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Nomainot asfalta virskārtu,
sakārtos Uzvaras ielu
 Sintija Čepanone

Līdz 1. novembrim asfalta virskārtai jābūt
nomainītai Uzvaras ielas posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam.
Izvērtējot brauktuves
seguma kritisko stāvokli, pašvaldība lēmusi
vienlaicīgi ar Lielās ielas
rekonstrukciju sakārtot
arī šo ceļa posmu.

Foto: Ivars Veiliņš

LLU pastmarka aizceļo
uz Taivānu un Indiju
 Ritma Gaidamoviča

LLU šonedēļ zīmogota
«Latvijas pasta» universitātes 150. jubilejai veltītā
pastmarka, kurā attēlota Jelgavas pils un LLU
ģerbonis, kā arī pirmās
dienas aploksne. Jaunā
pastmarka ar nominālvērtību 40 santīmi jeb
0,57 eiro izdota 30 000
eksemplāros un šobrīd
pieejama «Latvijas pasta» nodaļās. Pateicoties
filatēlistiem, jaunā pastmarka un aploksne jau
aizceļojusi pie kolekcionāriem pasaulē.
Lai gan pēc valsts neatkarības
atgūšanas Jelgavai ir veltītas divas
pastmarkas – Jelgavas ģerbonis
un Jelgavas pils –, pirmās dienas
zīmogošana abos gadījumos notika
Rīgā. Šoreiz LLU 150 gadu jubilejai
veltītās pastmarkas pirmās dienas
zīmogošana notika Jelgavā – LLU
mājvietā Jelgavas pilī.
Mākslinieka Luda Danilāna

veidotajā pastmarkā attēlota
Jelgavas pils un LLU ģerbonis. Savukārt uz pirmās dienas aploksnes
mākslinieks attēlojis universitātes
ģerboni un devīzi «Proventus pro
patria» jeb «Tēvzemes izaugsmei».
Svinīgajā zīmogošanas pasākumā
LLU rektors Juris Skujāns atzina,
ka augstskolas 150. jubileja noteikti
ir tā vērta, lai izdotu pastmarku.
Jāpiebilst gan, ka arī pati pils šogad
svin 275. dzimšanas dienu. «Viss šis
devums paliks arī nākotnei. Mēs
dzīvojam Baltijā lielākajā pilī, kas
šogad svin 275 gadus. Tādējādi šī
pastmarka simbolizē divus svarīgus
notikumus,» tā rektors, cerot, ka
pastmarka ceļos pasaulē, sniedzot
cilvēkiem jaunu informāciju par
Jelgavu un Latviju.
«Latvijas pasta» valdes priekšsēdētājs Arnis Salnājs atzīst, ka patiesi
priecājas atbalstīt universitātes
iniciatīvu un kopīgiem spēkiem
ir sanācis labs produkts. Arī viņš
atzīmēja, ka šī pastmarka ir unikāla
ar vairākiem notikumiem – LLU jubileju, to, ka unikālais arhitektūras
piemineklis svin 275 gadus, un to,

ka šī pastmarka simbolizē akadēmisko izglītību. Sava pastmarka vēl
ir tikai Rīgas Tehniskajai universitātei. «Ceru, ka kolekcionāru vidū
pastmarka būs iecienīta un arī pati
augstskola izvēlēsies savu korespondenci sūtīt šādā noformējumā,»
tā A.Salnājs, rosinot to apsvērt arī
pilsētas pašvaldībai.
LLU rektors J.Skujāns un pilsētas mērs Andris Rāviņš bija vieni
no pirmajiem jaunās pastmarkas
zīmogotājiem.
Jau pirmajā dienā iespēju tikt pie
jaunās pastmarkas un aploksnes,
apzīmogojot to ar īpašo zīmogu,
izmantoja vairāki Latvijas filatēlisti, kuri jaunieguvumus nosūtīja
saviem draugiem kolekcionāriem
tepat Latvijā, tuvākajās kaimiņvalstīs un uz tik eksotiskām zemēm kā
Indija, Indonēzija, Taivāna. «Šie ir
svētki gan pastmarkai, gan mums.
Notikums, kas cildina valsti un nes
jaunas ziņas pasaulei,» atzīst pastmarku kolekcionārs rīdzinieks Juris
Tarvids, kurš pirmajā zīmogošanas
dienā uz dažādām pasaules valstīm
izsūtīja 25 vēstules. Viņš gan priecājas, ka Latvijā šādi svētki ir vidēji

divas reizes mēnesī, jo tas tomēr
sanāk diezgan dārgs prieks, lai
izsūtītu draugiem vēstules. Mēnesī
kungs no savas pensijas šim hobijam tērē ap 80 latu. Paša kolekcijā
J.Tarvidam ir vairāk nekā desmit
tūkstoši pastmarku no dažādām
pasaules valstīm un vairāk nekā
5000 dažādu aplokšņu. Savukārt
Ilgonis Šteinbergs nosūtīja sešas
vēstules, apzīmogojot tās ar pirmās
dienas zīmogu, tepat pa Latviju, uz
Igauniju, Vāciju un Austriju. «Šādus
svētkus jau nevar palaist garām,
tāpēc jābrauc neatkarīgi no tā, kur
tie notiek,» tā rīdzinieks, atzinīgi
novērtējot jauno LLU pastmarku
un aploksni.
Reizē ar pastmarkas zīmogošanu
Jelgavas pilī atklāta izstāde «No
lauksaimniecības nodaļas līdz universitātei», kurā apskatāma LLU
vēsture 150 gadu griezumā. Dažādi
pasākumi, kas veltīti LLU svētkiem,
notiek visas nedēļas garumā. Šodien
un rīt, 19. un 20. septembrī, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa pulkstenī pulksten 9, 12, 15,
18 un 21 skanēs starptautiskā studentu himna «Gaudeamus».

Kā stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere,
sagatavošanās darbus Uzvaras
ielas asfaltēšanai plānots sākt
pirmdien, 23. septembrī, savukārt vecā asfalta frēzēšana
plānota uz nākamās nedēļas
beigām. Saskaņā ar Jelgavas
domes izsludināto iepirkumu
«Asfaltēšanas darbi Uzvaras
ielā posmā no Lielās ielas līdz
Uzvaras parkam Jelgavas pilsētā» līgums par būvdarbiem
noslēgts ar SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»», kas
kopumā trīs pretendentu konkurencē piedāvāja zemākās dar-

bu izmaksas – līguma summa ir
116 946, 71 lats bez PVN.
Darbi saskaņā ar līgumu Uzvaras ielā jāpabeidz līdz 1. novembrim. «Ņemot vērā, ka pašlaik
pilsētā paralēli notiek Lielās ielas
rekonstrukcija, īpaši tika domāts
par satiksmes organizāciju Uzvaras ielas asfaltēšanas laikā – tā
plānota, lai Uzvaras ielā satiksme būtu ierobežota tikai daļēji,
nodrošinot transporta kustību
pa vienu brauktuves joslu, kamēr
otrā notiek remontdarbi. Tā kā
iela ir vienvirziena, būtiskām
neērtībām nevajadzētu rasties.
Tāpat tiks nodrošināta piekļūšana pie Uzvaras ielā esošajiem
objektiem,» skaidro E.Kidere, autovadītājus gan aicinot sekot līdzi
ceļa zīmēm, kas tiks uzstādītas īsi
pirms plānotajiem darbiem.
Jāuzsver, ka būvdarbu laikā
Uzvaras iela netiks rekonstruēta
– posmā līdz Uzvaras parkam tiks
nomainīta asfalta virskārta, uzklājot vienlaidus segumu, tādējādi gan jelgavniekiem, gan pilsētas
viesiem nodrošinot kvalitatīvāku
nokļūšanu līdz tirgum un arī Uzvaras parkam, kur vasaras sezonā
notiek dažādi pasākumi.

Slēgs satiksmi Dambja ielā
 Sintija Čepanone

Nākamās nedēļas sākumā satiksme pilnībā
tiks slēgta Dambja ielas
posmā no Aspazijas līdz
Atmodas ielai – šajā posmā līdztekus «Jelgavas
ūdenim», kas tur jau
pašlaik sakārto ūdenssaimniecības komunikācijas, darbu sāks arī
SIA «Fortum Jelgava».
Transporta plūsma tiks
novirzīta pa Filozofu
ielu.
Pašlaik ap 540 metru garajā Filozofu ielas posmā no Rūpniecības
līdz Kungu ielai notiek brauktuves
seguma sakārtošanas darbi – kopš
vasaras vidus tur «Jelgavas ūdens»
izbūvēja ūdenssaimniecības komunikācijas. «Darbu veicējam pēc tīklu
izbūves jānodrošina seguma sakārtošana, un šajā gadījumā «Jelgavas
ūdenim» asfalta segums jāsakārto
vietās, kur raktas tranšejas. Taču,
lai šis posms būtu noasfaltēts vienlaidus visā ielas platumā, brauktuves seguma sakārtošanas darbus,

uzklājot jaunu asfalta izlīdzinošo
kārtu un virskārtu, organizēja arī
pašvaldība,» skaidro pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Traidase. Šajā nedēļā jaunajam asfaltam
Filozofu ielā jābūt ieklātam, lai, tur
atjaunojot satiksmi, secīgi varētu
sākties darbi Dambja ielā.
Pašlaik Dambja ielā strādā SIA
«Jelgavas ūdens» un transporta
kustība, ko regulē luksofors, tiek
nodrošināta pa vienu brauktuves
pusi. «Jau nākamās nedēļas sākumā satiksme Dambja ielā no
Aspazijas līdz Atmodas ielai tiks
slēgta pilnībā, lai savu komunikāciju izbūvi paralēli varētu veikt
arī SIA «Fortum Jelgava». Un arī
šajā gadījumā pašvaldība radusi
iespēju rekonstruēt brauktuves
asfalta segumu visā ielas platumā – tas apmēram 450 metrus
garajā posmā tiks darīts pēc tam,
kad pilnībā noslēgsies rakšanas
darbi,» tā D.Traidase, norādot, ka
rakšanas darbi varētu noslēgties
oktobra vidū.
Autovadītāji aicināti sekot līdzi
izmaiņām satiksmes kustībā Filozofu un Dambja ielā.

Dz.Namnieks un V.Taņukevičs – labākie šoferi augustā
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) paziņojis
šoferus, kas ar savu
godprātīgo darbu izpelnījušies labākā JAP
autobusa vadītāja statusu augustā. Tie ir
Dzintars Namnieks un
Vladimirs Taņukevičs.

Par augusta darba rezultātiem
un izciliem darba sasniegumiem
reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos apbalvots
Dz.Namnieks, savukārt labākā JAP
autobusa vadītāja statusu Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos
ieguvis V.Taņukevičs.
«Apsveicam un novēlam noturēt
savas sasniegtās pozīcijas! Paldies
par kvalitatīvo un atbildīgo darbu!»

tā uzņēmums.
Jāatgādina, ka labāko šoferu
nominēšana JAP ievesta no šī gada
februāra, lai papildus motivētu
autobusa vadītājus un ar naudas
balvu pateiktu paldies par kvalitatīvi un atbildīgi paveikto darbu.
Nosakot labāko autobusa vadītāju,
tiek izanalizēti darba rādītāji ļoti
daudzās pozīcijās, piemēram, vai
nav saņemtas pasažieru sūdzības

par konkrēto šoferi, vai viņš paveicis
darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai nav citu pārkāpumu, vai
autobuss tehniski ir labā kārtībā.
Tāpat vērā ņemti finanšu rādītāji
un degvielas patēriņš.
Iespēja ik mēnesi kļūt par labāko
JAP autobusa vadītāju ir visiem
apmēram 80 šoferiem. Gada nogalē
uzņēmums labākos autobusu vadītājus plāno godināt īpaši.
Vladimirs Taņukevičs

Dzintars Namnieks
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«Stāt! Valsts policija!
Laidīšu dienesta suni!»
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Patruļpolicijas dienesta
inspektors Oļģerts Gorskis ar dienesta suni Bak
kopā strādā jau četrus
gadus. Pa šo laiku suns
vairākas reizes noķēris
zagļus, meklējis narkotikas un pēdas, piedalījies
bīstamu personu konvojēšanā un dažādos
pasākumos iepazinies
ar jelgavniekiem. Bak
Jelgavā ir vienīgais policijas suns.
«Pirms manis Bakītim bija cita
dienesta saimniece Rīgā, bet viņa
aizgāja dekrētā. Pirms man piedāvāja strādāt ar suni, viņš gadu bija
nodzīvojis voljerā un bija ļoti agresīvs pret citiem suņiem un kaķiem.
Bet man suņi patīk, un es piekritu
kļūt par Bakīša saimnieku,» stāsta
Oļgerts. Viņam jau bija mājās viens
suns – takšu kucīte. Sākumā viņa
Bakim bijusi ienaidniece, bet tagad
viņi ir draugi.

Atrod deviņus
gramus heroīna

Policists Oļģerts Gorskis ar dienesta suni Bak kopā strādā jau četrus gadus. Lai gan Bak darbs ir meklēt
Foto: Ivars Veiliņš
narkotikas un pēdas, viņam ļoti patīk spēlēties, dauzīties un ēst saldumus.

Bak ir dzimis 2004. gada 12.
oktobrī – viņam drīz paliks deviņi
gadi –, un strauji tuvojas viņa pensionēšanās laiks. Lai gan Oļģerts
un Bak ir pārinieki, uz darbu kopā
viņi neiet. «Bakīti ņemu līdzi tad,
kad sanāk, jo tas man ir papildpienākums, nevis pamatdarbs.
Piemēram, ja man ir nakts patruļa
vai ja kolēģi pasauc palīdzēt,» stāsta suņa saimnieks. Bak ir vācu aitu
garspalvu suns, kas Latvijā ieceļojis
no Slovēnijas un apmācīts meklēt
gan pēdas, gan narkotikas – var
teikt, ka viņš ir pārprofilējies, jo
sākumā meklēja pēdas, bet pēdējā
laikā – narkotikas. «Bakis ir mācīts
atpazīt septiņas dažādas narkotiskās vielas. Citi suņi, kad atrod,
rej, bet Bakis skrāpējas,» stāsta
Oļģerts.
Lai pilnveidotu
prasmes, viņiem
divas reizes gadā
pa divām nedēļām Rīgā, Valsts
policijas koledžas Kinoloģijas
centrā, notiek
mācības. «Viens
no pēdējiem lielākajiem Bakīša
sasniegumiem
bija heroīna atrašana. Mēs tieši
bijām mācībās,
un Rīgas kolēģi
saņēma informāciju, ka kādā dzīvoklī, iespējams,
tirgo narkotikas.
Pārmeklējām dzīvokli, bet nekā.
Tad devāmies uz
daudzdzīvokļu
mājas pagrabu
– tur Bakis atrada zemē ieraktu
sainīti ar deviņiem gramiem
heroīna,» stāsta
Oļģerts. Viņš norāda, ka suņiem
ir ļoti laba oža – viņi narkotikas
sajūt jau pa gabalu un spēj atrast
visdažādākajās vietās. Ir bijis arī
gadījums, kad Bakis nostājas pie
sienas un sāk skrāpēt, un izrādās,
ka narkotikas atrodas aiz sienas,
bet suns tās ir saodis. Vēl bija gadī-

jums, kad Oļģerta kolēģe bija mācījusi savu suni meklēt narkotikas
un ielikusi tās kurpē. Kad visi apsēdušies pie galda, Bakis nostājies
pie sievietes un sācis skrāpēt.
«Vislabāk viņam patīk kokaīns.
Ja telpas stūrī noliks trauciņu ar
kokaīnu un ielaidīs tur Baki, viņš
pat nesāks meklēt, bet pa taisno
aizies uz to stūri. Mēs paši, policisti,
esam pasmaržojuši kokaīnu, lai
pārbaudītu, kāda tam ir smarža,
bet tas nesmaržo nekā,» ar suņa
panākumiem lepojas saimnieks.
Bak ir piedalījies arī Baltijas valstu sacensībās narkotisko vielu
meklēšanā un 2007. gadā ieguvis
1. vietu.
Ir arī bijuši gadījumi, kad suns
tiek izmantots kā eksperts. Piemēram, pagājušajā gadā Jelgavā
kriminālpolicisti
kādā mašīnā bija
atraduši marihuānai līdzīgu
vielu un izsauca
Oļģertu ar Baki,
lai pārbaudītu,
vai tās tiešām ir
narkotikas. Suns
narkotikas atpazina. «Suns tiek
uzskatīts par ekspertu, un gadījumā, ja viņš uzrāda narkotikas,
nav nepieciešams
veikt ekspertīzi,»
skaidro Oļģerts.

27. septembrī no pulksten 10 līdz 14 Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknī Pētera ielā
5 notiks Atvērto durvju
diena. Tajā interesenti
varēs tikties ar policistiem, izzināt dažādu
dienestu darba specifiku, apskatīt policijā
izmantotos speciālos
un tehniskos līdzekļus. Interesenti aicināti
pieteikties iepriekš pa
tālruni 63004267 vai epastu jelena.visocka@
zemgale.vp.gov.lv.

Konvojē
noziedzniekus

Oļģerts stāsta,
ka nereti suns tiek
izmantots kā psiholoģiska rakstura ietekmēšanas
līdzeklis. «Bakis
ir mācīts, sastopoties ar agresiju,
uzbrukt bez komandas, tāpēc, ja
cilvēks ir agresīvs, suns sāk rauties
un plosīties. Ir bijis, kad dodamies
uz izsaukumu par ģimenes skandālu un, ieraugot suni, agresīvais vīrs
uzreiz nomierinās. No tāda suņa
baidās visi, arī es,» neslēpj policists.
Ja cilvēks ir miera stāvoklī, suns

viņam neuzbrūk, tikai aprej.
Tieši šī iemesla dēļ policijas
suns tiek izmantots arī personu
konvojēšanā. 2012. gadā Bak kopā
ar Oļģertu piedalījies 16 personu
konvojēšanā un, piemēram, laikā,
kad tiesā tika skatīta Jēkabpils
spēļu zāles lieta (2011. gada 25. janvāra rītā Jēkabpilī notika bruņotas
laupīšanas uzbrukums spēļu zālei
«Fēnikss», pēc kura izcēlās apšaude
un tika nogalināts policists Andris
Znotiņš, bet vēl divi citi policisti ievainoti; uzbrucēju vidū bija bijušais
specvienības «Alfa» policists, bijušie
Tukuma policisti brāļi Kristoforidi
un citi – red.), Oļģerts ar Baki patrulēja tiesas teritorijā. Tāpat viņi
piedalījās noziedzīgas grupas, kas
šī mēneša sākumā tika aizturēta
Jelgavā par izspiešanu un personas
nolaupīšanu, konvojēšanā.
Arī Oļģerts pats ir saskāries
ar Bak agresivitāti – viņam suns
uzbrucis divreiz. «Suns grib dominēt, tāpēc atkāpties nevar un
jācīnās, kamēr nolieku viņu uz
lāpstiņām un pierādu, ka es tomēr
esmu saimnieks,» tā viņš. Reizēm,
kad ciemos atnāk vīrieši, Bakis lec
virsū arī viņiem, lai pazemotu un
izrādītu savu pārākumu. Ne visi to
saprot un spēj pieņemt, gadās arī,
ka apvainojas.

Citā reizē patrulējot abi Satiksmes ielas rajonā ieraudzījuši
mašīnu ar izsistu logu. Piegājuši
klāt un sapratuši, ka tā ir apzagta,
un Oļģerts nolēmis palaist Baki pa
pēdām. Ieraudzījuši bēgam čigānu,
bet viņš ieskrējis daudzdzīvokļu
māju pagalmos un no redzesloka
pazudis. «Ejam, un pēkšņi Bakis
velk mani vārtrūmē. Jā, tur viņš
stāvēja, un pie viņa bija visas
nozagtās mantas,» tā policists,
piebilstot: «Ja nebūtu suņa, es
būtu aizskrējis taisni.»
Tā kā Bak ir policists, viņš arī
strādā 24 stundas diennaktī un
reiz naktī pamanījis zagļus, kuri
šiverēja pie blakus esošajām garāžām – tur pie sienas pieslietas
metāla konstrukcijas, un zagļi bija
tās iekārojuši. «Tonakt es nebiju
mājās. Suns, pamanījis zagļus,
sāka riet, un sieva izgāja skatīties,
kas tur ir. Pamanot zagļus, viņa
gribēja suni vēl uzpucināt, bet
neizdevās,» tā Bak saimnieks. Viņš
gan brīnās, kāpēc tā, jo suns klausot visiem. (Tiešām! Kad paskatos
uz Baki un saku «Sēdi!», viņš ie
skatās man acīs un apsēžas – red.)
Tomēr zagļi nobijās un aizbēga,
nepaspējot neko nozagt. Garāžas
īpašnieks pēc tam kā pateicību
Bakim atnesis kaulu.

Nosargā kaimiņa garāžu

Būtu izglābis dzīvību

Lai gan Bak ir, kā Oļģerts saka,
«narkomāns», viņš vairākas reizes
ir aizturējis arī zagļus. «Bijām
devušies ar Baki nakts patruļā
un ieraudzījām, ka Tehnoloģiju
vidusskolas rajonā iet divi jauni
čalīši. Ieraugot policijas mašīnu,
viņi sāka bēgt. Izlēcām no mašīnas
un divreiz bļāvu: «Stāt! Valsts policija! Laidīšu dienesta suni! Svešs!»
Vairāk to daru suņa, nevis cilvēku
dēļ, jo tā viņam ir komanda. Tad
palaidu Baki pakaļ. Viņš pieskrēja
blakus vienam, divreiz uzrēja, bet
tad aiz kedas parāva un nogāza
zemē. Es uzreiz suni norāvu nost
un palaidu pa pēdām otram. Kad
Bakis bija viņam klāt, viņš gribēja
aizsargāties un izšāva roku, bet
suns to uztvēra kā komandu.
Bakis nodomāja: «Ir! Roka!» un
tajā ieķērās,» stāsta Oļģerts. Izrādījies, ka puiši netālu bija apzaguši
mašīnas.

O.Gorskis uzskata, ka apmācītie
suņi gandrīz vienmēr nekļūdīgi
atrod mērķi un, laikus iesaistot
suni izmeklēšanā, 50 procentus
zādzību varētu atklāt «uz karstām
pēdām». Bet svarīgi ir, lai suns
tiktu iesaistīts pēc iespējas ātrāk,
kamēr pēdas vēl ir svaigas un notikuma vieta nav izstaigāta. Viņš
stāsta, ka suns pēdas var saost 12
stundas, bet asfalts šajā ziņā ir
«vissarežģītākais». Runājot par to,
ka atliek pārbrist pāri kādai upītei,
un suns pēdas pazaudēs, Oļģerts
nosaka: «Mēs vienmēr pārmeklējam abas puses: šķērso ceļu,
meklējam abos virzienos, upi – tas
pats. Cik tad ilgi pa to upi bridīs?
Kaut kur jau krastā jāizkāpj.» Bijis
arī gadījums, kas spilgti pierāda,
cik suņa oža ir stipra: Oļģerts ar
Baki kārtējo reizi bija devušies uz
mācībām Rīgā un pirms viņiem
telpās bija trenējusies specvienība
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Bak darbi
2012. gadā
• 16 personu konvojēšana
• 11 preventīvie pasākumi
• 12 meklēšanas
«Alfa»; telpā bija izpūsta asaru
gāze, un policisti tajā nevarēja
ieiet, bet suņi brīvi skraidīja un
pat nešķaudīja.
Viņu kaitina, ja Baki salīdzina
ar slaveno Vācijas seriāla zvaigzni
komisāru Reksi. «Bieži nākas
dzirdēt jautājumu: vai Bakis var tā
kā komisārs Reksis izskriet cauri
visai Berlīnei un uzriet pareizajām
durvīm? Tas ir ļoti sarežģīti, arī pilsētā naktī meklēt ir ļoti sarežģīti.
Latvijā ir tikai viens suns, kurš pilsētā naktī varētu aiziet pa pēdām,»
tā Oļģerts. Tāpat realitātē sunim
netiek pie deguna bāztas lietas, pēc
kurām tiek meklētas pēdas. «Man
reiz kolēģis no Auces stāstīja, ka
pirmo reizi dzīvē redzējis, kā suns
saviebjas – vajadzēja, lai viņš meklē
pēdas, un «stimulam» viņam pie
deguna piebāza iespējamā noziedznieka zeķi,» tā Oļģerts.
Policists ir pārliecināts, ka vislielākā problēma darbā ar policijas
suni ir kolēģu nezināšana un
neuzticēšanās. Viņaprāt, policisti
būtu vairāk jāizglīto par to, ko
suns spēj izdarīt un kā to pielietot
policijas darbā. Arī viņi vairākkārt
ir saskārušies ar to, ka Bakim
nenotic. «Laikā, kad Bakim vēl
bija iepriekšējā saimniece, Rīgā
bija notikusi gāzes eksplozija un
sabrukusi daudzdzīvokļu māja.
Bakis uzrādīja gruvešos vietu, kur
ir cilvēks, bet viņam nenoticēja.
Kad pēc pāris dienām sāka rakt,
tur tiešām atrada cilvēku, bet bija
jau par vēlu...» stāsta Oļģerts.

Garšo bites

Oļģerts stāsta, ka Bakim ļoti
garšo saldumi – īpaši cepumi ar
karameļu pildījumu, šokolāde
– un bites (pāris kukaiņus Bakis
noķēra un apēda arī šīs intervijas
laikā – red.). Bakim Valsts policija
piešķir uzturnaudu 1,60 dienā
– par šo naudu Oļģerts iegādājas
proteīniem un taukiem bagātu
barību. Suņa diennakts deva ir
500 grami, un Oļģerts novērojis, ka
tas ir pietiekami. «Pirms došanās
uzdevumā suni nevar barot, jo tad
viņam negribēsies strādāt. Suņi arī
tiek mācīti pēc principa: ja izpildi
uzdevumu, balvā saņem konservu,» stāsta saimnieks. Reizēm,
kad Baki gribas palutināt, Oļģerts
sajauc biezpienu ar divām olām.
Policijas sunim patīk arī spēlēties un dauzīties – viņa mīļākā
rotaļlieta ir bumbiņa.

Interesē pensija

Pagājušajā ziemā Bakis piedzīvoja lūzumpunktu un viņam bija
ļoti smagas veselības problēmas.
Pēc šī gadījuma Oļģerts arvien
biežāk novērojis, ka Bakis ātri piekūst un reizēm apjūk. Kad Bakis
vairs nespēs strādāt, tā kā suns ir
Valsts policijas īpašums, oficiālajā
izdevumā«Latvijas Vēstnesis» jāpublicē paziņojums, ka suns ir pensionējies un meklē saimnieku. «Ir
bijuši gadījumi, kad zvana cilvēki
un prasa, cik sunim maksā pensiju,
bet neko jau nemaksā – tā ir tikai
tāda birokrātija,» tā Oļģerts. Viņš
ar Baki ir gatavs palikt līdz viņa
pēdējai dzīves dienai.
Tāpat viņš vēlētos strādāt ar jaunu suni. Kā savu jauno pārinieku
Oļģerts gribētu redzēt beļģu aitu
suni jeb malinuā, jo tam ir raksturs
un viņš ir niknāks. «Es gribētu,
lai jaunais suns specializētos tikai
pēdu meklēšanā, jo tas vairāk
sasaucas arī ar manu tiešo darbu,
jo tieši mēs, patruļnieki, parasti
esam pirmie nozieguma vietā,»
tā Oļģerts.

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt, ir
neveselīga pārtika?
Irina, bezdarbniece:
– Čipsi, saldumi, hamburgeri. Visi
tā sauktie
ātrie ēdieni,
pusfabrikāti, kurus var pagatavot, uzsildot mikroviļņu krāsnī.
Protams, mana attieksme pret
šādu pārtiku ir negatīva, taču
gadās, ka arī mūsu mājās kaut
kas neveselīgs tiek apēsts.
Tiesa, tagad mēģinām no tā
atradināties, jo bērns sāka iet
skolā – tur cenšas nodrošināt,
lai skolēni ēstu veselīgi. Līdz ar
to arī mājās sekojam līdzi, lai
uzturs būtu veselīgs.
Oskars, students:
– Protams,
viss, kas
nopērkams
ātrās ēdināšanas restorānos. Tie paši čipsi, kokakola.
Lai gan apzinos, ka tas ir neveselīgi, šādu pārtiku tomēr ēdu.
Pa kādam burgeram mēnesī
noteikti tiek apēsts, vismaz
reizi nedēļā arī nopērku čipsus. Uzskatu: ja tas nav lielos
daudzumos, nekas ļauns jau
nenotiks.
Vera, ārsta
palīdze:
– Kafija, kola,
čipsi, frī kartupeļi. Taču
diemžēl man
šie visi produkti ļoti garšo un ikdienā
tos bieži ēdu. Vismaz trīs reizes nedēļā izēdu čipsu paku.
Vienkārši garšo, tāpēc nespēju
atturēties.
Inga, strādā
ārzemēs:
– Visi produkti, kuru
sastāvā ir E
vielas. Piemēram, saldumi, kuros to ir ļoti daudz.
Saldumi noteikti nav īsti veselīgi, bet cepumus, bulciņas vai
ko citu es no rītiem atļaujos
apēst, jo tas dod enerģiju. Taču
es neēdu burgerus, čipsus,
kas, manuprāt, ir vēl kaitīgāka
pārtika. Enerģija taču kaut kā
jādabū, un saldumi to dod.
Jānis, komunālās saimniecības vadītājs:
– Neveselīga
pārtika noteikti ir gaļas
izstrādājumi, piemēram, desas,
kuros ir daudz E vielu. Tagad
ES arī uzskata, ka neveselīgas
ir kūpinātas zivis, jo par daudz
dūmotas. Bet mūsu senči taču
kūpināja zivtiņas ar alkšņu malku
un gardi ēda, nedomājot par to,
cik tas ir veselīgi vai nav. Tagad,
redz, tas skaitās neveselīgi.
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Mācības pilsētā šogad
sākuši 8043 skolēni
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvaldes apkopotie dati
liecina, ka mācības
Jelgavas vispārizglītojošajās skolās šogad
sākuši 6560 skolēni,
bet profesionālajās
– 1483 audzēkņi. Pārvaldes vadītāja Gunta
Auza atzīst, ka skolēnu
skaits kopumā pilsētā
ir stabils un salīdzinājumā ar pagājušo gadu
vispārizglītojošajās
skolās tas sarucis tikai
par 22 skolēniem. Taču
tajā pašā laikā ir dažas
skolas, kurās skolēnu
kļuvis nedaudz vairāk,
piemēram, 2. pamatskola, 4. vidusskola
un Tehnoloģiju vidusskola.
Valsts izglītības informatizācijas sistēmā izglītības iestāžu
apkopotie dati liecina, ka 2. septembrī mācības Jelgavas skolās
sākuši 6560 skolēni, kas ir par
22 mazāk nekā pagājušajā mācību gadā. Šeit nav iekļauti bērni,
kuri skolās apmeklē pirmsskolas
sagatavošanas grupas. «Dati
apliecina, ka skolēnu skaits
ir stabils, un, skatoties bērnu
skaita rādītājus pilsētā, domāju,
tuvākajos gados tāds arī saglabāsies. 22 skolēni mazāk nekā
pērn – tas neliecina par būtisku
skolēnu skaita samazināšanos.
Turklāt par 11 skolēniem mazāk
ir skolās, kas īsteno speciālās
izglītības programmas, un šajās
skolās uzņemšana notiek visa
mācību gada garumā. Medicīniski pedagoģiskā komisija šobrīd
aktīvi turpina izvērtēt pieteikumus, līdz ar to vēl ir iespējamas
izmaiņas,» stāsta G.Auza.
Lielākais skolēnu skaits pašlaik ir 4. vidusskolā, kur mācās
922 skolēni, un šajā mācību
gadā tas audzis par 24 bērniem.
Nākamā lielākā skola pilsētā pēc
skolēnu skaita ir 4. sākumskola
ar 913 skolēniem, tiesa, šajā

skolā audzēkņu skaits ir sarucis
par 34 bērniem. Trešais lielākais
skolēnu skaits ir Jelgavas Valsts
ģimnāzijā – 665 –, lai gan arī šajā
skolā tas ir samazinājies par
16 skolēniem salīdzinājumā ar
iepriekšējo mācību gadu.
G.Auza stāsta, ka būtiskāk
skolēnu skaita samazinājumu
izjūt Jelgavas 5. vidusskola, kur
šogad tas sarucis par 55 audzēkņiem, jo mazāk skolēnu uzņemts
1. un 10. klasē, tāpat ievērojams
samazinājums – mīnus 52 skolēni – ir 3. sākumskolā, kur šobrīd
skolojas 670 bērni. «Skolēnu
skaita samazinājumam sākumskolās ir divi faktori. Zinām,
ka 3. sākumskolā ievērojama
daļa skolēnu kopā ar vecākiem
pārcēlās uz dzīvi ārzemēs un
izglītosies tur, tāpat samazināšanos veicināja tas, ka Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola šajā
mācību gadā uzņēma 1. klasi.
3. un 4. sākumskolā kopā bērnu
skaits samazinājies par 86 skolēniem, turpretim Tehnoloģiju
vidusskolā tas audzis par 57,»
stāsta G.Auza, piebilstot, ka par
14 skolēniem vairāk šajā gadā
mācās Jelgavas 2. pamatskolā.
Savukārt profesionālajās izglītības iestādēs šobrīd mācās
1483 audzēkņi, no tiem Jelgavas Amatu vidusskolā – 508,
Jelgavas tehnikumā – 918. Te
gan iekļauti arī audzēkņi, kas
profesiju apgūst ieslodzījuma
vietās. Savukārt Jelgavas Mūzikas vidusskolā izglītojas 57
audzēkņi, kas ir par četriem
vairāk nekā pērn. Diemžēl
Amatu vidusskolā un Jelgavas
tehnikumā audzēkņu skaits ir
samazinājies attiecīgi par 95 un
24 izglītojamajiem. G.Auza atzīmē, ka Amatu vidusskolā pēc pamatizglītības iegūšanas mācības
1. kursā uzsākuši 113 jaunieši,
bet šogad nokomplektētas arī
četras grupas, kurās mācības
Amatu vidusskolā ar Eiropas
Sociālā fonda atbalstu uzsāk 64
audzēkņi, kuri ieguvuši vidējo
izglītību. Viņi apgūst viesmīļa,
friziera, vizāžista vai CNC darb
galdu iestatītāja profesiju.

 Sintija Čepanone

Kopš vakardienas viesnīcas «Jelgava» stāvlaukumam piekļuve
nodrošināta no Lielās
ielas – īstenojot Čakstes bulvāra rekonstrukcijas 2. kārtu, posmā līdz iebrauktuvei uz
stāvlaukumu izbūvēti
inženierkomunikāciju
tīkli, ielu apmales un
jau uzbērta šķembu
kārta. Bruģi šajā posmā
plānots ieklāt vēlāk.
«Pašlaik noslēgušies pamatdarbi brauktuvei Čakstes bulvāra
posmā no Lielās ielas līdz iebrauktuvei uz viesnīcas «Jelgava»
stāvlaukumu, līdz ar to viesnīcas
apmeklētāji savu automašīnu tur
var novietot, iebraucot no Lielās
ielas. Tiesa, tā kā arī Čakstes
bulvāra turpinājumā līdz pat
tirgum tiks ieklāts bruģis un
šie darbi noritēs vēlāk, pašlaik
brauktuves segums ir šķembas,»
stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu
vadītāja Daina Traidase.
Viņa skaidro, ka šajā Čakstes
bulvāra posmā šobrīd veikti pamatdarbi – nostiprinātas Driksas
nogāzes, brauktuvei izbūvēta

16 jaunieši profesiju
apgūs «Amo Plant»

Noslēgtais līgums
starp Jelgavas tehnikumu, audzēkņiem un
«Amo Plant» paredz,
ka līdz decembrim
sešpadsmit 17 – 25
gadus vecie puiši apgūs autobūves teoriju
Jelgavas tehnikumā,
bet no nākamā gada
janvāra līdz jūnijam
viņi praktizēsies «Amo
Plant» rūpnīcā.
 Ritma Gaidamoviča

16 jaunieši šomēnes sākuši mācības jaunajā Jelgavas tehnikuma duālās
izglītības programmā, lai
mācību gada laikā iegūtu
autoatslēdznieka kvalifikāciju. Jaunā programma
paredz, ka teoriju puiši
apgūs tehnikumā, bet
praktiskās iemaņas – uzņēmumā «Amo Plant».
Šobrīd sākušās teorētiskās mācības, bet praktiskās rūpnīcā būs janvārī.
Paši jaunieši uzsver, ka šī
ir laba iespēja salīdzinoši
īsā laikā iegūt profesiju,
turklāt labi mācīties noteikti motivēšot darba
iespējas «Amo Plant» un
stipendija, kas ir līdz 80
latiem mēnesī.

«Trīs gadus nostrādāju Anglijā
par viesmīli, taču mani «vilka»
atpakaļ uz mājām, tāpēc atgriezos.
Esmu beidzis tikai 9. klases un,
uzzinot par šo iespēju – gada laikā
iegūt autoatslēdznieka kvalifikāciju
–, nolēmu: ir jāmācās. Tas ir tikai
gads, turklāt izglītības dokumentam tomēr ir nozīme. Lielākais pluss
drenējošā kārta, ieklāta šķembu
ir tas, ka praktiskās mācības notiks
kārta, tāpat izbūvētas ielu aptieši uzņēmumā – tas nozīmē,
males un izveidots stāvlaukums
pie viesnīcas, kur atrodas Valsts
ieņēmumu dienests. Šajā posmā
izbūvētas arī visas nepieciešamās
inženierkomunikācijas, līdz ar to
atliek uzstādīt vien apgaismo-  Ritma Gaidamoviča
juma laternas un ieklāt bruģi,
Biedrība «Jelgavas naskaidro D.Traidase.
cionālo kultūras biedTā kā posmā no Lielās ielas
rību asociācija» gaida
līdz iebrauktuvei uz viesnīcas
pieteikumus no 25
stāvlaukumu jau ieklātas šķem– 60 gadus veciem jelbas un nodrošināta satiksmes
gavniekiem, kuri vēlas
kustība, darbi Čakstes bulvārī
piedalīties bezmaksas
var turpināties no tirgus puses.
sagatavošanas kursos,
«Būtiski, ka tādējādi Čakstes
lai pēc tam kārtotu nabulvāra posmā no Ausekļa ielas
turalizācijas eksāmenu.
līdz iebrauktuvei uz viesnīcas
Pirmā nodarbība – jau
stāvlaukumu aizliegta kā trans30. septembrī pulksten
porta, tā gājēju kustība. Darbu
17.30 Sabiedrības integzonā transporta līdzekļiem aizrācijas pārvaldes (SIP)
liegts apstāties Čakstes bulvārī
telpās Sarmas ielā 4.
abās brauktuves pusēs, tāpēc
Turpmāk, līdz pat gada
Lielajā ielā labajā malējā joslā
beigām, mācības notiks
virzienā no Čakstes bulvāra līdz
katru pirmdienu un trešUzvaras ielas krustojumam
dienu no pulksten 17.30
izveidota stāvvieta gan autobulīdz 19.
siem, gan vieglajām automašīnām ar stāvēšanas ilgumu viena
Biedrība «Jelgavas nacionālo
stunda,» piebilst «Pilsētsaimniecības» vecākā projektu vadītāja. kultūras biedrību asociācija» uzsāJāpiebilst, ka Čakstes bulvāra kusi projektu «Vienoti Jelgavai»,
rekonstrukcijas 2. kārtai – posmā kurā ar dažādām aktivitātēm tiks
no Lielās līdz Ausekļa ielai – jā- veicināta jelgavnieku izpratne par
pilsonisko līdzdalību, valsts valodas
noslēdzas 1. novembrī.

Pie viesnīcas var
piebraukt no Lielās ielas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Ivars Veiliņš
ka šeit tiešām apgūšu zināšanas,
kādas nepieciešamas darbā,» par
savu izvēli un ieguvumiem stāsta
Rinalds Bauze. Puisis nenoliedz,
ka motivācija bijusi arī stipendija, jo
mācību laikā ir iespēja katru mēnesi
no Eiropas Sociālā fonda saņemt
līdz 80 latiem par labām sekmēm.
Līdzīgās domās ir arī jelgavnieks
Toms Balodis. Viņš iepriekšējā gadā
beidza vidusskolu, gadu atpūtās
un pastrādāja, bet tagad nolēmis
atkal mācīties. «Ja tas ir par brīvu
– kāpēc gan neizmantot?! Jācenšas,
jāpierāda sevi, un viss būs kārtībā.
Man patīk jaunie «Amo Plant» autobusi – labprāt gribētu piedalīties
to būvēšanā,» tā Toms, uzsverot,
ka saredz vairākus ieguvumus:
jāmācās tikai viens mācību gads,
par to maksā stipendiju un vēl ir
iespēja uzreiz iegūt darbu, ja vien
sevi labi pierādi.
Jelgavas tehnikums un rūpnīca
«Amo Plant» ir vieni no pirmajiem
Latvijā, kas uzsāk speciālistu sagatavošanu pēc jauna profesionālās
izglītības modeļa – uz darba praksi
balstītu mācību ieviešanu. Tieši
praksē ir vieglāk apgūt darba tirgū
nepieciešamās prasmes un kompetences, kā arī teorētiskās zināšanas.
Īstenojot šādu mācību modeli, uzņēmums var sagatavot darbiniekus
atbilstoši savām vajadzībām.
«Amo Plant» vadītājs Aleksejs

Maslovs, parakstot līgumu starp
uzņēmumu, skolu un audzēkņiem,
atzīmēja, ka šis ir tikai sadarbības
sākums un ir daudz ideju, ko kopā
ar izglītības iestādēm realizēt perspektīvā. Viņš atzina, ka šodien
daudz tiek runāts par jaunajiem
speciālistiem un viņu sagatavotību
darba tirgum. Viņaprāt, šis ir veiksmīgs modelis, kā uzņēmumam
nodrošināties ar jauno kalvi. «Ļoti
atbalstām šo tehnikuma iniciatīvu,
ko novērtē arī pilsētas vadība. Ceru,
ka mums izdosies izaudzināt labus
speciālistus un iesāktais šajā jomā
turpināsies,» tā vadītājs.
Līdz decembrim sešpadsmit 17
– 25 gadus vecie puiši apgūs autobūves teoriju Jelgavas tehnikumā,
bet no nākamā gada janvāra līdz
jūnijam viņi praktizēsies «Amo
Plant» rūpnīcā. «Ceram, ka prakses
noslēdzošajā daļā jaunieši jau būs
pilnībā sagatavoti darbam konkrētos montāžas posteņos un kļūs par
pilntiesīgiem mūsu kolektīva locekļiem,» uzsver uzņēmuma komunikācijas direktors Igors Graurs.
Jāpiebilst, ka sekmīgākie audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda
stipendiju līdz 80 latiem mēnesī,
bet uzņēmums centīgākajiem par
kvalitatīvi izpildītu darbu praksē
maksās algu. Tāpat audzēkņi, kuri
sevi pierādīs vislabāk, saņems darba
piedāvājumu no «Amo Plant».

Piedāvā bez maksas sagatavoties
naturalizācijas eksāmenam
apguvi un naturalizācijas procesu.
«Nepilsoņu interese par Latvijas
pilsonības iegūšanu pēdējā laikā ir
salīdzinoši neliela, jo cilvēki baidās
no pārbaudījumiem. Tieši tāpēc ar
projekta palīdzību esam nolēmuši
ieviest daudz jaunu aktivitāšu, kas
mazinātu bailes no nezināmā,»
atzīst projekta koordinatore Žanna
Novaša. Viena no veicinošajām
aktivitātēm ir bezmaksas kursi,
kuros piedalīties aicināti nepilsoņi
jelgavnieki vecumā no 25 līdz 60 gadiem. «Iespēja apmeklēt bezmaksas
kursus būs 34 cilvēkiem, taču mēs
veiksim stingru atlasi, izvēloties
tos jelgavniekus, kuri patiešām
vēlas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē nokārtot eksāmenu un
iegūt Latvijas pilsonību,» stāsta
Ž.Novaša. Viņa atzīst, ka šogad mācībās, gatavojoties naturalizācijai,
ieviesti jauninājumi. Viens no tiem
– Jelgavā tiks izveidots interaktīvs
simulācijas eksāmena tests e-vidē,
ar kura palīdzību dalībnieki varēs
trenēties eksāmenam. Tajā iekļauti
Latvijas vēstures un Satversmes
pamatjautājumi. «Praktiskā ziņā

tas būs kaut kas līdzīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas testam, lai
iegūtu autovadītāja apliecību. Mūsu
mērķis ir sekmēt materiālu apguvi
un mazināt psiholoģisko barjeru,
lai cilvēki zinātu, ko eksāmenā sagaidīt, jo līdz šim bijuši gadījumi, ka
kursus cilvēks apmeklē, taču visbiežāk baiļu dēļ gala eksāmens netiek
nokārtots,» skaidro Ž.Novaša.
Mācībām interesenti var pieteikties līdz 26. septembrim pa tālruni
63005467, 27839914. Kursus plānots sākt 30. septembrī pulksten
17.30, bet nodarbības turpmāk
notiks pirmdienās un trešdienās no
pulksten 17.30 līdz 19.
Projekta gaitā jelgavnieki tiks aicināti piedalīties arī citās aktivitātēs
– tiks rīkots konkurss par labāko
saukli/ideju sabiedrības saliedēšanai, interaktīvs pasākums un spēļu
cikls jauniešiem par vēsturiskiem
notikumiem «Nevis šķeļ, bet vieno»
un paneļdiskusija ieteikumu izstrādei. Tiks izveidota arī bilingvāla
brošūra «Mēs meklējam kopīgo!»,
būs arī saliedējošas orientēšanās
sacensības ģimenēm pa Jelgavu.
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Īsi
 Jelgavas jaunsargi aicina savai
komandai pievienoties jaunus
dalībniekus. Jaunsargu nodarbības
notiek Dambja ielā 22 (Zemessardzes 52. kājnieku bataljona
teritorijā) pirmdienās, trešdienās,
ceturtdienās un piektdienās no
pulksten 15.30. Jaunsargu instruktore Daina Kleinberga uzsver
ieguvumus, darbojoties jaunsargu
kustībā: jauni draugi, aiziešana no
ikdienas garlaicības, uzvaras – arī pār
sevi, nostiprināta veselība, sportiska
stāja, spēju pārbaude, aizraujoši
piedzīvojumi, rosinājums mācībām,
dienests Nacionālajos bruņotajos
spēkos, zināšanas un prasmes turpmākajā dzīvē. «Esi kopā ar mums un
tu iegūsi pieredzi,» tā instruktore. Tālrunis sīkākai informācijai – 26165859.
Drīzumā viss nepieciešamais sīkāk arī
Jelgavas jaunsargu mājas lapā www.
jelgavasjaunsargi.lv.
 No 23. līdz 27. septembrim turpināsies pilsētas ūdensvada tīklu
profilaktiskā skalošana, informē
SIA «Jelgavas ūdens». Nākamnedēļ
tā noritēs Meiju ceļā, Atmodas, Satiksmes, Vasaras, Traktoristu, Linu,
Pulkveža Brieža, Svētes, Filozofu,
Mārtiņa, Augstkalnes, Jēkaba, Pavasara, Skolas, Dārza, Viestura un Māras
ielā. Skalošanas laikā ūdensvada
tīklā iespējama ūdens saduļķošanās
arī piegulošajās ielās, taču tas nav
kaitīgs cilvēku veselībai. «Jelgavas
ūdens» atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
 Nākampiektdien, 27. septembrī,
VUGD Jelgavas daļā notiks Atvērto
durvju diena. No pulksten 8.30 līdz
16.30 interesentiem būs iespēja apskatīt VUGD Jelgavas daļu. Ugunsdzēsēji glābēji parādīs savu depo un
tehniku, ar kuru ikdienā tiek dzēsti
ugunsgrēki un veikti glābšanas darbi,
pastāstīs par ugunsdzēsēja glābēja
profesiju, kā arī par to, kas ikvienam
ir jāievēro, lai neizceltos ugunsgrēks
un nebūtu nepieciešama glābēju palīdzība. Tāpat Jelgavas ugunsdzēsēji
parādīs jaunāko iegādāto tehniku.
Lielākām apmeklētāju grupām ir
jāpiesakās, zvanot Jelgavas daļas
komandiera pienākumu izpildītājam Aleksandram Koržeņevskim pa
tālruni 63069200 vai 22038025.
 Jelgavas Latviešu biedrība 11.
oktobrī pulksten 16 aicina biedrus
uz pilnsapulci. Tās laikā paredzēta
tikšanās un saruna ar Eiropas Parlamenta deputāti profesori Inesi
Vaideri. Aicināti visi Jelgavas Latviešu
biedrības biedri, informē biedrības
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs.
 Trešdien, 25. septembrī, pulksten 18 Jelgavas 3. sākumskolā
Uzvaras ielā 10 notiks SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) apsaimniekoto māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu
(māju vecāko) kopsapulce. Uz
tikšanos aicināti ierasties visu JNĪP
apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju
pārstāvji, lai kopīgi risinātu dzīvokļu
īpašniekiem aktuālus jautājumus. Tuvojoties jaunajai apkures sezonai,
viens no galvenajiem kopsapulcē
aplūkojamajiem jautājumiem būs
saistīts tieši ar apkures sezonas
uzsākšanu. JNĪP uz kopsapulci uzaicinājusi SIA «Fortum Jelgava» pārstāvjus, lai māju vecākajiem nodrošinātu
iespēju nepastarpināti uzzināt par
siltumapgādes uzņēmuma novitātēm un aktivitātēm, uzsākot jauno
apkures sezonu. Tāpat tiks runāts
par darbu ar parādniekiem. JNĪP
nodrošinās iespēju iepazīties ar parādu piedziņas firmas UAB «Gelvora»
piedāvājumu, kā arī māju vecākie
varēs saņemt atbildes uz dažādiem
jautājumiem.
 23., 25. un 30. septembrī tiks
mainīts vilcienu kustības saraksts
maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga. 23.
septembrī vilciens Jelgava (pulksten 12.05)–Rīga (12.56) posmā
Jelgava–Olaine nekursēs, bet izbrauks no Olaines stacijas atbilstoši
sarakstam pulksten 12.30. Tāpat
šajā dienā vilciens Rīga (pulksten
11)–Jelgava (11.49) kursēs tikai līdz
Olainei. Sīkāka informācija – pv.lv.

Ritma Gaidamoviča
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

projekti

Jelgavā dzīvo cilvēki darītāji – par to pārliecināta «Latvijas mobilā telefona» (LMT) biznesa
klientu centra «Jelgava» vadītāja Agnese Lūkina. Tieši ar LMT finansiālu atbalstu vairākiem jelgavniekiem šogad ir iespēja realizēt sen izlolotas idejas, kas uzlabos pilsētnieku dzīvi. «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka pavasarī LMT kopā ar Jelgavas pašvaldību izsludināja konkursu «LMT
Jelgavai», kurā jelgavnieki tika aicināti iesniegt savas ieceres, lai saņemtu finansiālu atbalstu
līdz 3000 latiem ideju īstenošanai. Naudu – kopumā 7000 latu – saņēma četri projekti, turklāt

Ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris

jelgavnieku atbalstīti, jo uzvarētāji tika noteikti interneta balsojumā. Rezultātā LMT naudu piešķīra skeitparka uzlabošanai pie Jelgavas Ledus halles, Jelgavas dziesmas «Satiksimies Jelgavā!»
video uzņemšanai kopā ar Jelgavas popkori, volejbola laukuma izveidei «Lediņos» un suņu
pastaigu laukuma «Dod ķepu» ierīkošanai. Ir projekts, kuram jau pielikts punkts, projekts, kas
tūlīt piedzīvos pirmizrādi, un projekts, kas vēl ir izstrādes procesā. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis»
iepazīstina ar to, cik tālu tikuši projektu īstenotāji un kādu labumu gūs jelgavnieki.

Jelgavas dziesmai jauns videoklips;
pirmizrāde 26. septembrī

Pēc nedēļas, 26. septembrī,
pulksten 18 jelgavnieki kultūras namā varēs novērtēt jaunu
pilsētas dziesmas «Satiksimies
Jelgavā!» videoklipu, kas tapis
šovasar, piedaloties ap 100
jelgavnieku. Būtiski, ka jauns
būs ne tikai videoklips, bet arī
dziesmas skanējums. Ieeja pasākumā – bez maksas.
Novērtēt jauno videoklipu uz lielā ekrāna
tā pirmizrādē kultūras namā gaidīts ikviens
jelgavnieks. Jāteic, ka šie būs īpaši svētki,
kuros varēs arī dzirdēt klipa dalībnieku
– Jelgavas popkora un grupas «Tirkizband»

– koncertu. Būšot arī pārsteigumi.
Klipa režisors un autors ir bijušais
jelgavnieks Ritvars Bluka, kurš veidojis
videoklipa koncepciju. «Es jau kādu laiku
dzīvoju Rīgā, taču sirdī esmu jelgavnieks.
Kad piekritu, domāju – ar ko man saistās
Jelgava? Mana ideja ir dziesmas laikā kadros parādīt pilsētas dzīvi. Esmu to iedalījis
tādos kā četros blokos – kultūra un māksla,
sports, tūrisms un, protams, ražošana. Ar to
man saistās mana pilsēta,» stāsta Ritvars.
Klipa filmēšanā kopumā iesaistīti ap 100
jelgavnieku. Galvenie varoņi, protams, ir
Jelgavas popkora jaunieši, kuri šobrīd tāpat kā visi gaida, kāds būs iznākums. Paši
jaunieši atzīst, ka filmēšanas process bijis

«Lediņu» pludmales volejbola
laukumā jau notikusi pirmā spēle
«Lediņos» ar LMT atbalstu tapis
pludmales volejbola laukums,
kurā jau aizvadīta pirmā spēle. Jelgavnieki jaunā laukuma iespējas
varēs novērtēt nākamgad.

Vasaras nometnes teritorijā
«Lediņi» ar spēli starp Jelgavas
domes un «Jundas» komandu
atklāts pludmales volejbola
laukums. Abas komandas laukumu novērtēja atzinīgi, spriežot, ka šis ir lielisks ieguvums
Jelgavai. Tiesa, tā pa īstam
izbaudīt tā kvalitāti jelgavnieki
varēs nākamajā pavasarī.
Pludmales volejbola laukums «Lediņos»
izveidots ar LMT finansiālu atbalstu. Sava
projekta realizācijai – pludmales volejbola
laukuma izbūvei «Lediņos» – «Junda» saņēma 1000 latus. Vasaras izskaņā «Lediņos»
izbūvēts pludmales volejbola laukums, kurā
jau aizvadīta pirmā spēle. Tiesa, ar LMT
1000 latiem bija par maz, lai izveidotu patiešām kvalitatīvu laukumu, tāpēc, domājot
par laukuma ilgdzīvošanu, «Junda» ieguldījusi arī savus līdzekļus – vēl 1000 latus.
«Jundas» direktores vietnieks Māris
Kalniņš stāsta, ka volejbolu «Lediņos»
varēja spēlēt arī līdz šim – bija uzstādīti
divi stabi un tīkls, taču laukuma segums
nebija īsti piemērots sportošanai. «Tagad
esam tikuši pie normām un noteikumiem
atbilstoša pludmales volejbola laukuma,»
tā M.Kalniņš, piebilstot: lai gan no malas
varbūt arī šķiet – kas tad te ir, daži smilšu
maisi izbērti –, patiesībā viss esot ļoti nopietni. «Kad sāc tajā visā iedziļināties, lietai
pieķeries nopietni, tālab arī nepaļāvāmies

uz lētāko variantu – viss tika darīts pamatīgi: izrakta septiņdesmit centimetrus dziļa
bedre, kurā ieklāts ģeotekstils, divdesmit
centimetru šķembu kārta, kas kalpos kā
drenāža, lai notecētu lietus ūdens, un kādi
50 centimetri atbilstoša smilts klājuma.
Tāpat ierakti profesionāli stabi tīklam, lai
varētu regulēt tīkla augstumu, to pielāgojot
spēlētāju augumiem. Droši varu teikt, ka
šis ir viens no labākajiem volejbola laukumiem Jelgavā, kas noderēs ne tikai mūsu
«jundēniem» un «Lediņu» nometnes dalībniekiem, bet arī citiem, ja vien būs vēlēšanās
spēlēt pludmales volejbolu,» tā M.Kalniņš.
«Jundas» noteikumi paredz, ka pludmales
volejbola laukumu, saskaņojot ar centra
vadību, pēc «Jundas» cenrāža spēlēm varēs
izmantot arī jelgavnieki.
Pirmā spēle – Jelgavas dome pret «Jundu» – uz jaunā laukuma jau notika laukuma
atklāšanas dienā. Jelgavas domi pārstāvēja
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
speciālisti Krišjānis Dzalbe, Sandis Liepa un
pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes
galvenais speciālists Renārs Urtāns, savukārt pretiniekos stājās «Jundas» pedagogi
– M.Kalniņš, Mārtiņš Dzerkalis un Vēsma
Cielava. Kaut arī spēlē pirmos punktus,
diezgan ātri izvirzoties vadībā, guva domes
puiši, pirmajā setā uzvaras laurus ar 23:21
tomēr plūca «Jundas» spēlētāji, taču otrajā
setā domes pārstāvji nepadevās un uzvarēja
setu ar 21:19. Rezultātā uzvarēja draudzība,
jo galvenais jau bija iemēģināt laukumu.

interesants un nogurdinošs vienlaikus. Kā
nu ne, ja vairāk nekā desmit reižu braukts
ar riteņiem ap Jāņa Čakstes pieminekli, lai
uzfilmētu tikai vienu 20 sekunžu kadru, vai
neskaitāmas reizes iets pāri Mītavas tiltam,
lai tikai labs kadrs būtu no visām trim
filmēšanas vietām – Tehniskās fakultātes
bēniņiem, tilta apakšas un uz paša tilta.
«Satiksimies Jelgavā!» viens no autoriem
Uldis Timma stāsta, ka palikusi vien «astīte» – samontēt pēdējos kadrus, kas filmēti
vēl pirms divām nedēļām Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā. Jāpiebilst,
ka tajā līdztekus popkorim piedalījās arī
vairāki desmiti pilsētas skolēnu, kuri dziedāja pilsētas svētku vērienīgajā koncertā

«Satiksimies Jelgavā».
Lai safilmētu kadrus trīs minūšu garajam
videoklipam, filmēšana ar cilvēkiem notika
piecas dienas, taču vēl laiks pagājis, filmējot
dažādus pilsētas objektus. Klipa veidotāji
lēš, ka «melnais materiāls» mērāms nepilnās piecās stundās, taču rezultāts būs
tikai trīs minūšu garš. Ņemot vērā režisora
koncepciju, darbība notikusi Zemgales
Olimpiskajā centrā, pie torņa, pie Jelgavas
pils, uz Mītavas tilta, Lielupes promenādē,
rūpnīcā «Amo Plant». Zināms, ka pats
U.Timma «Amo Plant» brauca ar jauno
autobusu. «Interesantākais jauniešiem
neapšaubāmi bija filmēšanas process, kurā
ieguldīts smags darbs. Protams, darba

procesā neiztikām arī bez smieklīgiem
starpgadījumiem – pēdējā kadrā dziedam,
viss skaisti uzfilmēts, pēkšņi ieraugu – viena
meitene, priekšā stāvot, pagriezusi galvu
uz aizmuguri un torni pēta. Visu sākām
no sākuma,» stāsta U.Timma, piebilstot, ka
interesanti bijis arī, filmējot kadru uz Mītavas tilta, kur pieaicināti popkora jauniešu
ģimenes locekļi. «Arī viņi ar mums staigāja
neskaitāmas reizes, līdz viss gatavs. Savs
piedzīvojums,» nosaka autors.
Jāpiebilst, ka ar LMT 1800 latu finansiālu atbalstu tapis ne tikai jauns videoklips,
bet jaunu skanējumu ieguvusi arī «Satiksimies Jelgavā!» dziesma. Kāds būs rezultāts,
redzēsim jau nākamceturtdien.

Atmodas ielā būs suņu pastaigu laukums
Atmodas ielā līdzās Asteru ielai
lapegļu audzē izbūvēs norobežotu suņu pastaigu laukumu.
Šobrīd ir zināma vieta un tiek
kārtoti dokumenti, taču suņu
saimnieki savus mīluļus izskrieties jaunajā laukumā varēs vest
tikai nākamvasar.
Ideju par suņu laukuma izbūvi projektu konkursā «LMT Jelgavai» iesniedza
jelgavniece Kristīne Dreija kopā ar kolēģi
Aritu Trimalnieci. Meitenes atzīst, ka
ideja radusies jau sen. Viņas novērojušas,
ka Atmodas un arī netālajā Satiksmes
ielas rajonā ir daudz suņu. «Gan pilsētas
saistošie, gan Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka suņus pastaigā var vest saitītē
un dzīvniekam jābūt uzpurnim. Jelgavā
nav neviena laukuma, kur viņi brīvi varētu
izskrieties, un tam Pašvaldības policija
stingri seko līdzi. Mūsuprāt, būtu labi, ja

tiktu ierīkots īpašs nožogots laukums,»
stāsta A.Trimalniece, cerot, ka šis būs tikai
sākums un šādus laukumus varēs izveidot
arī citos mikrorajonos. K.Dreija, kuru šai
idejai pievērsties pamudinājis arī tas, ka pati
ir suņa saimniece, stāsta, ka šobrīd darbi
mazliet «iesprūduši» dokumentos, taču
akcepts par laukuma vietu ir saņemts, arī
ar kaimiņiem viss saskaņots. Laukumu paredzēts izbūvēt Atmodas ielā pretī krustojumam ar Asteru ielu uz zemes, kas pieder
pašvaldībai, lapegļu audzē. «Tiesa, mūsu
ideja jau ir ne tikai iežogots laukums, bet arī
atrakcijas suņiem, soliņi, velonovietne, apgaismojums. Diemžēl 2000 latu tam ir par
maz, tādēļ iesākumā plānots tikai sakārtot
šo teritoriju un izbūvēt apkārt žogu ar aizslēdzamiem vārtiņiem, kā arī izvietot urnas
suņu ekskrementiem,» stāsta K.Dreija.
Jelgavniece uzsver, ka koki teritorijā netiks
likvidēti, vien pārskatītas bojātās lapegles,
kuras visdrīzāk gan būs jāizņem.

Jau pavasarī šajā vietā Atmodas ielā ar
LMT 2000 latu atbalstu tiks izbūvēts suņu
pastaigu laukums «Dod ķepu», uz kuru
ar savu suni noteikti nāks arī viena no
laukuma idejas autorēm Kristīne Dreija.

2,1 kubikmetrs brusu, 40 loksnes finiera, tūkstoši skrūvju
Pateicoties jelgavnieka ekstrēmā sporta veida brīvā stila BMX
braucēja Artūra Lūriņa entuziasmam, jaunu elpu ieguvis
Jelgavas skeitparks pie Ledus
halles. Tas ar LMT finansiālu
atbalstu un entuziastu darbu
papildināts ar trim jaunām
konstrukcijām, tāpat atjaunotas vairākas esošās. «Ļoti liels
gandarījums, ka tagad Jelgavā
ir tādas konstrukcijas, kādu
citur nav,» tā A.Lūriņš.
A.Lūriņš LMT projektu konkursā saņēma 1998,92 latus, lai uzlabotu skeitparku
līdzās Ledus hallei. «Diezgan daudz puišu
Jelgavā ir aizrāvušies ar brīvā stila BMX,
un mūsu vienīgā treniņu vieta ir skeitparks,
kura konstrukcijas būvētas pirms astoņiem
gadiem. Tās savu laiku diemžēl bija nokalpojušas, taču trenēties gribējās, tāpēc nācās
domāt ko jaunu, pašiem parūpējoties par
to,» stāsta A.Lūriņš. Par projektā iegūto
naudu, kas pilnībā izmantota materiālu
iegādei, nu skeitparkā ir tapušas trīs jaunas konstrukcijas, jauna dzīve piešķirta

arī dažām vecajām. «Patiesībā man ļoti
paveicās, jo palīgos atbrauca puiši no
Saldus, kuri pirms astoņiem gadiem būvēja mūsu skeitparku. Būtiskākais – viņi
kopā ar mani darbojās brīvprātīgi. Kopīgi
izdomājām visas trīs jaunās konstrukcijas:
divas lielākas, no kurām viena ir superplaša
– Latvijā tik ērtas vairs nekur nav –, otra
lielākā – it kā pēc standartiem, taču mūsu
parkā tādas līdz šim nebija, trešā – tāda
mazāka, bet pagara. Būvējām ar domu,
lai tik ātri neapnīk,» stāsta idejas autors
un realizētājs, piebilstot, ka par projekta

naudu izdevies arī uzlikt pa kādai jaunai
plāksnei vecajām konstrukcijām. «Pamata
konstrukcija jau vecajām rampām ir laba,
ja vien izdotos pilnībā vēl atjaunot virsējo
segumu – plāksnes,» tā A.Lūriņš. Viņš
cer, ka septembra beigās izdosies Jelgavas
skeitparkā sapulcināt ekstrēmā sporta veida brīvā stila BMX braucējus no dažādām
Latvijas vietām, lai kopīgi iemēģinātu jaunumus. Kopumā skeitparka konstrukciju
būvniecībai iztērēts 2,1 kubikmetrs brusu,
2,5 kubikmetri jeb 40 plāksnes finiera un
daži tūkstoši skrūvju.

Skeitparks pie Jelgavas Ledus halles
piedzīvojis pārmaiņas
– tur uzbūvētas trīs
jaunas konstrukcijas
un iespēju robežās
atjaunotas esošās.
Foto: Ivars Veiliņš
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Sezonas labākais starts

Jelgavnieks Viktors Vovruško pasaules
čempionātā akvatlonā (1000 m peldējums, 5000 m skrējiens) elites grupā izcīnījis 11. vietu, un tas ir labākais rezultāts
Latvijā šī sporta veida vēsturē. Viktors
distanci nopeldēja 12,40 minūtēs, noskrēja 17,52 minūtēs, un tas viņam deva
11. vietu 18 dalībnieku konkurencē.
«Finišam tuvojos devītais,
bet 300 metrus pirms finiša man sarāva krampis.
Divi Lielbritānijas sportisti
to izmantoja, līdz ar to es
paliku vienpadsmitais,»
tā sportists. Neskatoties uz to, šis viņam ir
labākais oficiālais starts
šosezon.

Smagsvariem sudrabs
un bronza

Viļņā norisinājās Baltijas valstu kausa
izcīņa boksā. Tajā Latvijas izlases sastāvā
piedalījās arī divi Jelgavas bokseri – Raitis
Sinkevičs un Ņikita Petrovs. Raitis (klubs
«Madara», līdz 91 kg) izcīnīja sudraba
medaļu, finālā piekāpjoties lietuvietim
Tadam Tumašauskam – pusfinālā Raitis
traumēja labo, sitiena, roku un izšķirošajā mačā nevarēja cīnīties ar pilnu atdevi,
tāpēc tiesneši uzvaru piešķīra lietuviešu
sportistam. Savukārt Ņikita (Jelgavas
Cīņas sporta veidu centrs, virs 91 kg)
izcīnīja bronzu, pusfinālā zaudējot Lietuvas čempionam Jevgeņijam Tutkum.
Šobrīd R.Sinkevičs gatavojas startam
pasaules čempionātā, kas oktobrī notiks
Kazahstānas pilsētā Alma Atā.
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Pievelkas 3377 reizes

Vislatvijas Spēka
dienā Jelgavā divos
Spēka punktos jelgavnieki pie stieņa
pievilkās 3377 reizes,
kas ir 2,5 reizes vairāk
nekā pērn. Jelgavnieku puišu rekords ir
31 pievilkšanās reize
– to uzstādīja Rihards Kurmans –, tomēr
ar to nepietika, lai kvalificētos finālam
Rīgā. Meitenēm labākais rezultāts bija 11
reizes. Pavisam piedalījās 313 dalībnieki,
no kuriem 15 bija meitenes. Pērn Spēka
dienā Jelgavā jelgavnieki pievilkās pie
stieņa 1262 reizes (piedalījās 189 dalībnieki). Un puišu labākais rezultāts Jelgavā
bija 22 reizes, bet meiteņu – 14.

5. vieta pasaulē

Jelgavas Cīņas
sporta veidu
centra bokseris Artjoms
Haņevičs pasaules jaunatnes čempionātā boksā izcīnījis 5. vietu.
«Cīņā par medaļu Artjoms līdzīgā cīņā zaudēja krievu
sportistam,» informē viņa treneris Aleksandrs Knohs, piebilstot, ka Artjoma
svara kategorijā startēja 22 bokseri. Lai
cīnītos par medaļu, Artjomam pietika ar
uzvaru vienā cīņā pret gruzīnu bokseri.
Jāpiebilst, ka pavisam čempionātā bija
pārstāvētas 54 valstis.

Klāt Domes kauss
basketbolā

SIA «Alvima» sakarā ar ražošanas
paplašināšanos aicina pastāvīgā darbā namdarus, krāsotājus, apmetējus,
flīzētājus. Kontaktinformācija 20640040,
63026085; e-pasts alvima@apollo.lv.
K.Ausmanis piedāvā darbu
strādniekam(-cei) lauksaimniecībā.
Tālrunis 29660598 (zvanīt vakaros).

Sieviete (54) meklē darbu – varu apkopt
vecu cilvēku vai arī veikt citus mājas darbus. Tālrunis 26720385.

Kokskaidu un kūdras briketes
no Igaunijas. Rudens cenas.
Piegāde. Tel.28828288.

Izīrē

Pērk

Lauku māju ar piemājas zemi Staļģenes
apkaimē. Zvanīt 26487780

Pērku visu marku auto. T.20061444

Automātisko veļas mašīnu remonts, mājās.
T.29587816

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Spiežam ābolu sulu. T.29774876.

Pārdod
Ļoti lēti mazlietotas mēbeles. T.63023280.
Lēti divstāvu māju vai pusmāju.
T.63023280.

SIA «Valants» piedāvā darbu šoferim
ekspeditoram. CV sūtīt pa e-pastu
valants@inbox.lv, tālrunis 63011906.

Bērza briketes. Ar piegādi 100 Ls/t.
T.29907466.

V.Zoldners piedāvā darbu pedagogam – 2
reizes nedēļā privātstundām vokālajā dziedāšanā un klavierspēlē. Tālrunis 28380069.

Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tālrunis 29800103.

Meklē darbu

Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881

Masieris. Tālrunis 29649375.
Mēbeļu restaurators –
atjaunoju antīkās un mūsdienu mēbeles.
Tālrunis 63027358, 29659962.

Īpašnieks pārdod 2-istabu dzīvokli
Jelgavā, Ganību ielā (47 m2, 8/9).
Atbrīvots, bez parādiem. Cena Ls 10 800.
Mob.29404817

Vietējais uzņēmums pērk cirsmas un
sniedz mežizstrādes pakalpojumu.
T.26131555
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.29954171
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669

Dažādi
Organizējam aizraujošus pasākumus bērniem – dzimšanas dienas, vārda dienas un
citus draugu tusiņus kopā ar animatoru.
Tālrunis 26867238.
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oficiālās spēles šosezon,
un par komandas kapŠajā nedēļas nogalē, 21. un
teini atkārtoti ievēlēts
22. septembrī, Zemgales
Edgars Krūmiņš. KoOlimpiskajā centrā (ZOC)
mandas pārstāvis Rinotiks kārtējā Jelgavas dohards Krasovskis norāmes kausa izcīņa basketbolā
da, ka šobrīd komanda
vīriešiem. Pērn jelgavniekiem
ir nokomplektēta par
izdevās nosargāt ceļojošo
apmēram 90 procenkausu, tāpēc arī šogad būs
tiem un joprojām trūkst
jāpieliek visas pūles, lai to
garo – piektā numura
izdarītu.
– spēlētāju. Līdz šim
komanda ir aizvadījuŠogad Jelgavas domes kausa izcīņā si vairākas pārbaudes
piedalīsies četras komandas: «Jūrmala/ spēles, tostarp arī ar
Fēnikss», «Barons kvartāls», «Delika- «Delikatesas», un Dotesas» no Jonišķiem un, protams, BK mes kausa mērķis tāpat
«Jelgava». Komandas tiks sadalītas kā pārbaudes spēlēs ir
pāros, un svētdien pāru uzvarētāji savā noskaidrot komandas Gatavojoties jaunajai basketbola sezonai un Jelgavas domes kausam, BK «Jelgava» pagājušajā
starpā izspēlēs cīņu par kausu, bet pāru gatavību jaunajai sezo- nedēļā aizvadīja trīs pārbaudes spēles – ar Kazahstānas «Barsy» un Domes kausa dalībniekiem
zaudētāji cīnīsies par 3. vietu. Sestdien nai un atstrādāt kom- «Delikatesas» no Lietuvas.
Foto: Ivars Veiliņš
spēles sāksies pulksten 16, bet svētdien binācijas.
– pulksten 11. Svētdien pēc otrās spēles
Jāpiebilst, ka oficiālā LBL sezona Rīga» ar 10 komandām spēlēs tikai
Jelgavas domes kausa
(ap pulksten 15) notiks apbalvošana.
mūsu basketbola klubam sāksies 2. ok- vienu apli, spēles aizvadot izbraukumā,
2013 spēļu grafiks
Sacensības orgatobrī ar izbraukuma bet ar vicečempioniem BK «Ventspils»
21.
septembris
Pērn Jelgavas domes kauss
nizē BK «Jelgava»
spēli pret Saldu, bet – divas spēles. BK «Ventspils» ar visām
basketbolā dažos raisīja pat
sadarbībā ar Sporta
pirmā mājas spē- komandām izspēlēs divus apļus, Lat- • Pulksten 16
«Barons kvartāls» – «Delikatesas»
dzejnieka talantu – portālā
servisa centru. Ieeja
le būs 15. oktobrī vijas U-18 izlase ar visām komandām,
• Pulksten 18
www.jelgavasvestnesis.lv
uz spēlēm būs bez
ZOC pret Jēkabpili. izņemot «VEF Rīga», izspēlēs divus
BK «Jelgava» – «Jūrmala/Fēnikss»
komentāros tika publicēti
maksas.
Saskaņā ar Latvijas apļus. Pārējās deviņas komandas savā
22.
septembris
vairāki pantiņi/rīmes.
Jāatgādina, ka
Basketbola savienī- starpā spēlēs pa četrām reizēm. Iz•
Pulksten
11
Spēle par 3. vietu
Lūk, daži no tiem.
pērn par Jelgavas
bas nolikumu ieeja slēgšanas turnīrā iekļūs sešas labākās
• Pulksten 13
Spēle par 1. vietu
domes kausu cīnījās
uz Latvijas čem- komandas.
«Edgariņš kā Ventas rumba
BK «Jelgava», Jopionāta 1. divīzijas
nēm līdzi jāņem sporta tērps. Jautājumu
spēlēm būs viens Komplektē karsējmeiteņu
nišķu «Delikatesas», precīzi tam klausa bumba
gadījumā interesentes var sazināties ar
komandu
BK «Jūrmala/Fē- kazahi no tribīnēm
lats.
Lindu, zvanot pa tālruni 27134711.
Sestdien pirms Domes kausa notiks arī
nikss» un BK «Tobol bifelim tik gavilē.»
«Aldara» LBL 1.
Jāpiebilst, ka BK «Jelgava» karsējmeiKostanya». Par turdivīzijas čempio- basketbola kluba karsējmeiteņu atlase. teņu komanda izveidota jau pagājušajā
«Sezona aiz kalniem nav,
nīra uzvarētājiem
nātā piedalīsies 12 Uz to aicinātas meitenes vecumā no 17 sezonā, kad arī tika rīkota atlase. Tā kā
kļuva mājinieki, kuri kur lai kādu melni rauj.
komandas: «VEF līdz 25 gadiem. «Būtu ļoti labi, ja meite- daļa meiteņu vairs komandā nedejos, tiks
ar rezultātu 75:68 Ārons švaki dribelē,
Rīga», BK «Vents- nēm būtu pieredze dejās – koordinācija, rīkota jauna atlase, kurā aicinātas pieuzvarēja «Delika- ik pa reizei pūdelē.»
pils», BK «Valmie- ritma izjūta –, bet pārbaudīsim visas dalīties arī tās, kuras karsēju komandā
tesas», trešā vieta
ra», «Barons kvar- meitenes, kas būs ieradušās,» tā kar- jau dejoja. «Pagājušais gads mums bija
– BK «Jūrmala/Fēnikss».
tāls», Latvijas Universitāte, BK «Jēkab- sējmeiteņu vadītāja Linda Paulauskas, ļoti labs, un visi – gan klubs, gan pašas
pils», BK «Jelgava», «Jūrmala/Fēnikss», piebilstot, ka priekšroka būs prasmei meitenes – ir apmierināti. Izcēlāmies arī
Joprojām trūks piektā numura
«Liepāja/Triobet», «BA Turība», BK veikt akrobātiskus trikus. Atlase notiks Zvaigžņu spēlē, un ceru, ka šis gads būs
Domes kauss būs pirmās BK «Jelgava» «Saldus» un Latvijas U-18 izlase. «VEF 21. septembrī pulksten 12 ZOC. Meite- tikpat labs,» tā L.Paulauskas.

SIA «N un N» piedāvā darbu
kurinātājam(-ai). Tālrunis 29225453.

Sporta pasākumi
 20. septembrī pulksten 10 – atlase
Skolu pasaules čempionātam volejbolā
2014. gadā (ZOC, Jelgavas novada zālē).
 21. septembrī pulksten 12 – Latvijas
čempionāts divniekos garajās distancēs,
Jelgavas divnieku kauss smaiļošanā un
kanoe airēšanā (airēšanas bāzē Pils salā).
 21. septembrī pulksten 15 – futbols:
FK «Jelgava 2» – Valmieras FK (ZOC).
 21. septembrī pulksten 16.45 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Ozolnieki/Monarch»
(Ozo hallē).
 25. septembrī pulksten 19.15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga/Prizma»
(Ledus hallē).

«Savingrosim
visā Latvijā!»

 Ilze Knusle-Jankevica

Piedāvā darbu
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Dārza uzfrēzēšana. Tel.20626223
Ekskavatora pakalpojumi. Strēles garums
16 m. Tel.29142444

Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu reģistrācija; maksātnespējas lietas;
dažādi līgumi; prasības pieteikumi. Vairāk
– www.ademide.lv, Raiņa 14 (bij. pasts),
T.29179847.
Zīlniece. T.29742875
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

27. septembrī Latvijā būs Olimpiskā diena 2013. Lai gan tās
mērķauditorija ir skolēni, uz kopīgu rītarosmi aicināts ikviens
interesents. Jelgavā rītarosme
notiks Zemgales Olimpiskā centra stadionā pulksten 10.
Lai piedalītos Olimpiskajā rītarosmē,
nav jāpiesakās, bet tai sagatavot vingrojumus palīdzēs Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) mājas lapa www.olimpiade.lv.
Pēc rītarosmes skolēni piedalīsies stafetēs, un pulksten 12 būs apbalvošana. Labākā komanda saņems LOK kausu, sponsoru
speciālbalvas, kā arī iespēju noskatīties
Rīgas «Dinamo» mājas spēli oktobrī. Tāpat
tiks apbalvoti arī zīmējumu, eseju, foto
un video konkursu uzvarētāji. Zīmējumu
un domrakstu konkursiem (moto «Esam
sportiska ģimene») darbus var iesūtīt vēl
līdz 20. septembrim. Zīmējumu konkursā
var piedalīties bērni līdz 6. klasei. Zīmējumi A3 vai A4 formātā līdz 20. septembrim
jāapkopo mācību iestādēs un pēc tam jāiesniedz Sporta servisa centrā. Domrakstu
konkursā var piedalīties 7. – 12. klases
audzēkņi. Teksta apjoms – līdz 750 vārdiem.
Mācību iestāde līdz 20. septembrim apkopos
skolēnu darbus un vienu labāko iesniegs
Sporta servisa centrā. Konkursa darbiem
jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums,
mācību iestāde un klase.
Jelgavā Olimpiskajā dienā tiks sveikti
Latvijas Jaunatnes olimpiādes medaļnieki. Olimpiāde notika šovasar no 13. līdz
15. jūnijam Ventspilī, un jelgavnieki tajā
izcīnīja 41 medaļu: sešas zelta, 18 sudraba
un 17 bronzas.

Olimpiskās dienas programma

• Pulksten 9.45 – Olimpiskās dienas
atklāšana: uzrunas, LOK karoga
pacelšana, LOK himnas atskaņošana.
• Pulksten 10 – Olimpiskā rīta
vingrošana.
• Pulksten 10.20 – pretstafetes.
• Pulksten 11 – apļa stafetes.
• Pulksten 12 – apbalvošana; Latvijas
Jaunatnes olimpiādes 2013 medaļnieku
apbalvošana.
• Pulksten 12.20 – Jelgavas pilsētas
skolēnu 43. spartakiāde: futbols
(1998. – 1999. g.dz.).

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
/Ā.Elksne/
Skumju brīdī, atvadoties no tēta, esam
kopā ar kolēģi Vēsmu Bērtuli.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA BISTROVA (1939. g.)
JĀNIS BITĒNS (1934. g.)
ANTONIJA HILA (1919. g.)
SKAIDRĪTE NOVICKA (1938. g.)
OĻĢERTS ŪDRIS (1943. g.).
Izvadīšana 19.09. plkst.13 no Zanderu kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
VIZMA RUDOMINA (1953. g.).
Izvadīšana 19.09. plkst.11 no Zanderu kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
TAMĀRA AVLASA (1941. g.).
Izvadīšana 20.09. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1688.sērija.
9.30  «Venēcija uz mūžu» (ar subt.). Melodrāma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 4.sērija.
12.30 «Ielas garumā».*
13.00 «Eirobusiņš».*
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45  «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 1.sērija.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1688.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 21. un 22.sērija.
16.55 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 3.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  JAUNUMS! «Miranda». Komēdijseriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Miranda». Komēdijseriāls. 1.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Ielas garumā».*
2.10 «Viņa augstība komponists Jānis Lūsēns III».*
3.10 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.*
3.40 «“Mikrofona” dziesmas».*
5.15 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Ala». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 26.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 26.sērija.
11.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā».
Latvija – ASV.*
15.40  JAUNUMS! «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 2.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 10.sērija.
19.45 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.45 «“SeMS” ceļo».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00  «Bermudu trīsstūris Ziemeļjūrā». Spraiga sižeta filma.
1.35 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 10.sērija.
2.05  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 9.sērija.
2.55 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
3.55 «Liepājas dzintars 2006». 1.daļa.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Pretī laimei». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.50 «Ģimenes ligzda».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā».
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 41. un 42.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 75. un 76.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 115.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 115.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls. 7.sērija.
22.20 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā». Komēdija.
0.30 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu “Top 10”».
1.40 «Galileo».
2.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 75. un 76.sērija.
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 115.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 117.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 129.sērija.
6.45 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 29. un 30.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 7.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 16.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 134.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 665. un 666.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 31. un 32.sērija.

17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 666.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Šovs.
23.45 «Nekā personīga».
0.40 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 13.sērija.
1.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 117.sērija.
2.35 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 7.sērija.
3.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 129.sērija.
4.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 134.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 24. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1689.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). 4.sērija.
12.30 «Viss notiek!»*
13.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Bebrs» (ar subt.). ASV drāma. 2011.g.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1689.sērija.
16.20  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 23. un 24.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.26 «Laimīgai Latvijai».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.08 «Laimīgai Latvijai».*
22.10 «Pasaules telpa».
22.40 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Laika dimensija».*
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 2.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
2.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.20 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.*
3.50 “Zem zvaigžņotās debess”». Koncerts

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Caurā māja». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 27.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā».
Latvija – Japāna.*
15.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 3.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 4.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
23.00 «SEB kalnu riteņu maratons».
23.05 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 2.sērija.
23.55 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
1.05 «Liepājas dzintars 2006». 2.daļa.*
3.10 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā».
Latvija – Japāna.*
5.00 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 41. un 42.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
11.20 «Galileo».
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 138.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 43. un 44.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 77. un 78.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 116.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 116.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Blondīne policijā». Romantiska komēdija.
23.10 «Nikita». ASV seriāls. 9.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Galileo».
1.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 77. un 78.sērija.
2.30 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 138.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 116.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 118.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 130.sērija.

tv programma
6.45 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 31. un 32.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 8.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 18.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 17.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 135.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 38.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 13. un 14.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 666. un 667.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 33. un 34.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Seriāls. 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 667.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 8.sērija.
22.45 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 21.sērija.
0.45 «Radu būšana 6». Seriāls. 14.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 118.sērija.
2.35 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 8.sērija.
3.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 130.sērija.
4.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 135.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 25. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1690.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.55 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Vertikāle».*
14.35 «Laika dimensija».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1690.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.26 «Laimīgai Latvijai».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.28 «Laimīgai Latvijai».*
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 3.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 4.sērija.
3.00 “Rīga, mana baltā Rīga”. Koncertuzvedums.
4.55 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
5.05 «Zuši». Dokumentāla filma.
5.15 «Ir lietas, kas jāzina».* Sekojam Latvijai.

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Kaimiņu būšana». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 28.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā».
Latvija – Čehija.*
15.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 4.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 11.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.45 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 98.sērija.
23.50  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 4.sērija.
0.50 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 11.sērija.
1.20 «“Saldie 80”». Labākās “Mikrofona” dziesmas.
2.50 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
3.00 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
3.10 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā».
Latvija – Čehija.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 43. un 44.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Blondīne policijā». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 139.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 45. un 46.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 79. un 80.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 117.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 117.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 14.sērija.
22.10 «Meitene, kura spēlējās ar uguni». Krimināltrilleris. 1.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 79. un 80.sērija.
2.25 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
2.45 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 139.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 117.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 119.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 131.sērija.
6.45 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 33. un 34.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 9.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 12.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Šovs. 1.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 136.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 39.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 15. un 16.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 667. un 668.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 35. un 36.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 668.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 5.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 19.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.50 «Bokseris». Drāma. 8.sērija.
0.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 131.sērija.
1.30 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 15.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 119.sērija.
3.10 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 9.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 136.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 26. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1691.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1691.sērija.
16.15  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 33.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.26 «Laimīgai Latvijai».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.13 «Laimīgai Latvijai».*
22.15  «Kaisle». Romantiska drāma. 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.10 «Aculiecinieks».*
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 4.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Sastrēgumstunda».*
2.50 «Province» (ar subt.).*
3.20 «Z.Liepiņa jubilejas vokāli simfoniskās mūzikas koncerts».*
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Labrīt!» Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 29.sērija
7.35 «Ražots Eiropā. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā». 1/4 fināls.*
15.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 5.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 12.sērija.
19.45 «Uz meža takas».
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45  «Tualete. Neizstāstītā vēsture». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 «SEB kalnu riteņu maratons».*
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
0.30 «Misija Londonā». *
1.30 “Mikrofona” dziesmas.*
3.00 «Rezgalības 2». Animācijas filma.

3.10 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā». 1/4 fināls.*
5.00 «Uz meža takas».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 45. un 46.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 140.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 47. un 48.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 81. un 82.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 118.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 118.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 2». Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
22.20 TV PIRMIZRĀDE! «Viss ir sarežģīti». Romantiska komēdija.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 81. un 82.sērija.
2.30 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 140.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 118.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 120.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 132.sērija.
6.45 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 35. un 36.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 10.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 5.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 137.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 1.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 668. un 669.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 37. un 38.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 669.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 1.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «Zaudējums». Spraiga sižeta filma.
0.10 «“Overtime TV”». Sporta apskats.
1.15 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
2.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 120.sērija.
3.35 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 10.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 27. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 33. un 34.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.05  «Zobenu karaliene». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.45 «Laimīgai Latvijai».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.15  «Luijs». Animācijas seriāls. 107.sērija.
16.25  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 34.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 33. un 34.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.30  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Midsomeras slepkavības 14» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšanas koncerts».
0.55  «Kaisle». Romantiska drāma. 3.sērija.
1.50 «Raimonds Pauls. “Dueti”».*
3.30 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
3.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 19. un 20.sērija.
5.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Laupītājs». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 30.sērija
7.35 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.00 «Olimpiskās dienas 2013 kopīgā vingrošana».
10.10 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
10.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā». Fināls.*
15.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 5.sērija.
16.35  «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 1.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
18.55 «SEB kalnu riteņu maratons».*
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Lanževēna burvju triki 3». 13.sērija.
19.45 «“SeMS” ceļo».*

Ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 11.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00  «Lanževēna burvju triki 3». 14.sērija.
23.30 «Ilgi gaidītā mīlestība» (ar subt.). Melodrāma.
1.10 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.40 «“SeMS” piedāvā... “Kaiser Chiefs”».*
2.20 «“SeMS” vasarā».*
3.15 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes florbolā». Fināls.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 47. un 48.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Basketbols TV».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija.
12.30 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 141.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 49. un 50.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 83. un 84.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 119.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 119.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Purva bridējs». Rīgas kinostudijas drāma. 1966.g.
23.00 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.
1.35 «Dzīvīte».
1.55 «Galileo».
2.20 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 83. un 84.sērija.
3.40 «Degpunktā».
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 119.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 121.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 133.sērija.
6.45 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 37. un 38.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 11.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 1.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 3.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 138.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 2.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.55 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.50 «Zvaigznes ceļo 2». 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 9.sērija.
21.00 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska komēdija.
23.10 «Mana labākā drauga meitene». Romantiska komēdija.
1.20 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 16.sērija.
2.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 121.sērija.
3.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 11.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 138.sērija.

Sestdiena, 28. septembris
LTV1
6.05 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 33.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 33.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 112.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 25. un 26.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00  «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
13.33 «Laimīgai Latvijai».*
13.35 «Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšanas koncerts».*
15.15 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”».
22.00 «Ar būdu uz baznīcu». Nacionālā teātra izrāde.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Ar būdu uz baznīcu». Nacionālā teātra izrāde. 2.cēliens.
0.45 «Dzīve vienā dienā». Dokumentāla filma.
2.20 «Spēlmaņu nakts».*
4.35 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
5.30 «Dzied grupa “Autobuss debesīs”».*

LTV7
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Uzpasaka». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

12.30 «Abonents pašreiz nav sasniedzams». Melodrāma. 3. un 4.sērija.
14.30  «Tualete. Neizstāstītā vēsture». Dok. filma.
15.30 «Kaut kur uz Zemes». Dok. filma. 12.sērija.
16.00 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
17.00 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Enerģija”.
19.25 «SEB kalnu riteņu maratons».*
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.00 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 11.sērija.
21.55 «Laimīgai Latvijai».*
22.00  «Medību sezona». Spraiga sižeta drāma.
23.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 11.sērija.
0.45 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 59. un 60.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 49. un 50.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 55.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 11.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā».
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums. 2013.g.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
13.05 «Herijas likums 2». Seriāls. 22.sērija.
14.05 «Aģents Čaks 5». Seriāls. 13.sērija.
15.05 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 4.sērija.
16.05 «Atpakaļ pie ģimenes». ASV romantiska drāma.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Baltās dūjas noslēpums». Vācijas melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 2.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
2.20 «Nāvējošais ierocis 4». ASV spraiga sižeta filma.
4.15 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 122.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 134.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
8.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 8.sērija.
11.15 «Zvaigznes ceļo 2». 4.sērija.
12.15 «Kinomānija».
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Mīlestības mūžīgais mantojums». ASV melodrāma.
15.05 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža». Romantiska komēdija.
17.15 «Rezervisti». ASV komēdija. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma.
21.30 «Tikko precējušies». ASV romantiska komēdija.
23.30 «Rezervisti». ASV komēdija. 2006.g.
1.05 «Mīlestības mūžīgais mantojums». ASV melodrāma.
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 122.sērija.
3.30 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 134.sērija.
4.15 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.

Svētdiena, 29. septembris
LTV1
6.05 «Skrundas pieturzīmes».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 34.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 34.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 113.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 27. un 28.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule»
10.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule» 4.sērija.
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
11.56 «Laimīgai Latvijai».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš» (ar subt.).*
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TV programma
17.00  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Apturēt laiku» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati». Komēdija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.40  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 3.sērija.
1.25 «Nakts vēstules». Koncertuzvedums.

LTV7
6.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.35 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dok.filma.
7.00 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
13.15 «SEB kalnu riteņu maratons».*
13.20 «Laimīgai Latvijai».*
13.25 «Ilgi gaidītā mīlestība». Krievijas melodrāma.
15.10 «Abonents pašreiz nav sasniedzams». Melodrāma. 3. un 4.sērija.
17.10 «Laimīgai Latvijai».*
17.15 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.10 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 11.sērija.
19.00 «Motociklisti».
19.30 «K2 – iekarotā virsotne». Piedzīvojumu drāma. 1.sērija.
21.15 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 3.sērija.
22.05  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 10.sērija.
22.55  «Medību sezona». Spraiga sižeta drāma.
0.40  «Lanževēna burvju triki 3». 13. un 14.sērija.
1.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 61.sērija.
2.20 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
4.35 «“SeMS” piedāvā... Mika».*

LNT
5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Šovs. 5.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 56.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 12.sērija.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.25 «Mans mīļais draugs 3».
9.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 2.sērija.
14.05 «Mentālists 4». ASV seriāls. 20.sērija.
15.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 5.sērija.
16.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 2». Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
23.05 «Kazanova». ASV komiska drāma. 2005.g.
1.15 «Atgriešanās spoku namā». ASV trilleris.
2.35 «Meitene, kura spēlējās ar uguni». Krimināltrilleris. 1.sērija.
4.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 123.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 135.sērija.
6.25 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.25 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 JAUNUMS! «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 9.sērija.
11.35 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma. 2004.g.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Tikko precējušies». ASV romantiska komēdija.
15.40 «Nakts Roksberijā». ASV komēdija.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ātrs un bez žēlastības». ASV spraiga sižeta filma.
22.10 «Pēkšņā nāve». ASV spraiga sižeta filma.
0.25 «Nakts Roksberijā». ASV komēdija.
2.00 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
2.25 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 123.sērija.
4.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 135.sērija.

PAZIŅOJUMS!
Lūgums atsaukties visus, kam ir kāda
informācija par 6. septembra rītā
Jelgavā, Tērvetes ielā, notikušo
ceļu satiksmes negadījumu.
Īpaši lūgts atsaukties sarkana
«Volkswagen» busiņa vadītājs.
Ļoti svarīga jebkāda informācija.
Tālrunis 26409627.

SIA «Ostas celtnieks» informē,
ka sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūvi

no 17.09.2013. līdz 01.11.2013.
tiks slēgta satiksmes kustība
Laimas ielā,
iedzīvotājiem nodrošinot piekļuvi
savai dzīvesvietai.
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SIA «Archer AG» apsardzes kompānija
objektā Olainē aicina darbā apsardzes
darbiniekus(-ces)
ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu,
elastīgu darba grafiku.
Lai pieteiktos pārrunām, zvaniet darba dienās
no plkst.10 līdz 17 pa tālruni 27150693.

T/c «Kanclera NAMS»

Mēbeļu un velosipēdu nodaļa aicina darbā pozitīvu,
atsaucīgu, komunikablu preču

konsultantu kasieri.

Darba pienākumos ietilpst mēbeļu un velosipēdu salikšana.
Priekšroka kandidātiem ar pieredzi tirdzniecībā.
Pirmā atlase notiks pēc iesūtītajiem
CV pa e-pastu ilva@kanclers.lv.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija aicina darbā
kārtībniekus(-ces).
Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
• stabilu atalgojumu, sākot no Ls 200, un uzturdevas kompensāciju Ls 50 apmērā;
• sākotnējo apmācību;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• karjeras izaugsmes iespējas.
Amata pienākumi:
• veikt sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību objektā un tā teritorijā;
• administratīvo pārkāpumu profilakse, novēršana un atklāšana;
• administratīvās lietvedības dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības pretendentiem:
• likuma «Par policiju» 21. pants;
• teicamas latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Valsts
valodas likums» un 07.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 «Noteikumi
par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību
profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu
par valsts valodas prasmes pārbaudi» nepieciešama C līmeņa 1. pakāpe;
• laba fiziskā sagatavotība un veicamajam darbam atbilstošs veselības stāvoklis.
Pieteikties personīgi Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
Personāla vadības un uzskaites grupā Mazajā ceļā 3, Jelgavā.
Papildu informācija – pa tālruni 63022251.
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES).
Prasības:
• māka lasīt tehniskos rasējumus;
• pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās pakāpes līmenī;
• izglītība ar tehniku saistītajās profesijās tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu.
Visus pretendentus, kuri vēlas strādāt mūsu uzņēmumā, uzaicinām
š.g. 25. septembrī no plkst.16 līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un CV.
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Pasākumi pilsētā
 19. septembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena Zinātniskajā bibliotēkā. Pulksten
17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. septembrī pulksten 17 – jelgavnieka čellista Maksima Beitāna solokoncerts. Ieeja
– bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 21. septembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: spiegu komēdija «Kraukļu
ligzda». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 22. septembrī pulksten 18 – PIRMIZRĀDE. Ā.Alunāna teātra izrāde: V.Pumpure
«Kaimiņu būšana». Režisores – Lūcija Ņefedova un Dace Vilne. Biļešu cena – Ls 3; 2,50;
2 (kultūras namā).
 23. septembrī pulksten 16 – uz tikšanos aktīvus jauniešus gaida apvienība «Brīvprātīgie
Jelgavai». Informācija pa tālruni 63023409 (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 25. septembrī pulksten 18 – rakstniece Kristīne Muceniece aicina dziedātgribētājus
sadziedāties Jelgavā, lai dziedātu savam priekam un smeltos spēku. Pasākumā dziedās
tautasdziesmas. Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 26. septembrī pulksten 18 – Pasaules tūrisma dienas pasākumi un vasaras tūrisma
sezonas noslēgums Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā. Tematiskais tūrisma vakars
«Stāsti par seno Jelgavu» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. septembrī pulksten 18 – koncerts «Krievu tautas mūzika un dziesmas». Rīko
Jelgavas krievu biedrība «Istok» (kultūras namā).
 28. septembrī pulksten 10 – Pasaules tūrisma dienas pasākumi un vasaras tūrisma
sezonas noslēgums. Ekskursija ar autobusu uz Valgundes pagastu un Ķemeru tīreli.
Maršrutā: briežu dārzs Valgundē, Ziemassvētku kauju muzejs, Ložmetējkalna skatu tornis un Lielā Ķemeru tīreļa taka. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (no Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa).
 28. septembrī pulksten 17 – Žoržs Siksna un «Čigānzēni» koncertprogrammā «Nepalaid garām!». Instrumentālā grupa: A.Livča, K.Gulbis, A.Kutepovs, V.Veļičko, M.Vīte.
Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
Laimē ielūgumus uz koncertu, piedaloties konkursā portālā
www.jelgavasvestnesis.lv!
 29. septembrī no pulksten 10 līdz 14 – rudens sieviešu apģērbu, apavu un mantu
andele (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 29. septembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Eduardo Skarpeta
«Skrandaiņi un augstmaņi». Komēdija trīs cēlienos. Režisori – Arvīds Matisons un Andris
Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 5. oktobrī pulksten 19 – Normunds Jakušonoks&TIPA orķestris jaunajā programmā
«Notikums». Biļešu cena – no Ls 6 līdz 10 (kultūras namā).

Izstādes
 No 21. septembra līdz 21. oktobrim – Pauļa Postaža gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
 Līdz 27. septembrim – fotoizstāde «Kultūras mantojums. Berlīne. Jelgava» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. septembrim – Gunāra Kroļļa zīmējumu izstāde «Zemapziņas pārnesumi»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Septembrī – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» 50 gadu jubilejas izstāde.
Vadītāja Ingrīda Ozolniece (kultūras namā).
 Septembrī – gleznu izstāde: Diāna Vinogradova un Mellis Luks (Igaunija) – puisis, kurš
glezno ar kājām (kultūras namā).
 Septembrī – fotoizstāde: mūsu amatiermākslas kolektīvi Dziesmu un deju svētkos
(kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris

Zinātnieku naktī: vai ūdens
vienmēr līst uz leju?
 Ritma Gaidamoviča

Nākampiektdien, 27. septembrī, no pulksten 17 LLU notiks
ikgadējās Zinātnieku nakts
pasākumi par tēmu «Ūdens».
Mūsu universitātes fakultāšu
laboratorijās būs iespēja noskaidrot, vai ūdens vienmēr
līst uz leju, kādā temperatūrā
ūdens ir smagāks, uzzināt piena sasalšanas punktu, redzēt,
kā «uzvedas» minerālūdens
mikroskopā, būs arī iespēja rakt
upi un savu aku. Tas viss – līdz
pat pulksten 21. Ieeja pasākumā – bez maksas. Uz tālākajām
norises vietām no Jelgavas pils
kursēs autobuss.
Šogad Zinātnieku nakts veltīta ūdenim,
tādēļ arī LLU modernajās laboratorijās un
pētījumu centrā visa uzmanība tiks veltīta
tam. Dažādas aktivitātes par un ap ūdeni
gaidāmas sešās LLU fakultātēs, kuras
piedāvās daudzpusīgu programmu no
pulksten 17 līdz 21, informē LLU Zinātņu
daļas vadītāja Ina Alsiņa.
Jau no pulksten 17 ikviens gaidīts LLU
Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā Dobeles ielā 41, kur būs iespēja
dažādos veidos iepazīt gruntsūdens līmeņa
mērīšanas tehnoloģijas mūsdienās. Laboratorijas pētniece Inga Grīnfelde stāsta,
ka Zinātnieku nakts apmeklētāji varēs
paši nolasīt gruntsūdens mērījumu datus,
redzēt, kā ūdens «uzvedas» atkarībā no
temperatūras, noskaidrojot, kad tas ir
smagāks, kad – vieglāks, ar zemes urbi
pamēģināt izurbt mazas akas un redzēt
filmiņu par ūdens aprites ciklu.
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF)
247. kabinetā Jelgavas pilī pētnieki laboratorijā, izmantojot jaunās iekārtas, ļaus
mikroskopā paskatīties, kāds izskatās
ūdens, piemēram, gāzēts. Vēl šeit varēs

Zinātnieku naktī būs iespēja iekļūt arī Pārtikas tehnoloģijas fakultātes jaunajā
laboratorijā, kur mikroskopā varēs pētīt dažādus ūdeņus. Foto: Ivars Veiliņš
noskaidrot piena sasalšanas punktu, ar ko
pārbauda, vai piens nav atšķaidīts ar ūdeni.
«Šogad esam iecerējuši, ka cilvēkus uzņemsim pa grupām. Katrā pusstundā tiks
uzņemta jauna grupa. Piemēram, pulksten
17, 17.30, 18,» piebilst PTF vadošā pētniece
Evita Straumīte.
Ļoti aktīvi šajā Zinātnieku naktī iesaistās
Lauku inženieru fakultātes Akadēmijas
ielā 19 pētnieki, kas sola interesantas nodarbes gan bērnudārzniekiem, gan senioriem – visiem, kam būs vēlēšanās uzzināt
ko vairāk par ūdeni. Būs rotaļas bērniem,
varēs redzēt, kā veidojas upes gultne, būs
ātrumlaivu sacensības Daugavas modelī,
varēs «uzpīt» Jelgavas upju vainadziņu,
rakt upi, meklējot un arī atrodot dārgumus,
kurus varēs ņemt sev līdzi, kļūt par ūdens
detektīvu, nosakot dažādu vielu koncentrāciju ūdenī, tāpat arī uzzināt, kā pasargāt
pilsētu no plūdiem.
Lauksaimniecības fakultātes laboratorijās Strazdu ielā 1 varēs noskaidrot, kā

ūdens turas augsnē, kā caur to tek, kā arī
apzināt ūdens satura noteikšanas metodes
un augu izdzīvošanu dažādos apstākļos, tas
ir, kuri augi pielāgojas ūdens pārpilnības
gadījumā, kuri ne. Bet Veterinārmedicīnas
fakultātē Helmaņa ielā 8 varēs iepazīties
ar piena iegūšanas procesu un ūdens lomu
dzīvnieka organismā. Savukārt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
pulksten 19 piedāvās lekciju diskusiju
«Ūdens kā evolūcijas vide».
Visi Zinātnieku nakts pasākumi LLU ir
bez maksas, tie notiks no pulksten 17 līdz
21. Grupas gan aicinātas iepriekš pieteikties pa tālruni 63005685.
I.Alsiņa piebilst, ka uz tālākajām pasākumu norises vietām, piemēram, Veterinārmedicīnas fakultāti un LLU Meža un ūdens
resursu zinātnisko laboratoriju Dobeles
ielā 41, kursēs universitātes organizēts
autobuss. Precīzus autobusa izbraukšanas
laikus un pieturas nākamajā nedēļā varēs
uzzināt LLU mājas lapā www.llu.lv.

Jelgavniece Spānijā skaidro,
ka baltā krāsa viņas darbos ir sniegs
 Ilze Knusle-Jankevica

No Spānijas ciema Želidas
atgriezusies jelgavniece Kate
Seržāne – uz dienvidiem Kate
bija devusies, lai atklātu tur
savu personālizstādi «Cope».
«Saņēmu ļoti daudz jautājumu par saviem darbiem un
regulāri dabūju skaidrot, ka
baltā krāsa manos darbos
ir nevis saule vai jūra, bet
sniegs. Latvieši gan izstādes
atklāšanā jautājumus neuzdod – labākajā gadījumā pienāk klāt un paspiež roku,» tik
dažādās auditorijas salīdzina
māksliniece.
K.Seržānes izstāde – 16 sēpijas darbi
par zivju tēmu – Želidas domes ēkā
bija apskatāma no 17. augusta līdz 11.
septembrim. Izstādi māksliniece rīkoja
ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Jelgavas pašvaldības un Želidas pašvaldības
atbalstu. Interesi par to izrādījusi jau
kāda Barselonas galerija, bet pagaidām
nav zināms, kad un kur tā tālāk ceļos.
Nākamā gada pavasarī tā atgriezīsies
Latvijā un vispirms būs eksponēta Rīgā,
bet iecerēts, ka maijā tā Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī būs apskatāma arī jelgavniekiem.

Dzīvo kalna mājiņā
bez elektrības un ūdens

Māksliniece Spānijā uzturējās apmēram divas nedēļas, un brauciena mērķis
viņai bija ne tikai izstādes atklāšana, bet
arī atpūta. «Es dzīvoju 13. gadsimtā celtā

kalnu mājā bez elektrības un ūdens,»
stāsta Kate. Lielāko daļu brīvā laika viņa
pavadīja mežā, meklējot lauru kokus,
rozmarīnu, tējas un citus uzturā lietojamus augus. Tējas un garšvielas ir arī
viena no lietām, ko viņa pārveda mājās.
Staigājot pa mežu, Katei izdevies ierakstīt arī cikādes «dziedāšanu», un,
kā māksliniece atzīst, to viņa
gribējusi jau sen.
Lai gan Želida atrodas
Barselonas pievārtē, Spānijas galvaspilsētā māksliniece bijusi vien dažas
reizes. Viens no iemesliem
– viņas viesošanās Spānijā
sakrita ar trakāko tūrisma
laiku un Barselona bijusi
pilna cilvēku. Lielāko daļu
brīvā laika viņa pavadīja pie
dabas – kalnos un mežā –,
bet, esot ciemā, viņai bijis
grūti pieņemt siestas laiku
un to, ka trīs stundas dienā «Spānijā es dzīvoju 13. gadsimtā celtā kalnu mājā bez elektrības un ūdens,» stāsta māksneviens neko nedara. «Sies- liniece Kate Seržāne. Viņa uz Spāniju devās, lai atklātu tur savu personālizstādi «Cope».
tas laikā viņi guļ, atpūšas Savukārt lielāko daļu brīvā laika viņa pavadīja mežā, meklējot lauru kokus, rozmarīnu,
Foto: no K.Seržānes arhīva
vai, piemēram, ietur pus- tējas un citus uzturā lietojamus augus.
dienas trīs stundu garumā.
Man kā skrejošai latviešu meitenei bija dza arī 37 – 38 grādus. Neskatoties uz Kate atzīst, ka tas nav nemaz tik viegli,
grūti nosēdēt mierā,» atzīst māksliniece. silto laiku, Kate iztika bez peldēšanās. tomēr patīkami, jo patiesībā jau nekur
Starp citu, lai no kalnu mājas nokļūtu «Līdz jūrai kā minimums būtu jābrauc nav bijis jāskrien. Tiesa, katrā ciemā
līdz ciemam, Katei bija jākāpj 40 minūtes stunda ar mašīnu, bet ar vilcienu – divas esot arī pa atpūtas baseinam, bet tie ir
lejup, bet atpakaļceļā pagāja pat pusotra stundas,» stāsta māksliniece. Vietējie par maksu.
ciema iedzīvotāji peld baseiniņos, kas
stunda, jo kāpt augšā ir daudz grūtāk.
izveidoti pie kalnu avotiem, no kuriem «Suvenīri» – pumpas
kalnos dzīvojošie nes ūdeni. Lai gan
Dzīvei kalnos bija gan savi plusi, gan
Peldēt kalnu avota
baseiniņos drīkst peldēt, tie ir ļoti slīdīgi mīnusi. Pluss ir tas, ka Kate iemācījusies
baseinā neriskē
Arī laiks nav bijis pārāk karsts – ap un līdz ar to arī bīstami. «Man tuvākais pagatavot dažādus spāņu ēdienus, jo
25 grādiem dienā un ap 22 naktī –, kaut avots bija 15 minūšu gājienā lejup pa kopā ar saviem draugiem un vietējiem
gan dažas dienas temperatūra sasnie- kalnu, bet ūdeni nācās nest augšā,» iedzīvotājiem gatavojusi gandrīz katru

vakaru. Vienu mīļāko ēdienu viņu tomēr
nosaukt nevar, bet norāda, ka pagatavot
spāņu ēdienus esot vienkārši, jo «tur neviens četras stundas virtuvē nepavada».
Laikā, kamēr uzturējās Spānijā, māksliniece iztikusi bez piena produktiem, jo
tos vienkārši nebūtu iespējams uzglabāt.
Savukārt mīnuss ir tas, ka Kate cietusi
no tīģermoskītu uzbrukumiem. «Tie jau
nav kā mūsu odi – tie ir mazi, mazi, mazi,
gandrīz neredzami briesmonīši –, un
tikai vēlāk tu jūti, ka esi sakosts,» stāsta
Kate, piebilstot, ka kodumi ļoti niez.
Pumpas gan neuzmetas uzreiz, bet pēc
kādas dienas pusotras. Un nekādi tradicionālie līdzekļi tur nelīdzot. «Es smejos,
ka esmu pārvedusi suvenīrus – tūkstošiem pumpu, kas gribi negribi bija jāņem
līdzi,» viņa tik un tā ir pozitīva.

Piedzīvo dabas parādību

Želida atrodas samērā netālu no
viena no iecienītākajiem Spānijas tūrisma objektiem – Monseratas klostera.
«Skatoties pa gabalu, tas vispār šķita
esam rokas stiepiena attālumā, bet pats
Monseratas kalns katru dienu izskatījās
citādāks,» stāsta jelgavniece. Vēl viņa
uzzinājusi vietējo ticējumu, par kura
pamatotību pati arī varējusi pārliecināties. «Vietējie stāstīja – ja Monseratas
kalnam «uzsēžas» mākoņu cepurīte,
tāda kā beretīte, būšot lietus. Mēs tādu
vienu reizi redzējām, un tiešām pēc divām dienām bija lietus, kaut gan viņiem
lietus augustā ir ļoti reta parādība,» tā
K.Seržāne.
Jāpiebilst, ka Želida ir samērā neliels
ciems Barselonas pievārtē ar 7500 iedzīvotājiem, bet ļoti mājīgs.

