ŠĪS NEDĒĻAS LIELĀKIE NOTIKUMI JELGAVĀ:
Vecpilsētas ielas svētki un
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
50 gadu jubileja

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

CETURTDIENA, 2017. GADA 14. SEPTEMBRIS NR.37 (526)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS
/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

/jvestnesis

Šogad jauno dzejnieku
sacensībās uzvar Līva Siliņa

Atzīmējot Dzejas dienu, otrdienas vakarā Pasta salā, pie tējas namiņa «Silva», sacentās seši jaunie dzejnieki. Par «Jelgavas dzejnieku 2017» kļuva
Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniece Līva Siliņa.
Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

Jau otro gadu Jelgavā,
atzīmējot Dzejas dienu,
tiek rīkotas dzejas lasīšanas sacensības jeb
dzejas slams – otrdienas
vakarā Pasta salā, pie
tējas namiņa «Silva»,
sacentās seši jaunie
dzejnieki. Par «Jelgavas
dzejnieku 2017» šogad
kļuva Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniece
Līva Siliņa.

«Šo viennozīmīgi uzskatu par
manu svarīgāko uzstāšanos, jo
līdz šim savus dzejoļus esmu
lasījusi tikai draugiem un skolas
pasākumos,» norāda L.Siliņa,
piebilstot, ka dzeju sākusi rakstīt
3. vai 4. klasē.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā
dzejas lasīšanas sacensībās startēja 14 jaunie dzejnieki un par
labāko tika atzīts jelgavnieks
Dainis Deigelis. Viņa dzeju par
saistošāko uzskatīja ne tikai žūrija, bet arī publika. Savukārt šogad
dalībnieku bija mazāk – seši jaunie

dzejnieki, un viņu sniegumu
vērtēja Rūta Štelmahere, Jānis
Tomašs, Jānis Vādons un Eduards
Aivars, kurš jaunos māksliniekus
vērtēja arī pagājušajā gadā.
Dzejnieki tika vērtēti 10 ballu
sistēmā – katrs žūrijas pārstāvis
lika savu atzīmi, tāpat vienu
atzīmi balsojumā piešķīra publika. Pēc pirmās kārtas no sešiem
dzejas slama dalībniekiem nākamajā kārtā iekļuva četras jaunās
dzejnieces – Egija Graudiņa, Alīna
Bartkeviča, Anastasija Patijčuka
un L.Siliņa –, bet finālā vislielāko

Seko līdzi
fotogalerijās!

punktu summu – 41 – ieguva
L.Siliņa.
«Domāju, ka lielākais ieguvums
jaunajiem dzejniekiem ir dzirdēt
citus radošus cilvēkus un uzklausīt kritiku, kas ir ļoti spēcīgs
dzejnieka attīstības stimulators.
Taču ne jau atzīmei ir nozīme:
daudz svarīgāk ir turpināt iesākto – radīt dzeju,» uzsver viens no
žūrijas locekļiem J.Tomašs.
Jelgavas jaunā dzejniece balvā
ieguva 100 eiro dāvanu karti, ko
pasniedza pasākuma organizators
– Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Turpinās finansēt
mājokļu galvojumu
atbalsta programmu

 Anastasija Miteniece

Ministru kabinets piešķīris papildu finansējumu 2,5 miljonu
eiro apmērā mājokļu
galvojumu atbalsta
programmai ģimenēm ar bērniem. Šogad programmā jau
iesaistījušās 65 Jelgavas ģimenes, savukārt
piešķirto valsts galvojumu summa ir 378
tūkstoši eiro.
Lai ģimenēm ar bērniem
atvieglotu iespēju nodrošināt
pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai,
Ministru kabinets 2014. gadā
apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts atbalsta programmu dzīvojamās
telpas iegādei vai būvniecībai
personām, kuru apgādībā ir
nepilngadīgi bērni. Programmas gaitā attīstības finanšu
institūcija «Altum» uz laiku līdz
desmit gadiem piešķir galvojumu personai, kuras apgādībā
ir vismaz viens nepilngadīgs
bērns.
«Altum» pārstāve Sandra
Eglīte stāsta, ka šogad jelgavnieku hipotekāro aizdevumu apmērs mājokļa iegādei
komercb ankās ir no 47 līdz
163 tūkstošiem eiro, savukārt
iedzīvotāju izvēle pielīdzināma
tendencēm visā Latvijā – visbiežāk ģimenes izvēlas iegādāties
vidēji lielus mājokļus daudzdzīvokļu namos. Būtiski, ka jauno
projektu īpatsvars ir ļoti neliels
(mazāk par desmit procentiem),
gluži tāpat kā privātmāju iegāde. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju pasivitāte vērojama arī būvniecībā
– 62 no 65 Jelgavas ģimenēm izvēlējušās iegādāties mājokli, un

tikai trīs gadījumos aizņēmums
izmantots mājokļa būvniecībai.
Šogad populārākās mājokļa iegādes vietas, piesaistot «Altum»
galvojumu, ir dzīvokļi Asteru,
Lielajā, Tērvetes ielā un Meiju
ceļā, kā arī Pērnavas ielā un
Loka maģistrālē. Pērn populārākās mājokļu iegādes vietas
pilsētā bija Atmodas, Dambja
un Satiksmes ielā.
S.Eglīte norāda: «Mājokļu
galvojumu atbalsta programma
darbojas jau vairāk nekā divarpus gadus, atvieglojot nosacījumus par pirmo iemaksu, kas
līdz šim Latvijas ģimenēm ir
bijis nozīmīgākais šķērslis sava
mājokļa iegādei. Šajā laikā atbalsta programmas galvojumu
Jelgavā izmantojušas vairāk
nekā 197 ģimenes, savukārt
kopējā galvojumu summa sasniegusi vienu miljonu eiro.»
Jāpiebilst, ka galvojuma
apmērs ir atkarīgs no bērnu
skaita ģimenē, variējot 10–20
procentu apmērā no aizdevuma
pamatsummas, ar nosacījumu,
ka viena bērna ģimenē summa
nepārsniedz 10 tūkstošus eiro,
divu bērnu ģimenē – 15 tūkstošus eiro, savukārt trīs vai vairāk
bērnu ģimenē – 20 tūkstošus
eiro. Piemēram, Jelgavā 123
ģimenēs, kuras iesaistījās mājokļu galvojumu programmā,
ir viens bērns, 61 ģimenē ir divi
bērni, savukārt 13 ģimenēs –
trīs un vairāk bērnu.
Šobrīd ar valsts galvojumu
aizdevumu iespējams iegūt
septiņās komercbankās: «Swedbank», «Nordea Bank AB»,
«SEB banka», «DNB banka»,
«Citadele», «ABLV bank» un
«Baltikums Bank/BlueOrange».
Papildu informācija par
mājokļu galvojumu programmu pieejama mājaslapā www.
altum.lv.

Pārlielupē izvietots jauns vides objekts – «Lietus ļautiņi»
 Jana Bahmane

Kronvalda un Lāčplēša ielas krustojumā – pie
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes – izvietota
tēlnieka Kārļa Īles skulptūra «Lietus ļautiņi», kas
tapusi Starptautiskās tēlniecības kvadriennāles
laikā Rīgā 2008. gadā. «Šo skulptūru vēlējos dāvināt Jelgavai kā pateicību par pilsētas atbalstu
mums, Jelgavas komandai, dalībai Ledus skulptūru festivālā Japānā, Sapporo pilsētā, un citviet,»
atklāj K.Īle.
Tēlnieks skulptūrā atveidojis vecu vīru, kas, turot
rokās nedaudz sašķiebtu lietussargu, mierīgi dodas cauri
lietum. «Pāri lietussargam
tek ūdens urdziņas, kas pārvēršas lietus ļautiņos – viņi

pavada lietus vīriņu ikdienas
gaitās. Te nu rodas jautājums – kurš kuru: lielais nes
mazos vai varbūt mazie nes
lielo?» vides objekta simbolisko nozīmi skaidro tēlnieks.
Mākslas darbs ir radīts kā

noskaņas objekts, kas ar savu
mierīgo lietus ritmu ikvienu
aicina apstāties un ieklausīties
savos sirdspukstos, atceroties,
ka dzīvības pamatā ir ūdens.
«Tieši lietus ir tas, kas pasauli
nodrošina ar saldūdeni un dzīvību. Lietus tēma mani vienmēr ir uzrunājusi, un pirmo
reizi es to attēloju Ledus skulptūru festivālā Jelgavā 2008.
gadā, kura tēma bija «Ūdens
pasaule». Toreiz par skulptūru
«Lietussargs» saņēmu 1. vietu,
un šis pagodinājums pamudināja tēmu turpināt. Savukārt
skulptūra «Lietus ļautiņi» bija
pirmais lietum veltītais lielformāta darbs, ko pats mēdzu

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

saukt par «Jelgavas studenta»
vectēvu,» saka K.Īle.
Skulptūra izgatavota ažūrā
tehnikā no dažāda biezuma
melnā tērauda stieņiem un
caurulēm – vides objekts ir
karsti cinkots, pasargājot to no
korozijas un piešķirot tematiski atbilstošu pelēki sudrabainu
krāsu. «Arī jaunā fakultātes
ēka ir pelēkos un cinka toņos,
tādēļ, manuprāt, skulptūra
labi iederas šajā vietā,» tā
vides objekta autors.
Jāpiebilst, ka šonedēļ iestāde «Pilsētsaimniecība» pie
jaunā vides objekta izbūvējusi
apgaismojumu, lai to varētu
apskatīt arī vakara stundās.
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birojs@info.jelgava.lv

Foto: Austris Auziņš

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Tā laikam no Ulmaņlaikiem?»
sestdien Metāla svētkos Pasta
salā kāds apmeklētājs jautāja
kalējam, vērojot viņa ēzi. «Nē,
tā vēl no caratētiņa laika kazakiem,» atbildēja kalējs. «Mobila,
ja?» pārjautāja apmeklētājs.
«Jā, līdzi ņemama, lai ceļā var
zirgus apkalt,» piebilda kalējs.
Sestdien kalējs uz šīs ēzes strādāja un ļāva arī svētku apmeklētājiem pamēģināt izkalt
kādu priekšmetu. Turpat netālu kāds cits amata meistars,
kurš sevi dēvē par lūžņu vīru, rādīja, ko izveidojis no
metāllūžņos atrastām detaļām, savukārt viņam pretī
bija liels dzeltens demobuss, kurā šobrīd pasaulē jaunākās metālapstrādes iekārtas demonstrēja uzņēmums
«ESAB». Tik plašu metālapstrādes jomas amplitūdu
sestdien varēja izzināt Metāla svētkos, ko jau tradicionāli
rīkoja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) sadarbībā ar pašvaldības iestādi «Kultūra», kā
arī Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju
(MASOC). Protams, tika piedāvāta arī iespēja uzzināt par
metālapstrādes un inženierzinātņu mācību programmām, ko jau no bērnudārza vecuma piedāvā dažādas
mācību iestādes. Tāpat, demonstrējot savas prasmes,
varēja tikt pie vērtīgām balvām – kāds mājās devās ar
pašām modernākajām metināšanas maskām, cits – ar
jaunu velosipēdu. Kuri tie bija, un kas no metālapstrādes
jomas šobrīd visvairāk interesē jelgavniekus, plašāk –
«Jelgavas Vēstneša» reportāžā.

Uzņēmums «Dinex»,
kas ražo izplūdes sistēmas un filtrus, jau otro
gadu Metāla svētku
dalībniekiem piedāvāja iesaistīties konkursā
– šoreiz uz laiku bija
jāsaliek kravas mašīnas
«MAN» izpūtējs. «Jā,
mēs šo izplūdes sistēmu
ražojam, taču mūsu
rūpnīcā tā netiek montēta kopā – to pasūtītājam piegādājam pa
detaļām. Kad izdomājām šādu konkursu, paši lēsām, ka tas varētu
prasīt minūtes divas, taču izrādījās, ka jelgavnieki to var izdarīt
ātrāk!» stāsta «Dinex» pārstāvis Aivis, piebilstot, ka uzņēmums ātrākajam konkursa dalībniekam sarūpējis sporta divriteni. Gribētāju
salikt izpūtēju netrūka, un konkurss noslēdzās pat pēc noteiktā laika
– kopumā savas spējas izmēģināja 33 dalībnieki. Jaunākajam bija
tikai deviņi gadi – Tomass atklāj, ka gribējis piedalīties, lai vinnētu
velosipēdu un varētu to uzdāvināt mammai. Viņš izpūtēju salika
deviņās minūtēs, un šoreiz uzvarēt nesanāca. Tas neizdevās arī
Romānam (attēlā), kurš uz svētkiem bija atbraucis ar autobusu,
bet mājās labprāt būtu devies ar jaunu velosipēdu. Viņa laiks – 2,12
minūtes. Labāko laiku – 1,21 minūte – izdevās uzrādīt Aleksejam
Romanovam, un viņš arī tika pie galvenās balvas. Aleksejs strādā
izpūtēju ražotnē, taču līdz šim izpūtēju nebija licis kopā. «Nedomāju,
ka man tik ātri sanāks! Šoreiz kaut kā paveicās. Uz svētkiem atnācām kopā ar ģimeni – pat nebiju domājis piedalīties, taču nolēmu
pamēģināt,» saka Aleksejs.
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«MAG metināšanas konkursā piedalījās 28 metinātāji, un mēs droši varam teikt, ka divas trešdaļas no viņiem ir profesionāļi. Taču 1.
vietas ieguvēju nebija grūti noteikt – viņš bija galvas tiesu pārāks par citiem: caurkausējums simtprocentīgs, vizuāli šuvē šļakatu nav,
šuves forma perfekta,» atzīst konkursa žūrijas pārstāvji – «ESAB OY» Latvijas filiāles vadītājs Māris Zvirbulis un «Sanistal» metināšanas
inženieris Edgars Kolesnikovs. ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājs Māris Ernstsons piebilst, ka divi no konkursa pirmo trīs vietu
ieguvējiem ir mācību parka audzēkņi. MAG metināšanas konkursā jau trešo gadu pēc kārtas nepārspēts palika Jevgēnijs Makaļskis, lai
gan viņa metinātāja stāžs ir vien četri gadi. Šobrīd viņš strādā metālapstrādes uzņēmumā «SFM Latvia» un neslēpj, ka arī uzņēmumā
viņu uzskata par labāko metinātāju. «Konkurss nebija grūts – galvenais klupšanas akmens citiem, es domāju, bija secības noteikšana. Jā,
uzdevums ir dots, rasējums arī, bet metinātājs jau pats nosaka to secību, un tas, manuprāt, ir galvenais, lai arī profesionālim rezultāts
būtu labs,» spriež Jevgēnijs. Otrā vieta metināšanas konkursā – Vladislavam Gančeram, bet trešā – Helmutam Kaskevičam. Katrs no
viņiem balvā saņēma atbalstītāju – «ESAM», «AGA», «Speedglas» – sarūpētas hameleona metināšanas maskas, kā arī citas sponsoru
un svētku organizētāja – ZRKAC – balvas.

MASOC «TehnoBusā», kas plašāk pazīstams kā ceļojošā mācību
Pirmo reizi svētkos piedalījās Jelgavas Nelaboratorija skolēniem un ir aprīkots ar modernām metālapstrākustamā
īpašuma pārvalde, kas uzskatāmā
des, automātikas un citām tehnoloģijām, šoreiz iekāpa arī ne
veidā
demonstrēja,
kā sistēmas nolietojoties
viens vien pieaugušais. «Galvenais jautājums, kas, redzot jaunāko
no mūsu maciņiem nozog naudu. Stendā varēja
tehnoloģiju iespējas, interesē pieaugušos, ir: kur es varu pasūtīt,
redzēt, kādas aizsērējušas apkures un ūdens melai man uz šādām iekārtām izgatavo konkrētu detaļu konkrētai
tāla
caurules šobrīd ir ne vienā vien mūsu daudzdzīvajadzībai,» atzīst MASOC pārstāvis Edvīns Aizupietis. Un vajadzīvokļu mājā un kā tās apēd mūsu naudu, radot siltuma
bas ir dažādas – no detaļas «manai vecajai volgai» līdz pat izlietām
zudumus, bet blakus tām – renovācijas rezultātu un
bišu vaska šūnām. «Diemžēl man nākas atzīt, ka šī pagaidām ir
diezgan tukša biznesa niša, jo reti kurš gatavs izpildīt pasūtījumu dzīvokļu īpašnieku materiālo ieguvumu. «Varbūt tas kādam dzīvokļu
īpašniekam liks vairāk aizdomāties,» spriež uzņēmuma tehniskais
vienā eksemplārā,» saka E.Aizupietis.
direktors Oļegs Kukuts.
Lūk, šādi izskatās 20 gadus lietota apkures vai ūdens caurule.

«Sanistal» savā stendā piedāvāja iepazīt «Rhodius» diskus,
kas paredzēti smalkai slīpēšanai. «Tas ir jaunums – ar šādu
«Atradu vecmāmiņas
disku daudz smalkāk var pieslīpēt savienojumus, asas malas.
badpankoku panŠādu produktu līdz šim Latvijas tirgū trūka,» atzīst «Sanistal»
nu – tāda vērtība!
pārstāvis Jānis.
Bet izmantot nevar,
jo riņķu plīts mājās «Man ir 59 gadi,
praktiski nevienam un es pirmo reizi
vairs nav. Tad nu uz- lidoju! Vienmēr to
meistaroju āra plī- gribēju, bet kaut kā
ti – no metāllūžņos nesanāca. Nojautu,
atrastām detaļām. kā tas varētu būt,
Piemēram, krāsni- bet realitāte tomēr
ņas durtiņas ir no ir mazliet cita. Pipirmskara boilera, lotam prasu: «Mēs
ko tolaik lēja Liepājā, stāvam uz vietas?»
augšdaļai noderēja Lai gan saprotu – ja
traktora T-75 kapots. stāvētu, nokristu.
Izmantot var visu, Bet pilots man atja zini – kā,» saka bild, ka lidojam ar ātrumu 100 kilometri stundā. To grūti
meistars Aldis Anže, aptvert,» pēc sava pirmā lidojuma atzina Guntis. Arī Klūgu
kurš sevi dēvē par ģimene pirmo reizi visi kopā kāpa helikopterā, lai apskatītu
lūžņu vīru. Tas ir viņa Jelgavu no augšas. «Gribas redzēt Jelgavas pili,» saka Lauhobijs – apmeklēt ra. To, ka helikopteru daudzi tuvumā nemaz nav redzējuši,
metāllūžņu punktus apliecina arī SIA «Baltijas helikopters» īpašnieks Aldis Pauga,
un pirkt tur, viņaprāt, noderīgas lietas, lai pēc tam taptu šedevri, atzīstot, ka uzņēmums paralēli savai pamatdarbībai Glūdas
kas plašāk apskatāmi viņa mājvietā Skrundā.
pagastā ir gatavs pie sevis ciemos uzņemt arī Jelgavas skoSagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Austris Auziņš lēnus, lai izzinošā veidā ļautu iepazīt helikopterus.

Šajos svētkos pie dāvanām tika ne tikai konkursu uzvarētāji,
bet arī svētku rīkotāji. Uzņēmums «Mitau Steel» pilsētai dāvināja krēslu. «Tas tapa šodien – kāds labs klients, kurš pie
mums iegādājas labākās metālapstrādes iekārtas, vēlējās parādīt, cik ātri un cik lielisku rezultātu iespējams iegūt. Krēsls
veidots no metāla konstrukcijas un ozolkoka – īsti latviskas
vērtības, un to kā dizaina priekšmetu par dārgu naudu pērk
pasaulē,» saka uzņēmuma speciālists Jānis Mickēvičs.
«Šodien visvairāk interesē akumulatoru sistēmas. Tā jau
ir vēsture, ka
instruments
jāizmet tāpēc, ka akumulators
vairs nevelk
un jaunu
pirkt ir dārgi.
Mūsdienu
akumulatoru sistēmas,
es teiktu, jau par 80 procentiem var aizstāt instrumentu ar vadu, un
tieši šīs jaunās sistēmas šobrīd arī visvairāk interesē profesionāli,»
demonstrējot vienu no savā kategorijā jaudīgākajiem akumulatoriem, atzīst veikala «Instrumentu nams» pārstāvis Kalvis.
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Darbu sāks Veselības istaba
 Anastasija Miteniece

Pēc nedēļas, 21. septembrī, Jelgavā darbu
sāks Veselības istaba, kurā ceturtdienās no pulksten 12
līdz 15 jelgavnieki
varēs saņemt medicīnas darbinieka un
sabiedrības veselības
speciālista konsultācijas. Veselības istaba
iekārtota Dobeles ielā
62A – Jelgavas Pensionāru biedrības telpās.
«Vēlamies, lai informācija
par veselības aprūpes pakalpojumiem iziet ārpus medicīnas
iestādēm un iedzīvotājiem
kļūst zināmāka un vairāk
pieejama,» stāsta biedrības
«Latvijas Sarkanais Krusts»
Jelgavas komitejas priekšsēdētājs Jānis Vērzemnieks, skaidrojot: jelgavnieki bieži vien
nezina, kur vērsties dažādās
problēmsituācijās, tādēļ Veselības istabā būs iespēja saņemt
plaša spektra konsultācijas par
jautājumiem, kas saistīti ar
veselību.

Futbola stadiona būvniecībā
varēs iesaistīties ikviens

Veselības istabā iedzīvotājus
informēs arī par medicīnas
pakalpojumu dažādām iedzīvotāju grupām pieejamību, sniegs
psiholoģisko atbalstu, kā arī
nepieciešamības gadījumā pēc
«Latvijas Sarkanā Krusta» Veselības istabas darbinieka novērtējuma izsniegs bezrecepšu
medikamentus. Konsultācijas
laikā varēs arī izmērīt arteriālo
spiedienu, noteikt svaru un auguma garumu, ķermeņa masas
indeksu, izmērīt holesterīna un
cukura līmeni asinīs.
Jāpiebilst, ka Veselības istabā varēs vērsties jebkurš jelgavnieks, tomēr īpaši uzrunāti
apmeklējumam ir Jelgavas seniori. Gadījumā, ja iedzīvotāju
interese par pakalpojumu būs  Ģirts Pommers
augsta, Veselības istaba strādās
biežāk nekā reizi nedēļā, norāPagājušajā nedēļā Kārkda J.Vērzemnieks.
lu ielā 6 – teritorijā starp
Pieteikties konsultācijai var
veikalu «Elvi» Rūpniepa tālruni 63024428; pieraksta
cības ielā un slimnīcu
laiks darba dienās ir no pulk«Ģintermuiža» – uzsāksten 10 līdz 15, savukārt trešta FK «Jelgava» trenidienās – no pulksten 12 līdz 17.
ņu bāzes un stadiona
Veselības istabas darbību
būvniecība. «Ja atļaus
nodrošina «Latvijas Sarkanais
laikapstākļi, oktobrī plāKrusts» sadarbībā ar Jelgavas
nojam ieklāt 110x72
Sociālo lietu pārvaldi.
metrus plašu mākslīgā

SIA «Storm Latvia» (reģ.Nr.40203068277)
piedāvā darbu spēļu personālam Rīgā jaunā un ekskluzīvā viesnīcā.
Esam gatavi jums nodrošināt spēļu vadīšanas noteikumu apguvi un attīstīt jūsu profesionālās prasmes.
Prasības:
• jūs protat radīt par sevi patīkamu iespaidu,
un jums ir pozitīvs skats uz dzīvi;
• jums ir teicamas komunikācijas prasmes un
uz klientiem vērsta attieksme;
• jūs esat gatavs(-a) strādāt pēc maiņu grafika;
• jūs brīvi pārvaldāt latviešu valodu (krievu
un/vai angļu valodas zināšanas ir vēlamas).

tijas un citus saistošus labumus;
• karjeras iespējas ar profesionālu, pieredzējušu, starptautisku un uz rezultātu vērstu
komandu;
• iespēju strādāt pilnu un nepilnu slodzi;
• pilnībā apmaksātu apmācību laiku;
• profesionālās pilnveides un attīstības perspektīvas;
• stilista pakalpojumus.

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garan-

CV sūtīt pa e-pastu resumes@sl-casino.lv.
Tālrunis 20291909.

Par projektu konkursu 2017. gadam (2. kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» 2017. gadam (2. kārtu). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas
un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība
ir Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu
(apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumu Nr.11/12),
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju
Jelgavas pilsētā,
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski
nozīmīgos projektos,
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei
(telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli
nozīmīgas funkcijas,
4. sociālu programmu īstenošanai,
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām,
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai un
mērķprogrammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam;
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.

seguma futbola laukumu, uz kura pirmās futbola nodarbības varētu
notikt jau šā gada nogalē. Paralēli tiks veikti arī
citi teritorijas labiekārtošanas darbi,» informē
projekta vadītājs Artūrs
Ošenieks.

Jau zināms, ka projektā plānotas vairākas fāzes, un šobrīd
intensīvi notiek zemes darbi – komunikāciju, ūdens novadīšanas
sistēmas izbūve, zemes vaļņu
veidošana. Tāpat projekta pirmajā

Foto: Austris Auziņš
fāzē plānots uzstādīt mākslīgā seguma laukumu ar apgaismojumu,
kā arī sagatavot dabīgā seguma
(zāliena) laukumu. Projekta otrā
fāze paredz futbola kluba bāzes
infrastruktūras izbūvi – četru
ģērbtuvju, VIP, medicīnas personāla, treneru un citu nepieciešamo
telpu izbūvi un iekārtošanu.
Kopējās projekta izmaksas tiek
lēstas 1,2 miljoni eiro, tajā skaitā
apmēram 250 tūkstoši eiro ir
Latvijas Futbola federācijas līdz
finansējums mākslīgā seguma
iegādei, 150 tūkstoši eiro ir valsts
mērķdotācija, bet apmēram 150
tūkstošus eiro projekta īstenošanā
plāno ieguldīt SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Šobrīd
finansējums ir pietiekams projekta
pirmās fāzes realizēšanai.
FK «Jelgava» radošais direktors
Ainārs Tamisārs norāda, ka ideja
par futbola bāzes būvniecību radusies pirms vairākiem gadiem, taču
tikai šogad pavērusies iespēja to
realizēt. «FK «Jelgava» ir lielākais
sporta klubs Zemgalē, tādēļ tikai
loģiski, ka mums ir nepieciešama

sava moderna treniņu bāze. Šobrīd
gan profesionālā komanda, gan
Jaunatnes akadēmijas futbolisti
trenējas futbola laukumos Zemgales Olimpiskajā centrā, taču
nav noslēpums, ka tie ir ļoti noslogoti. Vakaros mākslīgā seguma
laukumā vienlaikus trenējas pat
četras grupas, kas traucē aizvadīt
kvalitatīvus futbola treniņus,» tā
A.Tamisārs.
Jāpiebilst, ka ir nodibināta
biedrība «Mana Jelgava», kuras vienīgais mērķis ir piesaistīt
nepieciešamos resursus – gan
finanšu, gan citus –, lai veiksmīgi
nodrošinātu šī apjomīgā projekta
realizāciju. Šobrīd tiek veikts
pirmais solis – uzrunāti Jelgavas
un tuvākās apkārtnes uzņēmēji,
lai sniegtu atbalstu futbola bāzes
būvniecībā. Taču plānota vēl viena
aktivitāte – ziedojumu vākšana
no fiziskām personām, tādējādi
par FK «Jelgava» treniņu bāzes
celtniecības projekta atbalstītāju
varēs kļūt ikviens.
Projektu plānots īstenot līdz
2018. gada pavasarim.

Jauno mācību gadu pilsētas
skolās uzsāka 7109 skolēni
 Jana Bahmane

Mācības pilsētas vispārizglītojošajās skolās 1. septembrī
kopumā uzsāka 7109 skolēni, tostarp piecgadnieki un
sešgadnieki. Tas ir vien par deviņiem skolēniem mazāk
nekā pagājušajā mācību gadā, kad 1. septembrī Jelgavas skolās bija reģistrēti 7118 skolēni, informē Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Lilija Stepanova.
Izglītības pārvaldes apkopotie
dati liecina, ka vislielākais skolēnu
skaita pieaugums jaunajā mācību
gadā ir Jelgavas 4. vidusskolā –
šajā iestādē mācības uzsākuši 1198
skolēni, kas ir par 91 vairāk nekā
2016./2017. mācību gadā. Tāpat

skolēnu skaits ievērojami audzis
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā,
kur šobrīd mācās par 63 skolēniem
vairāk – 662 izglītojamie. «4. vidusskola piedāvā mūzikas un sporta
novirziena klases, bet Tehnoloģiju
vidusskola – inženieru novirziena

programmu, kas varētu būt iemesls skolēnu skaita kāpumam,»
vērtē L.Stepanova.
Savukārt ievērojami mazāks
skolēnu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šogad
ir Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā – 172 jeb par 76 skolēniem mazāk nekā pērn, kā arī
Jelgavas 3. sākumskolā, kur šajā
mācību gadā reģistrēti 653 izglītojamie – par 55 skolēniem mazāk
nekā 2016./2017. mācību gadā.
Arī pirmsskolas vecuma izglītojamo – piecgadnieku un sešgadnieku
– skolās šajā mācību gadā ir mazāk
– 149. Pērn bija 175.

Jauniešiem nepieciešams savs centrs un portāls
 Jana Bahmane

Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2017. gada 13. oktobra plkst.14 slēgtā aploksnē. Katra
projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
• Projekta pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava,
LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 2017. gada 13. oktobris.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2017. gada
14. novembrim.
Projekta pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmas nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmai». Attiecīgie dokumenti publicēti Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «NVO». Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt arī Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Sabiedrības integrācijas
pārvaldē izvērtēti Jelgavas pašvaldības īstenotā projekta «Jelgava
jauniešiem» rezultāti.
Par nozīmīgākajiem faktoriem jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai
mūsu pilsētā izvirzīta
nepieciešamība pēc lielāka jauniešu centra
un vienotas interneta
platformas.

Kontaktpersona – Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre
Māra Čaniža, tālrunis 63005508, e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.

Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle norāda, ka, pamatojoties uz projekta laikā iegūto
informāciju, viens no svarīgākajiem faktoriem jauniešu dzīves
kvalitātes celšanai Jelgavā ir
infrastruktūras uzlabošana – jauniešiem nepieciešams centrs, kur
pēc skolas bez maksas pavadīt
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brīvo laiku. «Šābrīža centrs ir par
mazu. Tāpat secinājām, ka jauniešiem vajadzīgs savs interneta
portāls – informācijas ir daudz, bet
būtu nepieciešams izveidot vai nu
atsevišķu vietni tās apkopošanai,
vai arī sadaļu kādā no esošajiem
portāliem,» tā J.Grīsle.
Vēl projekta gaitā secināts, ka jāuzlabo jauniešu politikas plānošanas dokuments «Jelgavas pilsētas
jaunatnes politikas rīcības virzieni
un sagaidāmie rezultāti 2014.–
2018. gadam». «Šobrīd tas tikai
daļēji atbilst plānošanas dokumentu izstrādes labajai praksei, bet,
ņemot vērā pozitīvās iestrādes, šo
dokumentu iespējams izvērst līdz
pilnvērtīgam jaunatnes politikas
plānošanas dokumentam,» vērtē
projektam piesaistītais jaunatnes
jomas pētnieks Gints Klāsons.
Projektā «Jelgava jauniešiem»,
kura mērķis bija uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, piedalījās
Jelgavas jaunieši vecumā no 13

līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši
no sociālās atstumtības riska
grupām, kā arī jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību
institūciju speciālisti, jauniešu
līderi. «Projekta īstenošanas laikā organizējām ideju darbnīcu
«Plānojam jauniešiem kopā ar
jauniešiem» – izveidojām fokusa
grupu, kurā piedalījās jaunieši,
speciālisti darbā ar jauniešiem,
NVO pārstāvji un citi. Tāpat tika
organizēta pieredzes apmaiņas
vizīte uz Pērnavu Igaunijā, kā arī
piesaistīts jaunatnes jomas pētnieks,» stāsta J.Grīsle, piebilstot,
ka projekta galaziņojums taps līdz
2. oktobrim, kad arī detalizētāk
būs skaidri projekta gaitā apkopotie priekšlikumi jauniešu dzīves
uzlabošanai mūsu pilsētā.
Projekts «Jelgava jauniešiem»
īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
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Īsi
 Šodien, 14. septembrī, pulksten
16 Jelgavas novada domes zālē
(Pasta ielā 37) jelgavnieki aicināti
uz semināru par dabasgāzes tirgus
atvēršanu. Seminārā informēs gan
par šābrīža situāciju nozarē, gan par
tirgus piedāvātajām iespējām tuvākajā
nākotnē. Šobrīd mājsaimniecībām visā
Latvijā ir iespēja dabasgāzi pirkt no
publiskā tirgotāja par regulētu cenu,
savukārt līdz ar tirgus atvēršanu – no
2019. gada – situācija mainīsies, nodrošinot izvēles iespējas. Lai iedzīvotāji
pārzinātu situāciju un varētu izvērtēt
piedāvājumus, seminārā jelgavniekus
informēs par to, kā veidojas dabasgāzes cena tirgū, kā arī par tirgus
piedāvātajām iespējām. Semināra laikā
varēs saņemt atbildes uz jautājumiem
par dabasgāzes izmantošanu, turklāt
īpaši noderīga šī informācija būs tām
mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi
izmanto apkurei, informē Latvijas
Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (PIAA) pārstāve Baiba Miltoviča.
Seminārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas un Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas pārstāvji. To
organizē PIAA ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā atbalstu, kā arī
ar «Europe Direct» Informācijas centra
Jelgavā informatīvo atbalstu.
 15. septembrī pulksten 10 pļavā
pretim Jelgavas pilij notiks Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona
brigādes, Latvijas Ugunsdzēsības
sporta federācijas un Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotās sacensības
ugunsdzēsības sportā «Brašais
ugunsdzēsējs», kurām pieteikušās
47 komandas, tostarp viena komanda no Jelgavas. Kā informē sacensību
organizatori, sacensību mērķis ir
popularizēt ugunsdzēsības sportu ne
tikai VUGD darbinieku, bet arī iedzīvotāju vidū. Šogad sportisko meistarību
noteiks ugunsdzēsības sporta disciplīnās «Izvēršanās no motorsūkņa» un
«Izvēršanās no autocisternas». Sacensības notiks piecās dažādās komandu
grupās – VUGD struktūrvienību, citu
ugunsdzēsības organizāciju, sieviešu,
jauniešu zēnu un meiteņu. Jelgavnieki
aicināti atbalstīt mūsu komandu cīņā
par «Brašā ugunsdzēsēja» balvu.
 Topošie un jaunie vecāki 21.
septembrī pulksten 18 aicināti uz
bezmaksas lekciju «Mazuļa veselības
ABC». Tajā pediatrs Edvards Egils Zālītis
runās par zīdaiņa attīstību, pareizu bērna guldīšanu un moderno tehnoloģiju
ietekmi uz bērniem, tostarp agrīnā
vecumā. Ārstam ir 17 gadu pieredze
pasniedzēja amatā Hārvardas universitātes Medicīnas fakultātē un 36 gadu
pieredze pediatrijā. Lekcija notiks 21.
septembrī pulksten 18 Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9 (Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes zālē). Pieteikties lekcijai var
pa tālruni 63012542 vai e-pastu Lita.
Keisa@soc.jelgava.lv. Lekcija organizēta Jelgavas veselības veicināšanas
programmas gaitā.

Starptautisks uzņēmums
SIA «Dinex Latvia»

(reģ.Nr.40003468507) izgatavo izplūdes
sistēmas kravas automašīnām, autobusiem
un komerctransportam.

Aicinām darbā metinātājus(-as).

Darba pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.

Aicinām darbā atslēdzniekus(-ces).
Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba
apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā
ar izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Visus interesentus, kas vēlas strādāt, CV
lūdzam sūtīt pa e-pastu darbs@dinex.lv ar
norādi «Metinātājs» vai «Atslēdznieks».
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.
Pārrunas veiksim jums izdevīgā laikā.
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TĒMA

Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris

Bērnam pie zobārsta rindā
jāgaida gandrīz mēnesis
Teju ikviens vecāks ir saskāries
ar situāciju, kad bērnam pēkšņi sāk sāpēt zobs, bet ātri tikt
pie zobārsta, kura pakalpojumus bērniem apmaksā valsts,
izrādās īsts pārbaudījums. Arī
«Jelgavas Vēstnesis» ne reizi
vien ir saņēmis sašutušu lasītāju zvanus par to, ka bērnam
nokļūt pie valsts apmaksāta
zobārsta mūsu pilsētā ir gandrīz neiespējami. Nacionālā
veselības dienesta (NVD) informācija liecina, ka šobrīd
gaidīšanas laiks pie valsts
apmaksāta zobārsta Jelgavā
ir no 42 līdz pat 120 dienām.
Kādi ir garo rindu iemesli, un
ko darīt, ja bērnam sāk sāpēt
zobs?

Rindas – vienlīdz garas

NVD mājaslapā www.rindapiearsta.lv
regulāri publicē aktuālo informāciju par
to, cik garas rindas ir pie valsts apmaksātajiem zobārstiem. Šābrīža informācija
liecina, ka mūsu pilsētā garākā rinda
jeb 120 dienu pieraksts veidojas pie zobārsta Jelgavas poliklīnikā, kā arī Zintas
Strodes ārsta praksē. Taču, sazinoties ar
medicīnas iestādēm bērna mammas lomā,
«Jelgavas Vēstnesis» konstatēja, ka NVD
sniegtā informācija ne līdz galam atbilst
patiesībai un situācija visās iestādēs ir
līdzīga. Proti, izrādījās, ka piecās praksēs
pieraksts ir pārtraukts, to skaidrojot
ar pārtērētajām kvotām, un atkārtoti
sazināties ar praksi aicināja pēc mēneša;
trīs privātpraksēs piedāvāja pierakstu pēc
diviem mēnešiem, savukārt vienā – tikai
decembrī. Tiesa, rindu pie higiēnistiem
mūsu pilsētā praktiski nav.
Piedāvājot ieskatu par gaidīšanas laiku, NVD gan brīdina, ka šo informāciju
ārstniecības iestādes apkopo reizi mēnesī,
līdz ar to gaidīšanas rindu pārskatiem
ir informatīvs raksturs un tie var neatspoguļot situāciju aktuālajā datumā. Arī
zobārstniecībās apstiprina – lai gan datus
par rindām ārstniecības iestādē NVD
nosūta līdz mēneša 10. datumam, situācija var mainīties dažu dienu laikā. Ārsti
skaidro: katru dienu nākas pieņemt ne
tikai plānveida, bet arī akūtos pacientus.
«Ir situācijas, kad lūdzam zvanīt mēneša

Zobārstniecības pakalpojumi no valsts
budžeta līdzekļiem pilnā apjomā tiek
apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Reizi gadā bērniem vecumā no 2 līdz 18
gadiem tiek apmaksāta zobu higiēna. Divas
reizes gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var
saņemt 7, 11 un 12 gadu vecumā.

 Anastasija Miteniece

Valsts apmaksātus zobārstniecības
pakalpojumus bērniem līdz 18 gadiem
Jelgavā pagājušajā gadā sniedza 11 medicīnas iestādēs, bet šogad ar NVD noslēgto
līgumu skaits ir par vienu mazāks – 10.
Kopumā zobārstniecības pakalpojumi
Jelgavā pieejami 33 medicīnas iestādēs,
tātad tikai katra trešā ir gatava strādāt ar
bērniem par valsts noteikto tarifu. Taču
arī tas vēl nav viss – vienā no tām ārstei
ir ilgstošas darbnespējas lapa, savukārt
citā tiek piedāvāta tikai zobu higiēna, un
rezultātā valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi bērniem pilsētā pieejami
tikai astoņās medicīnas iestādēs.
Pilsētas zobārsti skaidro: jo mazāk
ārstniecības iestāžu slēdz līgumu ar NVD,
jo lielāka noslodze ir pārējiem pilsētas zob
ārstiem, kuri noslēguši līgumu. Latvijas
Zobārstu asociācijas (LZA) prezidents
Andis Paeglītis norāda, ka valstī problēma ar zobārstu pieejamību ir tikai valsts
apmaksātajā daļā. «Pērn LZA speciāli
izveidota darba grupa sadarbojās ar Veselības ministriju, aktualizējot saasināto
jautājumu par novecojušiem zobārstniecības pakalpojumu tarifiem, un veiksmīgi
nonācām pie kopsaucēja: situācija steidzami ir jāmaina,» tā A.Paeglītis, gan norādot,
ka līdz šim nozarē solītās pārmaiņas tā
arī nav notikušas. Viņš stāsta, ka šābrīža
valsts apmaksātie tarifi knapi nosedz manipulāciju pašizmaksu, tādēļ par maksu
zobārsti turpina būt cilvēkiem pieejami,
savukārt valsts apmaksātie pakalpojumi
jāgaida rindā pat vairākus mēnešus.

Kādus zobārstniecības
pakalpojumus atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem bērniem
apmaksā valsts pie zobārsta, kurš
noslēdzis līgumu ar NVD?

Bērniem līdz 18 gadiem baltās plombas no
valsts budžeta līdzekļiem apmaksā tikai
trim pirmajiem priekšējiem zobiem no vidus uz
katru pusi. Sākot no ceturtā zoba, apmaksā tikai
sudraba plombas.
Pacientiem iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu
gadījumos vecumā līdz 22 gadiem un arī
bērniem līdz 18 gadu vecumam tiek apmaksāta
pirmreizēja ortodontiska konsultācija.
Avots: NVD
maksātos pakalpojumus, atzīst, ka viņu
atvaļinājuma vai slimības gadījumā zobārstu, kurš gribētu un varētu aizvietot,
ir teju neiespējami atrast. Tam piekrīt
arī SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima
1»» valdes locekle Ingrīda Budrēvica,
skaidrojot, ka zobārsti negrib strādāt ar
bērniem, īpaši pirmsskolas vecuma.

Neveido jaunas prakses
un strādā ārzemēs

«Bērni ir jāizglīto jau no mazotnes – iet pie zobārsta ir viņu pienākums,» saka zobārste Agnese Garbile no «Agneses zobārstniecības», norādot, ka zobārstam nav jātēlo Zobu feja vai jālabo zobi, paralēli slēdzot multfilmas
planšetē. «Ir vecāki, kuri iesaistās, runā un gatavo bērnu jau pirms pieņemšanas, bet ir arī tādi, kuri iegrūž
bērnu kabinetā ar vārdiem «tieciet ar viņu galā» un nevēlas iedziļināties. Mēs vienmēr runājam ar bērniem,
meklējam pieeju, gatavojam uzlīmes un citādi cenšamies līdzēt, bet tas ir arī vecāku darbs un pienākums,»
Foto: Ivars Veiliņš
nianses, kas atšķir bērnu un pieaugušo zobārstniecību, raksturo A.Garbile.

Medicīnas iestādes Jelgavā, kurās sniedz valsts apmaksātos
zobārstniecības pakalpojumus

Ārstniecības iestādes
nosaukums

Šlegelmilhas un Trepšas
zobārstu prakse
DKD klīnika
Bergmane Irina –
ārsta prakse zobārstniecībā
Agneses zobārstniecība
Jelgavas pilsētas slimnīca
Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»
Jelgavas poliklīnika
Ārstu prakse «Anna»
Zintas Strodes ārsta prakse
Upītes zobārstniecība

Tālrunis
pacientu
pierakstam

63011733,
26422941
29433622,
63025052
63011669,
27035102
29160081,
63080601
63030370
63022412
63022101
63082888,
26366305

Zobārstniecība
(gaidīšanas
laiks dienās)

Zobu higiēna
(gaidīšanas
laiks dienās)

42

28

73

16

Ortodontiskā
ārstēšana
(gaidīšanas
laiks dienās)

50

71
70
78
Ilgstošā prombūtnē – darbnespējas lapa
120
Nesniedz
zobārstniecības
pakalpojumus

63081640,
20202779
22111594,
63029520

50

30
23
0

79

24

60

12
Avots: NVD apkopotie dati augustā

beigās, taču pēdējā mēneša dienā divu
stundu laikā pieraksts nākamajam mēnesim jau ir pilns, un vecāki ir neapmierināti, jo solījām pierakstīt mēneša beigās,»
skaidro zobārste Agnese Garbile no SIA
«Agneses zobārstniecība».

Materiālu izvēlas zobārsts

Bērniem līdz 18 gadiem baltās plombas
no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā
tikai sešiem zobiem augšējam žoklim un
sešiem zobiem apakšējam žoklim. Pārējiem zobiem tiek apmaksātas sudraba
plombas, informē NVD pārstāve Agnese
Jasenoviča. «Šis finansējuma modelis ir
2008. gada krīzes variants, no kura tā
arī neesam tikuši vaļā,» tā A.Paeglītis,
piebilstot, ka daudzi zobārsti izvēlas
nelikt sudraba plombas, izmantojot
citu materiālu. Viņš atklāj, ka Eiropas
Komisija izvērtē ideju nākamā gada beigās paziņot par to, ka sudraba plombas
nav ieteicamas bērniem līdz 15 gadu
vecumam un grūtniecēm. Šis lēmums
balstīts uz atsevišķu speciālistu viedokli
un arī vizuālajām sudraba jeb amalgama
plombu kvalitātēm. A.Jasenoviča apstiprina: «Zobu labošana ar kompozīta materiāliem ir salīdzinoši dārgāka nekā ar

citiem materiāliem, taču izvēlēties zobu
ārstēšanai un labošanai atbilstošu materiālu ir ārstniecības personas kompetence.» Piemēram, Jelgavas poliklīnikas
zobārste Ilona Glaskova skaidro, ka viņa
bieži vien izvēlas likt baltās plombas, īpaši
priekšējiem zobiem. «Ir arī kvalitatīvas
sudraba plombas, taču tas ir jautājums
par zobārsta izvēli. Man vieglāk strādāt
ar balto materiālu, jo zinu, ka tas labi
turēsies, nekritīs ārā, nedrups un būs vizuāli nemanāms, tādēļ, neraugoties uz to,
ka tarifa likme nenosedz visas izmaksas,
izmantoju šo materiālu,» tā viņa.

Ārstēšana par pašizmaksu

Pilsētas zobārsti skaidro, ka bērnu
vecāki bieži vien neizprot situāciju un
praksēs ierodas ar pārmetumiem par
ārstu pienākumu nekavējoties pieņemt
viņu bērnu. «Ir jāsaprot, ka ārstu prakse
nav tikai bērnu zobārstniecība vai bērnu
kabinets,» tā A.Garbile, piebilstot, ka viņa
pieņem aptuveni trīs bērnus dienā, lai
gan gribētāju ir vismaz piecreiz vairāk.
Savukārt kādas privātās klīnikas īpašnieks, kurš nevēlējās atklāt savu vārdu,
skaidro: «Ārsts, kurš noslēdzis līgumu ar
NVD, var pieņemt desmit pacientus die-

nā, bet var – arī vienu nedēļā. Tas ir viņa
lēmums. Ja sākam skaitīt, nonākam pie
tā, ka zobārsts sponsorē valsti katru reizi,
kad pieņem valsts apmaksāto pacientu.
Lai būtu skaidrs – piemēram, rentgena
uzņēmuma pašizmaksa ar mūsdienīgu
aparātu ir 7 eiro, bet valsts apmaksā 1,79
eiro. Sanāk, ka starpība, ko nesaņemam
no valsts, ir mūsu piemaksa,» tā prakses
īpašnieks. Savukārt I.Glaskova papildina,
ka valsts apmaksā aizvēsturiskas manipulācijas, kuras zobārsts ar mūsdienīgu
tehniku vairs neveic, savukārt daudzas
mūsdienīgas manipulācijas vispār nav
iekļautas tarifu sarakstā.
Taujāti, kādēļ zobārsti slēdz līgumu ar
NVD un pieņem bērnus, ja reiz tas pat
nenosedz manipulāciju pašizmaksu, ārsti
saka: «Kādam taču viņi ir jāārstē!» Zobārste no «Agneses zobārstniecības» atklāj:
tā kā pieaugušie pacienti tiek pieņemti
par maksu, izmaksas izlīdzinās, līdz ar to
«privātpraksei tas nav tik jūtams».

Kvotu netrūkst – trūkst ārstu

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ
zobārstniecības atsaka pierakstu bērniem, ir arguments, ka beigušās valsts
kvotas. A.Jasenoviča skaidro, ka, plānojot
līguma finanšu apjomu zobārstniecības
iestādei, NVD ņem vērā iestādes gadā
faktiski sniegto pakalpojumu apjomu
deviņos mēnešos un nākamā gada aktuālos pakalpojumu tarifus. Proti, jo vairāk
pacientu ārsts pieņem, jo vairāk kvotu
iestādei piešķir nākamajā gadā. Ārsti
apstiprina, ka pieejamais finansējums
tiek apgūts ātrāk nekā paredzēts, bieži
vien pārtērējot nākamo mēnešu rezervi,
tomēr vairāk kvotu nemaz nevēlas.
«Darbam ar bērniem ir sava specifika,» saka A.Garbile. Pērn viņas praksē
pieņemti 1015 bērni un bija dienas, kad
zobārste un viņas kolēģe pieņēma līdz
pat 10 bērniem dienā, tomēr tas bijis gan
fiziski, gan morāli grūti. «Praksēs bērnu
pieņemšana norit papildus pieaugušo
pieņemšanai, nevis otrādi,» tā viņa, lēšot,
ka uz pieņemšanu lielākoties nāk bērni
vecumā no 4 līdz 8 gadiem. Savukārt
I.Glaskova papildina, ka bērnu zobārsts ir
atsevišķa specialitāte, gluži kā ortodonts
vai sejas un žokļa ķirurgs. «Ja mēs neierobežotu bērnu pieņemšanu, pieraksts
mēnesi uz priekšu būtu tikai bērniem
un jauniešiem,» viņa norāda, ka rindas
divkārt garākas kļuva brīdī, kad darbu
pārtrauca zobārste bērnu poliklīnikā.
Pilsētas zobārsti, kuri sniedz valsts ap-

Pēc Veselības ministrijas datiem, pēdējo gadu laikā līgumiestāžu skaits valstī samazinājies no 303 iestādēm 2014.
gadā līdz 249 šogad. Jelgavas zobārstniecības prakses īpašnieks stāsta, ka
jaunas zobārstniecības prakses netiek
veidotas, savukārt daudzas citas izvēlas
neslēgt līgumu ar NVD. Zobārsti atzīst,
ka savas prakses izveide ir komplicēts
un birokrātijas pilns process. «Prakses
izveide zobārstam izmaksā vidēji 50
tūkstošus eiro. Ir jāiegulda arī daudz
spēka un laika birokrātiskos procesos,
lai iegūtu nepieciešamos sertifikātus,
licences un segtu izdevumus par regulārām pārbaudēm,» tā viņš, atklājot:
studenti, kuri pabeidz mācības Latvijā,
bieži vien izvēlas doties strādāt uz ārzemēm, lai atmaksātu kredītsaistības
par mācībām. Gribētāju sniegt valsts
apmaksātus pakalpojumus katru gadu
paliek arvien mazāk. Šī iemesla dēļ
zobārsti iestādēs, kur sniedz arī valsts
apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus, nereti strādā vien dažas reizes
nedēļā. Tādā veidā pieņemšana norit arī
Jelgavas poliklīnikā un Jelgavas pilsētas
slimnīcā.
Šogad paredzētais finansējums valsts
apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem ir 8 949 639 eiro, informē NVD.
Veselības ministrijā skaidro, ka situācija ar valsts apmaksātiem zobārstniecības
pakalpojumiem skatāma kontekstā ar
kopējo situāciju nozarē. Ņemot vērā
ierobežoto finansējumu, arī zobārstniecībā situācija ir sarežģīta. Ar katru gadu
samazinās ārstniecības iestāžu, kas ar
NVD slēdz līgumu par valsts apmaksātu
pakalpojumu sniegšanu, skaits, kā galveno iemeslu norādot nepietiekamus tarifus par zobārstniecības manipulācijām.
Šī iemesla dēļ Ministru kabinetā izskatītajā konceptuālajā ziņojumā «Par
veselības aprūpes sistēmas reformu»
iekļautais pasākumu plāns paredz
uzlabojumus arī zobārstniecības pakalpojumu jomā. Situācijas uzlabošanai
2018. gadam aprēķināts papildu nepieciešamais finansējums 3,9 miljonu eiro
apmērā, tostarp budžeta pieaugums
tieši tarifu palielināšanai 2018.–2023.
gadā ir 1,3 miljoni eiro pirmo divu gadu
laikā un 2,6 miljoni eiro turpmāko četru
gadu laikā. Ministrijā piebilst, ka saistībā ar nākamā gada budžeta plānošanu
pieaugums zobārstniecības pakalpojumiem iekļauts prioritāro pasākumu
sarakstā. Tas ļaus pārskatīt tarifus, kā
rezultātā šis pakalpojums pacientiem
varētu kļūt pieejamāks. Taču līdz tam
vecākiem jāturpina vai nu gaidīt garās
rindās, līdz bērns tiks pieņemts pie
zobārsta par valsts finansējumu, vai
arī jādodas pie zobārsta par maksu. Vēl
pastāv iespēja apmeklēt zobārstu ārpus
Jelgavas – tuvējos novados, kur rindas
ir salīdzinoši mazākas.

Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris

Krūmiņš atkal uzvar

BK «Jelgava» kapteinis un Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
absolvents Edgars Krūmiņš ar savu
komandu «Rīga Ghetto Basket»
(vēl tajā spēlē Nauris Miezis, Agnis
Čavars un Kārlis Pauls Lasmanis)
turpina veiksmīgi piedalīties FIBA
3x3 basketbola turnīros. Pagājušās
nedēļas nogalē tika izcīnīta uzvara
FIBA «Challenger» turnīrā Taipejā
«Absolute Taipei City 3x3 Challenger», iegūstot ceļazīmi uz pasaules
tūres posmu, kas 23. un 24. septembrī notiks Ķīnas pilsētā Čangdu. Par
uzvaru turnīrā komanda tika apbalvota ar naudas balvu 10 tūkstošu
ASV dolāru apmērā, bet E.Krūmiņš
atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju.

Zaudējumu sērija turpinās

10. septembrī FK «Jelgava» aizvadīja
«SynotTip»
Latvijas Virslīgas futbola
čempionāta
21. kārtas
maču, kurā pēc vāja pirmā puslaika piedzīvoja jau ceturto zaudējumu pēdējās
piecās čempionāta spēlēs, ar 0:3 (0:2)
piekāpjoties «RFS» futbolistiem. «Jelgava»
šobrīd Virslīgas turnīra tabulā 18 spēlēs ir
izcīnījusi 18 punktus un atrodas 6. vietā,
no 5. vietā esošās «RFS» atpaliekot jau
astoņus punktus. Nākamā spēle Virslīgā
mūsu komandai ir 25. septembrī pulksten
20.25 izbraukumā pret «Liepāja/Mogo».

Foto: Austris Auziņš

Timbors Lielupē
kļūst par Latvijas
čempionu sprintā

SPORTS
Bokseriem godalgas Kauņā Centīsies kvalificēties
Divi Jelgavas Cīņas sporta veidu olimpiskajām spēlēm
centra bokseri (JCSVC) pagājušās
nedēļas nogalē Kauņā uzsāka sezonu, piedaloties starptautiskajā
junioru boksa turnīrā «Zelta cimdi».
Sacensībās piedalījās bokseri no
Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Latvijas un Lietuvas. Jelgavnieki
spēja izcīnīt divas godalgas. JCSVC
bokseris Artūrs Ivanovs startēja svara
kategorijā līdz 54 kilogramiem un
pēc divu dienu cīņām bija ticis līdz
finālam, kurā ar rezultātu 1:2 piekāpās Lietuvas čempionam, izcīnot
sudrabu, savukārt Markuss Tenčs
ļoti labi cīnījās svara kategorijā līdz
52 kilogramiem un ieguva bronzas
godalgu.

Vienas no Inženieru dienu galvenajām sacensībām bija Jelgavas kauss
kartingā, kas šogad pēc vairāku gadu pārtraukuma notika atjaunotajā
«Rullīša» trasē. «Dalībnieki pozitīvi izteicās par jauno trases konfigurāciju
– tā ir gana sarežģīta, bet arī pietiekami ātra, tādēļ braucējiem interesanta,» norāda sacensību organizators Jānis Kuķis.
Ņemot vērā, ka šīs sacensības netika iekļautas Latvijas čempionāta posmu skaitā, tajās piedalījās 57 dalībnieki, taču netrūka viesu no Igaunijas
un Krievijas. Jelgavniekiem šādā konkurencē izdevās uzrādīt ļoti labus
rezultātus. Par ātrāko KZ2 M klasē kļuva trases saimnieks vecmeistars
Ēriks Gasparovičs, savukārt viņa dēls Jānis finišēja 2. vietā KZ2 klasē.
Tāpat par uzvarētājiem kļuva Veronika Golovačova («Senior» klase) un
Emīls Akmens («MiniMax» klase), savukārt jelgavnieks Kristers Linde izcīnīja 2. vietu «Junior» klasē. Tāds pats panākums arī Ivaram Freibergam
«Senior Master» klasē.
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Uzņēmums SIA «LatCrane»
(reģ.Nr.43603053096)
meklē darbiniekus(-ces)
stendus ražojošam uzņēmumam.

Piedāvājam darbu
ražošanas ceha/noliktavas
darbiniekam(-cei).
Darba apraksts:
• kvalitatīva produktu ražošana/montāža;
• pasūtījumu komplektēšana;
• tīrības un kārtības uzturēšana;
• veicamo darbu kvalitātes nodrošināšana un plānoto
termiņu ievērošana.
Prasības:
• latviešu, krievu valodas zināšanas;
• prasme darboties ar ražošanas iekārtām.

Piedāvājam darbu
stendu uzstādīšanas
darbiniekam(-cei).
Darba apraksts:
• stendu montāža, demontāža un remonts;
• darbs izbraukumos pa Latvijas teritoriju.
Prasības:
• komunikabilitāte, labas saskarsmes spējas;
• latviešu, krievu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Darba vieta – Ozolnieku novads,
Cenu pagasts, Raubēni.
Tālrunis 29168644,
e-pasts arvis.blomnieks@latcrane.com.

Pateicība
Pateicos Jelgavas pilsētas slimnīcas Terapijas nodaļas kolektīvam par profesionalitāti,
labu attieksmi, precizitāti un sarežģīto
darbu, man esot slimnīcā no 23. līdz 31.
augustam. Īpaši pateicos ārstei Natālijai
Voroņinai.
Tatjana M.

Piedāvā darbu
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu kurinātājam(-ai). Darba
pienākumi: zāģēt, skaldīt, salikt malku
un vienu reizi nedēļā kurināt krāsni.
T.29225453.
Marija Bičkovska aicina darbā veca cilvēka pieskatītāju. T.29967839.
Kārlis Ausmanis piedāvā darbu strādniekiem(-cēm) ražas vākšanā. T.29660598,
zvanīt pēc plkst.20.

Foto: Austris Auziņš

Šonedēļ – Jelgavas domes
kausa izcīņa volejbolā sievietēm
šajā nedēļā, tos aizvadot Rīgā. «Varu
teikt, ka šogad mums būs pilnīgi
16. un 17. septembrī sporta
jauna komanda, jo aizgājušas četras
hallē notiks tradicionālā
meitenes, kurām jau esam atraduši
Jelgavas domes kausa izaizstājējas,» tā treneris. Jau zināms,
cīņa volejbolā, kurā šoreiz
ka šogad «Jelgava/LU» sastāvā nepiedalīsies trīs sieviešu
redzēsim Sandu Rogozinu, Ilzi un
volejbola komandas – Jāņa
Lieni Liepiņlauskas, kā arī vienu
Leiša trenētās komandas
no spēcīgākajām centra spēlētājām
«Jelgava/LU» pretinieces
Annu Lejiņu. Šo spēlētāju vietā mūsu
būs Tartu volejbolistes un
komandai pievienojušās divas Babītes
Murjāņu Sporta ģimnāzijas
komandā spēlējušas volejbolistes – Sikomanda. «Šoreiz pārbaumona Rozīte un Krista Mihelsone, kā
des turnīrs tiek organizēts
arī Murjāņu Sporta ģimnāziju absolagrāk – septembra vidū,
vējusī Īvaisa Zaķe un bijusī «Jelgava/
tādēļ tajā nevar piedalīLU» volejboliste Evija Spalva, kura
ties visas komandas, kuras
ilgāku laiku nav spēlējusi.
vēlējāmies aicināt, jo tās
Jau zināms, ka 2017./2018. gada
vai nu vēl nav sākušas
Baltijas sieviešu volejbola līgā startēs
gatavoties sezonai, vai
10 komandas – četras no Igaunijas
piedalās pārbaudes turnīun pa trim no Lietuvas un Latvijas.
ros citviet. Mums sezona
Mūsu volejbolistēm pirmās spēles
sāksies oktobra pirmajā
plānotas oktobra sākumā, bet Latvinedēļā, un līdz tam brīdim
jas čempionāts tiks izspēlēts nākamā
vēl piedalīsimies turnīrā
gada pavasarī.
Igaunijā,» stāsta «Jelgava/
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā
LU» galvenais treneris un
pārtrūka Jelgavas sieviešu komanJelgavas domes kausa izdas dominance Latvijas čempionātā,
cīņas organizators J.Leitis.
jo J.Leiša vadītā komanda izcīnīja
bronzas godalgas. Bet no 2009. līdz
Komanda treniņus uzsāka pagāju- pat 2016. gadam mūsu volejbolistes

Evitas Krievānes
trenētās Jelgavas
šorttreka komandas sportisti Roberts
Zvejnieks, Roberts
un Kārlis Krūzbergi, kā arī Reinis Bērziņš
un Tomass Bakevics ir iekļuvuši Latvijas
izlases sastāvā un mēģinās četros pasaules
kausa posmos kvalificēties 2018. gada
ziemas olimpiskajām spēlēm. Pirmais
pasaules kausa posms no 28. septembra
līdz 1. oktobrim tiks aizvadīts Ungārijas
pilsētā Budapeštā, otrais pasaules kausa
posms – no 5. līdz 8. oktobrim Nīderlandē,
trešais – no 9. līdz 12. novembrim Ķīnā, bet
pēdējais, ceturtais, pasaules kausa posms
no 16. līdz 19. novembrim notiks Korejā.

Jelgavas kausā
kartingā labākie –
mājinieki

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēknis Jānis Timbors
(attēlā) pagājušās nedēļas nogalē Jelgavā notikušajā Latvijas čempionātā
airēšanā sprintā kļuva par Latvijas čempionu. BJSS akadēmiskās airēšanas
trenere Agita Puriņa uzsver, ka jelgavnieks fināla braucienu aizvadīja ļoti
pārliecinoši, 250 metrus garajā distancē par gandrīz četrām sekundēm
apsteidzot jūrmalnieku Tomu Penci. Jāpiebilst, ka kvalifikācijā ātrāko laiku
uzrādīja airēšanas kluba «Majori» sportists Oskars Ansis Ruģelis – 1:48,19
minūtes, bet J.Timboram kvalifikācijā bija trešais ātrākais laiks – 1:49,39
minūtes. Pamatsacensībās viņš dueļos pārspēja gan Arti Pastaru, gan
Hugo Lipko, bet pusfinālā – jelgavnieku Kārli Ozoliņu, kurš duelī par
bronzu izcīnīja uzvaru pār Kasparu Golmeistaru un ieguva pelnītu 3. vietu.
Divnieku sacensībās startēja četri pāri un uzvarēja AK «Majori» sportisti
Pēteris Viļums un Mārtiņš Blumbergs. Dāmu konkurencē – «MSĢ TSV
SASS» airētāja Anna Rēzija Līne, bet jaunākā sacensību dalībniece 2003.
gadā dzimusī BJSS airētāja Kristīne Bumbiere sacensības noslēdza pirmajā
kārtā, atzīstot «MSĢ TSV Jūrmala» sportistes Nansijas Liepiņas pārspēku.

 Ģirts Pommers
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Jelgavas domes kausa
izcīņas kalendārs
16. septembrī
• Pulksten 16 – «Tartu» – Murjāņu
Sporta ģimnāzija
• Pulksten 17.30 – VK «Jelgava/LU»
– Murjāņu Sporta ģimnāzija
• Pulksten 19 – VK «Jelgava/LU»
– «Tartu»
17. septembrī
• Pulksten 10 – VK «Jelgava/LU»
– «Tartu»
• Pulksten 11.30 – «Tartu» – Murjāņu Sporta ģimnāzija
• Pulksten 13 – VK «Jelgava/LU» –
Murjāņu Sporta ģimnāzija
allaž bijušas valstī spēcīgākās.
Savukārt Jelgavas domes kausa
izcīņas reglaments paredz, ka visas
trīs komandas aizvadīs divu apļu
turnīru, katrā spēlē cīnoties četrus
setus. Par katru uzvarēto setu tiks
piešķirts viens punkts, tātad par
turnīra uzvarētāju kļūs komanda, kas
četrās spēlēs būs ieguvusi visvairāk
punktu. Skatītājiem ieeja uz spēlēm
– bez maksas.

Futbola diena
 Ģirts Pommers

17. septembrī pulksten
12.30 Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) sāksies
Futbola diena – ar dažādām
stafetēm un ierasto futbola
spēli 11:100, kurā FK «Jelgava» komanda cīnīsies pret
Jaunatnes akadēmijas 100
futbolistiem, bet dienas
noslēgumā katrs mazais
futbolists saņems dāvanu
– Virslīgas futbolistu fanu
kartīšu komplektu.
Futbola dienas programmā iekļautas trīs galvenās aktivitātes: pulksten
12.30 ZOC stadionā notiks stafetes ar
futbola elementiem, kurās piedalīsies
FK «Jelgava» Virslīgā spēlējošie futbolisti, Jaunatnes akadēmijas treneri un
jaunie futbolisti, kā arī viņu vecāki un
citi interesenti. Šajās aktivitātēs var
piedalīties ikviens jelgavnieks.
Savukārt pulksten 14 sāksies tradicionālā futbola spēle starp 11 FK «Jelgava» futbolistiem un 100 Jaunatnes
akadēmijas jaunajiem talantiem.
Pasākuma noslēgumā katram Jaunatnes akadēmijas audzēknim tiks
dāvinātas FK «Jelgava» Virslīgas komandas spēlētāju fanu kartītes – tādas
ir izgatavotas visiem 24 Jelgavas komandas sastāvā esošajiem spēlētājiem.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā sociālo
aprūpētāju. Darba līgums uz nenoteiktu
laiku. Nepieciešama 1. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība sociālās aprūpes
jomā; vēlama aprūpētāja darba pieredze; valsts valodas prasme augstākajā
līmenī. Alga – sākot no 621 eiro. Maiņu,
dienas darbs. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
Jelgavas 2. internātpamatskola (reģ.
Nr.90000074738) Filozofu ielā 50 aicina
darbā māsu. CV sūtīt pa e-pastu
2intpsk@izglitiba.jelgava.lv.
T.63021773.

Meklē darbu
Elektromontieris.
Izskatīšu arī citus darba piedāvājumus.
T.22163952.
Vīrietis meklē darbu.
Varu dzīvot uz vietas.
T.24850341.
Sieviete meklē aukles darbu.
Ir medicīniskā izglītība. T.28236557.

Līdzjūtība
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
/V. Kokle-Līviņa/
Skumju brīdī esam kopā ar
Marisu Šmeldu un viņa ģimeni,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
PII «Zīļuks» kolektīvs un
«Violeto Zīļuku» grupa

Aizsaulē aizgājuši
GENĀDIJS MASOLOVS (1940. g.)
ĻUBOVA FIĻINA (1939. g.)
IRINA HARITONOVA (1950. g.)
IRINA ZAHARECA (1954. g.).
Izvadīšana 14.09. plkst.15
Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2503.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 65.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Grētas kāzas. Melodrāma (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ķepa uz sirds.*
13.55  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 44.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 64.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2503.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
1.25  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 14.sērija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6. Šovs. 3. un 4.sērija (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 43.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
12.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Austrālija – Vācija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 679.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 223.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 4.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 21. un 22.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 197. un 198.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 10.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 6.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 161.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 84.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
24.00 LNT ziņu «Top 10».
0.55 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.20 Attīstības kods 3.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 161.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 4.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 18. un 19.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 9.sērija.
10.05 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 31.sērija.
10.30 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 11.sērija.
12.25 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 76.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 84.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 10.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 TV PIRMIZRĀDE. Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.00 JAUNA SEZONA. Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 3.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 32.sērija.
2.25 Svešā seja. Seriāls. 1.sērija.
3.00 UgunsGrēks. Seriāls. 1.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 19. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.25 Būt latvietim. Zviedrija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2504.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 66.sērija.

10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 45.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 65.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2505.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Indra Roga.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Ārstējot Alcheimera slimību.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Laika ziņas. 23.16 Sporta ziņas.
23.20  Skaļāk par sprādzieniem. Drāma (ar subt.). 2015.g.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10 TV PIRMIZRĀDE. Planēta Zeme. Dokumentāla
daudzsēriju filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 44.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 679.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Meksika – Jaunzēlande.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 223.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 680.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
20.05 Britu dārza slepenā vēsture. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 224.sērija.
22.00 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.55 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 12.sērija.
0.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 23. un 24.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 48.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 2.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 199. un 200.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 11.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 7.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 162.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere.
Evitas atriebība. Vācijas melodrāma. 2014.g.
23.10 Tirāns 2. Seriāls. 4.sērija.
0.10 Varas spēles. Seriāls. 12.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 1.sērija.
1.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 162.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 5.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 20. un 21.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 10.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 12.sērija.
12.20 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 22.–24.sērija.
13.45 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.15 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
14.45 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.05 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 1.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 11.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 15.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
23.05 Rouzvuds. Seriāls. 15.sērija.
0.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 11.sērija.
1.00 Greislenda. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 2.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 2. un 3.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 20. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Sedas ielas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2505.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 67.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 46.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2505.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.00  Ārstējot Alcheimera slimību. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 45.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 680.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Darbs planētas labā. Par nākotni bez mīnām.
Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Kultūrzīme. «Akmens modinātājs». Tēlnieks Laimonis Blumbergs.*
14.05 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 224.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 681.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 5.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dok.filma. 3.sērija.
21.10  TV PIRMIZRĀDE. Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.10 Anekdošu šovs.*
22.40  Klintoni un Obamas: slepenā sāncensība. Dok.filma (ar subt.).
23.40  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
0.40 Garšu skola. 5.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 25. un 26.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 49.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 3.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.50 Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 12.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 8.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 163.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 2.sērija.
22.35 Oušena velna ducis. ASV kriminālkomēdija. 2007.g.
1.00 Lojalitāte. Seriāls. 3.sērija.
1.40 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 163.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 6.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Lielā sprādziena teorija 7. Seriāls. 22. un 23.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 11.sērija.
10.05 Kobra 11. Seriāls. 15.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 13.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 1.–3.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 2.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 12.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.35 Greislenda. Seriāls. 13.sērija.
0.35 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 12.sērija.
1.30 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 8.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 3.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 4. un 5.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Ceturtdiena, 21. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2506.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 68.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 47.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 67.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2506.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Adreses.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Ziemeļu puse. Ķīna.
21.45 Ziemeļu puse. Sākums.
22.00  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Personība. 100 g kultūras.*
0.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.30 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Lūiss 9. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
1.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 11.sērija.
2.10  Vera 6. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.50 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
4.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7

5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 47.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 682.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
15.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
15.20 Darbs planētas labā. Rītdienas paaudze. Dokumentālu filmu cikls.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Seriāls. 2.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 683.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Fidelio. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Bērns nr.44. ASV, Lielbritānijas,
Čehijas un Krievijas vēsturisks trilleris (ar subt.). 2015.g.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.20  Klintoni un Obamas: slepenā sāncensība.
Dokumentāla filma (ar subt.).
2.20 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
3.20 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
3.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.00 Troksnis.*

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Indijā.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 46.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 681.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Seriāls. 1.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 682.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.05 Sporta studija.*
22.55  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dok.filma. 3.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 27. un 28.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 4.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Mīlestības spēle. Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 13.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 9.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 164.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 JAUNA SEZONA. Lauku sēta 4.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Bitīt’ kapos.
Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 1.sērija.
22.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Šovs (ar subt.). 22.sērija.
0.45 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 164.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 4.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 12.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 9. un 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 14.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 4.–6.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 3.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 13.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.00 300: impērijas dzimšana. ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 13.sērija.
1.00 Greislenda. Seriāls. 7.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 4.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 6. un 7.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 22. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 69.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 11.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 48.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 68.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Mana dziesma.*

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 29. un 30.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 5.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Patiesība un citi meli. Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 14.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 10.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 165.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērija.
Liktenīgā istaba. ASV detektīvfilma. 2015.g.
23.10 Haidparks pie Hudzonas. Lielbritānijas vēsturiska filma. 2012.g.
1.00 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 2.sērija.
1.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 165.sērija.
2.15 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 8.sērija.
5.50 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 13.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 15.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 7.–9.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 4.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 14.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
21.00 Mežonīgais četrinieks. ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
23.00 Djūss Bigalo – vīrietis žigolo. ASV komēdija. 1999.g.
0.55 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 14.sērija.
1.50 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 9.sērija.
2.10 Svešā seja. Seriāls. 5.sērija.
2.45 UgunsGrēks. Seriāls. 8. un 9.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 23. septembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Vita Vārpiņa.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Mans zaļais dārzs.
11.00 Bibī Bloksberga un Tīna. Ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 60. un 61.sērija.
13.55 Es mīlu ēdienu!*
14.25 Adreses.*
14.55 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.25 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
16.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.20  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 15.sērija.
16.50 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.

Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris
18.35 Es – savai zemītei.*
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Portreti. Vilki un avis. Liepājas teātra izrāde.
0.05  Bērns nr.44. Vēsturisks trilleris (ar subt.). 2015.g.
2.35 Mana dziesma.*
3.50 Personība. 100 g kultūras. Komponiste Lolita Ritmane.*
4.30 Festivāla «Latvijas pērles» U.Marhileviča autorvakars. Dziesmas.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Indijā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
12.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.55 Kūku čempions 6. Šovs. 5. un 6.sērija (krievu val., ar subt.).
16.10 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 3.sērija.
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
20.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 5.sērija.
23.20  Inspektors Lūiss 9. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.05 Aculiecinieks.*
1.20 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 97.–100.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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0.15 Virtuve Parīzē. Krievijas komēdija. 2014.g.
2.20 Greislenda. Seriāls. 9.sērija.
3.15 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 24. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
9.55  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
10.55 Britu dārza slepenā vēsture. Dok.filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Mans zaļais dārzs.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. «Rīgas modes».

17.00 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Inga Lindstrēma. Ģimenes saites.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
22.20  Largo Vinčs. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2008.g.
0.20 Ziemeļu puse. Ķīna.*
0.50 Ziemeļu puse. Sākums.*
1.05 Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
2.15 Īstās latvju saimnieces.*
3.10 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.

9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Bibī Bloksberga un Tīna. Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
12.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 97.–100.sērija.
14.00 Aculiecinieks.*
14.15 «Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks. LTV videofilma.
15.15 Lai top!*
17.30  Tās tik ir operas! Fidelio. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 17. un 18.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 12.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 3.sērija.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.10 Sporta studija.*
2.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.40 Kur tas laiks. Veizāna deju skolas 25 gadu jubilejas koncerts.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 14.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 21.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 1.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Humora raidījums.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
13.35 Skolotāji. Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.

15.45 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Šovs (ar subt.). 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
19.00 Vecie īgnie policisti. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 203. un 204.sērija.
23.15 Meitene ar Indijas smaragdu. Piedzīvojumu filma. 2013.g. 1.sērija.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 4.sērija.
1.50 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 7.sērija.
2.40 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 14.sērija.
3.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 3.sērija.
3.50 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.50 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.25 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 2.
10.00 Superbingo.
11.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
12.05 Vientuļo māmiņu klubs. ASV komēdija. 2014.g.
14.20 Kapteinis Amerika: ziemas kareivis. Piedzīvojumu filma. 2014.g.
17.05 Kā pieradināt pūķi 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 4.sērija.
20.20 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 4.sērija.
23.00 Mūmija: pūķa imperatora kapenes. ASV un Ķīnas spraiga
sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
1.05 Vientuļo māmiņu klubs. ASV komēdija. 2014.g.
3.15 Greislenda. Seriāls. 10.sērija.
4.05 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.30 «Gatavo 3» mežā 2.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.10 Patiesība un citi meli. Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
6.40 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.50 Meitene ar Indijas smaragdu. Piedzīvojumu filma. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Liktenīgā istaba. Detektīvfilma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 201. un 202.sērija.
23.15 Merilinas Monro slepenā dzīve. Biogrāfiska filma. 2.sērija.
1.05 Mīlestības spēle. Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
2.35 Doktors Mārtins 2. Seriāls. 2.sērija.
3.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 5.sērija.
3.50 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 9.sērija.
5.50 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.10 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.15 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 33. un 34.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
12.05 Virtuve Parīzē. Krievijas komēdija. 2014.g.
14.15 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.55 Mežonīgais četrinieks. ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Kā pieradināt pūķi 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Kapteinis Amerika: Ziemas kareivis.
ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Grāmatvedības
uzskaites pamati
18. septembrī pl. 1715

facebook.com

20. septembrī pl. 915

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu

automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM)
ar un bez pieredzes.

2. oktobrī pl. 930

Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877
vai sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

Loģistikas firma
SIA «Girtekos logistika»
(reģ.Nr.40103168500)

plate

Copper

piedāvā darbu
preču marķēšanas operatorei(-am).
Darba pienākumi:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām.
Prasības:
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas;
• atalgojumu, kas atkarīgs no padarītā.
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba (Jelgava–Ozolnieki–Olaine).
Tālrunis 23203844 (Olga), e-pasts olu@girteka.eu.

Šujam
savam bērnam
5. oktobrī pl. 1000

7

Kaligrāfija
iesācējiem
9.oktobrī pl. 1730
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Pasākumi pilsētā
14. septembrī pulksten 14 – ziedu nolikšana un piemiņas brīdis pie pieminekļa
Latvijas pirmajam prezidentam Jānim Čakstem.
14. septembrī pulksten 18 – lekcija par latviešu tradicionālo tautas tērpu
«Senie tērpi un rotas». Arheoloģiskie tautas tērpi un rotas – kā tos izgatavo un
komplektē. Lektores – Aija Brikmane, Madara Briede, Linda Šikure. Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
14. septembrī pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra izrāde pēc A.Čehova lugas
«Ķiršu dārzs» motīviem «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu». Viesrežisors – Kalevs Kudu
(Igaunija). Vietu rezervācija pa tālruni 26323327 vai pirms izrādes. Biļešu cena –
4 € (Jelgavas Studentu teātrī).
16. septembrī pulksten 11 – Vecpilsētas ielas svētki «Brīvības pulss». Ieeja –
bez maksas (Vecpilsētas ielā).
16. septembrī pulksten 16 – koncerts «Mūzika stīgām un stabulēm». Muzicēs
ērģelniece K.Adamaite un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupas
mūziķi. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
19. septembrī pulksten 21 – atvērtās meistarklases improvizācijā pieaugušajiem. Ieejas maksa – 4 € (Jelgavas Studentu teātrī).
No 20. septembra – izglītojoša fizisko aktivitāšu programma veselības profilaksei un darbspēju uzturēšanai «Strādā vesels!». Dalība – bez maksas (ZRKAC).
21. septembrī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
22. septembrī pulksten 19 – Viktora Kozlitina (baritons, ģitāra) koncerts.
Biļešu cena – 3–5 € (Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē).
23. septembrī pulksten 10 – Rudens gadatirgus (Hercoga Jēkaba laukumā).
23. septembrī pulksten 10 – brauciens ar kuģi «Jūrmala» maršrutā Jelgava–Majori–Jelgava. Pieteikšanās pa tālruni 29578329. Dalības maksa – € 20,
bērniem līdz 6 gadu vecumam – bez maksas (sākums no piestātnes pie gājēju
tilta «Mītava»).
23. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs».
Miķeļdienas tradīcijas un svinēšana. Paredzēta telpu rotājuma veidošana – no
siena darināts dekoratīvs groziņš. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
23. septembrī pulksten 17.30 – «Zemgales vācelītes» atvēršanas svētki. Ieeja
– bez maksas (Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē).
23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie» – stāsti
par pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
24. septembrī pulksten 12 – «Teātris un es» piedāvā izrādi bērniem «Kā kļūt
par varoni?». Biļešu cena – 3 € (Jelgavas kultūras namā).

Izstādes
No 15. septembra – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas simtgadei»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 31. augusta – Bruno Strautiņa mākslas darbu izstāde «Tornis 25» (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 8. oktobrim – Ģederta Eliasa balvas par lauku tēmas atspoguļojumu
Latvijas glezniecībā pretendentu darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – lietuviešu mākslas zinātnieces Ģederta Eliasa dzīvesbiedres
Halinas Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – latviešu scenogrāfa Arvīda Spertāla 120. jubilejai veltītā
konkursa «Aiz teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
Līdz 20. oktobrim – Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde «Zaļais logs» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu mākslā» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

Ādolfa Alunāna muzejā –
izstāde un jauns vadītājs

Foto: Austris Auziņš
Jaunā sezona Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā sākusies ar latviešu
scenogrāfa Arvīda Spertāla 120. jubilejai veltītā konkursa «Aiz teātra
priekškara» dalībnieku darbu izstādi. Iepazīstoties ar teātra pasauli,
skolēni vecumā no 7 līdz 16 gadiem bija aicināti pašu izvēlētā tehnikā
izveidot vizuālās mākslas darbu, kas saistīts ar teātri, skatuvi un skatuves
iekārtošanu. Darbus varēja iesniegt vairākās kategorijās: grafika un zīmējums, datorgrafika, gleznošana un trīsdimensionāli darbi, bet konkursa
gaitā radās vēl viena kategorija – darbs scenogrāfijā. «Man ir liels prieks,
ka arī Jelgavas Mākslas skola atbalsta A.Spertāla jubilejas pasākumus.
Bija patiesi interesanti vērtēt iesniegtos darbus – redzēt, kā teātri redz
konkursa dalībnieki, jo tieši viņi ir nākotnes teātra skatītāji un veidotāji,»
izstādes atklāšanā sacīja žūrijas komisijas loceklis Jelgavas Mākslinieku
biedrības vadītājs Māris Brancis. Kopumā konkursā piedalījās skolēni
no 16 Latvijas skolām, tostarp Jelgavas Mākslas skolas. Izstāde muzejā
apskatāma līdz 8. oktobrim.
Līdz ar jauno sezonu muzejam ir arī jauns vadītājs – turpmāk iestādi
vadīs Miks Vilnis. Viņš šogad absolvējis Latvijas Universitātes Vēstures
un filozofijas fakultāti, iegūstot bakalaura grādu vēsturē. «Mans primārais mērķis ir muzeju ar laiku pārveidot par teātra muzeju, izstādes
lielākoties veltot tieši teātra tematikai. Taču, protams, respektēšu šo
vietu kā Ādolfa Alunāna memoriālo māju,» savās iecerēs dalās M.Vilnis.

Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris

Zinātnieku naktī
iepazīs inovācijas
Šogad Zinātnieku nakts organizēšanā pirmo
reizi iesaistās arī Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) un pilsētas skolas.
Tā, piemēram, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola ZRKAC telpās aicinās piedalīties
darbnīcā «Uzbūvē savu robotu», kā arī pašiem
izmēģināt, kā darbojas 3D pildspalva.
Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

29. septembra vakarā Jelgavā notiks Zinātnieku
nakts pasākumi, ko šogad,
pievēršot mazu un lielu
jelgavnieku uzmanību dažādu jomu inovācijām,
organizē LLU un Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC).
LLU Zinātnieku nakts pasākumus
Jelgavas pilī un citās universitātes
fakultātēs un zinātniskajos institūtos
interesenti varēs apmeklēt piektdien,
29. septembrī, no pulksten 17.30 līdz
22.30. «Pasākumu dalībniekiem būs
iespēja izzināt jaunākos zinātnes
atklājumus un pietuvoties tam, kas
cilvēka prātam šķiet brīnumains un
neiespējams. LLU zinātnieki aicinās
iepazīt inovācijas biozinātnēs, inženieru un sociālajās zinātnēs,» norāda
LLU pārstāve Lana Janmere.
Jelgavas pilī Lauksaimniecības fakultātes zinātnieki demonstrēs acīm
neredzamās dažādu augšņu īpašības,
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes zinātnieki aicinās uz
lekcijām un diskusiju par inovāciju
lomu sabiedrībā, bet informācijas tehnoloģiju speciālisti stāstīs par virtuālo
realitāti un citām nozares inovācijām.
Savukārt Strazdu ielā 1 biškopības
piekritēji varēs pārliecināties, ka
lauksaimniecība arvien vairāk kļūst
par informācijas tehnoloģiju speciālistu darbalauku, vērojot zinātnieku

atklājumus bišu dravas vadībā un
pielietotajās tehnoloģijās. Jaunākos
pārtikas produktus un tehnoloģijas
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē Rīgas
ielā 22 demonstrēs pārtikas zinātnieki, kuri atraduši pielietojumu tādiem
augiem kā tritikāle, kailgraudu auzas,
kailgraudu mieži, amarants, kvinoja
un topiaka, bet inženierzinātņu inovācijas ikviens varēs ne vien aplūkot, bet
arī izmēģināt LLU Tehniskajā fakultātē J.Čakstes bulvārī 5. «Interesenti
varēs apskatīt zinātnieku un studentu
radītos pneimobiļus, pneimatisko
manipulatoru un lauka robotu, kas ir
spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumus.
Tāpat būs iespēja aplūkot auto un
tehnoloģiskos manipulatorus, ko uz
priekšu kustina saspiests gaiss,» norāda L.Janmere. Savukārt kokapstrādes
inženieri Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā Dobeles ielā 41 rādīs
jaunākos pielietojumus vissenākajam
būvniecības materiālam – kokam.
«Ikvienam būs iespēja imitēt mežinženiera darbu, sēžot meža simulatorā,»
papildina L.Janmere.
Pirmo reizi Zinātnieku nakts aktivitātes sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
skolām organizē arī ZRKAC, aicinot
pirmsskolas un sākumskolas skolēnus
un viņu vecākus spert pirmos soļus
zinātnē. Interesenti 29. septembrī
varēs apmeklēt agrīnās izglītības
programmas «FasTracKids» iepazīšanās nodarbības, kas paredzētas
5–8 gadus veciem bērniem. Pulksten
18 notiks nodarbība «Radošā matemātika», pulksten 19 – «Ekonomi-

ka», bet pulksten 20 bērni un viņu
vecāki varēs apmeklēt nodarbību
«Radošā literatūra». Pieteikties
iepazīšanās nodarbībām var pa tālruni 63012152, 63012153 vai e-pastu
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv.
ZRKAC notiks arī dabaszinātņu
eksperimenti un demonstrējumi,
interaktīva nodarbība «Dabaszinātņu
un tehnikas fenomeni ikdienas dzīvē» un izzinoša spēle, kas pasākuma
dalībniekus aicinās atpazīt dažādas
inovatīvas tehnoloģijas, informē ZRKAC pārstāve Alise Gubene.
Tāpat ZRKAC notiks pilsētas skolu
sarūpētās Zinātnieku nakts aktivitātes. Piemēram, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola aicinās piedalīties darbnīcā
«Uzbūvē savu robotu», kā arī stāstīs
par to, kā darbojas 3D pildspalva.
Jelgavas 6. vidusskola organizēs
darbnīcu «Kā pagatavot zobu pastu
no dabīgām izejvielām?», Jelgavas 5.
vidusskola sarūpējusi demonstrējumus un radošās darbnīcas praktiskajā
programmēšanā, bet Spīdolas ģimnāzija demonstrēs 3D printera darbību.
Zinātnieku naktī piedalīsies arī Valsts
ģimnāzija, aicinot uz tematisko nodarbību «Cik liels ir spiediena spēks?», 2.
pamatskola organizēs darbnīcu «Krāsu brīnumi», bet Jelgavas 4. vidusskola piedāvās darbnīcas: «Līdzsvars» un
«Lielie burbuļi».. Zinātnieku nakts
aktivitātes ZRKAC notiks no pulksten
18 līdz 21. Jāpiebilst, ka pasākumu
var apmeklēt arī klašu kolektīvi,
iepriekš piesakoties pa e-pastu alise.
gubene@zrkac.jelgava.lv.

No siena taps dekoratīvi groziņi
 Jana Bahmane

Sagaidot rudens saulgriežus, sestdien, 23. septembrī, pulksten 12 Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks izzinoši
radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs», kuras
dalībnieki varēs iepazīt
Miķeļdienas svinēšanas
tradīcijas, no siena darinot
dekoratīvus rudens ražas
groziņus.
«Dekoratīvo groziņu darināsim
īpašā tehnikā – nevis, kā ierasts, no
klūdziņām, bet no siena, tādēļ to
varēs izmantot kā apdari, piemēram,
burciņai, kurā ielikt svaigās rudens

veltes – ziedus vai zarus, tāpat groziņš varēs kalpot par pamatu sausajai
rudens kompozīcijai, tajā ievietojot
pīlādžu ķekarus, smilgas un citas
krāšņas rudens veltes,» stāsta izzinoši radošās nodarbības vadītāja Zanda
Kursīte. Visi nepieciešamie materiāli
dekora izgatavošanai tiks nodrošināti, bet interesenti, kuri savā dārzā
atraduši kādas īpašas veltes, savas
kompozīcijas papildināšanai var līdzi
ņemt arī tās. Darinot siena dekoru,
nodarbības dalībnieki varēs iepazīties
ar Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām, ticējumiem un tautasdziesmām.
Miķeļi jeb Miķeļdiena, ko atzīmējam 29. septembrī, ir rudens
saulgrieži, kad diena un nakts ir
vienā garumā. «Mūsu senčiem šis
bija bagāts laiks – saimnieces cepa

plāceņus, skābēja kāpostus, kāds
brūvēja alu,» norāda Z.Kursīte. Viņa
stāsta, ka šo laiku raksturo arī dažādi
latviešu tautas ticējumi. Piemēram,
ja Miķeļdiena ir miglaina, tad būs
laba vasara; Miķeļdienā neko nevar
ņemt līdzi no citām mājām, citādi
mājās iemājos peles un žurkas. «Pēc
Miķeļiem iestājas veļu laiks, tādēļ
daļu no bagātīgā rudens mielasta
senči atstāja veļiem,» papildina nodarbības vadītāja.
Izzinoši radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs» Svētās Trīsvienības baznīcas tornī 23. septembrī
notiks pulksten 12. Tai pieteikties
var pa tālruni 63005445 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa
– 4 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem
– 1,50 eiro.

