri uzrakstīt
jebkāda lieluma ciparu, un teorētiski
šo noteikumu normu būšu izpildījis.
Vai to pamanīs nelaimes gadījumā
apgrūtinošos apstākļos? Ļoti šaubos.»
Ja uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem
un juridiskām personām ir daudz
jautājumu, tad Jelgavas iedzīvotājiem,
pēc A.Koržeņevska teiktā, sūdzību par
noteikumiem nav: «Mēs turpinām
sniegt konsultācijas un atbildes uz
iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu jautājumiem. Pagaidām nekādas sūdzības
neesam saņēmuši.»

Bez tvaika nosūcējiem, ar dūmu
detektoriem

Jelgavas dzīvokļu un māju īpašniekiem gan noteikti vajadzētu zināt,
ka jau tuvākajā laikā viņiem būs
jāsaskaras ar divām jauno noteikumu
normām, kuras varētu prasīt papildu
finanšu līdzekļus, kā arī būvniecības
darbus. Pirmkārt, no 2017. gada 31.
decembra stājas spēkā ierobežojumi

Ilustrācija: JV

mehānisko ventilācijas iekārtu izmantošanā jeb, tautas valodā sakot, virs
gāzes plītīm uzstādītie tvaika nosūcēji, kas pieslēgti kopējai ventilācijas
sistēmai, būs jādemontē vai jāizbūvē
papildu ventilācija. Šis punkts sabiedrībā un citās instancēs, piemēram,
Ekonomikas ministrijā, jau izraisījis
pretrunīgu vērtējumu. Būvinspekcijā
uzskata, ka dzīvokļu un māju īpašnieki pašrocīgi nemaz nedrīkst veikt
papildu ventilācijas izbūvi, tātad šiem
darbiem būs nepieciešama būvnieku
piekrišana, kas varētu prasīt papildu
finanšu līdzekļus. Tāpat rodas jautājums, vai virtuvē esošais vēdlodziņš
ir uzskatāms par dabīgo ventilācijas
sistēmu vai nav.
VUGD Jelgavas nodaļas komandieris skaidro, ka jaunie noteikumi
ļaus izvairīties no postošajām dabasgāzes eksplozijām dzīvojamajās
mājās. «Pieslēdzot mehānisko tvaika
nosūcēju dabiskajam ventilācijas
kanālam (un visbiežāk vienīgajam)
virtuvē, veidojas situācija, ka tajā
brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts,
tas novada gaisu ventilācijas kanālā,
savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā
aiztaisa šo ventilācijas kanālu ciet. To
var nosaukt par aizvērta vāka principu. Ja no gāzes iekārtas vai caurules
ir minimāla noplūde – nereti pat sākotnēji nesajūtama –, gāzei nav vairs
pieejama dabiskā ventilācijas sistēma,
kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz
ar to tā krājas virtuvē, un vienā brīdī
gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka
pie atbilstoša katalizatora – ieslēgta

gaismas slēdža vai cita – notiek sprādziens. Un šajā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa,
bet visas mājas iedzīvotāji,» skaidro
A.Koržeņevskis.
Par otru būtiskāko jauno noteikumu
normu noteikti var saukt dūmu detektoru uzstādīšanu dzīvokļos un mājās.
Tas visiem Latvijas iedzīvotājiem būs
jāizdara līdz 2020. gada 1. janvārim.
Kaut arī sabiedrībā izskanējušas bažas
par detektoru dārdzību, interneta veikalos šobrīd šīs ierīces var iegādāties
cenu amplitūdā no apmēram pieciem
līdz 100 eiro. Ja ņem vērā, ka dūmu
detektoru uzstādīšana mājokļos līdz
pat 75 procentiem samazina ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu, tad iztērētie
līdzekļi nav lieli. Viena no valstīm,
kur šāda prasība ir pierādījusi savu
efektivitāti un ievērojami samazinājusi
bojāgājušo skaitu, ir Igaunija.

VUGD var pietrūkt resursu
pārbaudēm

Jaunie noteikumi uzliek pienākumus ne tikai uzņēmumiem, juridiskām
un fiziskām personām, bet arī pašiem
ugunsdzēsējiem, kuriem būs jāveic
pārbaudes, kā jaunais likums tiek
ievērots. Kā atklāj E.Kazule, vairākas
jauno noteikumu prasības liks VUGD
inspektoriem apsekojamos objektos
pavadīt krietni ilgāku laiku. «No aprites ir izņemti ugunsdzēsības aparātu
uzskaites žurnāli, tā vietā uz katra
aparāta pēc vizuālās pārbaudes, kura
jāveic vienu reizi gadā biroja telpās,
bet divas reizes – ražošanas telpās, tiek

uzlīmēta uzlīme. Agrāk VUGD inspektori apsekoja vairākus aparātus un
informāciju par aparātu skaitu un to
ekspluatācijas datus ieguva, apskatot
šos žurnālus, taču tagad inspektoriem
būs jāapseko visi aparāti, jo tiem dati
var atšķirties. Vai tiešām VUGD pietiks resursu, lai to visu veiktu? Tāpat
ir vēl virkne prasību, kas inspektoriem
uzliks papildu pienākumus.»
Jelgavā šobrīd pārbaudes veic divi
inspektori, bet vēl viens darbinieks
jau tuvākajā laikā iegūs inspektora
statusu. A.Koržeņevskis atzīst, ka
nepieciešamības gadījumā uz Jelgavu
tiek sūtīti speciālisti no Rīgas, taču par
to, vai VUGD neradīsies problēmas ar
pārbaužu sekmīgu un efektīvu nodrošināšanu, pagaidām īstas skaidrības nav.
«Jaunie noteikumi ir stājušies spēkā
no 1. septembra, un pirmās pārbaudes
vēl tikai priekšā. Līdzšinējā pieredze
rāda, ka liela uzņēmuma apsekošana
var ilgt pat vairākas dienas, tādēļ grūti
prognozēt, cik ilgu laiku tā prasīs nākamajās pārbaudēs. Dzīvojamā sektorā
pārbaudes notiek katru gadu, tas nebūs
nekas jauns. Mēs neplānojam pārbaudīt katru dzīvokli, prioritāri pārbaudes
tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem
tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības
vai būs notikuši ugunsgrēki.»
Kā atzīst paši ugunsdzēsēji, VUGD
turpinās veikt skaidrojošo un izglītojošo darbu, lai informētu Latvijas
iedzīvotājus par jaunajām noteikumu
prasībām. Vairāk par jaunajiem noteikumiem var uzzināt VUGD mājaslapā
www.vugd.gov.lv.

Kā vērtējat jaunos Ugunsdrošības noteikumus?
Kārlis Buškevics, dzīvo dzīvoklī:
«Zinu tikai to, ka
pēc kāda laiciņa dzīvokļos vajadzēs uzstādīt dūmu detektorus. Tas vēl varētu
būt saprotami, taču
par tvaika nosūcējiem un papildu ventilāciju man īsti nav
skaidrs – jebkurā gadījumā man tās būs papildu izmaksas. Būs kaut kas jāpārbūvē vai
jānoņem… Kam tas nepieciešams? Ja man
kāds loģiski izskaidrotu, varbūt es to saprastu, taču pagaidām tiešām trūkst saprotamas

un skaidras informācijas. Noteikums par
evakuāciju ir loģisks, taču atkal – tas krietni
palielina haosa un panikas rašanās iespējamību. Kas regulēs no lielveikala skrienošu pūli
evakuācijas gadījumā?»

bojā, tieši nosmokot, tādēļ detektori noteikti
varētu būtiski samazināt bojāgājušo skaitu.
Pagaidām vēl neesmu interesējies, cik šāds
detektors varētu izmaksāt.»

dūmu detektora uzstādīšana, jo istabā ir kamīns, būs pie tā jāpiedomā. Līdz ar jaunajiem
noteikumiem esam pārdomājuši un virtuvē
vairs neplānojam uzstādīt tvaika nosūcēju.»

Rita R ozentāle,
Ziedonis Feldmadzīvo privātmājā:
nis, īrē istabu:
«Zinu, ka divas reizes
«Esmu dzirdējis,
gadā jātīra skurstenis,
ka būs nepieciešami
tāpat esmu dzirdējusi
dūmu detektori, taču
par dūmu detektoru
tas arī viss. Domāju,
ieviešanu. Es to atka tā ir ļoti loģiska
balstu, jo mēs katrs
un pamatota prasība.
esam atbildīgs par savu
Visbiežāk cilvēki iet drošību. Manā gadījumā nedaudz uztrauc tā tādas informācijas.»

Kristīne Notruma, dzīvo dzīvoklī:
« Pa r j a u n a j i e m
noteikumiem es tiešām īsti neko neesmu dzirdējusi, tādēļ
pat nezinu, kas ir
paredzēts, kas man
būs jādara. Man nav

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris

Sausā pret FK «RFS»

16. septembrī stadionā
«Arkādija» aizvadīta
«SynotTip» futbola
Virslīgas spēle, kurā FK
«Jelgava» nespēja gūt
vārtus pret FK «RFS» un
piedzīvoja zaudējumu
0:1. Vienīgos vārtus rīdzinieku sastāvā
ar 11 metru soda sitienu guva Igors Koz
lovs. Pēc piedzīvotā zaudējuma jelgavnieki Virslīgas turnīra tabulā ar 21 spēlē
izcīnītiem 26 punktiem noslīdējuši uz 4.
vietu, par punktu atpaliekot no 3. vietā
esošā FK «Liepāja». Līdervienība ar 22
spēlēs izcīnītiem 49 punktiem ir Jūrmalas
«Spartaks». Nākamā spēle mūsējiem ir
25. septembrī ZOC pret FK «Riga», mača
sākums – pulksten 14.

Vēl var pieteikties SSC kausam Hokejistiem divas uzvaras
Sākusies pieteikšanās tradicionālajam
Sporta servisa centra (SSC) kausa izcīņas
basketbolā turnīram, kuru plānots uzsākt
1. oktobrī, bet pieteikties šim turnīram var
līdz 26. septembrim. Spēles paredzētas
nedēļas nogalēs, tās norisināsies Jelgavas
Sporta hallē (Mātera ielā 44a). Sacensību
kalendārs tiks apstiprināts dažas dienas
pēc 26. septembra, jo katras komandas
dalība tiek apstiprināta tikai pēc dalības
maksas saņemšanas. Lai pieteiktos turnīram, jāsazinās ar sacensību galveno
tiesnesi Valdi Ilmeru pa tālruni 29269718
vai ar SSC pa tālruni 63085300, piesakot
rēķinu komandas dalības apmaksai. Dalības maksa Jelgavas čempionātā – 200
eiro. Tā jāsamaksā ar pārskaitījumu līdz 26.
septembrim (ieskaitot).
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HK «Zemgale/LLU»
14. un 17.
septembrī
aizvadīja divas Latvijas
hokeja Virslīgas spēles.
Vispirms ar
rezultātu 4:2 pārspēti pagājušās sezonas
čempioni HK «Liepāja» hokejisti. Vārtus
mūsējo labā guva Raimonds Vilkoits,
Rinalds Rosinskis, Kristaps Millers un
Raivis Kurņigins. Savukārt 17. septembrī
sīvā cīņā pārspēts HK «Prizma» – 5:4.
Šajā spēlē divreiz izcēlās Olafs Aploks, bet
pa vieniem vārtiem guva Jānis Bērziņš,
Niklāvs Birovs un R.Vilkoits.

Jelgavas džudisti sezonu
iesākuši veiksmīgi

BJSS un cīņas kluba «Jelgavas džudo» jaunie sportisti 17. un 18. septembrī piedalījās
sacensībās Inčukalnā «Gaujas Gulivera
kauss 2016», kurās startēja sportisti no
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas
un Latvijas. U-16 grupā uzvarēja Maksims
Smirnovs (svara kategorijā līdz 42 kg) un
Ņikita Jaroševičs (līdz 81 kg), bet sudrabu
izcīnīja Jānis Bistrovs (līdz 50 kg) un Aleksis
Deviķis (līdz 81 kg). U-14 grupā sudrabs –
Edgaram Čakšam. U-12 un U-10 vecuma
grupā zelta medaļu izcīnīja Vlada Baranova
(līdz 32 kg) un Artjoms Grigorjevs (līdz 26
kg), kurš ieguva arī sudrabu svara kategorijā līdz 29 kg. U-10 vecuma grupā zeltu
izcīnīja Anastasija Isajeva (līdz 32 kg), bet
bronzu – Deniss Britikovs (līdz 28 kg).

Pirmajā Eiropas Jelgavā notiks
starptautisks jauniešu
kausa izcīņas
sezonā – sudrabs regbija turnīrs
 Ģirts Pommers

Jelgavas BMX riteņbraukšanas kluba «Mītavas kumeļi»
sportists Kristens Krīgers
savā pirmajā Eiropas kausa
izcīņas sezonā elites konkurencē izcīnījis 2. vietu.
Līdz uzvarai kopvērtējumā
jelgavniekam pietrūka pavisam nedaudz, taču pirmajā
sezonā šāds panākums ir
vērtējams kā izcils. «Lai izcīnītu uzvaru kopvērtējumā,
pietrūka trīs punktu, kurus
zaudēju, piedzīvojot kritienu otrajā posmā, kas arī
izšķīra uzvarētāju. Protams,
ir sarūgtinājums, taču tāds
ir sports un ar to ir jāsamierinās,» saka K.Krīgers. Ar
veiksmīgu sezonu Eiropā
var lepoties arī jaunās BMX
braucējas no Jelgavas Vanesa Buldinska, Paula Kibare un
Paula Zavinska.
Eiropas kausa 2016. gada sezonā
tika iekļauti astoņi posmi, kas notika
četrās dažādās trasēs. Kristenam
neveiksmīgākās izrādījās Beļģijas un
Francijas trases. Beļģijā aprīļa sākumā tika aizvadīti pirmie divi Eiropas
kausa posmi, kuros Kristens izcīnīja 6.
vietu, bet 2. posmā piedzīvoja kritienu.
Foto: no
K.Krīgera
personīgā
arhīva

Sezonas vidus jelgavniekam padevās
lielisks – četros posmos trīs uzvaras un
viena 4. vieta, kas deva nelielu pārsvaru
kopvērtējumā pār citu trenera Ivo Lakuča audzēkni – Rihardu Veidi. Eiropas
kausa ieguvēja liktenis izšķīrās tieši pēdējos divos posmos lietainajā Kalē trasē,
kurā nedaudz pārāks izrādījās R.Veide.
«Šoreiz ļoti daudz noteica blakus faktori – trasē visu laiku lija, kas starta barjeru un starta kalnu padarīja ļoti slapju.
Daudz pūles veltījām riepu tīrīšanai no
dubļiem, lai riteņi neizslīdētu, taču ne
vienmēr tas palīdzēja. Pusfinālā spēju
uzvarēt, kas finālā deva labu celiņu,
taču finālbrauciena sākumā aizmugurējais ritenis pamatīgi izspolēja, tādēļ
nācās iepalikt. Cīnījos, cik varēju, un
tiku līdz 3. vietai, taču Rihards arī ļoti
labi brauca un pašās trases beigās izrāva uzvaru,» notikumus finālbraucienā
 Ģirts Pommers
komentē K.Krīgers.
Jāpiebilst, ka veiksmīgi Eiropas kausa
24. septembrī RAF staizcīņā junioru grupā startēja jelgavniece
dionā Loka maģistrālē 1b
V.Buldinska, kura kopvērtējumā izcīnīja
notiks ikgadējais regbija-7
8. vietu. Tāpat dominējoši panākumi
turnīrs «Mītava Cup», kas
abām jaunajām U-10 grupas braucējām
tiek aizvadīts par godu leP.Kibarei un P.Zavinskai, kuras divatā izģendārajam spēlētājam un
cīnīja piecas uzvaras atsevišķos posmos,
trenerim Igoram Umeckim.
taču kopvērtējuma ieskaite tik jauniem
Šogad Jelgavā tiksies 18
sportistiem vēl netiek uzskaitīta.
komandas no Maskavas,
Šajā BMX sezonā vēl plānoti divi PaKaļiņingradas, Šauļiem,
saules kausa posmi ASV, taču, kā atzīst
Viļņas, Garkalnes, Rīgas,
K.Krīgers, vēl nav zināms, vai viņš tajos
Jelgavas un Jelgavas nopiedalīsies.
20 gadus vecajam jelgavniekam Kristenam Krīgeram
šī BMX sezona izdevusies
lieliska – pasaules čempionātā Kolumbijā individuālajā
braucienā iegūta 14. vieta,
Jelgavas BMX trasē izcīnīts
Latvijas čempiona tituls, bet
Latvijas olimpiādē – sudrabs. Pagājušajā nedēļas
nogalē Kristens ieguva 2.
vietu Eiropas kausa izcīņas
kopvērtējumā.

vada.

«Liels prieks, ka turnīra organizēšanā brīvprātīgi iesaistās bērnu vecāki, un ceru, ka atbalstītāju skaits vēl
palielināsies. Esam izdarījuši milzīgu
darbu, lai šis turnīrs paliktu atmiņā
gan spēlētājiem, gan treneriem, gan
skatītājiem. Manuprāt, šāda mēroga jauniešu regbija turnīrs Latvijā
vēl nav bijis,» stāsta regbija kluba
«Mītava» direktors un šo sacensību
organizētājs Dmitrijs Bondarenko.
Šogad mači notiks trīs vecuma

Olimpiskā diena šogad – volejbola zīmē
popularizēšanai, tādēļ skolēniem būs
iespēja piedalīties Jelgavas Sporta
Latvijas Olimpiskās komiservisa centra (SSC) organizētajās votejas organizētā Olimpiskā
lejbola stafetēs četrās vecuma grupās.
diena šogad visā Latvijā
Šīs aktivitātes pirmie uzsāks 4. un 5.
notiks 23. septembrī, kad
klašu audzēkņi, bet turpinās 6. – 7.
sportiskas aktivitātes būs arī
klašu skolēni. Tāpat tajās piedalīsies
pie vairākām Jelgavas izglītīarī 8. – 9. klašu skolēni un vidusskobas iestādēm, bet galvenais
lēni. «Mēs uzrunājām volejbola kluba
sportošanas punkts būs
«Biolars/Jelgava» pārstāvjus, taču
Zemgales Olimpiskajā cenviņi šajā dienā ir ieplānojuši pārbautrā. Pulksten 9.50 plānota
des spēli Polijā,» skaidro SSC vadītāja
oficiālā pasākuma atklāšavietniece Maija Actiņa.
na, bet pulksten 10 sāksies
Līdztekus fiziskām aktivitātēm
kopīga rīta vingrošana.
organizēti arī trīs radoši konkursi.
Pirmsskolas un sākumskolas audzēkŠī gada Olimpiskās dienas devīze ir ņi (līdz 6. klasei) varēja piedalīties
«Padod bumbu!», kas veltīta volejbola zīmējumu konkursā par volejbolu
 Ģirts Pommers

«Mana sapņu bumba», 7. – 12. klašu
skolēniem bija eseju konkurss «Mana
vēstule volejbolistam(-ei) ... (vārds,
uzvārds)», bet fotokonkursā «Padod
bumbu!» vēl var piedalīties ikviens.
Fotogrāfijas konkursam var nosūtīt līdz 27. septembrim pa e-pastu
sports@sports.jelgava.lv.
Pasākums «Olimpiskā diena 2016»
šogad ir Eiropas Sporta nedēļas
sastāvdaļa. Tās mērķis ir veicināt
fiziskās aktivitātes Eiropā, un pasākumos iesaistīties aicināts ikviens
iedzīvotājs.
Lai sagatavotos Olimpiskās dienas
rītarosmei, ar vingrojumu kompleksu var iepazīties mājaslapā sports.
jelgava.lv.
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Meklē darbu
Apsargs ar sertifikātu meklē darbu.
T.26727156.
Vīrietis meklē celtniecības vai saimniecības darbus. T.29870655.

Piedāvā darbu
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
meklē šuvējas(-us) ar pieredzi darbam Jelgavā, Dobeles ielā 47. Pieteikties, zvanot
darba laikā no plkst.8 līdz 17
pa tālruni 25651321.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks» (reģ.
Nr.90000074738) aicina pievienoties
savam radošajam un zaļi domājošajam
kolektīvam dzīvespriecīgu, sirsnīgu un
bērnus mīlošu pirmsskolas izglītības
skolotāju. Lūgums sūtīt CV pa e-pastu
ziluks@izglitiba.jelgava.lv vai zvanīt pa
tālruni 26523828.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) meklē vecāko
medicīnas māsu uz pilnu slodzi. Galvenās prasības: medicīniskā izglītība un
reģistrācija ārstniecības personu (māsu)
reģistrā. Stabils atalgojums. CV sūtīt pa
e-pastu Maija.Neilande@aprupescentrs.
jelgava.lv vai zvanīt pa tālruni 63026313
(darba dienās).

Pārdod
Granti, smilti, šķembas,
melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
2-ist. dzīvokli Jelgavā. T.29105844.
Smilti, melnzemi, grunti.
Ar piegādi vai bez.
T.26473027.

Starptautiskajā turnīrā Jelgavā trīs vecuma grupās
piedalīsies arī
regbija kluba
«Mītava»
komandas.
Foto: no
regbija kluba
«Mītava»
arhīva
grupās: U-11, U-13 un U-15. Regbija
kluba «Mītava» jauniešu komandas
piedalīsies visās vecuma grupās,
turklāt U-11 grupā būs pat divas
komandas. Kā atzīst jelgavnieku
treneris Roberts Bondarenko, mūsu
komandu mērķi šajā turnīrā ir visaugstākie: «Sacensībās piedalīsimies
optimālā sastāvā, visi spēlētāji ir
ierindā. Pēdējā laikā mums ir manāms spēlētāju skaita pieaugums,
tāpēc nevaru apsolīt, ka visi tiks pie
spēles laika. Ceru, ka spēsim parādīt
savu labāko spēli un iegūt godalgas.»
Komandu reģistrācija sāksies
pulksten 10, savukārt pulksten 11
paredzēta oficiālā turnīra atklāšana.
Jāpiebilst, ka spēles notiks paralēli
trīs laukumos. Pulksten 13.30 plānota draudzības spēle starp komandām
«Baltic Old Boys» un «Jelgavas aļņi».
Tāpat visi klātesošie varēs izmēģināt
savus spēkus regbija elementos –
tvērienā, piespēļu precizitātē, sitienā
ar kāju, kā arī paredzēti konkursi
atbalstītājiem ar piemiņas balvām.
Sacensību apbalvošana plānota
pulksten 15.40.

Sporta pasākumi
22. septembrī pulksten 20 –
orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2016» nakts 1. kārta (Ozolniekos).
24. septembrī pulksten 10 –
skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
24. septembrī pulksten 11 – norūdīšanās nodarbība (Pasta salā).
25. septembrī pulksten 14 – futbols: FK «Jelgava» – FK «Riga» (ZOC).
27. septembrī pulksten 14 – Jelgavas 46. spartakiāde futbolā 2001.
– 2002. g.dz. zēniem (ZOC).
27. septembrī pulksten 18 –
skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
27. septembrī pulksten 19 – norūdīšanās nodarbība (Pasta salā).
28. septembrī pulksten 13 – jaunatnes futbols: JFA «Jelgava» – FK
«Tukums 2000» (ZOC).

Māju Garozā, 25 000,00 EUR.
T.29155876.
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles.
T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas.
T.29954171.

Izīrē
Garāžu centrā. T.28227654.

Dažādi
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Plīšu, podiņkrāšņu mūrēšana un remonts.
T.27114795.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Jelgavas tirgū (pretim Tonusam) pieņem
alus stikla taru. T.26473027.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
Zemes frēzēšana. T.25994203
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi. T.28265306.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
dibināšana; maksātnespējas lietas, pārstāvība tiesās. Raiņa 14. T.29179847
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
ANNA HĻAPOVA (1927. g.)
AINA DOMBROVSKA (1931. g.)
JĀNIS JAGUNDS (1938. g.)
ZIEDONIS GERKENS ALIAS BERGMANIS
(1945. g.)
ĒRIKA LAUDINSKA (1935. g.)
JĀNIS JANSONS (1957. g.).
Izvadīšana 23.09. plkst.13 Bērzu kapsētā.
AIJA PRANKA (1939. g.).
Izvadīšana 23.09. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2301.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 13.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Bibī Bloksberga un Tīna». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
13.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 249. un 250.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2301.sērija.
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 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 ««Musica Serena». Komponists Pēteris Vasks».
LTV dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 247. un 248.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 606.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Rio 2016 olimpiskās spēles».*
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 607.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 27.sērija.
22.00 «Tīmeklī». Vācijas spraiga sižeta drāma. 2013.g.
23.45 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
1.25 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.55 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 49.sērija.
11.45 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 4. un 5.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 9.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 96.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Attīstības kods 2».
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 96.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 17.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 5.sērija.
10.05 ««Gatavo 3» mežā».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 18.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 6.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 13.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sveika, Rīga!»
1.35 «Greislenda». Seriāls. 9.sērija.
2.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 6.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 27. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2302.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 14.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Zonnenhofa». Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 251. un 252.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 13.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2302.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 TV PIRMIZRĀDE. «Endokrīnu bojātājvielas».
Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot»».*
1.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Saule sēja sidrabiņu».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 249. un 250.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 607.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Rio 2016 olimpiskās spēles».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 27.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 608.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Pa pilsētu jumtiem. Buenosairesa». Dok.filmu cikls.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 28.sērija.
22.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 19.sērija.
23.55 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 50.sērija.
11.45 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 6. un 7.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 10.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Atvadas no Donavas». Vācijas melodrāma. 2014.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 18.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 19.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 6. un 7.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 7.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Šķiršanās formula». Seriāls. 1.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 5.sērija.
1.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
1.35 «Pusaudze un izsekotājs». ASV trilleris. 2012.g.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 7.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 28. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2303.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 15.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

TV PROGRAMMA
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 253. un 254.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 14.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2303.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 251. un 252.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 608.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 28.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 609.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants». (krievu val., ar subt.).
20.20 «Teletilts ar Igaunijas ETV+». (krievu val.).
22.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 29.sērija.
22.55 «Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls».
0.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.30 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 51.sērija.
11.45 «Atvadas no Donavas». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 11.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 17.sērija.
22.10 «Haizivju vārdotāja». ASV spriedzes filma. 2012.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Košākai dzīvei 3».
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 19.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 20.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 8.sērija.
17.55 «Virtuve 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.40 «Greislenda». Seriāls. 10.sērija.
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 29. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2304.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 16.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*

Ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 255. un 256.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 15.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2304.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «Vienas dienas restorāns».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KARALISTE».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar sapni mugursomā».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.45 «Endokrīnu bojātājvielas». Dokumentāla filma.
1.45 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 253. un 254.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 609.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
15.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 29.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 610.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 30.sērija.
21.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 52.sērija.
11.50 «Apprecēties līdz pavasarim». Romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 12.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
2.05 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Greislenda». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 5». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 8.sērija.
10.05 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 18. un 19.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 21.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 8. un 9.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Trakais brauciens».
ASV spraiga sižeta trilleris. 2011.g.
0.10 «Greislenda». Seriāls. 11.sērija.
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 18.sērija.
1.35 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 2.sērija.
2.30 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 3.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 9.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 30. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 8.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 17.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 7.sērija.

12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 257. un 258.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 16.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
19.25 TV PIRMIZRĀDE. «Mans draugs – Jānis Streičs».
LTV dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Seriāls. 11.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 7.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 1.sērija.
3.35 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «100 līdz 100».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 255. un 256.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 610.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 3.daļa.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 30.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 611.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.50 «Latvijas futbola virslīgas spēle». «FK Liepāja» – «FK Jelgava».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nožēla». Francijas drāma. 2009.g.
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 3.daļa.
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.40 «Anekdošu šovs 2».*
3.30 «Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
11.45 «Mana sirds Malaizijā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai».
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 100.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Labvēlīgais tips».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.25 «Dzīvīte».
2.45 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 9.sērija.
10.05 «Kāsla metode 6». Seriāls. 2.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 22.sērija.
13.20 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
21.00 «102 dalmācieši». ASV komēdija. 2000.g.
23.05 «Ķieģelis». ASV detektīvfilma. 2005.g.
1.20 «Trakais brauciens». ASV spraiga sižeta trilleris. 2011.g.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 1. oktobris
LTV1
5.15 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 TV PIRMIZRĀDE. «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Sniegbaltīte». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
11.40 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs burvju spalvas».
Vācijas pasaku filma. 2015.g.
12.50 «Vienas dienas restorāns».*

Ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris
13.20 «Adreses».*
13.55 «Deviņdesmitie».*
14.55 «Trejādas saules». Dokumentāla filma.
16.00 «Mans draugs – Jānis Streičs». LTV dokumentāla filma.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pireneju dabiskā robeža». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Viļaka. Abrenes iela.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Mihails un Mihails spēlē šahu». Operas
iestudējums Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
0.40 «Nožēla». Francijas drāma. 2009.g.
2.35 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki. Diriģenta
Imanta Kokara piemiņas koncerts».*
4.35 «Dzintara ceļš». LTV videofilma.
5.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «100 līdz 100».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
L.Kauniste.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KARALISTE».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 «Frīdlandes bēgļu uzņemšanas nometne».
Vācijas dokumentāla filma. 2016.g. 2.daļa.
13.25 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 5.sērija.
14.15 «Sarunas bez bumbas». Dokumentāla filma.
15.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».*
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls
17.55 «Katakombu pakts». Dokumentāla filma.
18.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.35 «Kur tas laiks. Veizāna deju skolas 25 gadu jubilejas koncerts».
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
23.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
0.55 «Sporta studija».*
1.45 «Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2012»».*
2.45 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Kauniste.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

2016. gada 18. oktobrī

biedrība «Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra»
aicina piedalīties bezmaksas starptautiskā konferencē

«Iespējas, ko sniedz Energoefektivitātes
līgumu (EEL jeb ESKO tipa) izmantošana,
Eiropas pieredze un iespējas Latvijā»

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā,
Svētes ielā 33, plkst.9.
Šo līgumu izmantošana ir kā viena no papildu iespējām
pašvaldībām apstākļos, kad kāda pašvaldības ēka ir dārga ekspluatācijā un/vai steidzami jārenovē, bet nav lieku
līdzekļu. Parasti tie ir ilgtermiņa līgumi ar nosacījumu,
ka ēkas īpašnieks par siltumenerģiju maksā tikpat, cik
iepriekš, bet nepieciešamās investīcijas iegulda ESKO
kompānija un atgūst no panāktā enerģijas ietaupījuma.

TV PROGRAMMA

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 10.sērija.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 22.sērija.
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 6.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 11.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
9. un 10.sērija.
13.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 4.sērija.
14.00 «Vecpuisis 14». ASV realitātes šovs. 6. un 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums». ASV seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 8. un 9.sērija.
23.10 «Ūdenspasaule». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 1995.g.
1.40 «Apprecēties līdz pavasarim». Romantiska komēdija. 2014.g.
3.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 6.sērija.
3.45 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.15 «Stāt, mana māte šaus!» ASV komēdija. 1992.g.
14.05 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.55 «102 dalmācieši». ASV komēdija. 2000.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Pībodija kungs un Šērmans».
ASV animācijas filma. 2014.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Harijs Poters un jauktasiņu princis».
ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2009.g.
0.30 «Stāt, mana māte šaus!» ASV komēdija. 1992.g.
2.20 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Svētdiena, 2. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
11.00 «Pa pilsētu jumtiem. Tokija». Dokumentālu filmu cikls.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Laimīgā biļete». Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 «Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda».
Zviedrijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2013.g.
23.30 «KARALISTE».*
0.00 «Pireneju dabiskā robeža». Dokumentāla filma.
1.00 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
1.10 «Latvijas Radio 2 20 gadu jubilejas koncerts».*
4.10 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
5.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības septembrī un oktobrī
Vizāžas tehnoloģijas
20.07., 27.09., 04.10.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
21.09., 05.10., 26.10.
Gēla nagu modelēšana
16.09., 07.10., 21.10.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
19.09., 03.10., 17.10.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)19.09., 03.10., 17.10.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
21.09., 28.09., 05.10.
Skropstu ilgviļņi
21.09., 28.09., 05.10.
Vaksācija
11. – 20.10., 15. – 16.11.
Solāriju darbinieku apmācība
05.10., 07.11., 05.12.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
26.09., 10.10., 24.10.
Nagu dizains
22.09., 13.10., 27.10.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Aicinām pašvaldību darbiniekus, namu pārvaldniekus,
būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, iepirkumu speciālistus un citus interesentus.
Lūdzam pieteikties pa tālruni 29539397.
Vairāk informācijas – www.zrea.lv, www.enpc-intrans.eu.

RAŽAS SVĒTKU

GADATIRGUS
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis» turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

Jelgavas Mākslas skolas salidojums!
Visi skolas absolventi, pedagogi un bijušie kolēģi tiek
aicināti uz skolas 30 gadu jubilejas svinīgo
pasākumu 2016. gada 1. oktobrī plkst.17
skolas aktu zālē Mazajā ceļā 2.
Pasākuma programma –
www.j-m-s.lv.
pa tālruni 26674446, 63023768.

Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skola

Pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts”
Rīgas – Šauļu šosejas 43.km
1.oktobrī 10.00 – 15.00
- Rudens andele
- Dziesmu un deju lustes ar grupu "Tirkizband"
un popgrupu "Noslēpums"
- Radošas aktivitātes lieliem un maziem
- Veselīga uztura darbnīcas
- Vizināšanās ar “Lecīgo slieku” un zirgiem
- Cienastā
Cienas – Rudens velšu zupa

turpina uzņemt jaunus audzēkņus –

ZĒNUS un MEITENES –

profesionālās ievirzes izglītības programmās

BASKETBOLĀ un VIEGLATLĒTIKĀ.
Lai saņemtu papildu informāciju,
lūdzam zvanīt pa tālruni 63029945.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ģimenes
uzņēmums
SIA “Viesu Līči”

10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.30 «Frīdlandes bēgļu uzņemšanas nometne».
Vācijas dokumentāla filma. 2016.g. 2.daļa.
12.20 «Sniegbaltīte». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
13.30 «Trīs burvju spalvas». Vācijas pasaku filma. 2015.g.
14.35 «Kas te? Es te!»*
15.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 5.sērija.
15.55 «Vienas dienas restorāns».*
16.25 TV PIRMIZRĀDE. «Klimpu blūzs».
Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.
18.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
18.50 «Brīnišķīgā žēlsirdība». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 20.sērija.
22.00 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
1.00 «Katakombu pakts». Dokumentāla filma.
1.50 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 23.sērija.
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 7.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 12.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
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11. un 12.sērija.
12.30 «Atraitnis». Krievijas melodrāma. 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Labvēlīgais tips».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 6. un 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 10. un 11.sērija.
23.10 «Purvāji 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Reizi gadā». ASV drāma. 2013.g.
1.45 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
2.30 «Mana sirds Malaizijā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes šovs.
6.50 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
12.10 «Evermora». ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
14.00 «Harijs Poters un jauktasiņu princis».
ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2009.g.
17.05 «Pībodija kungs un Šērmans». ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Dūru cīņas». ASV spraiga sižeta drāma. 2009.g.
0.55 «Atslēga». ASV un Vācijas šausmu filma. 2005.g.
2.55 «Evermora». ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
4.20 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
22. septembrī pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra izrāde «Debesis ir mums».
Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras namā).
23. septembrī pulksten 19 – Viktors Kozlitins: romances un dziesmas no Muslima
Magomajeva repertuāra. Klavieru pavadījumu izpilda Marina Glagoļeva. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
24. septembrī pulksten 10 – Pasaules tūrisma dienas orientēšanās sacensības –
iepazīsti Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu aizraujošās sacensībās kājām,
ar velosipēdu vai auto. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. septembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele
«Koridors». Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
24. septembrī pulksten 17 – koncerts «Flautas lidojums». Muzicē Ieva Pudāne
(flauta) un Ilze Reine (ērģeles) (Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā).
25. septembrī pulksten 11 – «Teātris un Es» piedāvā izrādi bērniem «Toms pret
superpelēm». Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
29. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Atklāj Jelgavas novada
muižu noslēpumus!». Vakara viesis – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
pārstāve Mārīte Putniņa (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. oktobrī pulksten 14 – radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs!». Rudens
vainagu darināšana telpu dekorēšanai, Miķeļdienas tradīcijas. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. oktobrī pulksten 15 – ekskursija kājām pa Jelgavu «Mazās Anneles lielie darbi
Jelgavā». Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
1. oktobrī pulksten 19 – Jelgavas māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas
koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris

«Lielupe» piedalās kinofilmā
«Nameja gredzens»

Izstādes
Līdz 30. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas 2016. gada absolventu diplomdarbu izstāde (kultūras namā).
Līdz 30. septembrim – Olga Sudakova. Gleznas; Valērijs Sudakovs. Fotogrāfijas
(kultūras namā).
Līdz 30. septembrim – fotogrāfa Aigara Dāboliņa darbu izstāde «Dabas atspulgi»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 2. oktobrim – Jāņa Šabanova fotoizstāde «Cilvēks aiz objektīva» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 3. oktobrim – Vijas Spekkes izstāde «Bēgļi–gūstekņi» (Jelgavas bibliotēkā).
Līdz 9. oktobrim – izstāde «Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis (1875
– 1941)» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. oktobrim – Ulda Zutera gleznu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Iepazīsti Jelgavu ar vēju matos!
 Jana Bahmane

Līdztekus daudzveidīgajām
atpūtas iespējām uz ūdens un
izzinošām ekskursijām kājām
Jelgavā tapis jauns tūrisma pakalpojums, kas sniedz iespēju
iepazīt ievērojamākos pilsētas
objektus nepilnas stundas laikā, baudot patīkamu braucienu kabrioletā. «Tā ir aptuveni
45 minūšu gara ekskursija
audiogida pavadībā, kas ne
vien norāda maršrutu, bet arī
iepazīstina ar ievērojamākajiem pilsētvides objektiem,»
stāsta «Monta Limo Rent»
pārstāvis Osvalds Joma.
Idejas autori ir divi jelgavnieki – Armands Apsītis un O.Joma, kuri, piedāvājot izklaides braucienus ar limuzīniem,
novērojuši, ka klienti brauciena beigās
bieži lūdz šoferus izrādīt skaistākās
pilsētas vietas. «Sapratām, ka būtu
vērtīgi izstrādāt kvalitatīvu maršrutu,
kura laikā cilvēks varētu ne vien apskatīt pilsētu, bet arī tuvāk iepazīt to,» tā
O.Joma. Ekskursiju īpašu padara iespēja
interesentam pašam sēsties pie kabrioleta stūres un, sekojot līdzi audiogida
norādījumiem, iepazīt Jelgavu sev ērtā
tempā. «Šāds tūrisma pakalpojums ir
unikāls ne vien Latvijas, bet arī Baltijas
mērogā,» vērtē idejas autors. Brauciena
laikā var iepazīt gan kultūrvēsturiskus
pilsētas objektus, piemēram, Jelgavas pili,
«Academia Petrina» un vecpilsētu, gan arī
tādas funkcionālās ēkas kā, piemēram,
Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgavas
slimnīca. Ekskursijā kopumā iekļauti 50
pilsētvides objekti, kas izvēlēti sadarbībā
ar Jelgavas reģionālo Tūrisma centru.
«Esam ierakstījuši interesantus faktus

Foto: no «Nameja gredzena» tapšanas procesa
 Jana Bahmane

sambli uzrunājis horeogrāfs Agris
Daņiļevičs un «Lielupe» bijusi daļa no
Pašmāju tautas deju an200 dejotājiem, kuri no 1. septembra
samblis «Lielupe» kļūs par
pulksten 17 līdz 2. septembra pulkdaļu no Latvijas simtgadei
sten 10 piedalījās kāzu un bēru ainu
veltītās Aigara Graubas un
filmēšanā kinopilsētā «Cinevilla».
Andreja Ēķa filmas «Nameja
«Šī ir neaizmirstama un ļoti vērtīga
gredzens», kurā savu deju
pieredze. Daudzi dejotāji jau iepriekš
soli iemūžināja 33 kolektīva
pabijuši filmēšanas laukumā un zina,
dejotāji. «Esam gandarīti
kādu ieguldījumu tas prasa, savukārt
par iespēju piedalīties natiem, kuri ir mazāk pieredzējuši, bija
cionāli nozīmīgā projektā,»
iespēja iepazīt kino tapšanas norisi
atklāj tautas deju ansambļa
profesionāļu vadībā,» vērtē E.Simsone.
«Lielupe» mākslinieciskā
Daži dejotāji atsevišķās epizodēs filmēvadītāja Elita Simsone.
šanas procesā piedalīsies arī turpmāk.
Nacionālā kino centra filmu ražoKolektīva vadītāja stāsta, ka an- šanas konkursos atbalstītais projekts

par katru no maršrutā iekļautajiem
apskates punktiem. Ekskursijas dalībnieki var apstāties pie objektiem, uzņemt
fotogrāfijas un turpināt ceļu,» skaidro
«Monta Limo Rent» pārstāvis, papildinot,
ka gida stāstījums atsākas, turpinot ceļu.
Ekskursijas pieejamas latviešu, angļu un
krievu valodā. «Nākamajā sezonā plānojam papildināt valodu klāstu, izstrādājot
ekskursiju arī lietuviešu valodā, jo mūsu
pilsētā viesojas daudz tūristu no Lietuvas,» norāda O.Joma. Brauciena gaitai
līdzi seko «Monta Limo Rent» darbinieks,
kurš pa tālruni sniedz norādes tiem, kas
nomaldījušies no maršruta.
Jana Bahmane
Šobrīd interesenti var baudīt brau- 
cienu divvietīgajā automašīnā «Honda
Biedrība «RadDoma» sadarCRX Del Sol» vai četrvietīgajā «Crysler
bībā ar amatnieku darbnīcu
PT Cruiser». Pakalpojumu sniedzēji
un tautastērpu darinātavu
piedāvā arī bērnu sēdeklīšus ģimenēm ar
«Austras raksti» aicina apbērniem, kā ar šofera pakalpojumu gadīmeklēt praktisko nodarbību
jumā, ja interesents pats pie auto stūres
ciklu «Darini savu tautastērsēsties nevēlas. Savukārt jaunajā sezonā
pu pats», kurā ikvienam būs
jelgavnieki un pilsētas viesi varēs ekskuriespēja izgatavot tautisko
siju šofera vadībā baudīt greznajā «Rolls
kreklu, noadīt etnogrāfiskos
Royce Silver Spur» limuzīnā. «Daudziem
cimdus un apgūt vissenāko
nav bijusi iespēja pašam vadīt kabrioletu,
tekstiliju darināšanas veidu
tādēļ, mūsuprāt, šis ir interesants pie– adatas pinumu. «Mums
dāvājums, kā arī no kabrioleta paveras
šķiet iedvesmojošs Latvijas
skaista pilsētas panorāma,» atklāj viens
Nacionālā kultūras centra
no idejas autoriem.
uzsāktais projekts «Katram
Izbaudīt izzinošo braucienu vēl ir
savu tautastērpu», tāpēc ar
iespēja līdz 30. septembrim, savukārt
prasmīgu amatnieku līdzdalījauno sezonu «Monta Limo Rent» uzsāks
bu palīdzēsim īstenot sapņus
nākamā gada maijā. Ekskursijai var
cilvēkiem, kuri ceļā uz Latvipieteikties, iepriekš rezervējot vēlamo
jas simtgadi vēlas praktiski
laiku pa tālruni 27731333 vai atnākot
iesaistīties sava tautastērpa
uz tās sākumpunktu Pasta salas auto
tapšanā,» stāsta radošās
stāvlaukumā. «Mūsu darba laiku neizbēdarbnīcas «RadDoma» vadīgami ietekmē laikapstākļi, taču pamatā
tāja Ieva Hofmane.
ekskursijas piedāvājam, sākot no otrdienas līdz svētdienai,» norāda O.Joma,
Aizvadītajā nedēļā interesenti varēja
piebilstot, ka, laicīgi zvanot, var vienoties
apgūt dzijas krāsošanu ar rudenī pieejapar vēlamo dienu un laiku.
miem augiem nodarbībā «Dabas krāsas
Foto: Austris Auziņš Zemgales brunčos». «Devāmies uz Dobeles Amatu māju, kur meistares Dainas
Ieviņas vadībā krāsojām dziju ar šobrīd
dabā sastopamajiem materiāliem,» atklāj
I.Hofmane, skaidrojot, ka katrā gadalaikā var iegūt atšķirīgas, unikālas krāsas.
Piedalīties dzijas krāsošanā interesenti
varēs arī 22. oktobrī. Savukārt 20. septembrī aizsācies nodarbību cikls «Uzvelc
savu Zemgales kreklu!», kuru vada audēja un tautastērpu darinātavas «Austras
raksti» vadītāja Aija Mālkalna. Kopumā
paredzētas astoņas nodarbības, nākamās
– 27. septembrī, 4. un 18. oktobrī, 1., 15.,

«Nameja gredzens» vēsta par 13. gadsimta notikumiem Zemgalē, kur pēc
valdnieka Viestura nāves par karali
kļūst jaunais Namejs. Viņa uzdevums
– nosargāt savu zemi un tautu pret
krustnešu tīkojumiem. Filmas autori
atklāj, ka «Nameja gredzens» būs vēsturiska spraiga sižeta filma ar efektīgām kauju ainām, spilgtiem varoņiem,
dinamisku darbību, senām paražām un
mazliet mistikas. «Skarbi, ar spēcīgu
gribu apveltīti varoņi – emocionāli, bet
ne sentimentāli, vareni, bet cilvēcīgi,»
kinolenti raksturo filmas režisors
A.Grauba.
Filmas pirmizrāde paredzēta 2017.
gada nogalē.

Iesāc darināt savu tautastērpu!

Foto: Austris Auziņš
Audēja un tautastērpu darinātavas «Austras raksti» vadītāja Aija Mālkalna
nodarbības dalībniecēm stāsta par tautiskā krekla šūšanas principiem. Pēc
astoņu nodarbību cikla interesentes varēs tikt pie pašdarināta linu krekla.
29. novembrī un 13. decembrī, kuru da- 25. novembrī un 9. decembrī no pulksten
lībnieki varēs iemācīties pašrocīgi sašūt 17.30 līdz 20.30. Interesenti varēs apgūt
savu tautisko kreklu un izšūt tā detaļas. arī vissenāko no tekstiliju darināšanas
Nodarbības no pulksten 18 līdz 21 notiks veidiem – adatas pinumu Dainas Ieviņas
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 3. vadībā. «Esam ieinteresēti seno prasmju
stāvā – radošajā darbnīcā «RadDoma». apguvē un saglabāšanā, tādēļ aicinām
Tie, kuri nokavējuši pirmo nodarbību, rokdarbniekus apgūt adatas pinumu,
aicināti pievienoties 27. septembrī, līdzi kas ir patiesi interesanta tehnika,» tā
ņemot baltu mulinē diegu un adatu.
I.Hofmane. Kad pinums būs apgūts,
Ja krekla šūšana šķiet par sarežģītu, katrs dalībnieks varēs izvēlēties – daradošie jelgavnieki aicināti iesaistīties rināt cimdus, zeķes vai cepuri. Pirmā
etnogrāfisko cimdu adīšanas kursos cikla «Senās prasmes – adatas pinums»
«Etnogrāfisko cimdu adīšana – Zem- nodarbība notiks 29. septembrī pulksten
gale». «Katrs varēs darboties atbilstoši 18. Nodarbības paredzētas arī 6.,13., 20.
savai meistarībai. Nodarbības aicināti un 27. oktobrī, norises laiks – no pulkapmeklēt gan iesācēji, gan arī tie, kuri sten 18 līdz 21.
jau apguvuši adīšanas tehniku,» skaidro
Pieteikties nodarbībām un uzzināt par
darbnīcas «RadDoma» vadītāja. Pirmā dalības maksu var pa tālruni 26824834,
nodarbība notiks 23. septembrī pulksten e-pastu radosasdarbnicas@inbox.lv vai
17.30, un tajā dalībnieki izzinās rakstus, austras.raksti@gmail.com. Atnākot
mācīsies tos zīmēt un veikt nepiecieša- uz pirmo nodarbību, dalībnieki tiek
mos aprēķinus. Nodarbības, kuras vadīs informēti par nepieciešamajiem izejI.Hofmane, notiks piektdienu vakaros – materiāliem, taču pirmajai nodarbībai
30. septembrī, 14. un 28. oktobrī, 11. un vajadzīgais būs sagādāts.

