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No 20. septembra auto tehnisko
apskati veiks jaunajā stacijā
Jau 20. septembrī darbu sāks jaunā tehniskās
apskates stacija Jelgavā,
Aviācijas ielā 40, bet
tās svinīga atklāšana
būs 22. septembrī pulksten 16.30. Tad līdz pat
pulksten 1 stacijā notiks
arī Tehniskās apskates
nakts pasākums, kurā
Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD) piedāvās iespēju bez maksas
veikt auto diagnostiku.
Tie, kuri tehnisko apskati automašīnai vēlēsies iziet vēl 19.
septembrī, to varēs izdarīt līdzšinējā vietā – Satiksmes ielā 2a, bet
jau 20. septembrī pulksten 8 sāks
strādāt jaunā tehniskās apskates
stacija Aviācijas ielā 40. Stacijas
darba laiks būs nemainīgs: darba
dienās no pulksten 8 līdz 20 un
sestdienās no pulksten 8.30 līdz 15.

Kā informē CSDD, jaunuzbūvētā stacija Jelgavā ir Latvijā
modernākā un plašākā reģionālā
tehniskās apskates stacija, kur
līdzšinējo divu tehniskās apskates
līniju vietā būs četras – trīs vieglo
transportlīdzekļu pārbaudei un
viena kravas auto –, tā būtiski palielinot tehniskās apskates veiktspēju. Proti, ja šobrīd dienā tiek
pārbaudīti 200 transportlīdzekļu,
tad jaunajā stacijā tehnisko apskati
varēs veikt vismaz 300 auto dienā.
Būtiski uzsvērt, ka transportlīdzekļu tehnisko kontroli apskates
stacijā jau 20. gadu veic CSDD
akreditētais uzņēmums SIA
«Auteko & TUV Latvija», līdz ar
to arī jaunajā stacijā varēs saņemt
tikai SIA «Auteko & TUV Latvija»
nodrošināto pakalpojumu jeb iziet
transportlīdzekļa tehnisko apskati, savukārt CSDD Jelgavas nodaļa
arī turpmāk atradīsies Satiksmes
ielā 2a, kur būs iespēja saņemt
CSDD pakalpojumus – veikt
transportlīdzekļa reģistrāciju un
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Attēls: multimediālā uzveduma «Četri prezidenti» skice

Jau rīt, Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
159. dzimšanas dienā, Jelgavā notiks pasākumu cikls
«No brīvības līdz brīvībai», kura vērienīgākais notikums
būs multimediāls uzvedums «Četri prezidenti» – tas caur
trīsdimensiālu animāciju, mūziku un tekstu atklās Zemgali
kā pirmo četru Latvijas prezidentu šūpuli.
Multimediālā uzveduma ieskaņā – pulksten 21.30 –
Pasta salā uzstāsies projekta vārdu un mūzikas autors
Arstarulsmirus, bet līdz pat pulksten 24 ik pa desmit
minūtēm ikviens no Pasta salas ar skatu uz LLU Tehniskās fakultātes ēku varēs izbaudīt mūsdienīgo vēstījumu
par J.Čakstes, Gustava Zemgala, Alberta Kvieša un Kārļa
Ulmaņa šūpuli – Zemgali. Stāsts atklāsies projekcijās uz
Tehniskās fakultātes ēkas fasādes un ūdens sienas Driksā.
«Latvija būtībā ir ideja, kas nav zemes pleķītī, bet mūsu
galvā. Šie četri Latvijas Valsts prezidenti ticēja Latvijas idejai, centās darīt maksimāli daudz, lai to īstenotu. Un viņi
visi ir nākuši no Zemgales,» par multimediālā uzveduma
vēstījumu saka Arstarulsmirus.

 Kristīne Langenfelde

Seko
līdzi
fotogalerijās
un video!

iegūt transportlīdzekļa vadītāja
kvalifikāciju, informē CSDD.
Atklāšanas dienā, 22. septembrī,
jaunajā stacijā līdz pat pulksten 1
naktī notiks Tehniskās apskates
nakts, kad CSDD Jelgavā pirmoreiz piedāvās bez maksas veikt
auto diagnostiku. Ja automašīnai
neatklās būtiskus bojājumus,
veicot nepieciešamos maksājumus,
varēs iziet arī tehnisko apskati.
Pasākumam iepriekš jāpiesakās
CSDD e-pakalpojumos: https://e.
csdd.lv/tanaktspiet/. Tāpat šajā
dienā ikvienam būs iespēja pārliecināties par drošības jostas
lietošanas nepieciešamību, kā arī
apreibinošo vielu negatīvo ietekmi
uz cilvēka reakcijas un koordinācijas spējām aktivitātēs «Opā, kāp
ārā» un «Reibuma brilles».
Jelgavas tehniskās apskates stacijā pērn pārbaudīti 58 350 auto.
Ar pirmo reizi tehnisko apskati
Jelgavā iziet 54 procenti automašīnu, savukārt Latvijā šis rādītājs 2017. gadā bija 60 procenti.

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

Aicina pieteikt kandidātus pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem
 Anastasija Miteniece

Jelgavā divreiz gadā
– Pilsētas svētkos un
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas priekšvakarā –
tiek godināti cilvēki,
kuri ar savām idejām
un darbu veicinājuši
Jelgavas izaugsmi. Lai
apzinātu šos cilvēkus
un novērtētu viņu ieguldījumu, jelgavnieki
līdz 1. oktobrim aicināti
pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Jelgavas
augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme»
un «Goda raksts».
Šis ir 20. gads, kad Jelgavas
domes priekšsēdētāja svinīgajā
pieņemšanā pasniegs augstākos
apbalvojumus, norāda pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
papildinot, ka pilsētas bagātība ir

63048800

birojs@info.jelgava.lv

cilvēki – jelgavnieki, kas ar savu
darbu nes pilsētas vārdu pasaulē.
Goda zīmi piešķir fiziskām
personām par īpašiem nopelniem
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā vai citā darbībā
Jelgavas pilsētas labā. Savukārt
Goda rakstu piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam
par nopelniem un ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā,
sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumu par apbalvojuma
piešķiršanu var iesniegt domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas
un komisijas, juridiskās personas,
valsts un pašvaldības iestādes,
kā arī iedzīvotāji – ne mazāk kā
piecas pilngadīgas personas. Pieteikums Jelgavas domes Klientu
apkalpošanas centrā jāiesniedz,
norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu
vai nodarbošanos, nozari, kādā ap-

balvojums piešķirams, īsu dzīves,
darba un sabiedriskās darbības
aprakstu, pamatojuma vēstuli, par
kādiem nopelniem persona vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam, kā
arī pievienojot iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju.
Papildu informāciju var saņemt
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē pa tālruni 63005574.
Ierosinājumus izvērtēs ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas komisija, bet gala lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņems Jelgavas domes sēdē.
Lai saglabātu Jelgavas heraldisko mantojumu un uzsvērtu pilsētas nozīmi Latvijas kultūrvēsturē,
apbalvojumiem šogad ir jauns
dizains, kurā iekļauts Jelgavas lielais ģerbonis. Apbalvojuma «Goda
zīme» jaunā dizaina idejas pamatā
ir 17. gadsimta Jelgavas pils un pilsētas nocietinājumu zīmējumi un
plāni, kas pārveidoti septiņstaru
zvaigznē ar starpstariem, izveidojot apbalvojuma formu.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavā prezentē 54 izgudrojumus
Metāla svētku gaitā aizvadītās nedēļas nogalē pirmo reizi notika
izgudrojumu un inovāciju izstāde «Minox Zemgale 2018» – Pasta
salas slidotavā bija iespēja apskatīt un izzināt 54 izgudrojumus,
ko radījuši 85 dažāda vecuma izgudrotāji – no skolēniem līdz
pieredzējušiem zinātniekiem. «Izstāde Metāla svētku gaitā notika
pirmoreiz, tāpēc mums bija grūti prognozēt potenciālo dalībnieku
skaitu. Godīgi sakot, bijām patīkami pārsteigti par tik lielu atsaucību, bet, izvērtējot cilvēku milzīgo potenciālu, dalībnieku skaits
varēja būt pat vēl lielāks,» vērtē Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone. Jelgavā par izgudrojumiem balsoja nevis žūrija,
kā tas bija citu reģionu izstādēs, bet gan izstādes apmeklētāji.
L.Miķelsone skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, jo žūrijai būtu
grūti objektīvi izvērtēt tik dažādus izgudrojumus – izstādē varēja
piedalīties ikviens neatkarīgi no vecuma un pieredzes. «Apmeklētāju aktivitāte bija pārsteidzoši liela – par sev tīkamo izgudrojumu

nobalsoja aptuveni 800 cilvēku,» papildina L.Miķelsone.
Visvairāk nobalsoja par Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 8.
klases skolnieka Roberta Ližus izgudrojumu – mini CNC jeb datorizētu frēzēšanas darbgaldu, ar kura palīdzību var gravēt kokā
un plastmasā. Izgudrojuma izstrādē Robertam palīdzēja skolotājs
Ivars Bahmanis. Sudraba diplomu saņēma Krotes Kronvalda Ata
pamatskolas skolēnu mācību uzņēmums «Skalu puikas» – puiši
prezentēja pašu radītos iekuriņus no papīra olu pakām, sveču
pārpalikumiem un dabas materiāliem, kurus var izmantot arī kā
dekorus un egļu mantiņas. Tāpat ar Sudraba diplomu godināja
Cēsu pilsētas vidusskolas skolotājas Ēriku Siliņu un Inesi Kukaini,
kuras demonstrēja starpdisciplināro nodarbību pieredzi pamatskolā, pamatojot: lai attīstītu dzīvei svarīgas prasmes, ir būtiski
nodarbībās integrēt vairākus mācību priekšmetus. Arī Bronzas
diplomu saņēma Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi – 10.
klases skolnieks Kaspars Pabērzs un 9. klases skolnieks Kristiāns

Cīņa ar insulta sekām –
melnbaltā zīmējumā
Cilvēkiem, kuri pārcietuši
insultu, bieži vien ir savilktas
plaukstas un to iztaisnošanai dažkārt pat nākas pielietot spēku –
šis novērojums pamudināja Rīgas
Tehniskās universitātes (RTU)
Dizaina tehnoloģiju institūta studenti Olgu Adeli izstrādāt palīgierīci roku motorikas atjaunošanas
veicināšanai pēc insulta. «Tā ir
koka pamatne, kurā var iestiprināt plaukstu, tādējādi iztaisnojot
pirkstus un atbrīvojot savilktos
muskuļus. Savukārt pamatnes
otrā pusē ir iestrādāts grafīts, lai
cilvēks, kustinot plaukstu, varētu
iezīmēt savas kustības. Darba
autore palīgierīci papildinājusi ar
plastmasas un koka trafaretiem
– uzliekot uz tiem baltu lapu un
kustinot virs tās koka pamatnē
ievietoto roku, cilvēks savas
kustības transformē melnbaltā
zīmējumā,» stāsta O.Adeles darba
vadītāja Inga Zotova. Viņa skaidro, ka Latvijā nav daudz palīgierīču, kas palīdzētu cilvēkiem pēc
insulta atjaunot roku motoriku.
Šim nolūkam var izmantot bērnu rotaļlietas, bet, tā kā autorei
pašai ir saskarsme ar cilvēkiem,
kuriem nepieciešama šāda palīdzība, viņa vēlējās radīt kaut ko
īpaši piemērotu. Šī ierīce palīdz

atjaunot ne vien kustības, bet
arī runu, un būtiski, ka cilvēks,
kustinot roku, kaut ko arī rada
– šajā gadījumā tas ir zīmējums.
Jāpiebilst, ka O.Adele nodarbojas
ar gleznošanu un visas trafaretos
iestrādātās vizualizācijas ir viņas
pašas radītas. «Idejas autore
veikusi arī tirgū pieejamo ierīču
cenu izpēti, secinot, ka šim nolūkam izstrādātas arī elektroniskas
ierīces – robotrokas –, kuru cena
svārstās no 1000 līdz 1500 eiro,
bet viņas radītais produkts, kurā
ietilpst koka pamatne rokas
iestiprināšanai un trīs trafareti,
varētu izmaksāt 20–30 eiro, kas ir

daudz pieejamāka cena,» norāda
I.Zotova. Autores izgudrojumu
testējuši vairāki cilvēki, tādēļ
izstrādes gaitā tas ir vairākkārt
uzlabots, turklāt viņa šo ideju
turpinās attīstīt.

Vinters demonstrēja gudro dārza laistīšanas sistēmu, kuras
izstrādē palīdzējis skolotājs I.Bahmanis. Bet Atzinības raksts
pasniegts uzņēmuma «Jēkabsonu firma «Jēkabs»» pārstāvei Tamārai Jēkabsonei, kura izstrādājusi mobilo lietotni «ProCat», kas
ir īpaši noderīga vecāka gadagājuma cilvēkiem vai personām ar
redzes traucējumiem, jo, nolasot pārtikas produkta svītru kodu,
tā parāda preces sastāvu, kas uz etiķetes bieži vien ir rakstīts
sīkiem un grūti salasāmiem burtiem.
Jāpiebilst, ka visi izstādes dalībnieki aicināti piedalīties izstādē
«Minox 2018», kas 5. un 6. oktobrī notiks Rīgā. Tajā žūrija noteiks
divus labāko izgudrojumu autorus, kuri balvā saņems lidmašīnas
biļeti braucienam uz Anglijas universitāšu pilsētu Kembridžu ar
iespēju piedalīties starptautiskā triju dienu izgudrojumu biznesa
izglītības seminārā.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar dažiem no izstādē Jelgavā
prezentētajiem izgudrojumiem.

Fotoattēli
sudraba vērtē

«Ar fotografēšanu nodarbojas visa mana ģimene – sākot
ar vecmāmiņu, kura ar fotografēšanu aizrāvās aizvadītā
gadsimta 20. gados. Es fotografēju no 12 gadu vecuma,
un šajā laikā ir mainījusies
fotopapīra kvalitāte – ja agrāk
tas bija vienslāņains, tad tagad
tam ir vairāki slāņi. Sapratu,
ka vēlos pats izstrādāt iekārtu fotogrāfiju attīstīšanai no
fotofilmiņām, kas būtu piemērota mūsdienu fotopapīram,
nevis iegādāties kādu vecu
ārvalstu ražojumu,» stāsta foto
palielinātāja attēlu kopēšanai
no melnbaltām vai krāsu filmiņām autors arhitekts un
viens no Latvijas lata papīra
banknošu grafiskā dizaina
autoriem Imants Žodžiks. Viņš
atklāj, ka, radot ierīci, izpētījis
vairāku foto palielinātāju tehniskās specifikācijas. «Foto palielinātājs ir radīts no kartona,
spoguļkameras objektīva un
gaismas avota, un ar tā palīdzību no fotogrāfiju negatīviem
var iegūt 30x40 centimetrus
lielas fotogrāfijas,» norāda
I.Žodžiks. Fotogrāfijas attīstīšanai nepieciešama tumša
telpa – kā teic izgudrojuma au-

tors, tā var būt
arī vannasistaba, kas izgaismota ar oranžu lukturi. Uz
izgudrotās iekārtas pamatnes jānovieto
fotopapīrs, jāizgaismo tas,
tad jāattīsta
fotoattēls, tas
jāskalo speciālā šķīdumā,
jāfiksē un vēlreiz jāskalo,
kā rezultātā
rodas attēls
no sudraba
oksīda kristāliem. «Digitālā
fotogrāfija sastāv no pikseļiem,
bet šādi attīstīts attēls – no
sīkiem sudraba oksīda kristāliem, kas padara attēlu daudz
ilgtspējīgāku, un tā kvalitāte
ir tuva profesionālajai foto
grāfijai,» skaidro I.Žodžiks.
Viņš stāsta, ka, projektējot šo
ierīci, vēlējies panākt minimālu detaļu skaitu – šobrīd,
viņaprāt, konstrukcijā ir vēl
divas liekas metāla skrūves, un
ierīces autors plāno atrast risi-

nājumu, lai no tām atteiktos.
«Šo ierīci esmu demonstrējis
vairākiem profesionāliem fotogrāfiem, un viņi to novērtējuši atzinīgi. Nezinu – var jau
būt, ka ir vērts šādu palielinātāju ražot masveidā, panākot
lētu, vienkāršu un profesionālu rezultātu,» spriež ierīces
autors. Viņš gan uzsver, ka to
nevēlētos saukt par izgudrojumu, bet gan dizaina paraugu,
jo tas ir patiesi unikāls.

Pārtikas piedeva – Tehnoloģija, kas koku
kvasa pulveris
padara plastisku

«Raudzēts kvass ir izteikti
sezonāls produkts ar ierobežotu uzglabāšanas laiku, tādēļ
es izstrādāju tehnoloģiju, ar
kuras palīdzību var pagarināt
kvasa derīguma termiņu un
atvieglot loģistikas jautājumu
– dehidrēts dzēriens ir vieglāk transportējams,» stāsta
raudzēta kvasa dehidrēšanas
tehnoloģisko parametru autors Ivo Līdums. Nepieciešamo parametru izstrādei viņš
veltījis aptuveni piecus gadus
– tas bija I.Līduma promocijas
darbs LLU Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē. Izgudrojuma autors
skaidro, ka, pielietojot nepareizu
tehnoloģiju, šāds fermentēts dzēriens var radīt lipīgu konsistenci
vai karamelizēties, bet viņam
izdevies atrast metodi, kā kvasu
pārvērst pulverī. «Īsumā skaidrojot – šāds efekts tiek panākts,
caur mazu sprauslu spiežot cauri
šķidrumu un kaltējot to ar karstu
gaisu. No simts mililitriem kvasa
var iegūt 4–5 gramus pulvera, jo
kaltēšanas procesā, protams, rodas zudumi,» skaidro I.Līdums.
«Kvasu ziemā mēs dzeram reti,
bet šis izgudrojums mums sniedz
iespēju to ražot nepārtraukti,

Koka konstrukcijas mūsdie- plaknēs. Šī tehnoloģija šobrīd
nu arhitektūrā kļūst arvien ir attīstības fāzē, un lielie
populārākas – tās izmanto tirgus spēlētāji ar to nedalās,»
angāru, koncertzāļu un citu stāsta trīs dimensiju līmētas
būvju jumtu konstrukcijās. koksnes būvelementu autors
Jelgavā apliecinājums tam ir LLU Meža fakultātes students
jaunuzbūvētais Pasta salas Dainis Zingniks. Izstrādājot šo
slidotavas jumts un topošais tehnoloģiju, viņš sadarbojās ar
estrādes jumts, kuru konstruk- uzņēmumu SIA «IKTK», kas
cijās dominē liekti līmēti koka izgatavojis koka konstrukcijas
būvelementi. «Manis izstrādātā arī Pasta salas slidotavai. «Uz- klāj D.Zingniks, kurš savu tehtehnoloģija sniedz iespēju ražot ņēmums man nodrošināja līmi, noloģiju jau piedāvājis ieviest
telpiskas līmētas koka kons- sniedza tehnisko informāciju uzņēmuma ražotnē, pierādot,
bagātinot ar kvasa garšu bezē trukcijas ar izliekumu vairākās un piekļuvi savai ražotnei,» at- ka ir iespējams izveidot jebkura
cepumus, saldējumu, pat čipsus.
Daudziem, piemēram, negaršo
proteīna dzēriens, bet ar šo risinājumu tam var piešķirt kvasa
«Padomju laikos benzīnam bija daudz viņa profesionālo darbību, proti, medicīnas
garšu,» par produkta pielietojumu stāsta I.Līdums. Viņš norāda, spēcīgāka smaka nekā šobrīd, un reiz, pildot jomu. Benzīna pistoles ar degvielas tvaiku
ka šo tehnoloģiju varēs pielāgot degvielu tēva zaporožecā, aizdomājos: kāpēc atsūcēju pamatā ir vārsts, ko uzliek starp
arī citu šķidrumu dehidrēšanai, man ir jāelpo šie kaitīgie izmeši? Tā radās automašīnas benzīna tvertnes atveri un degpiemēram, kāpostu un biešu ideja, ka jāizgudro ierīce degvielas tvaiku vielas uzpildes pistoli, tādējādi neitralizējot
sulas kaltēšanai. I.Līdums papil- nosūkšanai. Sākotnēji izdomāju, ka uzpildes benzīna tvaikus. «Sakopotos tvaikus pēc
dina, ka ideja par piena pulvera pistolei varētu pievienot putekļsūcēju vai tam var, piemēram, pildīt šķiltavās. Tādējādi
iegūšanu ir daudz vienkāršāka, kādu citu sūkni, kas palīdzētu neitralizēt automašīnu uzpilde ir videi draudzīgāka,»
taču līdz šim neviens nebija smaku un novērst kaitīgos izmešus,» stāsta papildina ierīces autors. J.Dumpis savu
aizdomājies par citu šķidrumu Jānis Dumpis, sejas, mutes un žokļu ķirurgs izgudrojumu ir arī patentējis, taču neslēpj,
dehidrēšanu. Darba autors ir un benzīna pistoles ar degvielas tvaiku at- ka viņa ideja ir izmantota bez saskaņošanas.
iesniedzis patenta pieteikumu sūcēju idejas autors. Viņš atklāj, ka izgudroSagatavoja Jana Bahmane,
saviem izstrādātajiem ražošanas jumu radīšana ir viņa sirdslieta – J.Dumpis
foto Ivars Veiliņš
radījis arī izgudrojumus, kas saistīti ar
parametriem.

šķērsgriezuma un formas koka
konstrukcijas, un būtiski, ka
šajā procesā netiek pārtraukta
koksnes šķiedra.

Izgudrojumam iedvesmoja tēva zaporožecs

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris

Zemessardzes 52. bataljonam
jauns komandieris
Sestdien Jelgavas pils pagalmā
notika Zemessardzes 52. kaujas
atbalsta bataljona komandiera
maiņas ceremonija. Komandiera
amatā, nomainot līdzšinējo komandieri Ilmāru Džeņevu, iecelts
majors Arvis Zīle. «No iepriekšējā
bataljona komandiera pārņemu
vienu no labākajiem bataljoniem
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādē un uzskatu, ka uzturēt bataljonu tik augstā līmenī nebūs viegls
uzdevums. Kopš 2018. gada janvāra Zemessardzei ir jauna struktūra,
un arī Zemessardzes 52. bataljons ir procesā, lai no kājnieku bataljona pilnvērtīgi kļūtu par kaujas atbalsta bataljonu. No tā arī izriet
mana prioritāte – pielāgot zemessargu apmācību kaujas atbalsta
funkcijām un sagatavot bataljonu jauno uzdevumu pildīšanai,»
stāsta A.Zīle. Majors A.Zīle dienestu sāka 1995. gadā Aizsardzības
spēku Robežsargu brigādes 5. Jelgavas robežsardzes bataljonā. No
1999. līdz 2008. gadam viņš dienestu turpināja Militārajā policijā,
bet 2012. gadā absolvēja Baltijas Aizsardzības koledžu Igaunijā,
zināšanas pilnveidojot arī ASV. No 2012. līdz 2014. gadam A.Zīle
darbojās Apvienotā štāba Operāciju plānošanas daļā, bet no 2015.
līdz 2018. gadam – Ziemeļaustrumu Daudznacionālo spēku štāba
operāciju vadības daļā. Tāpat majors A.Zīle pildījis dienesta pienākumus starptautiskās operācijās Kosovā un Afganistānā.
Foto: Ivars Veiliņš

Pieteikšanās 2018. gada biedrību un nodibinājumu projektu
konkursam (2. kārta)
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» 2018. gadam (2. kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas
un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, 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.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2018. gada 12. 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.
• Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk par 2018. gada 12. oktobri.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2018. gada
12. novembrim.
• Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
Projektu 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).
Kontaktpersona – Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre Ksenija
Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: gāzes vads 237 metru garumā, kas atrodas uz Jelgavas pilsētas pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000270273 posmā no Loka maģistrāles
un Aviācijas ielas krustojuma līdz Aviācijas ielai 34, Jelgavā.
2. Izsole notiks 2018. gada 26. septembrī plkst.10 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, 14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Sludinājumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmeta atrašanās vietu dabā var apskatīt līdz 2018. gada 21. septembrim,
iepriekš sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāju ielu ekspluatācijas inženieri Imantu Auderu, tālrunis 28634635.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam
piedāvājums jāiesniedz 2018. gada 26. septembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 6700,00 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums – 670,00 euro,
kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», konts
LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Gāzes vada izsoles nodrošinājums».
9. Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2018. gada 26. septembra plkst.10 rakstveidā
iesniedz komisijai pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles noteikumu 8. punktā
noteiktajā kārtībā.
10. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins desmit dienu laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Satiksmes intensitāte
rīta stundās pieaugusi
par trešdaļu
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» apkopotā informācija liecina, ka,
sākoties jaunajam
mācību gadam, transporta plūsma laikā no
pulksten 7.30 līdz 8.30
pilsētā pieaugusi par 30
procentiem.
Lai iegūtu šādu informāciju,
salīdzinātipirmāsmācībunedēļas
un pēdējās augusta nedēļas satiksmes intensitātes dati Lielās ielas
un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumā. «Maksimumstundā – no
pulksten7.30līdz8.30–aizvadītajānedēļā,salīdzinotarsituācijunedēļuiepriekš,novērotstransporta

plūsmaspieaugumspar30procentiem. Proti, 28. augustā stundas
laikāšokrustojumušķērsoja2471
transportlīdzeklis, bet otrajā skolas dienā, 4. septembrī, – jau 3284,
kas ir par 33 procentiem vairāk
nekā nedēļu iepriekš. Savukārt
5. septembrī šajā stundā krustojumu izbrauca par 28 procentiem
transporta vienību vairāk nekā
trešdienā pirms nedēļas, tāpēc
vidējais satiksmes intensitātes
pieaugums ir 30 procenti,» skaidro «Pilsētsaimniecības» vadītājs
Māris Mielavs, uzsverot, ka līdz
ar to darbdienās no rītiem pilsētā
veidojas satiksmes palēninājums.
«Tāpēc, dodoties ceļā, ir jārēķinās
ar papildu laiku,» tā viņš.
Kopējai diennakts satiksmes
plūsmai gan nav tik strauja pieauguma – tas ir 5,3 procenti.

Piemēram, 29. augustā Lielās
ielas un J.Čakstes bulvāra krustojumu 24 stundu laikā šķērsoja
37 168 transportlīdzekļi, bet 5.
septembrī – 39 124. Iestādes vadītājs norāda, ka Lielajā ielā ir arī
intensīva gājēju plūsma un šobrīd
luksoforinoregulētioptimālārežīmā, lai vienlīdzīgas iespējas būtu
visiem satiksmes dalībniekiem.
«Jāuzsver, ka nepārtraukti tiek
sekotslīdzisatiksmesintensitātes
izmaiņām. Piemēram, 4. septembrī satiksmi pilsētas centrā piecu
minūšulaikāgandrīzpilnībāspēja
nobremzēt uz Driksas tilta notikusī četru automašīnu sadursme,
savukārt citos rītos automašīnas
no Akadēmijas un Pasta ielas,
kas ir noslogotākās, jau pie otrā
vai trešā zaļā signāla izbrauc uz
Lielās ielas.»

Privātmājās varēs šķirot plastmasu, papīru un metālu
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» privātmāju iedzīvotājiem un
nelieliem uzņēmumiem
piedāvā jaunu pakalpojumu – konteineru izlietotā papīra, plastmasas
un metāla iepakojuma
uzkrāšanai. Konteiners
un tā izvešana būs bez
maksas.
Jau divus gadus SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» privātmāju īpašniekiem un mazajiem
uzņēmumiem bez maksas nodrošina stikla šķirošanas konteinerus
un to izvešanu, un tas ir pieprasīts
pakalpojums. Nu uzņēmums
piedāvā arī speciālu konteineru
papīra, plastmasas un metāla
iepakojuma savākšanai. «Tas ļaus
samazināt mājsaimniecības ikmēneša izdevumus, samazinot radīto
nešķiroto atkritumu daudzumu,

jo gan konteiners, gan tā izvešana
klientam tiks nodrošināta bez
maksas,» par jauno pakalpojumu
stāsta SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds, piebilstot, ka daļa privātmāju iedzīvotāju jau šķiro papīru un plastmasu un paši nogādā
to kādā no trim dalīto atkritumu
savākšanas punktiem pilsētā, taču
līdz ar jaunā pakalpojuma ieviešanu šķirot kļūs vēl ērtāk.
A.Grīnfelds norāda, ka šobrīd
uzņēmums jau sācis slēgt līgumus
ar klientiem, kuri vēlas izmantot šo iespēju, un plānot šķiroto
atkritumu konteineru izvešanas
grafiku, taču konteineri klientiem
tiks piegādāti no 17. septembra.
«Privātmāju saimnieku interese
par šo pakalpojumu ir ievērojami
lielāka nekā sākotnēji par stikla
šķirošanas konteineriem, jo papīra
un plastmasas iepakojums rada
lielāko atkritumu apjomu sadzīves
atkritumu konteinerā, tādējādi
tas biežāk jāiztukšo, kas ģimenei

rada papildu izmaksas,» stāsta
A.Grīnfelds, piebilstot: lai nodrošinātu šo pakalpojumu, uzņēmums
iegādājies arī jaunu atkritumu
savākšanas automašīnu.
Klienti, kurus pakalpojums
ieinteresējis, aicināti vērsties uzņēmumā, lai vienotos par dzeltena
240 litru ietilpības konteinera izsniegšanu un izvešanas biežumu.
Dzeltenajā konteinerā drīkst
mest papīru, tostarp kartonu, makulatūru, PET dzērienu pudeles,
auto logu tīrīšanas un citu sadzīves ķīmijas šķidrumu kanniņas,
plastmasas plēvi, maisiņus, metāla
konservu kārbas, vāciņus un citus
metāla atkritumus, alumīnija
dzērienu bundžas. Aizliegts izmest
vienreizējās lietošanas traukus,
krējuma, jogurta, margarīna un
tamlīdzīgu ēdienu trauciņus, eļļas
pudeles, čipsu pakas, putuplastu
un tetrapakas. Konteinerā ievietotajiem atkritumiem jābūt tīriem,
bez iepriekšējā pildījuma atliekām
un pēc iespējas saplacinātiem.

Jelgavā izzinās Eiropas kultūras mantojumu
 Jana Bahmane

Eiropas Kultūras mantojuma dienās, 15. un 16.
septembrī, būs iespēja
apmeklēt Trešajai atmodai veltītus pasākumus
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā un tuvāk iepazīt
Jelgavas Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo katedrāli.
Šogad Eiropas Kultūras mantojuma dienas Latvijā veltītas mūsu
valsts dibināšanai un attīstībai,
tādēļ 15. septembrī pulksten 11

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā notiks muzeja galvenā speciālista Marjusa Zaļecka
priekšlasījums «Trešajai atmodai
Jelgavā – 30. Lāčplēša atgriešanās», bet pulksten 12 klātesošie
varēs dzīvot līdzi Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas audzēkņu teatralizētajam uzvedumam «Trešo
atmodu ieskandinot».
Savukārt pie tēlnieka Kārļa
Jansona pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem «Lāčplēsis un Melnais
bruņinieks» fragmenta skvērā pie
muzeja 15. un 16. septembrī būs
apskatāma izstāde «Brīvības ceļš»
– tā vēstīs par pieminekļa vēsturi.
Tāpat šajās dienās no pulksten

9 līdz 17 interesentiem būs atvērta
Jelgavas Svētā Simeona un Svētās
Annas pareizticīgo katedrāle, sniedzot iespēju apskatīt dievnamu.
Ikviens aicināts piedalīties arī
dievkalpojumos – 15. septembrī
pulksten 9 un 17, bet 16. septembrī
pulksten 9.
Eiropas Kultūras mantojuma
dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus
kultūras mantojumam, vairojot
sabiedrības izpratni par aizsargājamo pieminekļu dažādību,
vērtību apzināšanu, saglabāšanu.
Vairāk par Eiropas Kultūras
mantojuma dienu pasākumiem
Latvijā var uzzināt mājaslapā
www.mantojums.lv.
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Īsi
 Līdz oktobra beigām būs ierobežota satiksme Uzvaras ielas posmā
no Krišjāņa Barona ielas līdz Dobeles
ielai un Krišjāņa Barona ielas posmā
gar kultūras namu, informē iestādē
«Pilsētsaimniecība». Tur tiks atjaunota
hidroizolācija pie kultūras nama ēkas
pamatiem, pārbūvēti kanalizācijas
tīkli un drenāžas. Tāpat darbu laikā
paredzēts izveidot zibens novadīšanas
sistēmas zemējuma kontūru. Būvdarbu
laikā ar neērtībām galvenokārt nāksies
saskarties gājējiem. «Kanalizācijas un
drenāžas pārbūves laikā darbi notiks
gar ietvēm Uzvaras un Krišjāņa Barona
ielas posmos pie kultūras nama, tādēļ
ietve būvdarbu vietās būs slēgta,» norāda «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders,
papildinot, ka gājēju kustība notiks pa
darbu zonai pretējās puses nomali.
Jāpiebilst, ka pazemes komunikāciju
pārbūves laikā vecais ietves segums
tiks demontēts, bet vēlāk ietves Uzvaras
un Krišjāņa Barona ielas posmos tiks
nobruģētas.
 Līdz sestdienai apmeklētājiem
slēgta Pasta salas slidotava – tā tiek
sagatavota koncertam «Vēl viena
dziesma būs…», kas slidotavā notiks
14. septembrī pulksten 20 Latvijas
pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
159. dzimšanas dienai veltītā pasākumu cikla «No brīvības līdz brīvībai»
gaitā. Izmantot slidotavu interesenti
atkal varēs sestdien, 15. septembrī, no
pulksten 12.
 Pasta un Krišjāņa Barona ielas krustojumā ierīkota regulēta gājēju pāreja – tur uzstādīts
luksofors, kas gājējiem ļauj vieglāk šķērsot Pasta ielas brauktuvi.
«Pasta un Krišjāņa Barona ielas krustojumā ir intensīva gājēju kustība – cilvēki
dodas uz darbu, tāpat liela daļa gājēju ir
skolēni, kas šķērso Pasta ielu ceļā uz 3.
sākumskolu. Gājēju pāreja ar luksoforu
palīdzēs uzlabot satiksmes drošību šajā
vietā,» norāda «Pilsētsaimniecības»
vadītājs Māris Mielavs. Luksofors darbojas, nospiežot izsaukuma pogu.
Tiesa, autovadītājiem regulēta gājēju
pāreja nozīmē papildu luksoforu Pasta
ielā, taču tiem braucējiem, kas šķērso
Pasta ielu pa Krišjāņa Barona ielu, gājēju
pāreja ļaus vieglāk pārbraukt krustojumu. Tuvākajā laikā gājēju pārejai tiks
nodrošināts papildu apgaismojums.

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā stabilu un
pastāvīgu darbu ar sociālajām garantijām

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Bruto darba alga – no 430 līdz 900 EUR/mēnesī.
Darba grafiks:
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Jelgavas uzņēmumi jau nodarbina
viesstrādniekus UKRAINAS VIESSTRĀDNIEKA PORTRETS
 Anastasija Miteniece

Jelgavas uzņēmēji atzīst, ka
šobrīd biznesa vide ir stabila
– ir pasūtījumi, ir vēlme investēt, lai paplašinātos –, bet
trūkst darbinieku. Uzņēmumi
problēmu mēģina risināt dažādos veidos – vieni palielina
atalgojumu, citi speciālistus
pārpērk no konkurentiem,
vēl kāds piedāvā apmācības
jauniešiem, tāpat sadarbojas ar Nodarbinātības valsts
aģentūru, bet situāciju saknē
tas nemaina. Daļa Jelgavas
uzņēmumu neslēpj, ka apsver
iespēju nodarbināt viesstrādniekus, savukārt citi to jau
ir pamēģinājuši un atzīst,
ka tā ir izdevīga alternatīva.
Mūsu pilsētas uzņēmumos
visbiežāk tiek piesaistīts darbaspēks no Ukrainas.
Šobrīd Jelgavā ir virkne uzņēmumu,
kas ekonomikas uzkaršanas laikā saskaras ar darbaspēka izaicinājumiem –
galvenokārt, tāpat kā valstī kopumā, tie
ir būvniecības, ražošanas un transporta
nozares uzņēmumi. Šī iemesla dēļ uzņēmēji pamazām sāk piesaistīt viesstrādniekus. Neapšaubāmi, viesstrādniekiem
no ES Latvija nav pievilcīga, jo atvērtā
darba tirgus situācijā mēs konkurējam
ar valstīm, kuras spēj piedāvāt daudz
vairāk, piemēram, Norvēģiju, Lielbritāniju, Holandi. Atsaucoties uz Saeimas
publicēto pētījumu par imigrācijas lomu
un darbaspēka nodrošinājumu Latvijā,
visbiežāk valstī iebrauc darba ņēmēji no
tādām valstīm kā Ukraina, Baltkrievija,
Krievija un Indija. Šāda tendence ir arī
Jelgavā.
Jāpiebilst, ka valstī darba atļaujas
viesstrādniekiem izsniedz Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, taču tā
nesniedz datus par to, cik viesstrādnieku
šobrīd ir nodarbināti mūsu pilsētā.

viena no alternatīvām.
Savukārt metālapstrādes uzņēmuma
«Dinex» personālspeciāliste Lauma
Štube norāda, ka šobrīd nozare saskaras
ar agresīvu konkurentu politiku. Proti,
trūkst speciālistu metālapstrādes nozarē,
tādēļ vietējie uzņēmumi mēģina pārpirkt
darbiniekus, izsakot labāku piedāvājumu. «Ražošana pilsētā attīstās – Jelgavā
ir vairāk nekā 17 metālapstrādes ražotņu, kas aktīvi strādā un savu produkciju
galvenokārt eksportē. Mēs arī turpmāk
labprāt nodarbinātu un sociālās garantijas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem,
bet, kad uzņēmums tiek pakļauts riskam,
jo nevar izpildīt pasūtījumu darbaroku
trūkuma dēļ, jāizmanto visas iespējas,»
tā L.Štube, atzīstot, ka šomēnes ražotnē
pirmo reizi pieņemti darbā divi viesstrādnieki no Ukrainas.
Vienlaikus pilsētā ir uzņēmēji, kuri
vēl tikai apsver viesstrādnieku nodarbinātības iespēju. «Mūsu uzņēmums
Jelgavā piedāvā vakanci darbam ar
koksnes materiālu pie ēveles un koksnes
garuma audzēšanas līnijas. Alga atkarībā
no padarītā ir no 1100 līdz 1300 eiro «uz
papīra». Darbiniekus apmācām, bet tik
un tā pretendentu nav! Šobrīd esam atteikušies no ļoti izdevīga pasūtījuma, jo
trūkst darbinieku un mēs paši – īpašnieki
– esam spiesti strādāt cehā. Tas ir katastrofāli, jo cilvēkus vairs nemotivē pat
iespēja nopelnīt!» rezumē kokapstrādes
uzņēmuma SIA «A&AS» valdes loceklis
Andris Skribāns. Viņš papildina: šobrīd
iebraucēju nodarbinātība ir dārga un to
var atļauties tikai lielākie uzņēmumi, tomēr, ja birokrātiskais slogs valsts līmenī
tiks atvieglots, iebraucēji aizpildīs brīvās
vietas, kur šobrīd vērojams lielākais darbaspēka trūkums.

«Ukraiņi izmaksā tikpat,
cik vietējie, bet strādā labāk»

Šogad vairāki pilsētas uzņēmumi pirmo reizi piesaistījuši viesstrādniekus,
un teju visos gadījumos tie ir darbinieki
no Ukrainas. Iemesls tieši šīs valsts iedzīvotāju izvēlē ir skaidrojams ar valstu
Darbinieku pārpirkšana
ekonomisko situāciju. «Ukraiņi Latvijā
un krīzes atbalss
ir kā latvieši Norvēģijā vai Lielbritānijā.
Šogad vairāki pilsētas uzņēmumi, Viņi brauc pie mums pelnīt, jo savā spekas pārstāv būvniecības, ražošanas un cialitātē šeit viņi saņem divas trīs reizes
ēdināšanas nozari, pirmo reizi sāka sa- vairāk nekā Ukrainā. Izmaksu ziņā uzdarboties ar viesstrādniekiem. Katrs no ņēmējam iebraucēji gan izmaksā tikpat
tiem līdz šādam lēmumam nonācis, savu dārgi, cik vietējais darbaspēks,» skaidro
motīvu vadīts. Piemēram, Jānis Ošāns no «Būvenergo A» pārstāvis J.Ošāns. To
būvniecības uzņēmuma «Būvenergo A», apstiprina arī būvniecības uzņēmuma
kas šosezon nodar«DDVNV» pārbinājis trīs ukraiņu
Ne visi viesstrādniekus no- stāvis Vjačeslavs
viesstrādniekus,
Čeremisins, kurš
stāsta, ka vēl pirms darbina legāli – par aplokšņu šosezon nodarbipāris gadiem, samaalgām mēdz strādāt ukraiņi nājis četrus ukraizinoties būvniecības
ņus. «Nodarbinot
pasūtījumiem, no bez darba atļaujas. Tāpat tie- viesstrādnieku,
Latvijas darba mekkot meklēti veidi, kā nodar- kura mītnes zeme
lējumos aizbrauca
ir ārpus ES, uzbināt ukraiņus caur Poliju,
daudzi būvnieki,
ņēmējam jāievēro
bet šobrīd, kad atkur Imigrācijas likums pret virkne prasību, ko
bildīgās personas
paredz Imigrācijas
viesstrādniekiem ir maigāks. likums. Tā ir uznodrošinājušas to,
ka finanšu plūsma
turēšanās atļauju
no ES fondiem ir atjaunojusies un kārtošana, alga vismaz 926 eiro bruto,
valstī atkal ienāk virkne būvprojektu, dzīvesvietas nodrošināšana un dažādas
ir problemātiski piesaistīt darbaspēku. citas nianses,» teic būvnieks, papildinot:
«Būvniecībā ir darbaspēka vakuums. rezultātā izdevumi par iebraucēju, kas
2016. gadā, kad netika aktīvi apgūts ES šķietami ir lētāks darbaspēks, ir idenfondu finansējums būvniecības jomā, tiski viena vietējā darbinieka mēneša
mana uzņēmuma apgrozījums kritās par algai. «Pēc savas pieredzes varu teikt,
60 procentiem, tika atlaisti daudzi darbi- ka iebraucēji izdevumu ziņā noteikti
nieki, un liela daļa no viņiem aizbrauca. nav lētāks darbaspēks, bet viņi strādā
Tagad, kad darbs atkal ir, darbiniekus labāk par vietējiem – ātrāk, efektīvāk,
nevar atgūt, jo vairums iekārtojušies ir motivētāki. Viņi vakarā neiet uz
ārzemēs,» stāsta J.Ošāns, uzsverot, ka bāru iedzert un nākamajā dienā pēkšņi
runa pat nav par samaksu, bet gan darba nesaslimst, kas ir raksturīga problēma
piedāvājuma ilgtspēju. «Daži būtu gatavi vairāk nekā pusei vietējo celtnieku. Uz
atgriezties, ja viņiem pārliecinoši varētu šiem cilvēkiem var paļauties, jo viņi
solīt, ka darbs tuvākajā piecgadē noteikti atbraukuši ar mērķi nopelnīt,» secina
būs, bet valsts ekonomika nav tik stabila, V.Čeremisins. Viņš papildina, ka vielai to varētu apsolīt,» skaidro būvnieks. tējie bieži vien atsakās pat no astoņu
Viņš uzsver, ka atrast motivētu, prasmī- stundu darba dienas, kur nu vēl iespējas
gu darbaspēku kļūst arvien grūtāk, tāpēc nopelnīt vairāk, uzņemoties papildu
ārzemnieku piesaistīšana uz sezonu ir darba slodzi.

Vīrietis vecumā no
25 līdz 50 gadiem

Iebrauc no Ukrainas reģioniem,
mazajām pilsētām
Ukrainā kā darbinieks ražotnē,
piemēram, metinātājs, pelna
250–300 eiro mēnesī
Bieži vien ģimenes cilvēks –
brauc pelnīt, lai uzturētu ģimeni
Ja redz iespēju nopelnīt, vienmēr
pieteiksies strādāt virsstundas
Darba devējam nepieprasa
bonusus un papildu ērtības
Avots: Jelgavas uzņēmēji, kuri šogad nodarbinājuši viesstrādniekus

Vidējā alga Ukrainā – 9170 grivnas
jeb aptuveni 280 eiro (2018. gada jūlijs)*
Minimālā alga Ukrainā – 3723 grivnas
jeb aptuveni 114 eiro
Bezdarba līmenis Ukrainā – 9,7 procenti
«Iebraucējiem pietiek,
bet vietējo apetīte augusi»

Pirmo reizi nodarbinot viesstrādniekus, uzņēmēji galvenokārt izsver
finansiālā ieguldījuma attiecību pret
ieguvumu no darbaspēka. Metālapstrādes uzņēmuma «SFM Latvia» pārstāve
Vineta Pinte-Serebrjakova stāsta, ka uzņēmumā šobrīd nodarbināti trīs ukraiņi
un, lai gan bija jāiziet gana sarežģīts sešu
mēnešu ilgs birokrātisks process, tas bijis
tā vērts. «Par ukraiņu nodarbināšanu ir
dzirdēti arī ne pārāk veiksmīgi stāsti, bet
mums paveicies – tikām pie tiešām prasmīgiem, motivētiem metinātājiem. Mēs
viņiem nodrošinām algu, dzīvesvietu un
automašīnu, bet viņi strādā par visiem
100 procentiem, pilnībā sevi atpelnot,»
tā uzņēmuma pārstāve, uzsverot, ka
vietējais darbaspēks identisku darbu
nav ieinteresēts veikt arī par 1300 eiro
«uz rokas». «Pieredze ar vietējiem ir
skumja. Jaunieši iegūst specialitāti
un aizbrauc peļņā uz ārzemēm, citam
nav ne pieredzes, ne kvalifikācijas, bet
vēlmes par atalgojumu – kosmiskas, ir
arī cilvēki, kuri apzinās, ka darbaroku
trūkst, un situāciju izmanto savā labā,
jau sākotnēji piekodinot, ka bez 1300
eiro pat vienkāršākajās pozīcijās strādāt
ražotnē nenāks,» teic V.Pinte-Serebrjakova, secinot: viesstrādnieki šobrīd
varētu aizpildīt vakances jomās, kurās
ir vietējā darbaspēka trūkums.
«Domāju, ka viesstrādnieku jautājums
drīz vien kļūs arvien aktuālāks arī citās
nozarēs. Jau šobrīd jūtams, ka ēnu ekonomikas jautājumā ledus sakustējies.
Piemēram, būvniecībā līdz ar virkni
jauno regulējumu arvien grūtāk kļūst
algu maksāt aploksnē. Tāpat iepirkumos
tiek izvēlēts reālais, nevis lētākais piedāvājums. Kā bija līdz šim? Lai tikai uzvarētu konkursā, mākslīgi tika samazināta
piedāvājuma cena, visbiežāk spekulējot
tieši ar algu izmaksām, jau sākotnēji tās
ierēķinot pelēkajā zonā. Taču, ja beidzot
tiks norādīta reālā alga, daudzi izmantos
iespēju piesaistīt un legāli nodarbināt arī
iebraucējus,» norāda A.Skribāns.

Viesstrādniekus piedāvā iznomāt

Līdz ar pieprasījumu pēc ārvalstu
darbaspēka Latvijā aktivizējušies uzņēmumi, kas piedāvā darbinieku piesaistīšanas un nomas pakalpojumus. Viena
no šādām aģentūrām, kas atvērusi savu

Vidējā alga Latvijā – 1085 eiro
(2018. gada jūnijs)
Minimālā alga Latvijā – 430 eiro
Bezdarba līmenis Latvijā – 6,4 procenti

filiāli Latvijā un sadarbojas ar Jelgavas
uzņēmumiem, ir SIA «Nuvalo». «Mēs
piedāvājam pilnu servisu – atrodam
kandidatūru konkrētai vakancei, saskaņojam to ar darba devēju, nokārtojam nepieciešamo dokumentāciju, lai
darbinieki varētu ierasties Latvijā, un
arī tad, kad šeit sāk strādāt, praktiski
viņi ir darba attiecībās ar mums – aģentūru. Mēs darbaspēku tikai izīrējam,»
stāsta «Nuvalo» filiāles Latvijā vadītāja
Linda Tomsone, norādot, ka ar darbinieku uzmeklēšanu nodarbojas filiāle
Ukrainā. «Uzņēmēji izmanto mūsu
pakalpojumus, jo rentablāk ir vienreiz
samaksāt aģentūrai, nekā iedziļināties
vairākus mēnešus ilgā birokrātijā,» tā
L.Tomsone. Viņa gan norāda: ukraiņu legāla nodarbinātība kopsummā
nav lēts pakalpojums, tādēļ visbiežāk
pieprasījums ir dažādās specifiskās
profesijās, ne mazkvalificētiem darbiem.
Piemēram, Jelgavā ir pieprasījums pēc
metālapstrādes speciālistiem, cauruļvadu montētājiem. «Ar šā brīža nosacījumiem, ko nosaka likums, mazkvalificēts
darbaspēks uzņēmumiem būtu pārāk
dārgs,» rezumē L.Tomsone.
Šosezon pilsētā notikuši dažāda veida
darījumi ar aģentūrām. Proti, daļa uzņēmēju izmantoja nomas pakalpojumus,
par darbinieku maksājot aģentūrai
fiksētu stundas likmi, un tā savukārt
slēdza darba līgumu un uzņēmās atbildību par algas izmaksu darbiniekam.
Savukārt daļa uzņēmēju izmantojuši
dažādu ukraiņu aģentūru pakalpojumus, lai uzmeklētu darbiniekus, un
tad jau paši slēguši darba līgumus ar
viesstrādniekiem. Jāuzsver, ka abos
gadījumos dokumentu nokārtošana ilgst
vismaz trīs mēnešus.

Potenciālais viesstrādnieks –
tomēr kaķis maisā

Lai gan uzrunātie uzņēmēji lielākoties norāda, ka, pirmo reizi nodarbinot
viesstrādniekus, viņi tikuši pie motivētiem darbiniekiem, pieredzes stāsti mēdz
atšķirties. «Darba ņēmējs nekad līdz galam nezina, kāds būs viesstrādnieks. Piemēram, vēl pirms būvniecības sezonas
sākuma sāku kārtot uzturēšanās atļauju
vienam ukrainim, bet, nokārtojot pirmās
formalitātes, viņš pārdomāja un teica, ka
tomēr brauks uz Vāciju – tur solot lielāku
algu,» stāsta V.Čeremisins, skaidrojot,

* Avots: tradingeconomics.com

ka dzirdēti arī gadījumi par to, ka darbinieki ierodas Latvijā un pazūd trešajā
ceturtajā darba dienā. «Ir divi veidi, kā
legāli nodarbināt viesstrādnieku, – nokārtot vīzu ar tiesībām Latvijā strādāt
trīs mēnešus vai arī kārtot uzturēšanās
atļauju garākam laika periodam, kas
dod iespēju Latvijā strādāt gadu,» stāsta
L.Tomsone. Jāatzīst gan, ka šosezon,
nodarbinot viesstrādniekus pirmo reizi,
daudzi pilsētas uzņēmēji izvēlējās vispirms pārliecināties par viesstrādnieku
efektivitāti, tāpēc sākotnēji noformēja
īstermiņa vīzas.
Vairāki uzņēmēji spriež, ka izmantos
iespēju viesstrādniekus nodarbināt arī
turpmāk. «Šobrīd mani viesstrādnieki
ir aizbraukuši, bet, ņemot vērā, cik
motivēti un efektīvi viņi bija, domāju, ka
nodarbināšu šos cilvēkus arī nākamgad.
Šajā būvniecības sezonā tas vairs nav
arī iespējams, jo, kamēr nokārtos visas
formalitātes, būvniecības sezona jau
būs galā. Bet nākamajā – viennozīmīgi,»
vērtē V.Čeremisins.

Ir arī pārkāpēji

Tomēr ne visi iet likumisko ceļu un
viesstrādniekus piesaista legāli – iespējams tāpēc, ka oficiāli nodarbināt
viesstrādnieku mūsu valstī nemaz nav
tik lēti. Šādu tendenci apstiprina arī
Valsts robežsardze, kas šogad no 1. janvāra līdz 31. augustam Jelgavā veikusi
ārzemnieku nodarbinātības pārbaudes
15 uzņēmumos. «Pārbaužu gaitā par
strādāšanu bez darba atļaujas Jelgavas
uzņēmumos sastādīti desmit administratīvā pārkāpuma protokoli. Tos saņēmuši seši Ukrainas, viens Japānas, viens
Senegālas un divi Krievijas pilsoņi,»
norāda Valsts robežsardzes Galvenās
pārvaldes Stratēģiskās attīstības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Babiško. Viņa uzsver, ka
nelikumīga ārzemnieku nodarbinātība
šogad konstatēta pārsvarā būvniecības,
kokapstrādes un kravu pārvadājumu
nozarē.
Tāpat sezonā par aplokšņu algām
mēdz nodarbināt it kā ukraiņu tūristus, kuri Latvijā drīkst iebraukt bez
vīzas, bet strādāt bez darba atļaujas
nedrīkst. Tāpat tiekot meklēti veidi, kā
nodarbināt ukraiņus caur Poliju, kur
Imigrācijas likums pret viesstrādniekiem ir maigāks.
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Jānis Timbors – Latvijas
čempions sprintā

Nedēļas nogalē Lielupē noskaidroti Latvijas
čempioni akadēmiskajā airēšanā
sprintā pieaugušajiem. Par Latvijas
čempionu airēšanā sprintā vieniniekos
kļuva Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēknis Jānis Timbors, bet vicečempiona titulu ieguva Oskars Dervins.
«Abi mūsu puiši bija sīvi sāncenši. Negaidīts, bet patīkams pārsteigums ir Oskara
sasniegums – sacensību laikā nedaudz
pūta pretvējš, un viņam kā vieglā svara
sportistam līdz ar to bija daudz grūtāk
airēt, taču viņš nostartēja ļoti labi,» saka
trenere Agita Puriņa.
Foto: Specializētā airēšanas sporta skola

Prezentē Jauniešu
olimpisko spēļu komandu

Latvijas
Olimpiskā
komiteja
(LOK) apstiprinājusi Latvijas
komandas
sastāvu dalībai 3. Jauniešu olimpiskajās
spēlēs, kas no 6. līdz 18. oktobrim norisināsies Buenosairesā, Argentīnā. LOK
preses sekretārs Mārtiņš Mālmeisters
informē, ka Latvijas komandā iekļauti
19 jaunie atlēti, tostarp Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis
Didzis Rudavs, kurš Buenosairesā startēs 50 un 100 metru brasa distancē.
Komandas prezentācija notiek šodien.
Foto: JSPS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
U-21 futbolisti
ZOC zaudē Anglijai

Latvijas U-21 futbola izlase otrdien ZOC
aizvadīja UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēli pret Anglijas izlasi
– šīs apakšgrupas līderi. Spēle noslēdzās
ar rezultātu 1:2 viesu labā. «Ar sniegumu
esmu apmierināts, bet ar rezultātu – ne,
jo mums bija iespējas spēli noslēgt ar pozitīvu iznākumu. Spēle bija notikumiem
bagāta. Mēs izskatījāmies pietiekami
labi uz tik spēcīgu pretinieku fona, bet
diemžēl punktus izcīnīt neizdevās,» vērtē
Latvijas izlases galvenais treneris Dainis
Kazakevičs. Jāuzsver, ka Anglijas izlases
sastāvā spēlēja vairāki Premjerlīgas futbolisti, un šī ir viena no spēcīgākajām sava
vecuma izlasēm pasaulē. Nākamo spēli
mūsu izlase aizvadīs 12. oktobrī «Skonto»
stadionā Rīgā pret Nīderlandi.

Jelgavas hokejistiem –
«Donbass Open» kauss

HK «Zemgale/LLU»,
gatavojoties
«Optibet» hokeja Virslīgas
čempionātam, piedalījās «Donbass
Open» kausa izcīņā Ukrainas pilsētā
Družkivkā, kur trīs spēlēs izcīnīja divas
uzvaras, kas deva arī uzvaru kausa
izcīņā. Par turnīra labāko aizsargu
atzīts HK «Zemgale/LLU» spēlētājs
Krišs Grundmanis. Jāpiebilst, ka pirmo
mājas spēli HK «Zemgale/LLU» Jelgavas
ledus hallē aizvadīs sestdien, 15. septembrī, pulksten 16 pret HK «Liepāja».
Foto: HK «Donbass»

Pirmo reizi sieviešu basketbola
komanda pieteikta Baltijas līgai
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Lai gan FK «Jelgava» jaunajā treniņu bāzē Kārklu ielā 6
jau pusgadu notiek treniņi
un aizvadītas arī vairākas
spēles, oficiāli tā tiks atklāta svētdien, 16. septembrī,
pulksten 11. Šajā dienā
jaunie futbolisti, Virslīgas
spēlētāji un viņu ģimenes,
kā arī jebkurš jelgavnieks
aicināts dienu pavadīt aktīvi, piedaloties stafetēs
un atrakcijās, kā arī vērot
futbola spēli «100 pret 11»,
kurā 100 FK «Jelgava» Jaunatnes futbola akadēmijas
audzēkņi spēlēs pret 11 FK
«Jelgava» Virslīgas komandas futbolistiem.

Pienākumi:
• nestandarta detaļu izgatavošana sīksērijā;
• pamata apkopju veikšana CNC darbgaldam;
• vēlama prasme sastādīt apstrādes programmu detaļām;
• uzturēt kārtību;
• spēja strādāt precīzi;
• augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs darbdienās);
• konkurētspējīgu atalgojumu vienmēr laikā;
• labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc
pārbaudes laika;
• draudzīgu kolektīvu.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūgums pieteikties, CV sūtot
pa e-pastu office@amateks.lv ar norādi uz amatu.
Atlases periods – līdz 24. septembrim.

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā fizikas skolotāju, ķīmijas skolotāju,
vēstures skolotāju, latviešu valodas un
literatūras skolotāju, angļu valodas skolotāju,
krievu valodas (svešvaloda) skolotāju, spāņu
valodas (interešu izglītība) skolotāju.
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.

CV lūgums sūtīt pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

SIA «JEF» (reģ.Nr.48503004386)
savai komandai aicina pievienoties

GALDNIEKUS(-CES) un
MĒBEĻU GALDNIEKUS(-CES).
Prasības:
• pārzināt kokapstrādes iekārtas un instrumentus;
• iniciatīva un patstāvība, spēja lasīt skices un rasējumus;
• pieredze mēbeļu izgatavošanā un montāžā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• labus darba apstākļus plašās telpās;
• ar nepieciešamajām iekārtām un rokas instrumentiem
aprīkotas telpas;
• apmaksātu peldbaseina un sporta zāles apmeklējumu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV sūtīt pa e-pastu galdnieciba@jef.lv,
tālrunis 26528667; www.jef.lv.

Pateicība
ta skolas (BJSS) bijušās un esošās
audzēknes. «Patiesībā par šādu
iznākumu jāsaka paldies meitenēm.
Pagājušajā sezonā mana U-19 meiteņu komanda izcīnīja sudraba medaļu
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
finālturnīrā, un domājām, ka ar to
arī beigsim, taču meitenes atnāca pie
manis ar lūgumu ļaut turpināt spēlēt,
uzsverot, ka viņas ir ar mieru studēt
un braukāt uz treniņiem Jelgavā, lai
tikai spēlētu. Mūsu ideju atbalstīja
BJSS, Sporta servisa centrs, BK «Jelgava», un vairs nebija kur atkāpties,»
saka galvenais treneris, piebilstot, ka
šobrīd komanda apvieno 15 bijušās
BJSS audzēknes, kas vecākas par 18

gadiem, un četras jaunietes, kuras
šobrīd vēl trenējas BJSS. Galvenokārt
komandas dalībnieces ir jelgavnieces,
viena ir no Rīgas, viena – no Jaunpils.
15. augustā meitenēm sākās treniņi, un septembrī tie norit pat
piecas reizes nedēļā. «Grūti pateikt,
kā mums veiksies šajā līgā, – tagad
svarīgākais ir saspēlēties laukumā,»
uzsver treneris.
Apvienotā Latvijas–Igaunijas–
Lietuvas SBL sportiskajā ziņā ir
augstākā sieviešu basketbola līga.
Tajā startēs deviņas komandas no
Latvijas, četras no Igaunijas un piecas
no Lietuvas. Līgā tiks izcīnītas gan
līgas kopvērtējuma medaļas, gan arī

noskaidrotas katras valsts čempiones, un Jelgavas sieviešu komanda
būs vienīgā līgas jaunpienācēja no
Latvijas.
H.Zelčs stāsta, ka jau oktobrī jāsākas pirmajam spēļu aplim, kas ilgs
līdz novembra beigām. Tas nozīmē,
ka šajā laikā piecas sešas spēles notiks
pie mums Jelgavā un tikpat spēļu
mūsu meitenes aizvadīs izbraukumā.
Jāpiebilst, ka nākamajā sezonā BK
«Jelgava» būs pārstāvēts trīs līgās:
ar sieviešu komandu – apvienotajā
Latvijas–Igaunijas–Lietuvas SBL,
ar vīriešu un jauniešu komandām –
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
un 3. divīzijas čempionātos.

Atklās jauno futbola treniņu bāzi Kārklu ielā
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Amateks» (reģ.Nr.40003576806)
aicina darbā CNC VIRPOTĀJU.

Piedāvājam:
• labu atalgojumu;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.

BK «Jelgava» šosezon izveidojis Virslīgas līmeņa
sieviešu komandu – BK
«Jelgava/BJSS», un galvenā
trenera pienākumi uzticēti
Harijam Zelčam. Latvijas
Basketbola savienības valde jau apstiprinājusi Jelgavas sieviešu komandas
debiju apvienotajā Latvijas–Igaunijas–Lietuvas Sieviešu basketbola līgā (SBL)
2018./2019. gada sezonā.
Šobrīd norit aktīvs treniņu
process, bet pirmā apļa
spēles līgā gaidāmas oktobra sākumā. «Meitenēm
degsme un cīņasspars ir
liels. Kā mums veiksies – redzēsim, bet katrā gadījumā
jelgavnieces nebūs pēdējās,» pārliecināts komandas
treneris H.Zelčs.
BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs
Dins Ušvils atklāj, ka klubs jau ilgi
strādājis pie augstākā līmeņa sieviešu
komandas veidošanas Jelgavā un nu
tas īstenojies. «Lielāko daļu jaunās
komandas spēlētāju jau vairākus
gadus trenē mūsu pašu treneri, un ir
nepieciešams progress kā spēlētājām,
tā treneriem. Līdz ar to pārstāvēt
klubu šajā līgā ir tikai loģisks lēmums
un jauns izaicinājums. Mūsuprāt, ir
svarīgi attīstīt ne tikai vīriešu un
jauniešu komandas, bet pievērst
uzmanību arī sieviešu basketbolam,
tāpēc ļoti priecājamies, ka šajā sezonā
mūsu kluba paspārnē ir arī sieviešu
basketbola komanda,» tā D.Ušvils, šī
drosmīgā soļa speršanā sakot paldies
par atbalstu Jelgavas pašvaldībai un
pilsētas sporta dzīves organizatoriem.
Jaunās komandas kodolu veido
Jelgavas Bērnu un jaunatnes spor-
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FK «Jelgava» radošais direktors
Ainārs Tamisārs stāsta, ka tie būs
futbola svētki: «Iepriekšējos gados
klubs rīkoja Futbola dienu Zemgales
Olimpiskajā centrā, taču šoreiz to nolēmām apvienot ar jaunās treniņu bāzes
oficiālo atklāšanu, lai varam parādīt to
plašākai publikai.» Pasākumā piedalīsies apmēram 350 FK «Jelgava» lieli
un mazi futbolisti, treneru komanda,
audzēkņu vecāki un draugi, sadarbības partneri, atbalstītāji, un iesaistīties aicināts arī ikviens jelgavnieks,
kam interesē futbols. «Galvenā loma,
protams, būs futbolam, tāpēc klātesošos aicināsim piedalīties stafetēs un
atrakcijās ar futbola elementiem, kā
arī būs neliels futbola turnīrs. Tāpat
notiks tradicionālā futbola spēle «100
pret 11», kad laukumā tiksies 100
kluba Jaunatnes futbola akadēmijas

audzēkņi un 11 Virslīgas komandas
spēlētāji,» stāsta A.Tamisārs, piebilstot, ka pasākumā tiks sumināti arī tie
Jaunatnes futbola akadēmijas audzēkņi, kuri šogad sākuši mācības 1. klasē.
Plānots, ka pasākums ilgs trīs stundas – līdz pulksten 14 –, lai laukumu
varētu pagūt sagatavot Virslīgas dublieru čempionāta spēlei, kurā tiksies
FK «Jelgava 2» un FK «Valmiera 2».
Spēles sākums – pulksten 16. Ieeja
uz atklāšanas pasākumu un dublieru
spēli ir bez maksas.
Jāpiebilst, ka ikdienā stadionā
Kārklu ielā 6 trenējas Jaunatnes futbola akadēmijas audzēkņi un Virslīgas
komanda, tāpat tur tiek aizvadītas
dublieru čempionāta spēles, ir notikusi Artūra Vaidera kausa izcīņa.
A.Tamisārs gan norāda, ka daļa jauno
futbolistu turpina trenēties Zemgales

Olimpiskā centra laukumos, jo jaunās
bāzes kapacitāte nav tik liela.
Treniņu bāzi izbūvēja SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»», bet
laukuma izveidi finansiāli atbalstīja
arī valsts, piešķirot mērķdotāciju, Latvijas Futbola federācija, apmaksājot
mākslīgā laukuma segumu, kā arī vēl
ap 20 uzņēmumu, kuri finansiāli un
materiāli atbalstīja projekta realizāciju. Kārklu ielā 6 ir izveidota treniņu
bāze ar diviem futbola laukumiem,
ierīkota ūdens apgādes sistēma, izbūvēti elektrotīkli un apgaismojums,
sēta, tribīnes, stāvlaukums, konteinertipa ēka, kurā atrodas ģērbtuves,
kluba birojs un iecerēts izveidot arī
Jelgavas futbola vēstures ekspozīciju.
A.Tamisārs piebilst, ka treniņu bāzes
atklāšanas dienā varēs apskatīt daļu
no futbola kluba vēstures ekspozīcijas.

Vēlos pateikties SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
Ķirurģijas nodaļai un operāciju blokam – visam
mediķu personālam, operācijas ārstiem S.Skrjabinam, V.Seļznovam un Ķirurģijas nodaļas vadītājam J.Stepanovam – par mana vīra J.Elkšņa
ārstēšanu. Pateicība arī ēdināšanas bloka darbiniekiem par kvalitatīvu un gardu ēdināšanu.
E.Elksne

Piedāvā darbu
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) piedāvā darbu
sertificētam(-ai) būvinženierim(-ei). CV lūgums
sūtīt pa e-pastu diana@eilaj.lv. T.63112710.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei).
T.29225453 (zvanīt no plkst.11 līdz 17).
LED apgaismes ierīču ražošanas uzņēmums
Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.Nr.40103590897)
savai komandai aicina pievienoties būvstrādniekus(-ces). T.29284499.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.
Nr.43603022128) piedāvā darbu traktortehnikas vadītājam(-ai), palīgstrādniekam(-cei) un
sētniekam(-cei) šķirošanas stacijā un poligonā
«Brakšķi». CV, norādot vakanci, lūgums sūtīt
pa e-pastu personals@komunalie.lv vai ienest
personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34, 2. stāvā,
4. kabinetā. T.26356403, 20383141.

Meklē darbu
Aukles vai aprūpētājas darbu. Ir medicīniskā izglītība. Varu aprūpēt vecu cilvēku
un palīdzēt mājas darbos. T.28236557.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS PACUKOVS (1951. g.)
ANNA DRAGANCEVA (1928. g.)
ZOJA BEREDŅIKOVA (1957. g.).
Izvadīšana 13.09. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ANTANS DANEĻUS (1929. g.).
Izvadīšana 13.09. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ALLA PETKĒVIČA (1951. g.).
Izvadīšana 14.09. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. septembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2721.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 117.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Barselonā. Vācijas drāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 12.sērija.
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15  Lotes stāsti. Raidījums bērniem.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 116.sērija.
16.00 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2721.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25 «De facto».*
24.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Melu laboratorija.*
8.00 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «Latviešu nacionālisti»,
«LSDSP/ KDS/ GKL».*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 233. un 234.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.55 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
1/8 fināls. Latvija – Turcija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.35 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.25  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
22.25 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 1.sērija.
0.10  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 85.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 95.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 24.sērija.
11.40 Janas Frankas dzīve. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 25.sērija.
16.15 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 54.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 4.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 64.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Fortūnas džentlmeņi. Krievijas komēdija. 1971.g.
23.10 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 14.sērija.
0.40 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2017.g. 10.sērija.
1.45 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.10 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.30 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. ASV seriāls. 10.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi. Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.55 Kobra 11-10. Seriāls. 11.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV realitātes šovs.
2013.g. 15.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 3.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 67. un 68.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 2013.g. 16.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 45.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 69.sērija.
21.15 Pasaules biedējošākie lidojumi. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.25 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.25 Nekā personīga.*
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 69.sērija.
2.30 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 18. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2722.sērija.

9.30  JAUNUMS. Aklā mīla. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.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.
13.20 Province.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 117.sērija.
16.00 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2722.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Gatavo dabā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 7.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Renārs Vimba.
22.20  TV PIRMIZRĀDE. Romas pāvests Francisks.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.20 Nakts ziņas. 23.30 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.45  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
0.55 Grupas «Instrumenti» koncerts «Atkala».*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Dzintara puse.*
8.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.00 Karaliste.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 235. un 236.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.50 Aizliegtais paņēmiens.*
12.45 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.15 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
1/4 fināls. Latvija – Lielbritānija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.10  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
22.05 Šarlīna. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
0.05 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
1.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 86.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 96.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 25.sērija.
11.40 Bēgšana uz salu 4. Vācijas kriminālkomēdija. 2014.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 11.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 26.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 55.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 5.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 65.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Pašpuika. ASV ģimenes filma. 2017.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.15 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.10 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
2.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.30 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.55 Kobra 11-10. Seriāls. 12.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 16.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 4.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 13. un 14.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 68. un 69.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 17.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 46.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 70.sērija.
21.15 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.20 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
23.20 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.25 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 23.sērija.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 70.sērija.
1.55 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 25., 26. un 27.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 19. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2723.sērija.
9.30  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 25. un 26.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*

TV PROGRAMMA
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Aculiecinieks.*
15.25  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
16.30 13. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2723.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 8.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «KPV LV».
22.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
Latvijas Krievu savienība.
23.00 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Ekspertu diskusija ar O.Krenbergu.
23.35 Nakts ziņas. 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.05 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 3. un 4.sērija.
1.55  Romas pāvests Francisks. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
9.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 237. un 238.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.55  Senā meža atjaunošana Austrijas Alpos. Dokumentāla filma.
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
14.30 Deviņdesmitie.*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Eivisa: reiva sala. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
22.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Rīgas posms. Fināli.*
1.00  Reiva pasaule. Eivisa: reiva sala. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 87.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 97.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 26.sērija.
11.40 Pašpuika. ASV ģimenes filma. 2017.g.
13.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 12.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 27.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 6.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Grāmatvedis. ASV trilleris. 2016.g.
1.10 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
2.00 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 2.sērija.
2.50 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.55 Kobra 11-10. Seriāls. 13.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 17.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 5.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 15. un 16.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 69. un 70.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV realitātes šovs. 18.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 47.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 71.sērija.
21.15 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
23.00 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.00 Leģendas. ASV seriāls. 3.sērija.
1.00 Sliktie roboti 2. 5.sērija. Izjokošanas šovs.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 71.sērija.
2.00 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 28., 29. un 30.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 20. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2724.sērija.
9.30  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.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 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15 Kas te? Es te!*
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 222. un 223.sērija.
15.55  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2724.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Kurts Fridrihsons».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 9.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Ararata ēnā. Armēnija.
22.00  JAUNA SEZONA. Tilts 4. Zviedrijas un Dānijas
detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.35 Daudz laimes, jubilār!*
0.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
0.55 Būt latvietim. Austrālijā.*
1.25 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.55 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 239. un 240.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.50 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
«KPV LV», Latvijas Krievu savienība.*
13.25  Erdogans, varas apmātais. Dokumentāla filma.
14.30 Brīnumainā Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
15.00 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 88.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 98.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 27.sērija.
11.40 Vasara pie Liljas ezera. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 28.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs.
7.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 67.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 2.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
23.45 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
0.40 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 88.sērija.
2.15 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 13.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.55 Kobra 11-10. Seriāls. 14.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 14.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 18.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 6.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 17. un 18.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 70. un 71.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 19.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 48.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 72.sērija.
21.15 Sniegbaltīte un mednieks. ASV fantāzijas filma.
23.50 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.45 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 14.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 72.sērija.
2.45 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 21. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2725.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 224. un 225.sērija.
15.55 Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2725.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Teātris. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.). 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

21.15 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «No sirds Latvijai».
21.45 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «Progresīvie».
22.10 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Ekspertu diskusija ar O.Krenbergu.
22.40 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.25 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20  Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 1.sērija.
1.30  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
2.30  Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 3. un 4.sērija.
4.20 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25  Erdogans, varas apmātais. Dokumentāla filma (ar subt.).
8.30 Baiļu robeža. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 241. un 242.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.50 Aculiecinieks.*
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Toska. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  Sangailes vasara. Drāma (ar subt.). 2015.g.
0.05  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
0.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.40  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
2.35  Senā meža atjaunošana Austrijas Alpos. Dokumentāla filma.
3.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Labvēlīgais tips».
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 89.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 99.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 28.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu. Melodrāma. 2006.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 29.sērija.
16.15 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 2016.g.
8.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 68.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
23.30 Amerikāņu afēra. ASV krimināldrāma. 2013.g.
1.55 LNT ziņu Top 10.*
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 14.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.55 Kobra 11-10. Seriāls. 15.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 19.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 7.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 19. un 20.sērija.
14.40 Soli pa solim 3. ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
15.10 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 1., 2. un 3.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 20.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
22.45 Apvārdotais. ASV un Vācijas komēdija. 2000.g.
0.40 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
1.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 32.sērija.
2.05 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 33., 34. un 35.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 22. septembris
LTV1
5.05 Vienas dienas restorāns.*
5.35 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Niko un ceļš uz zvaigznēm. Animācijas filma (ar subt.).
12.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
13.30 Gatavo dabā.*
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.10 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.40 Ararata ēnā. Armēnija.*
15.10 Teātris. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.). 1.sērija.
16.25 12 elementi ainavā.*
16.55  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Jūrmala. Lielupes stāsti. Ātrā un Vanagu iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Teātris.zip.
21.45 Iemīlējies muļķis muļķītē. Daugavpils teātra izrāde.
0.35 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.45  Sangailes vasara. Drāma (ar subt.). 2015.g.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris
2.25 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Mazākumtautību kolektīvu koncerts «Pa saulei».*
4.34 Aculiecinieks.*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Menuets».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.50 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.35 Liepāja izAICINA. Jauniešu koncerts.*
14.10 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Rīgas posms. Fināli.*
16.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.10  Tās tik ir operas! Toska. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Īstās Latvijas saimnieces.*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.15 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.10 Rīgas gambīts. LTV videofilma. 4.sērija.
1.20 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
1.50 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 237.–240.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.45 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 12.sērija.
6.05 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2015.g. 4.sērija.
6.55 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs.
8.25 Atklāj Latviju!
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura. Seriāls.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 5.–8.sērija.
16.10 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 15.sērija.
16.40 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 79. un 80.sērija.
23.20 Vasara pie Liljas ezera. Vācijas melodrāma. 2007.g.
1.10 Bēgšana uz salu 4. Vācijas kriminālkomēdija. 2014.g.
2.40 Janas Frankas dzīve. Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
4.05 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 89.sērija.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 2015.g. 15.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 7.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 1.sērija.
7.20 Piecas garšas iedvesmai 2. Kulinārijas raidījums.
7.55 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.20 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti 2. 6.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 Pasaules biedējošākie lidojumi. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 1.sērija.
12.50 TIEŠRAIDE. Pasaules kauss basketbolā sievietēm 2018.
Latvija – Ķīna.
14.55 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
17.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 4.sērija.
18.00 Deivids Bleins: aiz maģiskā. ASV dokumentāla filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Madagaskara 3. ASV animācijas filma. 2012.g.
21.45 Tors. ASV fantāzijas filma. 2011.g.
0.00 Nekrietnās spēles. Spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.00 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 36.–39.sērija.
4.15 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 23. septembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Lotes stāsti. Raidījums bērniem (ar subt.).
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
11.00  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Kristus Karaļa draudzē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).

13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.10 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 31.sērija.
15.10 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. Jānis Kubilis.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Dace Bonāte.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.45 Vasara Lansarotē. Romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
22.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
22.55 TV PIRMIZRĀDE. Kaspara Zemīša koncerts «Vētra klusumā».
1.20  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.30 Hipokrata zvērests. Dokumentāla filma.
3.50 «Mikrofona» dziesmas. Labākās latviešu mūzikas izlase.*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Brīnumainā Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
7.30 Vides fakti.*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Garšu skola. 3.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 237.–240.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.50  Niko un ceļš uz zvaigznēm. Animācijas filma.
14.15 Brīnumskapja skola.*
14.50 Dzintariņam – 60. TDA «Dzintariņš»
60 gadu jubilejas koncerts. 1.daļa.*
16.00 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Mazākumtautību kolektīvu koncerts «Pa saulei».*
18.15  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 2.sērija.
21.00 Nedaudz atšķirīga dzīve. Vācijas komēdija. 2011.g.
22.40 Anekdošu šovs.*
23.10 Īstās Latvijas saimnieces.*
0.10 Tango. Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.*
1.45 Aculiecinieks.*
2.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.50 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Garšu skola. 3.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).

LNT

Lūgums atsaukties

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.40 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 18. un 19.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
7.30 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. Latvijas raidījums. 2017.g.
7.55 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 800 vārdi. Austrālijas seriāls. 2015.g. 1.–4.sērija.
15.05 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5.
Krievijas realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Zem baltajām burām. Vācijas melodrāma. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema.
Seriāls. 2015.g. 81. un 82.sērija.
23.05 Inga Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu. Melodrāma. 2006.g.
1.00 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.35 Amerikāņu afēra. ASV komēdija. 2013.g.
3.45 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs.

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 8.sērija.
7.05 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.40 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Aizraujošās zoomīklas 2. Seriāls.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai 2. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
13.40 Sīkie eksperti.
14.00 Madagaskara 3. ASV animācijas filma.
15.50 TIEŠRAIDE. Pasaules kauss basketbolā sievietēm 2018.
Senegāla – Latvija.
17.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 2.sērija.
18.10 Zemūdens pasaule. Dokumentāla filma. 2009.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 1.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.00 Ellespuika 2. Zelta armija. ASV un Vācijas spraiga sižeta
fantastikas filma. 2008.g.
1.15 Apvārdotais. ASV un Vācijas komēdija.
3.05 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2017.g.
16. un 17.sērija.
3.55 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 40. un 41.sērija.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
20. septembrī no plkst.10 līdz 18 Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktu papildinājušas 173 jaunas grāmatas un 11 DVD filmas.
Sarūpētas grāmatas bērniem un pieaugušajiem – brīnišķīgas grāmatas Latvijas simtgades zīmē, dzeja,
politika, literatūra atpūtas brīžiem un izklaidei – un multfilmas mazajiem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Darba tiesību
aktualitātes

Grāmatvedības
uzskaites pamati

12. septembrī pl.1000

17. septembrī pl. 1715

facebook.com

Angļu valodas

komunikatīvā gramatika
jauniešiem

17. septembrī pl. 1600

Angļu valoda
pusaudžiem
18. septembrī pl. 915

visi zināšanu līmeņi
19. septembrī pl. 1600

25. septembrī pl. 1730

littleBits PROTOTIPĒŠANAS DARBNĪCA

SIA «Torgy Baltic» (reģ.Nr.40003727111) aicina darbā

26. septembrī pl. 1700

Pienākumi:
• veikt detaļu apstrādi ar CNC locīšanas un valcēšanas iekārtu;
• pēc nepieciešamības veikt detaļu zāģēšanu.

Vietu skaits ierobežots!

METĀLAPSTRĀDES OPERATORU(-I).

Darbavieta: Ozolniekos.
Pieteikumu, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu anda.sproge@torgy.no.
Atbildēsim tikai tiem pretendentiem, kas tiks izraudzīti
nākamajai kārtai.

S!
NU
M

Nodarbību datumi:
02.10, 03.10.,
24.10., 30.10.,
06.11.

Bezmaksas nodarbības

Garīgā un emocionālā
veselība 54+

Nodarbību laiks:
14:00 - 16:15

NU

MS

!

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

JAU

Uzņēmums piedāvā:
• darbu maiņās;
• labus darba apstākļus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• iespējas pierādīt un realizēt sevi darbā.

Dalība - bez maksas

JAU

Prasības:
• obligāta pieredze darbā ar ciparu vadības darbgaldiem
un valcēšanas iekārtām;
• prasme lasīt tehniskos rasējumus, darba uzdevumus;
• spēja sakārtot darba vietu;
• precizitāte un atbildības izjūta;
• vēlme mācīties un pilnveidot sevi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Gleznošana
-pamati 2. oktobrī pl. 1730

26. septembrī pl. 1730 -darbnīca 4.oktobrī pl.1730

Personāla
lietvedība

9.oktobrī pl. 1000

7

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz atsaukties mirušā Sergeja Petrova (dzimis
1979. gada 22. novembrī, deklarētā dzīvesvieta – Vīgriežu iela 34 – 9, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par Sergeja Petrova radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris

Baltu tautas šogad
vienos Jelgava
Foto: Ernests Dinka,
Saeimas Administrācija

Madara Paula Graudiņa, 13 gadi

 Jana Bahmane

Trīs rozes
Vasaras rītā dzestrajā
Trīs rozes pumpurus raisīja.
Jaunākā roze balta kā zīds
Kā jūras putas rītausmā mirdz.
Tumšsarkanas vecākās māsas
Tām saulrieta skaistākās krāsas.
Trīs māsas koši ziedēja,
Kā Latvijas karogs saulē
mirdzēja,

Kā piemineklī zvaigznes staroja.
Kad rudenī sniegi uzsniga,
Rozes draudzīgi galvas nokāra,
Tās ziemai ardievas pamāja,
Lai uzziedētu atkal Latvijai.
ELĪNA BŪMERTE,
Jelgavas 4. vidusskola,
3.b klase

Pasākumi pilsētā
15. septembrī pulksten 15 – ebreju jaunais gads «Rošhašana» (SIP Skolotāju
ielā 8).
15. septembrī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Latvijai nozīmīgi cilvēki un
notikumi Jelgavas pusē». Dalība – 10 € pieaugušajiem, 5 € skolēniem. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic @tornis.jelgava.lv (sākums – no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
15. septembrī pulksten 12 – Vecpilsētas ielas svētki. Ielūdz SIP un Jelgavas
nacionālās kultūras biedrības. Ieeja – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
15. septembrī pulksten 18 – «Veltām dančus Jelgavai»: VPDK «Rota» un «Ex
Lielupe» aicina uz sadanci draugu kolektīvus. Biļešu cena – 1–2 € (kultūras namā).
15. septembrī pulksten 12 – tradicionālo amatu dienu nodarbība «Ādas
mākslinieciskā apstrāde – rotu darināšana». Dalība – 4,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. septembrī pulksten 11 – priekšlasījums «Trešajai atmodai Jelgavā – 30.
Lāčplēša atgriešanās»; pulksten 12 – teatralizēts uzvedums «Trešo atmodu ieskandinot». Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
16. septembrī pulksten 16 – koncerts: vācu improvizētāji O.Rups un U.Branda
sadarbībā ar latviešu dzejnieku un atdzejotāju S.Moreino. Ieeja – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
19. septembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere
«Maija un Paija». Režisore – L.Ņefedova (bērniem no 5 g.v.). Biļešu cena – 3–5 €
(kultūras namā).
23. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» 35 gadu jubilejas sarīkojums
(kultūras namā).
24. septembrī pulksten 19 – «Wa-League» – japāņu tradicionālo taiko bungu
un šamisena koncerts. Mākslinieki ir slaveni ar savu atraktīvo un akrobātisko stilu.
Bezmaksas biļetes var izņemt kultūras nama kasē (kultūras namā).
26. septembrī pulksten 19 – Goda teātris piedāvā izrādi «Bļitka». Jānis un
Zigmārs satiekas uz aizsalušā Liepājas kanāla. Lomās: K.Gods un E.Dombrovskis.
Mākslinieks – V.Siliņš. Režisors – Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras
namā).
27. septembrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Žigimanta piedzīvojumi Gvatemalā». Dalība – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 28. līdz 30. septembrim – «Inženieru dienas 2018» (sporta kompleksā
«Rullītis»).
29. septembrī pulksten 19 – JPPI «Kultūra» sezonas atklāšanas sarīkojums.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
30. septembrī pulksten 14 – ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» ietvaros. Dalība – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
6. oktobrī pulksten 11 – Pasaules tūrisma dienas rallijs: orientēšanās sacensības
komandām ar automašīnām pa Jelgavas novadu. Dalība – 2 € (starts un finišs –
pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
Līdz 20. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība» (Vācija)
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 28. septembrim – Ulda Zutera gleznu izstāde «Mežā dzimu – mežā augu»
(Jelgavas pilī).
Līdz 30. septembrim – gleznu izstāde «Tik un tā». Autors – Ē.Bērziņš, mākslinieks, kurš neatšķir krāsas (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 30. septembrim – izstāde «Ātrumlaivas». Lielformāta fotogrāfiju autori –
V.Lācis, V.Zvirgzdiņš un J.Karlsons (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 7. oktobrim – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

«Baltu vienības dienas programmu esam veidojuši tā,
lai šajā dienā Jelgavā ikviens
izjustu mūsu brāļu tautas
klātbūtni. Esam iesaistījuši
vairākas kultūras un izglītības
iestādes, kas piedāvās latvisko un lietuvisko, kā arī abu
tautu kopīgo izzināt dažādās
formās,» Baltu vienības dienas
pasākumus Jelgavā 22. septembrī aicina apmeklēt pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics.
Svētku atklāšana Hercoga
Jēkaba laukumā ar Latvijas
un Lietuvas diplomātisko
koru, Palangas pūtēju orķestra
dalību un svinīgām uzrunām
notiks pulksten 10. Pēc tam
gaidāma virkne dažādu notikumu Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā,
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, Pasta salā, pilsētas bibliotēkā, Amatu vidusskolā,
Jelgavas katoļu katedrālē un
Svētās Annas baznīcā, noslēdzoties ar koncertu «No
vienas jūras, no viena koka…»
kultūras namā.
Jau 2000. gada 18. maijā Latvijas Saeima un Lietuvas Seims pieņēma lēmumu
par Baltu vienības dienas gadskārtēju
atzīmēšanu 22. septembrī, Saules kaujas
gadadienā. Šo svētku mērķis ir veicināt
latviešu un lietuviešu – vienīgo baltu valodu runātāju – tuvināšanos un draudzību.
M.Buškevics stāsta, ka uzaicinājumu
organizēt Baltu vienības dienu Jelgava
saņēma no Ārlietu ministrijas, bet pērn
mūsu pilsētas pārstāvji piedalījās Baltu
vienības dienas svētkos Palangā, kur
Jelgavai oficiāli tika nodota stafete svētku organizēšanai. «Baltu vienības diena
katru gadu pamīšus notiek Latvijā un
Lietuvā – pirms diviem gadiem svētkus
organizēja Liepāja, bet šogad tie pulcēs Jelgavā. Pasākumos skanēs gan latviešu, gan
lietuviešu valoda, lai ciemiņi no Lietuvas
izprastu to nozīmi, lai mēs patiesi izjustu,
ka tā ir Baltu vienības diena,» papildina
«Kultūras» vadītājs.
Visi svētku pasākumi būs bez maksas.
Pirms un pēc svētku atklāšanas Hercoga Jēkaba laukumā notiks latviešu
un lietuviešu amatnieku gadatirgus,
kura laikā varēs vērot amata prasmju
demonstrējumus un nobaudīt latviešu un lietuviešu nacionālos ēdienus,
bet pulksten 10.45 ikviens aicināts nolikt ziedus pie Latvijas pirmā Valsts
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.

Latvijas un Lietuvas kultūrvēsturē»,
kuras gaitā tiks aplūkotas tādas tēmas kā
«Latviešu un lietuviešu valoda: kopīgais
un atšķirīgais», «Baltu uzkalniņu kultūra
(1.–4. gs.). Austrumbaltija un Lielupes
baseins», «Etnogrāfija. Tradīcijas un
to savstarpējā mijiedarbība Latvijas un
Lietuvas pierobežu kultūras kontekstā»,
kā arī «Latviešu un lietuviešu atšķirīgais
ceļš uz valstiskumu: vēsturiskā pieredze
un izaicinājumi». Tāpat muzejā notiks
mākslas festivāla «Balti» glezniecības
plenēra, kas Jelgavas novada Staļģenē
aizvadīts šovasar, izstādes atklāšana –
izstādē būs apskatāmas latviešu un lietuviešu mākslinieku radītās gleznas. Bet
par abu baltu tautu vēsturi vairāk varēs
uzzināt ekspozīcijā «Lietuvas un Latvijas
neatkarības cīņas».
Baltu vienības dienā pie Jelgavas
muzeja tiks atklāta piemiņas plāksne,
kas veltīta Jelgavas Vīriešu ģimnāzijas
audzēkņiem lietuviešiem. Vēl viena piemiņas plāksne tiks atklāta pie Jelgavas
katoļu katedrāles – tā būs veltīta prelātam
Kazimiram Jasenam.

Ģimenes diena bibliotēkā

«Vēlamies, lai šajā dienā ģimenes
kopā varētu pavadīt laiku bibliotēkā
viesmīlības, vienkāršības un radošuma
atmosfērā, sajūtot brāļu tautas plecu un
mūsu savstarpējo līdzību,» atklāj Jelgavas
pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Baltu vienības dienā bibliotēkā varēs
baudīt Rīgas Tehniskās universitātes kora
«Delta» koncertu, kurā skanēs latviešu un
lietuviešu dziesmas, piedalīties radošajās
darbnīcās, apgūt lietuviešu rotaļas un
spēles, dzīvot līdzi papīra teātra izrādei
«Vai Rīga jau gatava: nostāsti par Rīgu»,
kā arī apskatīt divas izstādes – lietuviešu
mākslinieces Daivas Kairevičūtes grafikas
izstādi «Prisilietimai» jeb «Pieskārieni»,
kā arī lietuviešu literatūras izstādi «Iepazīsti Lietuvu». Tāpat bibliotēkā paredzēts
režisora Ernesta Samsona dokumentālās
mākslas filmas «Vēju zeme» seanss – kinolente vēsta par notikumiem, kas saistīti ar
Sventājas pilsētiņas apdraudēto kuršu un
Lietuvas latviešu kopienu, par aizmirstām
un mazāk zināmām vēsturiskām zvejnieku dzīvesvietām, nodarbošanos, sadzīvi.

Etnogrāfiskā rituālā atainos
kāzu tradīcijas

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī baltu tautu sadraudzību varēs izzināt caur dokumentālo kino, papīra griezumu darbu izstādi un etnogrāfisko rituālu
«Kāzas». Pilnmetrāžas dokumentālā
filma «Tuvāk zemei viņpus upes» atklāj
stāstu par diviem draugiem un radošām
personībām – lietuvieti Vladu Brazūnu
un latvieti Knutu Skujenieku. Šie abi
dzejnieki ir Lietuvas–Latvijas pierobežas
un upmalu bērni, kuri auguši netālos
Izzinās Latvijas un
kaimiņos un kļuvuši par baltiskas brālības
Lietuvas kultūrvēsturi
lieciniekiem, teikts filmas aprakstā. Kino
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un darba režisors – E.Samsons.
mākslas muzejā šajā dienā pulcēs zinātBet vizuālās mākslas cienītāji aicināti
niskā konference «Kopīgais un atšķirīgais apmeklēt lietuviešu daiļamatnieces papīra

griezumu meistares Jūlijas Daniļauskienes izstādi «Simboli un zīmes Jūlijas
Daniļauskienes papīra griezumos», kurā
varēs apskatīt papīra griezumos izstrādātus vitālus augu motīvus un abstraktas
ģeometriskas kompozīcijas, kurām raksturīgas baltu zīmju un simbolu iezīmes.
Savukārt etnogrāfiskā rituāla «Kāzas»,
kas notiks torņa pagalmā, gaitā lietuviešu folkloras kopa «Reda» un pašmāju
folkloras kopa «Dimzēns» atspoguļos
abu baltu tautu kāzu norisi. Rituāla režisore Dace Vilne stāsta, ka folkloras kopa
«Reda» atspoguļos līgavas atvadu vakaru,
līgavaiņa sagaidīšanu un laulību rituālu,
kas raksturīgs 13. gadsimtam. Savukārt
«Dimzēns» – mičošanu, kāda tā bija 19.
gadsimtā. Būs arī latviešu un lietuviešu
raksturīgie kāzu ēdieni. Jāpiebilst, ka
rituālu pavadīs paskaidrojošais teksts
latviešu un lietuviešu valodā.

Pasta salā top koka
un šamota skulptūras

«Svētkos esam iesaistījuši arī latviešu
un lietuviešu māksliniekus, kuri no 11.
līdz 22. septembrim piedalās mākslas
festivālā «Balti». Tā laikā Pasta salā top
koka skulptūru grupa «Baltu tautu pasakas», kā arī četras jaunas šamota jeb
lielformāta keramikas skulptūras, kas
papildinās šamota skulptūru parku,»
stāsta M.Buškevics. Koka skulptūru
grupa, ko rada mākslinieki Māris Gailis,
Gundars Kozlovskis, Tautvils Poviļonis
un Donats Mockus, kalpos gan kā vides
objekts, gan arī funkcionāls papildinājums
Pasta salas bērnu rotaļu laukumam, kas
atrodas salas tālākajā galā. Savukārt keramiķi Sanita Ābelīte, Aleksandrs Djačenko,
Irēna Šļuželiene un Viļus Šļuželis savos
lielformāta keramikas darbos atspoguļos
latviešu un lietuviešu tautu kopīgo un
atšķirīgo.
Mākslas festivāla noslēgumā, 22. septembrī, Pasta salā varēs vērot šamota
skulptūru spīdēšanu. Vēl dienas gaitā Pasta salā notiks Jelgavas un Šauļu mākslas
skolu audzēkņu darbu izstāde – Šauļu
Mākslas skola piedāvās apskatīt keramikas darbus, bet Jelgavas – cita veida
tēlniecības darbus.

Baltu tautas mūzikā

Svētki Jelgavā noslēgsies ar koncertu
«No vienas jūras, no viena koka...» Jelgavas kultūras namā. Koncertā skanēs Jēkaba Jančevska oratorija «No letu zemes»
Jelgavas kamerorķestra un jauktā kora
«Ventspils» izpildījumā, diriģēs Aigars
Meri. Bet koncerta otrajā daļā muzicēs
Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā
kopā ar solistiem Daumantu Kalniņu un
Martīnu Kavaļausku. Bezmaksas biļetes
uz koncertu interesenti aicināti izņemt
kultūras nama kasē.
Bet Svētās Annas baznīcā notiks
koncerts, kurā latviešu un lietuviešu
komponistu darbus izpildīs trompetists
Jānis Porietis un ērģelniece Ilze Reine.
Ar detalizētu Baltu vienības dienas pasākumu programmu var iepazīties 7. lpp.

