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«TehnoBusā» skolēni iepazīst
modernākās tehnoloģijas

1944. gada jūlija beigās PSRS un Vācijas karaspēki
satikās pie Jelgavas – vieni uzbruka, otri aizstāvējās, abi
nogalināja, dedzināja, grāva, izmantoja artilēriju un
aviāciju savām militārajām operācijām. Ja mēs uzskatām
31. jūliju par atbrīvošanas dienu (neliela sabiedrības daļa tā domā),
tad tajā dienā, nākamajās, mēnešos un gados mēs mērķtiecīgi tikām
atbrīvoti no savas kultūrvēsturiskās atmiņas un savas valsts.
Postošie uzlidojumi un nopietnas kaujas Jelgavā notika 1944. gada
27. jūlijā, kad tika bombardēts Jelgavas dzelzceļa mezgls. Savukārt
sīvākas ielu kaujas Jelgavā notika 31. jūlijā, taču, kā liecina vēstures
avoti, tajās dominējuši Sarkanās armijas tanki un kājnieki. Tāpat
pilsētu grāva arī vācu artilērija, apšaudot Sarkanās armijas pozīcijas
Jelgavas ielās.
Raksturojot situāciju Jelgavā pēc kara, dokumentos rakstīts, ka
pirms PSRS un Vācijas kara pilsētā bija 1 120 000 kvadrātmetri
apdzīvojamās platības, bet pēc atbrīvošanas – vien 106 000 kvadrātmetri jeb nedaudz vairāk par deviņiem procentiem no iepriekšējās
dzīvojamās platības. No pirmskara Jelgavas 5700 ēkām nopostītas
bija 4580 ēkas. Uz 1944. gada rudeni bija sagrautas gandrīz visas
sabiedriskās ēkas, pilnīgi iznīcināti rūpniecības uzņēmumi, daļēji ādas
fabrika, elektrostacija, centrālais ūdensvads. Sagrauta bija arī Jelgavas
stacija un dzelzceļa mezgls.
Kauju rezultātā 1944. gada vasarā «vecā Jelgava» kļuva par Latvijas
izcilās pilsētbūvniecības vēsturi, kuru mēs varam vērot tikai tā laika
fotogrāfijās, kā arī pilsētā baudīt nelielu daļu no bijušās Jelgavas
arhitektoniskās godības.
Attēls: Sagrautā Jelgava 1944. gadā

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Nākamgad palielinās
pabalstu ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai
bērnudārzos; to saņems arī
maznodrošinātās ģimenes
 Ritma Gaidamoviča

Ar ražošanas un eksperimentu iekārtām un multimediju sistēmām aprīkotā
ceļojošā mācību laboratorija jeb «TehnoBuss», lai ieinteresētu skolēnus inženierzinātnēs, šonedēļ uzņēma Valsts ģimnāzijas audzēkņus. «TehnoBusa»
pasniedzējs Māris Eiduks (no kreisās) jauniešiem uzskatāmā veidā izklāstīja
zobratu darbības principus.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Lai jauniešos raisītu interesi par inženierzinātnēm, Jelgavas skolās šomēnes viesojas Metāla svētkos atklātais
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas
un Vācijas kolēģu izveidotais «TehnoBuss Latvija» – ar
ražošanas un eksperimentu iekārtām un multimediju
sistēmām aprīkota ceļojoša mācību laboratorija. Šonedēļ
«TehnoBuss» uzņēma Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņus, un tādējādi asociācijas speciālisti cenšas parādīt,
ka inženiera darbā ienākušas jaunākās un modernākās
tehnoloģijas. Uzrunātie jaunieši atzīst, ka nodarbība
autobusā ir interesanta, jo īpaši uzmanību piesaista 3D
printeris, ar kuru var izgatavot teju visu, un jaunatklājums
esot tas, ka printeris radīts tepat Latvijā.
Skolēniem 40 minūšu ilgā nodarbībā ir iespēja uzskatāmā veidā
uzzināt, piemēram, kā notiek automatizētā ražošana mašīnbūves
uzņēmumā, kā darbojas un kādas
iespējas sniedz 3D printeris, kā
darbojas elektrodzinējs, elektroģenerators, izzināt zobratu darbības
principus, programmēšanu ar
Latvijā ražotā sumo robota starpniecību, kā ar datorvadību strādā
CNC frēze un virpa.
«Mūsu galvenais uzdevums ir
radīt interesi par inženierzinātnēm,
praktiski parādot, ar kādām iekārtām mūsdienās strādā uzņēmumos,
kā darbojas dažādi mehānismi.
Jāparāda un jāizstāsta, ka patiesībā
mašīnbūve ir tikpat svarīga kā saule,
jo, lai kaut ko ražotu, nepieciešamas

iekārtas, un cilvēks, kas tās izstrādā,
ir visa pamatā,» stāsta «TehnoBusa» pasniedzējs Ivars Zorgentfreijs.
Līdz šim «TehnoBuss» vairākas
dienas jau pavadījis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 2.
pamatskolā, Jelgavas 5. vidusskolā,
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un šobrīd
atrodas Spīdolas ģimnāzijā.
Tehnoloģiju vidusskolas vecāko
klašu jaunieši, kuri mācās inženieru klasē, uz «TehnoBusu» nākuši
ar konkrētiem jautājumiem par
datorvadību sistēmām, spēļu pro
grammēšanu, sumo robotiem.
«Taču mūsu galvenā auditorija ir
8. un 9. klases skolēni, lai mudinātu viņus laicīgi izvēlēties un dot
priekšroku profesionālajai izglītībai,
apgūstot vidējo izglītību kopā ar

specialitāti,» saka «TehnoBusa»
skolotājs Māris Eiduks.
«Jelgavas Vēstnesis» piedalījās
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8. klases
stundā «TehnoBusā». Stundas noslēgumā uzrunātie jaunieši atzina,
ka viņiem bijis interesantāk nekā
fizikas stundā, kad tiek runāts par
to, kā dažādi mehānismi darbojas.
«Manuprāt, te saistošā un uzskatāmā veidā tiek parādīta inženierzinātņu interesantākā puse. To, ar
kādām iekārtām strādā mūsdienās,
kādas iespējas piedāvā jaunās tehnoloģijas, ko var izgatavot, kas ir
izgudrots,» pārliecināts Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieks Sandis
Smans, kurš nolēmis nākotnē mācīties tieši programmēšanu. Puisis
uzskata, ka jaunajās tehnoloģijās

ir nākotne un programmēšana ir
neatņemama to sastāvdaļa. Viņa
klasesbiedrs Valters Rokjāns atzinīgi novērtē to, ka šī nav parasta
prezentācija ar bildēm, bet ar uzskatāmiem piemēriem, konkrētām
iekārtām. Viņam jaunatklājums
bija tas, ka 3D printeris radīts tepat
Latvijā. Lai gan tehnika parasti
saista puišus, par jauno laboratoriju atzinīgi izsakās arī meitenes,
kuras saredzējušas lielu ieguvumu
3D printerī, jo ar to varot izgatavot
dažādus stila priekšmetus.
«TehnoBuss» Jelgavas skolās
viesosies līdz pat oktobra sākumam,
apmeklējot pilnīgi visas vispārizglītojošās un internātpamatskolas.
Pēc tam autobuss dosies uz tuvāko
novadu skolām.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 182 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 17. septembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 135 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Inga Lapiņa,
Voldemārs Koļitančuks, Ilze Trautmane, Andris Popovs, Iveta Kozlova, Māris Vecrumba, Marija Tenča, Laura Kokle, Ilze Strautniece,
Ainis Liepiņš, Rihards Ivanovs, Sandra Arāja, Inese Lejniece.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

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

63048800

Sociālo lietu, veselības
aizsardzības un kultūras
komitejas sēdē deputāti
atbalstīja ieceri no nākamā gada no 43 līdz 50
eiro mēnesī palielināt
pašvaldības atbalstu pilsētas daudzbērnu un
trūcīgajām ģimenēm
pirmsskolas ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai.
Tāpat atbalstīta iecere šo
pabalstu 40 eiro apmērā
mēnesī piešķirt jaunai
mērķgrupai – pilsētas
maznodrošināto ģimeņu bērniem. Par šīm izmaiņām no 2016. gada
šodien vēl lemj Jelgavas
domes deputāti.
Šādas izmaiņas nolemts ieviest
līdz ar ēdināšanas maksas pieaugumu pirmsskolas izglītības
iestādēs, kā rezultātā palielinājies
arī vecāku līdzmaksājums. Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne uzsver, ka pašvaldībai
ir svarīgi, lai bērni būtu fiziski un
garīgi veseli, un viens no priekšnoteikumiem ir veselīga pārtika. «Līdz
ar veselīgo ēdināšanas pakalpojuma
iepirkumu ēdināšanas maksa ir pieaugusi, tāpēc lielāks kļuvis ģimenes
līdzmaksājums. Lai atbalstītu ģimenes, esam raduši iespēju no nākamā
gada palielināt pašvaldības pabalstu, kas ļautu ietaupīt daudzbērnu
un trūcīgajām ģimenēm,» norāda
R.Vectirāne. Izmaiņas paredz, ka
no nākamā gada no 43 līdz 50 eiro
tiks papildināts pabalsts trūcīgām
un daudzbērnu ģimenēm, kā arī
rasta iespēja paplašināt pabalsta
saņēmēju loku – pabalstu pirmsskolas ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai 40 eiro apmērā varēs
saņemt arī maznodrošināto ģimeņu
bērni. «Izvērtējot maznodroši-

nāto pilsētas ģimeņu ienākumus
un materiālo stāvokli, saprotam,
ka arī šīm ģimenēm šobrīd būtu
nepieciešams atbalsts ēdināšanas
pakalpojuma atmaksai bērnudārzā,
tāpēc izteikts priekšlikums pabalstu
piešķirt arī šai mērķgrupai,» skaidro
R.Vectirāne.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem
šobrīd trūcīgajām ģimenēm – ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz
128,06 eiro uz vienu ģimenes locekli
un ģimenes materiālais stāvoklis
atbilst noteiktiem kritērijiem – un
daudzbērnu ģimenēm – ģimenēm,
kurās ir trīs vai vairāk bērnu – ir
iespēja saņemt pabalstu ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai par faktiski
saņemto ēdināšanas pakalpojumu,
bet ne vairāk kā 43 eiro apmērā
mēnesī. Tā ir pilsētas pašvaldības
iniciatīva. Būtiski uzsvērt – tās nav
brīvpusdienas, bet gan pašvaldības
atbalsts daļējai ēdināšanas izdevumu segšanai. Arī līdz šim vecāki sedza starpību, kas mēnesī pārsniedza
43 eiro viena bērna ēdināšanai.
Pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem, šobrīd šo pabalstu
saņem 36 trūcīgas ģimenes ar 42
bērniem un 310 daudzbērnu ģimenes ar 421 bērnu.
R.Vectirāne uzsver, ka līdz ar
izmaiņām būtisks ieguvums ir
tas, ka pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas
izglītības iestādēs 40 eiro apmērā
tiks piešķirts vēl vienai mērķgrupai
– maznodrošinātajām ģimenēm jeb
ģimenēm, kuras ienākumi mēnesī
uz vienu cilvēku nepārsniedz 180
eiro mēnesī, izvērtējot viņu materiālo stāvokli.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka līdz ar jauno ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs ir
pieaugusi vienas dienas ēdināšanas cena – vidēji no 30 līdz 60
centiem.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Oktobris
Jelgavā –
Veselības
mēnesis

veselība

Ceturtdiena, 2015. gada 24. septembris
Pilsētnieks vērtē

VESELĪBAS MĒNESIS 2015
Veselīgi paēdis
1. «Kas jāēd rudenī»: visiem interesentiem
sarunā pastāstīs diētas ārste Lolita Neimane.

7. oktobrī no plkst.18 līdz 19.30
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26.

2. JSLP sadarbībā ar Gudro sievu skolu piedāvā
nodarbību «Mans bērns paēdis veselīgi»
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem
(vada uztura speciāliste Ksenija Andrijanova).

15. oktobrī plkst.18.30
PII «Vārpiņa» Kronvalda ielā 22.
Pieteikšanās: pie PII «Vārpiņa» audzinātājām;
karolina.lankovska@soc.jelgava.lv; 63048913.

3. Izglītojošas nodarbības skolēniem par veselīgu uzturu
«Ko ēst launagā, kamēr mamma darbā».
Nodarbība par veselīgu uzturu ar praktisku gatavošanu
un degustāciju, izmantojot sezonālus, vienkārši
pagatavojamus produktus (vada uztura speciālistes
no kustības «Foodtastic»).
		
		

17. oktobrī
24. oktobrī
Plkst.10 7 – 12 gadi
Plkst.10 7 – 12 gadi
Plkst.11.30 13 – 17 gadi Plkst.11.30 7 – 12 gadi
Plkst.13 13 – 17 gadi
Plkst.13 13 – 17 gadi
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes zālē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.
Pieteikšanās: karolina.lankovska@soc.jelgava.lv
vai 63048913.

4. «Veselīgi paēdis seniors»: lekcija un praktiska
gatavošana ar degustāciju, izmantojot sezonālus,
vienkārši pagatavojamus produktus (vada uztura
speciālistes no kustības «Foodtastic»).
		

30. oktobrī plkst.10 un 11.30
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes zālē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.
Pieteikšanās: karolina.lankovska@soc.jelgava.lv
vai 63048913.

5. Annas Pannas meistarklase: veselīgi našķi.
Anna Panna no raidījuma «Gatavo 3» iemācīs,
kā gatavot veselīgus desertus.
Piedāvā ZRKAC, sadarbojoties ar JSLP.

21. oktobrī plkst.18
ZRKAC Svētes ielā 33.

Fiziski aktīvs
6. Treniņš un apmācība pie āra trenažieriem Ozolskvērā, 5. un 23. oktobrī plkst.10
kas īpaši piemēroti senioriem. Iespēja kopā ar treneri Ozolskvērā (skvērā pie Pulkveža Oskara Kalpaka un
izmēģināt un iemācīties pareizi lietot āra trenažierus, Lielās ielas krustojuma)
lai uzturētu savu veselību.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde veselības veicināšanas nolūkos
jau šovasar jelgavniekiem piedāvāja bezmaksas vingrošanas
nodarbības svaigā gaisā sertificētas treneres Tatjanas Gorbatko
vadībā. Oktobrī – Veselības mēneša laikā – arī ir plānotas līdzīgas aktivitātes, kad tiks mācīts, kā izmantot pilsētā pieejamos
Foto: Raitis Supe
āra trenažierus.

1. oktobrī pulksten 12.30
Raiņa parkā ar kopīgu
izvingrošanos un citām
aktivitātēm notiks Veselības mēneša atklāšana,
un pasākumā aicināts
iesaistīties ikviens jelgavnieks. Oktobrī pilsētas
iedzīvotājiem būs iespēja
piedalīties bezmaksas
izglītojošos un veselību
veicinošos pasākumos:
būs veselības eksprespārbaudes, varēs iesaistīties
dažādās fiziskās aktivitātēs, kā arī gūt jaunas
zināšanas, uzklausot speciālistu ieteikumus garīgās un fiziskās veselības
uzlabošanai.
Veselības mēneša laikā plānotie
pasākumi sadalīti četros blokos:
veselīgi paēdis; fiziski aktīvs; mierīgs un laimīgs; drošs un brīvs
jelgavnieks.
«Mūsu pilsētas attīstība vērsta
uz labvēlīgu, drošu dzīves apstākļu radīšanu pilsētniekiem, kas
sevī ietver arī veselīga un aktīva
dzīvesveida veicināšanu. Viens no
būtiskākajiem priekšnosacījumiem
dzīves kvalitātes celšanai ir ne tikai
labi organizēti kvalitatīvi veselības
aprūpes pakalpojumi, bet katra
iedzīvotāja izpratne par veselības
veicināšanas pasākumiem dzīves garumā. Oktobrī ar dažādām
aktivitātēm centīsimies pievērst

pilsētnieku uzmanību šiem vitāli
svarīgajiem jautājumiem,» saka
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, aicinot
ikvienu jelgavnieku piedāvāto pasākumu klāstā atrast ko īpašu, sev
svarīgu un interesantu.
Pasākumi plānoti tā, lai tie būtu
pieejami un saistoši dažāda vecuma jelgavniekiem. Piemēram,
skolēniem profesionāļa vadībā būs
iespēja praktiski apgūt, kā pagatavot veselīgu launagu, līdzīgas
aktivitātes plānotas arī senioriem.
Programmā iekļautas arī vairāku
sabiedrībā zināmu speciālistu, piemēram, Lolitas Neimanes, Diānas
Zandes, lekcijas. Jelgavas Valsts
ģimnāzijas telpās interesenti varēs
piedalīties ārstnieciskās vingrošanas
nodarbībās. Jelgavas poliklīnikā un
Zemgales Veselības centrā, iepriekš
piesakoties, ikviens varēs izmērīt
holesterīna un cukura līmeni asinīs.
Uz tikšanos Jelgavas poliklīnikā
sievietes gaidīs radioloģe diagnoste
dr.Sanita Krikuna, kura stāstīs
par dažādiem krūšu izmeklēšanas
veidiem un to, kā sevi pasargāt no
onkoloģiskām saslimšanām. Plānotas arī citas aktivitātes.
Veselības mēneša mērķis ir sniegt
cilvēkiem vēl vienu iespēju cīnīties ar
kaitīgiem ieradumiem un mudināt
pievērsties veselīgam dzīvesveidam,
kas ir vairāku noteikumu kopums,
kurus ievērojot cilvēks var uzturēt
labā formā gan ķermeni, gan prātu
un garīgo stāvokli.

7. Pensionāru biedrības dienas centra «Sadraudzība»
Sporta diena, kurā aicināti piedalīties visi seniori.
		

23. oktobrī plkst.11
dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a.
Informācija: 29705003, 63024428.

8. JSLP piedāvā ārstniecisko vingrošanu:
9 nodarbību cikls (vada ilggadējā ārstnieciskās
vingrošanas pasniedzēja Ruta Kļaviņa).
		

Oktobra otrdienās un ceturtdienās plkst.16
Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta zālē Mātera ielā 44.
Pieteikšanās: karolina.lankovska@soc.jelgava.lv
vai 63048913.

9. «Vingrot ir viegli!» (nodarbību vada Mārīte Ose).
		

21. oktobrī plkst.18
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26.

10. «Veselā miesā vesels gars»: pilates – metode,
kura piemērota visiem sagatavotības līmeņiem.
Nepieciešams sportam piemērots apģērbs
(nodarbību vada fitnesa trenere Anete Rone).

16. oktobrī plkst.15
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4.
Informācija: 63005468, 27844078.

11. «Iepazīsti savu pilsētu kustībā»: nūjošanas nodarbība, 16. oktobrī plkst.16
kurā iespējams izkustēties brīvā dabā,
no Sabiedrības integrācijas pārvaldes Sarmas ielā 4.
pievēršot uzmanību ikvienam interesentam.
Informācija: 63005468, 27844078.
12. «Būsim vingri! Fiziskās aktivitātes
nozīme pareizas stājas profilaksē»
(vada fizioterapeite Liene Brička).

14. oktobrī plkst.11
Jelgavas pilsētas slimnīcas Konferenču zālē
Brīvības bulvārī 6

13. Atvērto durvju diena «Peldēsim kopā»: bērniem
būs iespēja apmeklēt PII «Kāpēcīši» bērnu peldēšanas
nodarbības, iepazīties ar treneriem, uzzināt sev
interesējošus jautājumus par peldēšanas nodarbībām.

PII «Kāpēcīši» peldbaseinā Ganību ielā 66
5. – 9. oktobrī katru dienu no plkst.9 līdz 12.
Mērķauditorija: sākumskolēni un viņu vecāki.
Informācija: 26305690.

14. «Izmēģini aktivitātes baseinā!»:
bezmaksas ūdens aerobika un peldēšana.
Vietu skaits – ierobežots!
		

• 16. oktobrī no plkst.13 līdz 13.40 – ūdens aerobika;
• 23. oktobrī no plkst.12 līdz 12.45 – peldēšana.
LLU Sporta nama baseinā Raiņa ielā 1.
Pieteikšanās: 63048913.

15. Atvērto durvju dienas Jelgavas Ledus sporta skolā:
• plkst.10.30 – HK «Zemgale/LLU» treniņa vērošana,
fotografēšanās un sportistu autogrāfu saņemšana;
• plkst.11.30 – daiļslidošanas treniņa vērošana;
• ekskursija pa Ledus halli.

Katru otrdienu – 6., 13., 20., 27. oktobrī
no plkst.10.30 līdz 12
Rīgas ielā 11.
Pieteikšanās: irena.rutka@sports.jelgava.lv
vai 63007222.

Mierīgs un laimīgs
16. «Emocionālā stāvokļa saglabāšana»: kā pārvarēt
stresu un izvairīties no izdegšanas sindroma –
nodarbība visiem interesentiem, īpaši bērnu vecākiem
(vada psiholoģe Baiba Blomniece-Jurāne).
		

• 9. oktobrī plkst.16.30 – vecākiem;
• 12. oktobrī plkst.17.15 – visiem.
Zemgales Veselības centra zālē
Zemgales prospektā 15.
Pieteikšanās: 63084004.

13. oktobrī
17. ZRKAC un JSLP piedāvā «Iedvesmas telpa».
Viesos – psiholoģe Diāna Zande, lai dalītos savās
plkst.18
zināšanās un pieredzē, kā saglabāt psihoemocionālo ZRKAC Svētes ielā 33.
līdzsvaru, būt mierīgam un pozitīvam notikumu
piesātinātajās ikdienas situācijās.
18. Seminārs «Psihoemocionālie riska faktori
darba vietā» darba devējiem
(vada I.Vanadziņš, Darba drošības un
vides veselības institūts).

19. oktobrī
plkst.14
ZRKAC Svētes ielā 33.

20. «Elpošana un zīmēšana priekam un veselībai»:
lektore Ineta Jaunciema stāstīs, kas ir fraktāli, būs
arī praktiska darbošanās un fraktālu skaidrošana.

23. oktobrī
plkst.18
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26.

Drošs un brīvs
21. Atzīmējot Pasaules sirds dienu –
bezmaksas holesterīna un cukura līmeņa pārbaude.
		
		
		

3. oktobrī
no plkst.8
Jelgavas poliklīnikā
Sudrabu Edžus ielā 10.
Pieteikšanās: 63084502, 63012535.

22. «Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!»:
kad un kāpēc veikt krūts izmeklējumus,
kādi ir to veidi un kas būs lasāms rezultātos,
stāstīs sertificēts radiologs diagnosts dr.Krikuna.
Laipni aicinātas visas sievietes –
mammas, meitas, māsas, vecmammas!

20. oktobrī
plkst.15
Jelgavas poliklīnikas Konferenču zālē
Sudrabu Edžus ielā 10, 4. stāvā.

23. Bezmaksas holesterīna un cukura pārbaudes
Katru oktobra otrdienu
Zemgales Veselības centrā.
Zemgales Veselības centrā Zemgales prospektā 15,
		
Procedūru kabinetā. Pieteikšanās: 63084004.
Pilnu Veselības mēneša pasākumu programmu skatīt: www.jelgava.lv vai www.jelgavasvestnesis.lv.

Pētījumā noskaidrots, ka
jaunieši, sākot darba gaitas,
grib algu vairāk nekā 750
eiro «uz rokas».

Kāda, jūsuprāt, būtu
normāla alga jūsu
profesijā?

Gita, stila speciāliste:
– Pēc profesijas esmu
stiliste matu
pieaudzētāja,
un, manuprāt,
normāla alga šajā profesijā ir vismaz 600 eiro «uz rokas». Tā gan
ir minimālā summa, lai izdzīvotu,
nomaksātu rēķinus, būtu paēduši,
taču, ja labi strādā, var nopelnīt arī
vairāk.
Gatis, pavārs:
– Ja ģimenē esi
viens pelnītājs,
kā tas ir manā
gadījumā, tie
būtu 600 – 700
eiro «uz rokas».
Diemžēl, strādājot par pavāru trešo
gadu, nopelnu mazāk, bet iztiekam.
Jauniešiem 750 eiro «uz rokas» – tas
jau pieticīgi, ir dzirdēts arī par 1300
eiro «zaļam gurķim». Tas gan ir par
traku, uzskatu, ka vispirms jāpierāda
sevi darba tirgū, tikai tad var uzstādīt
noteikumus.
Astrīda, māsu
palīdze:
– Strādājot
Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā,
šobrīd mēnesī
nopelnu nedaudz vairāk kā 500
eiro. No tiem par ceļa izdevumiem
vien mēnesī nākas šķirties no 80
eiro. Uzskatu, ka ļoti taisnīgi būtu, ja
māsu palīgi, ņemot vērā dzīves dārdzību un ieguldīto darbu, saņemtu
no 800 līdz 900 eiro pēc nodokļu
nomaksas.
Juris, pārdevējs:
– Pēc profesijas
esmu pavārs,
un vasarā šajā
darbā arī strādāju, saņemot
700 – 800 eiro mēnesī, kas, manuprāt, ir atbilstoša un pienācīga
alga. Šobrīd strādāju par pārdevēju
konsultantu, kur man nav īpaši
lielas atbildības, un saņemu 450
eiro «uz rokas», kas arī ir atbilstoši.
Taču pārdevējiem, kuriem ir lielāka
atbildība, atalgojumam noteikti
jābūt lielākam.
Inese, māmiņa:
– Šobrīd esmu
bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet pirms
tam strādāju
par pārdevēju degvielas uzpildes
stacijā, saņemot toreiz vēl 220 latus.
Uzskatu, ka alga nebija atbilstoša
tam, ko darīju. Normāli būtu 500
– 600 eiro mēnesī par pārdevējas
darbu. Ceru, ka situācija ir mainījusies un, atgriežoties darba tirgū, tāda
arī būs pārdevēja alga.
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Aicina ziedot celiņu
ierīkošanai pie Jāņa baznīcas
 Andra Ozola

ziņas

Atklāj rūpniecisko
pētījumu centru

baznīcā varētu iekļūt arī cilvēki ar
īpašām vajadzībām, kuriem pašlaik
Jelgavas Svētās Vienīšī iespēja ir liegta.
bas evaņģēliski luteriskā
«Draudzes padome sanāca kopā
draudze par saziedotaun vienojās, ka celiņi, kas ved
jiem līdzekļiem sākusi
uz baznīcu, ir seni un savu laiku
izbūvēt celiņus pie Svētā
nokalpojuši, tāpēc jāizbūvē jauni.
Jāņa baznīcas. Celiņu atSkatoties, ka mums blakus Jelgajaunošanai nepieciešami
vas pašvaldība ir atjaunojusi ielas,
5500 eiro – jau saziedoti
nolēmām, ka arī mēs gribam savest
1500 eiro. Lai būvdarkārtībā baznīcas apkārtni, lai būtu
bus varētu pabeigt, 26.
skaisti,» turpina B.Ribaka.
septembrī pulksten 17
Lai ieceri realizētu, uzrunāta
baznīcā notiks garīgās
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
mūzikas koncerts, kurā
«Igate»», kas bijusi pretimnākoša
savāktie līdzekļi tiks izun draudzei piešķīrusi atlaides.
mantoti šim mērķim.
Patlaban notiek celiņu būvdarbi.
Top galvenā eja no Pasta ielas, kā
Draudzes pārstāve Biruta Ribaka arī celiņš uz baznīcu no Jāņa ielas
stāsta, ka celiņus atjaunot nepie- puses. Bruģēts celiņš tiks ierīkots arī
ciešams galvenokārt tādēļ, lai Jāņa cilvēku gadiem iestaigātās takas vietā, kas savieno Jāņa un Pasta ielu.
Ziedojumu vākšana turpinās, un
ziedot aicināts ikviens jelgavnieks.
Lai pabeigtu būvdarbus, sestdien
pulksten 17 Svētā Jāņa baznīcā notiks garīgās mūzikas koncerts, kurā
savāktie līdzekļi tiks novirzīti celiņu
būvniecībai. Koncertā muzicēs
garīgās mūzikas ansamblis «Laudetur», ērģelnieces D.Spakeviča un
Z.Lazdiņa-Radziņa.
Pērn, pateicoties cilvēku atsau-  Ritma Gaidamoviča
cībai, par saziedotajiem līdzekļiem
Pagājušajā nedēļā uz
Svētā Jāņa baznīcā nomainīta grīda
Jelgavas pilsētas un
un restaurētas parādes durvis.
Ozolnieku novada roPatlaban draudzē darbojas 210
bežas atklāts SIA «IKTK»
draudzes locekļi, un tās vienīgie
Foto: Raitis Supe
rūpnieciskais pētījumu
ienākumi ir ziedojumi.

Valsts palielina stipendiju
profesionālajās skolās tiem,
kuri vairs nesaņem ES stipendiju
 Ritma Gaidamoviča

Masu medijos izskanējusi
ziņa, ka milzīgu vilšanos jaunā mācību gada
sākumā piedzīvojuši
profesionālo vidusskolu
audzēkņi, kuri vairs nesaņem Eiropas stipendijas.
Jelgavas profesionālajās skolās uzsver, ka ES
stipendija šajā mācību
gadā vairs netiks maksāta pamatstudiju jeb
trīsgadīgajās un četrgadīgajās programmās,
kuru audzēkņi saņem
valsts stipendiju, kas nu
ir palielināta.
Jaunieši Jelgavas profesionālajās
skolās par šo faktu gan bijuši informēti laicīgi. Eiropas stipendiju līdz
113 eiro mēnesī turpinās maksāt tikai Eiropas Sociālā fonda atbalstītajās viengadīgajās un pusotrgadīgajās
mācību programmās, kurās mācās
jaunieši no 17 līdz 29 gadiem.
Mērķstipendijas no Eiropas Sociālā fonda pamatstudiju – trīsgadīgo
un četrgadīgo programmu – audzēkņi saņēma iepriekšējos piecus
mācību gadus projekta «Sākotnējās
profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana» gaitā, taču projekts
31. augustā noslēdzās. «Veicinot
profesionālās izglītības pievilcību,
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
pamatstudiju audzēkņi līdztekus
valsts stipendijai, kas maksimāli bija
14,23 eiro, par labām sekmēm un
teicamu nodarbību apmeklējumu
varēja saņemt vēl papildu stipendiju. 1. kursā teicamnieki, kuri
nebija kavējuši nevienu nodarbību,
papildus varēja saņemt ap 30 eiro,
2., 3. un 4. kursu audzēkņi – līdz 50
eiro, taču, pēc mūsu aprēķiniem,
vidēji tehnikuma audzēkņi, ja mācījās uz 6 ballēm un centās cītīgi
apmeklēt nodarbības, saņēma ap 40
eiro,» skaidro Jelgavas tehnikuma
direktore Janīna Rudzīte. Taču līdz
ar jauno mācību gadu šī atbalsta pro

gramma ir pārtraukta. Gan Amatu
vidusskolas direktore Edīte Bišere,
gan Jelgavas tehnikuma direktore
J.Rudzīte atzīst, ka skolas par to
jau bija informētas, tāpēc laicīgi arī
nodevušas informāciju audzēkņiem,
taču ar nepacietību gaidījušas, kā
tālāk rīkosies valsts.
Līdz šim valsts profesionālo skolu
audzēkņiem maksāja stipendiju no
10 līdz 14,23 eiro mēnesī atkarībā
no sekmēm. Taču, apzinoties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju
iztrūkumu, Izglītības un zinātnes
ministrija šī gada četriem mēnešiem
ir palielinājusi valsts stipendiju fondu, kas ļaus profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem izmaksāt lielākas valsts stipendijas. Tas nozīmē,
ka arī Jelgavas Amatu vidusskolas
un Jelgavas tehnikuma audzēkņi
no septembra līdz decembrim varēs valsts stipendijā saņemt no 10
līdz 71,14 eiro. Summa, tāpat kā
iepriekš, atkarīga no jauniešu sekmēm un nodarbību apmeklējuma.
J.Rudzīte gan uzsver, ka valsts
līmenī jārisina kāda cita problēma,
kas tiešā mērā saistīta ar stipendijām. «Šobrīd, ja jaunietis uzsāk mācības profesionālajā skolā, viņa vecāki vairs nevar saņemt tā saucamo
bērna pabalstu, jo jaunietis saņem
valsts stipendiju. Pagājušajā gadā,
kad tika palielināti ģimenes pabalsti
par katru bērnu, īpaši krasi izjutām,
ka ievērojams skaits jauniešu no
valsts stipendijas atteicās. Ja viņš
ģimenē ir trešais bērns, pabalsts ir
aptuveni 34 eiro, bet stipendijā viņš
maksimāli saņem 14,23 eiro, tomēr
lielākajai daļai tie bija tikai desmit
eiro,» situāciju skaidro J.Rudzīte,
uzsverot, ka tas nav godīgi, jo īpaši
tādēļ, ka šobrīd profesionālā izglītība ir viena no prioritātēm.
Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas – līdz 113 eiro mēnesī – tiek
saglabātas jauniešiem vecumā no
17 līdz 29 gadiem, kuriem nav profesijas, kuri nestrādā un nemācās,
bet profesionālajās skolās iegūst
kvalifikāciju viengadīgajā vai pusotrgadīgajā programmā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

centrs «Lielizmēra liekti
līmētas koka konstrukcijas», kura izveidē lieli
nopelni ir SIA «Meža
un koksnes produktu
pētniecības un attīstības
institūts» (MeKA) un
CBS «Igate». Šajā centrā
zinātnieki strādās ciešā
sadarbībā ar ražotāju, lai
radītu konkurētspējīgas
un kvalitatīvas lielizmēra liekti līmētas koka
konstrukcijas. Pirmais
pilotprojekts jau ir – tur
tiek izgatavots koka gājēju tilts Tērvetes Dabas
parkam, kas vedīs pāri
lielajam ceļam, savienojot auto stāvlaukumu ar
parku.

Tādējādi radīts Latvijā pirmais
zinātniskās pētniecības centrs, kas
specializējas lielizmēra koksnes
konstrukciju pētniecības pakalpojumu sniegšanā, lai valstī sekmētu
zināšanu pārnesi un palielinātu
koksnes produktu izmantošanu
tautsaimniecībā.
«Kas ir zinātne bez prakses un
prakse – bez zinātnes? Sadarbojoties ražotājam ar zinātniekiem,
šeit ir radies testēšanas centrs ar
jaunākajām tehnoloģijām, kurā var

Foto: Raitis Supe
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Īsi
 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» ziņo, ka uzsākti
ietves izbūves darbi no Tērvetes
ielas līdz Zirgu ielas 12. namam.
Būvdarbu laikā transporta kustība
ir nodrošināta pa divām sašaurinātām braukšanas joslām un noteikts
ātruma ierobežojums 30 kilometri
stundā. Gājēju kustība ir nodrošināta
pa ielas pretējo pusi. Transportlīdzekļiem visā darbu zonā ir aizliegts
apstāties un stāvēt. Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 15. oktobris.
 Sestdien, 26. septembrī, no
pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a
notiks zemnieku un amatnieku
Brāļu tirgus.
 Jelgavas lietuviešu biedrība
«Vītis» gan pieaugušos, gan skolēnus, gan pirmsskolas vecuma bērnus aicina apgūt lietuviešu valodu.
Apmācības plānotas katru sestdienu
un ir bez maksas, bet par izdales
materiāliem jārēķinās ar nelieliem
izdevumiem. Pirmā tikšanās – sestdien, 26. septembrī, pulksten 11
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4, kur mācīties gribētājus sagaidīs pasniedzēja Janīna Skaruliene. Iegūt sīkāku informāciju par
apmācībām un pieteikties tām var pa
tālruni 63082765, 63005467.

izgatavot pilna izmēra prototipus
dažādām koka konstrukcijām, ko
var izmantot, piemēram, jumtu vai
tiltu būvniecībā,» tā SIA «IKTK»
valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns,
kas ir šīs idejas autors. Viņš uzsver,
ka jau šogad dabā varēs redzēt pirmo pētījumu centra lielo projektu
– šobrīd top koka tilts Tērvetes
Dabas parkam. Konstrukcijas tam
tiek līmētas un testētas tieši SIA
«IKTK». M.Peilāns norāda, ka,
būvējot pētījumu centru, nebija
pieļaujams, ka tā tapšanā tiek
izmantotas metāla konstrukcijas.
Ēkas būvniecība sākta pērn rudenī,
bet jau šogad martā tā bija gatava.
Tā aprīkota ar visām iekārtām, lai
no egles vai priedes ražotu koka
konstrukcijas, kuras pētnieki testēs, mērot dažādus parametrus.
Pētījumu centra aprīkojums ļauj
Latvijā izgatavot līdz šim nebijušu
dimensiju liekti līmētas konstrukcijas, kuru maksimālais garums
sasniedz 32 metrus un platums
– 2,3 metrus, kā arī veikt apjomīgu
pētniecības darbu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš centra atklāšanā
atzina, ka šeit rodas zinātne, kas
tik ļoti nepieciešama Latvijas valsts
attīstībai. «Man ir prieks, ka sperts
liels solis kokrūpniecības virzienā.
Arī Jelgavas tehnikumā ir Kokapstrādes nodaļa, kurā tikko veikts
būtisks ieguldījums infrastruktūras attīstībā un jauno speciālistu
skološanā. Prieks, ka zinātne uzticas uzņēmējam, un otrādi,» tā
A.Rāviņš.
Kopējās rūpniecisko pētījumu

centra investīcijas sasniedz 5,5
miljonus eiro, no kuriem 3,8 miljoni
eiro ieguldīti iekārtās un aprīkojumā, bet atlikusī summa jeb 1,7
miljoni eiro ir investīcijas rūpnieciskā pētījumu centra būvniecībā
un infrastruktūrā. Investīciju finansējumu nodrošināja SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»,
SIA «Marko KEA», AS «Citadele
banka» aizdevums, kā arī Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektā «Lielizmēra
koksnes konstrukciju pētniecības
infrastruktūras izveide», kuru
administrēja Latvijas Izglītības un
zinātnes ministrijas Valsts izglītības
attīstības aģentūra.
Bankas «Citadele» valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis atzina:
«Mēs uzskatām, ka tieši Latvijas
mazo uzņēmēju rokās ir Latvijas
nākotne. Koks ir Latvijas zelts, un,
ja kaut neliela daļa pārvērtīsies par
kaut ko vērtīgu, nevis koks kuģos
guļbaļķos prom pa jūru, tas jau ir
apsveicami. Tāpat mēs uzskatām,
ka reģioni ir Latvijas nākotne,
tāpēc centram atrasta īstā vieta,»
tā G.Beļavskis.
SIA «IKTK» dibinātāji ir MeKA
un Rīgas Tehniskā universitāte
(RTU). Bet SIA «IKTK» dalībnieku
un vadības sastāvu veido SIA «Marko KEA», RTU un MeKA, kurus
pārstāv tādi nozares speciālisti kā
M.Peilāns (SIA «Marko KEA» un
CBS «Igate» valdes priekšsēdētājs
un līdzīpašnieks), RTU Transportbūvju institūta direktors Ainars Paeglītis un MeKA direktors Andrejs
Domkins.

Izdots trešais Jelgavas skolēnu dzejas krājums
Izdots trešais Jelgavas skolēnu dzejas
krājums, kam šoreiz dots nosaukums «Jelgava laiku lokos». Tajā publicēti 64 pilsētas
skolēnu darbi, kas ir veltījums Jelgavai 750.
dzimšanas dienā. «Šķiet, ka Jelgavas 750.
dzimšanas dienas pasākumi ir stiprinājuši
iedzīvotāju piederības izjūtu pilsētai. Jūsu,
skolēnu, apliecinājums tam ir šī grāmata.
Dzeja ir ļoti koncentrēts mākslas veids, jo
pāris rindās jāspēj pateikt savas domas,
savas emocijas. Rezultāts ir skaists. Esmu
pārliecināta, ka šis ir svarīgs notikums ne
tikai skolēnu, bet arī pilsētas dzīvē,» tā
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne, sakot paldies autoriem, viņu
vecākiem, pedagogiem un šī projekta galvenajiem īstenotājiem – Jelgavas Latviešu biedrības pārstāvei
Vijai Zelmenei un Jelgavas Izglītības pārvaldei. Pavisam literāro darbu konkursā saņemti 256 skolēnu
darbi par tēmu «Jelgavai 750» un «Jelgava laiku lokos», kurus izvērtēja septiņu ekspertu komisija. Grāmatā publicēti 64 darbi, pārstāvot 2. – 12. klašu skolēnus no teju visām pilsētas skolām. Jāpiebilst, ka
šis projekts interesants arī ar to, ka 21 ilustrāciju dzejoļu krājumam veidojuši Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņi skolotājas Ilzes Emses-Grīnbergas vadībā. Dzejoļu krājums «Jelgava laiku lokos» izdots 1000
eksemplāros. Grāmatas eksemplārus saņēma dzejoļu un zīmējumu autori, tās uzdāvinātas Jelgavas
skolām, pilsētas bibliotēkām, kā arī Jelgavas Latviešu biedrībai.
Foto: Raitis Supe

 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojis tos divus šoferus,
kuri augustā ieguvuši labākā autobusu vadītāja statusu, un tie ir Nikolajs Šukelovičs un Valērijs Dudkins.

Kā liecina informācija JAP mājas lapā
www.jap.lv, labākā autobusa vadītāja statusu augustā reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos
ieguva N.Šukelovičs, savukārt par
augstiem darba rezultātiem un izciliem sasniegumiem Jelgavas pilsētas
pasažieru pārvadājumos apbalvots
V.Dudkins.
 Šonedēļ līdz 25. septembrim
notiek pasākums «Dienas bez
rindām», kurā vairāk nekā 80
valsts un pašvaldību iestādes visā
Latvijā konsultē iedzīvotājus un
uzņēmējus par e-pakalpojumu
lietošanu. Jelgavā ar pakalpojumu
lietošanu iedzīvotājus iepazīstina
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 un Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas
ielā 26. Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti vērsties iestādēs, lai saņemtu
individuālas konsultācijas par epakalpojumu lietošanu, kā arī gūtu
praktiskas iemaņas interesējošā
e-pakalpojuma izmantošanā.
 30. septembrī no pulksten 10 līdz
12 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
bezmaksas seminārs darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem «OiRA – interaktīvs rīks darba
vides risku novērtēšanai». Interesenti
aicināti pieteikties līdz 25. septembrim
pa e-pastu aiga.liere@vdi.gov.lv. Vietu
skaits ir ierobežots.

Ritma Gaidamoviča

Ārstnieciskās pēdu aprūpes
kabinets piedāvā

pēdu aprūpi klientiem ar pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem
nagiem, ieaugušiem nagiem,
varžacīm, kārpām u.c.
Nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu.

Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks:
pirmdiena – sestdiena: no plkst.9 līdz19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57
(1. stāvs).
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Katrs iecirkņa inspektors izmeklē
vidēji 50 aktīvas lietas
 Ilze Knusle-Jankevica

Iecirkņa inspektors ir tas
Valsts policijas darbinieks,
kuram ir visciešākā saikne ar
iedzīvotājiem, jo inspektora
pienākums ir zināt, kas notiek
viņa apkalpojamajā teritorijā jeb iecirknī, un palīdzēt
iedzīvotājiem atrisināt viņu
problēmas. Arita Juhna šo
darbu dara divus gadus un
atzīst: «Lai strādātu policijā,
jābūt aicinājumam. Darbs
nav viegls, bet ar laiku arvien
vairāk tevi ievelk, turklāt jo
vairāk tu zini, jo strādāt kļūst
vieglāk.»

dežurējam, ķeram gan pārdevējus, gan
pircējus – darām visu, lai tās likvidētu,»
tā inspektore, aicinot iedzīvotājus ziņot, ja
manīta aktivitāte kādā no točkām.

Strādā pa divi

Arita atzīst, ka daudz darba aizņem
«papīru lietas», tāpēc doties apgaitā pa savu
iecirkni sanāk apmēram divas trīs reizes
nedēļā. «Parasti cenšamies braukt apgaitā
divatā, piemēram, es braucu ar inspektori,
kurai ir blakus iecirknis, un tad apsekojam abas teritorijas. Vismaz reizi mēnesī
cenšamies rīkot preventīvos reidus – tajos
ir vairāki iecirkņa inspektori un reizēm
arī nepilngadīgo lietu inspektori,» stāsta
A.Juhna, piebilstot, ka tas ir gan efektīvāk,
gan drošāk. Viņa atceras: kad stājusies
darbā, pārrunās tā arī viņai pajautāja: vai
nebūs bail. «Uzskatu, ka bail ir ikvienam
cilvēkam, bet es apzinos, kādi riski ir manā
darbā.» Svarīgākais esot izvērtēt situāciju
un atcerēties pašai par savu drošību.
Viņa joprojām atceras gadījumu, kas
deva mācību uz mūžu. «Tas bija pagājušā
gada maijā. Ar kolēģi devāmies uz mājām
pie kāda cilvēka, kuram bija jāierodas policijā un jāsniedz paskaidrojums. Uzsākām
sarunu un neviļus abas iegājām dzīvoklī,
bet vīrietis aizslēdza durvis. «Es jums tūlīt
parādīšu,» viņš teica un devās pie skapja, no
kura izņēma somu, un sāka pa to rakāties.
Tobrīd nodomāju, ka beigas būs. Bet viņš
izņēma aprakstītu papīra lapiņu,» stāsta
A.Juhna. Tas devis mācību: nekad neiet
apgaitā vienai un vienmēr iestāties durvīs.

A.Juhnas iecirknis ir pats centrs – Raiņa iela, Mātera iela, Rūpniecības iela un
stacijas aplis, Stacijas iela. Rajons Aritai
ir diezgan aktīvs, jo tajā atrodas daudz
objektu, kuros pulcējas cilvēki. Inspektore lēš, ka viņas iecirknī ir apmēram
desmit tā saucamie melnie punkti, kuri
prasa lielāko darbu un uzmanību: klubs
«Argo», stacija, točkas, lielveikals, degvielas uzpildes stacija, Stacijas iela, parki,
poliklīnika, Jelgavas cietums. Visbiežāk
izsaukumus viņa gan saņem uz lielveikalu un benzīntanku, kur notikušas
zādzības, sabojātas automašīnas, radušies konflikti. «Uz cietumu izsaukumus
saņemu tad, kad kāds ir centies neatļauti
nodot apcietinājumā esošajiem kādas
lietas – ienest vai
Alga – ap 500 eiro
pārmest pār sētu. Iecirkņa inspektori Jelgavā
«uz rokas»
Tad parasti perso- Iecirkņi: 16
Jelgava ir sadalīna ir jau aizturēta, Iecirkņa inspektoru štata vietas: 21
ta 16 iecirkņos, un
un policistam jāno- Šobrīd strādā: 17
pavisam ir 21 iecirformē lieta,» stāsta Vīrieši: 3
kņa inspektora štata
A.Juhna.
Sievietes: 14
vieta. Šobrīd strādā
Sarežģīta ir točku Vidējais vecums: 34 gadi
apkarošana. «Vis- Vidējais darba stāžs: līdz 5 gadiem 17 inspektori, no kusāpīgākais objekts Nepieciešamā izglītība: 1. līmeņa riem vairākums ir
manā iecirknī ir Sta- augstākā un 6 mēnešu kursi (ar izņē- sievietes. Kāpēc tā,
un vai šis darbs ir
cijas iela, jo tur nere- mumiem) Policijas koledžā
piemērots sievietēm?
ti uzturas personas, Vidējais aktuālo lietu daudzums
«Situāciju ietekmēkas atbrīvojušās no vienam inspektoram: ap 50
ieslodzījuma, tur ir Vidējā alga: ap 500 eiro («uz rokas») ja policijas reformas
2009. gadā, kas ļāva
daudz nelabvēlīgu
ģimeņu un pulcējas ne tā labākā sabied- doties pensijā jau pēc 20 gadu izdienas.
rības daļa,» atzīst inspektore. Regulāri Daudzi pieredzējuši darbinieki to izmantoja
tiek apsekota ēka Stacijas ielā 10, kur vēl un aizgāja pensijā jau mazliet pēc 40. Radās
pirms kāda laika aktīvi darbojās točka. vakances, bet vīrieši par iecirkņa inspekTomēr policijai kopīgiem spēkiem ir izde- toriem strādāt pārāk neraujas. Domāju,
vies to apturēt. «Kad, pateicoties likumu tas ir atalgojuma dēļ – vidējā alga iecirkņa
niansēm, sākām piemērot sodus telpu inspektoram ir ap 500 eiro «uz rokas», bet
īpašniecei par to, ka viņa savā īpašumā ir nozares, kur pat tikai ar fizisku darbu var
ļauj tirgot nelegālo alkoholu, situācija nopelnīt vairāk. Policijā darbs ir atbildīgs,
sāka uzlaboties. Tiesa, sodi bija vairāki, jābūt galvai uz pleciem, cilvēkam jābūt gan
bet tagad jau kādu laiku točkas durvis ir fiziski, gan psiholoģiski stipram – kurš katrs
slēgtas, kamēr agrāk stāvēja plaši vaļā un šo darbu darīt nevar,» situāciju raksturo
klienti te rindām nāca,» stāsta A.Juhna, Kārtības policijas priekšnieks Raimonds
piebilstot, ka vēl viena točka ir pretī Valsts Karlsons, kura pakļautībā ir visi iecirkņa
ģimnāzijai. Viņa norāda: būtiska ir sabied- inspektori.
Lai kļūtu par iecirkņa inspektoru,
rības palīdzība. «Policijai par točkām bieži
ziņo iedzīvotāji, un tad mēs pārbaudām, nepieciešama vismaz 1. līmeņa augstākā

«Vēl nesen šīs durvis bija plaši vaļā
un pircēji stāvēja rindā,» tā par sava
iecirkņa melnāko punktu – točku Stacijas ielā 10 – saka iecirkņa inspektore
Arita Juhna. Smaga darba rezultātā
policijai izdevies apturēt tās darbību,
bet inspektore tomēr aicina iedzīvotājus ziņot policijai, ja viņi pamana, ka
te atkal atsākusies nelegālā alkohola
tirdzniecība.
izglītība un vēl jāiziet sešu mēnešu kursi
Policijas koledžā, kuru laikā ir arī divas
prakses. Tomēr, izvērtējot pretendentus,
viens no svarīgākajiem kritērijiem ir – vai
un kāpēc cilvēks vēlas strādāt policijā. Aritai
doma par policiju radusies jau vidusskolā,
jo arī klasesbiedri par to runājuši. «Tomēr
toreiz nobijos no fiziskajiem normatīviem
un Policijas akadēmijā neiestājos,» atceras
inspektore. Pēc darba pieredzes valsts
un privātajā sektorā, kā arī ārzemēs viņa
nolēmusi tomēr pamēģināt. «Man bija arī
svarīgi, lai darbs ir Jelgavā un nav jābraukā.
Kaut kā apzinājos, ka galā tikšu, lai gan īsti
nesapratu, būs viegli vai grūti,» tā A.Juhna.
Atalgojums palicis otrajā plānā, jo ģimenē ir
vēl otrs pelnītājs.
Jelgavā ir iecirkņa inspektori ar pārtikas
tehnologa, pedagoģisko izglītību, ir atnākuši
cilvēki, kas strādājuši kafejnīcās, muitā un
ieslodzījuma vietu apsardzē (viņiem gan
nav nepieciešami papildu kursi, jo arī tas
ir dienests). A.Juhnai ir bakalaura grāds
sociālajās zinātnēs (ārējie sakari).
Kārtības policijas priekšnieka vērtējumā esošie iecirkņa inspektori savu darbu
dara labi, bet viņam vairāk gribētos redzēt
vīriešus, jo pret vīrieti formas tērpā tai
sabiedrības daļai, ar ko visvairāk jāstrādā, ir lielāks respekts. Lai mazinātos
kadru mainība, R.Karlsons uzskata, ka
pirmām kārtām nepieciešams adekvāts
atalgojums, lai cilvēkiem rastos vēlme
strādāt policijā.

Visus vēl nepazīst

A.Juhna par iecirkņa inspektori strādā
divus gadus, bet atzīst, ka joprojām perfekti nepārzina savu iecirkni un nepazīst
visus tā iedzīvotājus. Standarta apgaitas
laikā viņa pārbauda pulcēšanās vietas, vai
publiskās vietās netiek lietots alkohols, vai
gājēji nešķērso ielu pie sarkanās luksofora
gaismas, prasa velosipēdistiem dokumentus, jo pēdējos gados ir diezgan daudz velosipēdu zādzību, apseko točkas, aprunājas
ar cilvēkiem, ja redz, ka kādam varētu būt
vajadzīga palīdzība, aizrāda bezpajumtniekiem, kuri rakājas pa miskastēm, lai viņi
neatstāj aiz sevis nekārtības. «Sarežģītākais
šajā darbā ir tas, ka standartsituāciju nav
– katrs notikums jāvērtē individuāli. Lai
gan tagad nevar salīdzināt, kāda biju pašā
sākumā, joprojām daudz ko nezinu, un
nākas jautāt kolēģiem, meklēt informāciju.
Tas prasa laiku, bet ir jādara. Tas veido
manu pieredzi un atvieglo darbu nākotnē,»
stāsta A.Juhna. Viņa darbā ierodas zemajās
kurpēs – jo jābrauc ar automašīnu un notikt
var jebkas. «Piemēram, ja mežā pazudīs
cilvēks, būs jāiet meklēt,» tā viņa. Tiesa,
līdz šim viņai tā īsti kādam dzīties pakaļ
nav nācies.
Tāpat bija jāiemācās šaut. «Kad stājos
dienestā, ierocis mani ne vilināja, ne baidīja,
bet tagad man šaut patīk, jo sevišķi mācību
Lielā velosipēdu zādzību skaita dēļ iecirkņa inspektore Arita Juhna apgaitu treniņos,» stāsta inspektore. Darbā gan
laikā apseko dzelzceļa stacijas velonovietnes, kaut gan tur kopš satiksmes ieroci viņa nav pielietojusi, arī rokudzelžus
termināļa ielu sakārtošanas ir uzstādītas videonovērošanas kameras un un citus speciālos līdzekļus ne. «Un paldies
zādzību skaits samazinājies.
Dievam, ka tā,» nosaka Arita.

Pie stacijas sastaptajiem bezpajumtniekiem, kuri miskastēs meklē pudeles,
iecirkņa inspektore Arita Juhna norāda: dodoties prom, visu sakopiet, lai
Foto: Raitis Supe
nepaliek atkritumi uz ielas.

Strādā vidēji ar 50 lietām

Apmēram 90 procenti no visām policijas
Jelgavas iecirknī ienākošajām sūdzībām un
iesniegumiem un ap 40 procentiem uzsākto
kriminālprocesu nonāk pie Kārtības policijas: iecirkņa inspektoriem un nepilngadīgo
lietu inspektorēm (ir sešas štata vietas,
šobrīd strādā pieci darbinieki). Lietas galvenokārt tiek nodotas iecirkņa inspektoriem
pēc teritorijas piekritības – katrs strādā ar
to, kas noticis viņa rajonā. Kārtības policijas
priekšnieks lēš, ka vienam inspektoram
pastāvīgi aktīvas varētu būt vidēji ap 50
lietu – gan administratīvie procesi, gan
kriminālprocesi, gan dažādas sūdzības un
iesniegumi. Piemēram, policijas Jelgavas
iecirkņa Dežūrdaļā kopā šogad reģistrēts
5541 notikums Jelgavas pilsētā un Ozolnieku un Jelgavas novados.
«Domāju, katrā iecirknī ir tāds cilvēks,
kas sūdzas par visu, vienalga, vai tas ir vai
nav policijas kompetencē, piemēram, cilvēki sūdzas, ka pa ventilāciju viņa dzīvoklī
ieplūst gāze vai caur sienām uzbrūk dažādi
briesmoņi,» stāsta A.Juhna, piebilstot: ja
iesniegums vai sūdzība saņemta rakstiski,
uz to ir jāatbild, lai cik tā absurda šķistu.
Ja nepieciešams, iecirkņa inspektors meklē
lieciniekus, pieraksta liecības, un nereti ir
situācijas, kad visu nevar izdarīt formālajā
darba laikā. «Es rēķinos ar to, ka mans
darbalaiks ir 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. Ir bijis, kad man zvana
pulksten 22 – cilvēks saņēmis pavēsti par
ierašanos policijā un prasa, ko darīt, kā
tālāk rīkoties,» tā inspektore. Viņa neslēpj,
ka reizēm uzmācas bezspēcības sajūta,
redzot, ka situāciju nevar mainīt. «Nereti ir
izsaukumi uz ģimenes konfliktiem ar miesas bojājumiem. Cietusī persona uzraksta
iesniegumu, un sākas mans darbs: administratīvās lietvedības uzsākšana, ekspertīze,
paskaidrojumi, lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu vai neuzsākšanu. Kamēr viss
vēl ir procesā, abi pēc pāris dienām izlīgst un
cietusī persona atsauc iesniegumu, bet pēc

dažām nedēļām tas viss atkārtojas,» stāsta
A.Juhna, piebilstot: ir ieguldīts inspektoru
darbs un laiks, bet situācija nav atrisināta.
Vēl viens no iecirkņa inspektora pienākumiem ir pārbaudīt ieročus un ieroču
īpašniekus, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem jāveic divreiz gadā. Jelgavas iecirkņa redzeslokā ir 1350 ieroču īpašnieki,
ieskaitot gan pilsētu, gan abus novadus.
Vēl iecirkņa inspektori ik pēc trīs diennaktīm dežurē Dežūrdaļā un izbrauc uz
izsaukumiem neatkarīgi no to rakstura.
Pēc tam lietas tiek nodotas tālākai izskatīšanai iecirkņa inspektoriem. Dežūrdaļā
maiņā strādā četri policisti, un vidēji
diennaktī tiek saņemti 30 – 35 izsaukumi.
Vienīgais, kas iecirkņa inspektoram nav
jādara – nav jānoformē ceļu satiksmes negadījumi, pat ja tie notikuši viņa iecirknī.
Ar to nodarbojas Patruļpolicija.
«Patiesībā liels paldies jāsaka Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijai, kas būtiski
atslogo mūsu darbu, uzraugot sabiedrisko
kārtību pilsētā, un ļoti palīdz videonovērošanas sistēma. Ja Pašvaldības policija
neapkalpotu lielu daļu izsaukumu, mūsu
slodze ievērojami palielinātos,» nosaka
iecirkņa inspektore.

Iecirkņa inspektora funkcijas
Administratīvās un krimināllietas, piemēram,
zādzība, ielaušanās, nodarīti miesas bojājumi,
sabojāta manta un radīti zaudējumi, sūdzību
un iesniegumu izskatīšana, dežūras Dežūrdaļā
un braukšana uz izsaukumiem.
Iecirkņa inspektori ir pakļauti vecākajam inspektoram, kurš koordinē viņu darbu un pārbauda
lietas un pieņemtos lēmumus. Pēc tam lietas
pārbauda vēl Kārtības policijas priekšnieks.
Šobrīd Jelgavā ir 16 iecirkņi, bet tie
regulāri tiek pārskatīti un aktualizēti.
Ar aktuālāko informāciju var iepazīties
policijas mājas lapas www.vp.gov.lv
sadaļā «Kontakti» (Zemgales reģiona
pārvalde/Jelgavas iecirknis). Nākamās
korekcijas tiks veiktas oktobrī.
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Gaida pieteikumus SSC
kausa izcīņai basketbolā

Jau drīzumā startēs kārtējā Jelgavas
Sporta servisa centra (SSC) kausa izcīņa
basketbolā vīriešiem. Komandas aicinātas pieteikties līdz 29. septembrim pa
tālruni 29269718 (sacensību galvenais
tiesnesis Valdis Ilmers) vai pa e-pastu
janis.tiltins85@gmail.com. Dalībniekiem
jābūt vismaz 15 gadus veciem, komandā ir ļauts pieteikt neierobežotu skaitu
dalībnieku, izņemot Latvijas Basketbola
līgas 1. divīzijā un ārzemēs spēlējošos
un pieteiktos sportistus. Dalības maksa
no komandas – 200 eiro. Šogad pirmās
vietas ieguvēji līdztekus kausam un medaļām saņems arī 350 eiro naudas balvu.
Turnīra aktualitātes tiks publicētas mājas
lapā www.draugiem.lv/baskets.

Skriesim rudens krosu!

29. septembrī pļavā pretim Jelgavas
pilij notiks Jelgavas pilsētas skolēnu
45. spartakiāde un Jelgavas pilsētas
atklātās sacensības rudens krosā. Skolu
komandu starti sāksies pulksten 14, bet
vispārīgā grupa startēs pulksten 18. Skolēni sacentīsies četrās vecuma grupās,
komandā startējot četriem puišiem un
četrām meitenēm. Vispārīgajā grupā
piedalīsies 2000. gadā dzimuši un vecāki
skriet gribētāji. Sacensību distance – 3
km. Pieteikties var līdz 28. septembra
pulksten 17 pa e-pastu iveta.bergmane@sports.jelgava.lv (jānorāda vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, organizācija
vai individuālais dalībnieks). Reģistrācija
sacensību dienā – no pulksten 17 līdz
sacensību sākumam.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Iepazīsties:
ugunsdzēsības sports

25. septembrī pulksten 10 pļavā pretī
Jelgavas pilij notiks sacensības ugunsdzēsības sportā «Brašais ugunsdzēsējs».
Dalībnieki sacentīsies disciplīnā «Izvēršanās no motorsūkņa», demonstrējot
savas ugunsdzēsības iemaņas šļūteņu
izvilkšanā, savienošanā, motorsūkņa
darbināšanā, ūdens padošanā pa
šļūtenēm no ūdenstilpnes un mērķu
piepildīšanā ar ūdeni. Plānots, ka piedalīsies vairāk nekā 40 komandu gan
no Latvijas, gan no Lietuvas. Skatītājiem
ieeja – bez maksas. Sacensības «Brašais
ugunsdzēsējs» Jelgavā norisinājās no
1998. līdz 2008. gadam. 2014. gada
rudenī tradīcija tika atjaunota, un šogad
tās notiks jau 12. reizi.

Startēs nākamnedēļ

Savu šīs sezonas pirmo LBL 1. divīzijas
spēli BK «Jelgava» aizvadīs jau nākamnedēļ, 29. septembrī pulksten 19
izbraukumā Lapmežciemā tiekoties ar
BK «Jūrmala/Fēnikss». Līdz tam mūsu
komanda aizvadīs vēl divas pārbaudes
spēles pret Lietuvas pilsētas Jonišķi
komandu «Delikatesas». Mājas pārbaudes spēle notiks šodien, 24. septembrī, pulksten 20 Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a. Ieeja skatītājiem
– bez maksas. Atbildes – izbraukuma
– pārbaudes spēle notiks sestdien, 26.
septembrī. Pirmo jaunās LBL sezonas
čempionāta mājas spēli Zemgales
Olimpiskajā centrā mūsu basketbolisti
aizvadīs 10. oktobrī pulksten 17 pret
BK «Barons/LDz».

Šogad Olimpiskās dienas
rītarosmē izkustināsim rokas
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Raitis Supe

Piektdien, 25. septembrī,
visā Latvijā tiks atzīmēta
Olimpiskā diena, vienojoties
kopīgā rītarosmē. Jelgavā
ikviens, kurš vēlēsies dienu
iesākt ar rītarosmi, varēs
doties uz Zemgales Olimpiskā centra (ZOC) stadionu.
Pulcēšanās stadionā – no
pulksten 9.30.
Sporta servisa centra direktora vietniece Maija Actiņa stāsta, ka apmēram
pulksten 9.45 sāksies Olimpiskās dienas atklāšana ar uzrunām, olimpiskā
karoga pacelšanu un olimpiskās himnas atskaņošanu. Arī šogad olimpisko
karogu pacels Jelgavas olimpietis
olimpisko spēļu dalībnieks peldētājs
Guntars Deičmans.
ZOC rītarosmē piedalīsies tuvējo
izglītības iestāžu – 4. vidusskolas,
1. internātpamatskolas, bērnudārzu
«Rotaļa» un «Vārpiņa» – audzēkņi,
kā arī pārējo skolu komandas, kuras pēc vingrošanas turpinās dalību
Olimpiskajā dienā. Šī diena šogad
veltīta basketbolam, tāpēc Olimpiskajā dienā piedalīsies arī BK «Jelgava»
pārstāvji, kuri ne tikai vingros kopā
ar visiem, bet arī palīdzēs skolēniem
vadīt stafetes ar basketbola elementiem. Jāpiebilst, ka Olimpiskās dienas
stafetes ir viens no Jelgavas skolēnu
spartakiādes pārbaudījumiem un
tiek vērtēts kopējā skolu ieskaitē.
Komandas sacentīsies četrās vecuma

Vairāki skolu jaunieši divu nedēļu laikā cītīgi apguva vingrojumu kompleksu,
lai rīt, Olimpiskajā dienā, varētu to priekšā demonstrēt pārējiem vingrotājiem.
Ar vingrojumu kompleksu var iepazīties mājas lapā www.olimpiade.lv.
grupās. Šogad Olimpiskās dienas
rītarosme notiks vēl vairākās skolās
un bērnudārzos, kas paši nolēmuši
to rīkot pārējiem audzēkņiem, kuri
nestartēs stafetēs.
Šogad Olimpiskās dienas organizatore Latvijas Olimpiskā komiteja lēmusi,
ka vingrošana notiks grupas «Musiqq»
dziesmas «Sekundes» pavadībā. Jau
izskanējuši komentāri, ka vingrojumu
komplekss ir viegls un ātri apgūstams,
kam piekrīt arī M.Actiņa. «Šogad vingrojumu komplekss tiešām izdevies
viegls, bez pārāk sarežģītām kustībām
un pārvietošanās. To var ātri uztvert

un iemācīties,» tā viņa, piebilstot, ka
arī dziesmas izvēle ir veiksmīga, jo tā
ir populāra jauniešu vidū. «Interesanti,
ka vingrojumi sasaistīti ar dziesmas
tekstu. Vietās, kur ir piedziedājums,
kas sākas ar vārdiem «Rokas tukšumu
tausta», ir kustības ar rokām,» vērtē
M.Actiņa. Jāteic, ka tādas kustības ar
rokām arī raksturīgas basketbolā, īpaši
spēlējot aizsardzībā.
Olimpiskā diena ir viens no Veselības
nedēļas pasākumiem. Ceturtdien, 24.
septembrī, pulksten 18 un sestdien,
26. septembrī, pulksten 10 Pasta salā
jelgavnieki varēs ne tikai izkustēties,

bet paveikt arī ko labu, iesaistoties
centralizētās siltumapgādes uzņēmuma «Fortum Jelgava» labdarības
projektā «Enerģijas donors». Interesenti varēs izvēlēties, kuru no trīs
labdarības mērķiem atbalstīt, un viņa
pievārētie kilometri skrienot, nūjojot
vai staigājot ar īpašas aplikācijas palīdzību tiks ieskaitīti šī mērķa kontā. 1.
oktobrī akcija noslēgsies, un mērķis,
kas būs savācis visvairāk kilometru,
saņems 4000 eiro, otrā vieta – 2000
eiro, trešā – 1000 eiro. Labdarības
mērķi: «Mazajām sirsniņām Zemgalē» (smagi slimu bērnu ārstēšanai un
rehabilitācijai; Zemgales reģionā palīdzību šogad gaida 10 bērni), «Palīdzība
trūcīgiem sirmgalvjiem» (trūcīgiem
un vientuļiem Zemgales sirmgalvjiem
ārstēšanās izdevumiem, zāļu vai malkas iegādei) un «Drauga stipendija»
(stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem,
centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās).
«Savukārt tie, kuri neskrien un
nenūjo, svētdien varēs bez maksas
izmantot slidotavu,» turpina Sporta
servisa centra pārstāve. Aktivitāte
«Slidot kopā ir jautri» ļaus bez maksas izmantot masu slidošanas laikus
Jelgavas Ledus hallē 27. septembrī no
pulksten 10.30 līdz 11.30 un no pulksten 21.30 līdz 22.30. Ja nepieciešams
iznomāt slidas, par to būs jāmaksā.
Veselības nedēļa ir Eiropā lielākā
tautas sporta kampaņa, kuras mērķis
ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un
iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku
fiziskās aktivitātēs.

FK «Jelgava» turpina cīņu par medaļām Gatavojoties izbraukumu
Pagājušajā nedēļā FK
sērijai, spēlē ar «Donbasu»
«Jelgava» aizvadīja jaunās sezonas Latvijas
kausa izcīņas 1/8 fināla
spēli, kurā ar 1:0 pārspēja 1. līgas līdervienību «Caramba/Dinamo».
Vārtus jelgavnieku labā
jau spēles 6. minūtē
guva aizsargs Valērijs
Redjko, un tie palika
vienīgie gūtie vārti
spēlē. Kausa 1/4 fināla
spēle gan norisināsies
tikai nākamgad.
Mūsu futbola klubs veiksmīgi startē arī Virslīgā – sestdien izbraukumā ar 2:0 (vārtus
guva leģionāri Ismails Musa un Vjačeslavs Suškins) pieveicot BFC «Daugavpils»,
jelgavnieki kopvērtējuma tabulā ierindojušies 2. vietā. Pēc spēles komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs atzina: «Nedrīkstam zaudēt punktus, jo sacīkstes par
medaļām ir sākušās.»
Jelgavnieki kopvērtējumā atpaliek tikai no «Liepājas». Abas komandas šķir seši punkti,
savukārt trešajā vietā esošajam FC «Skonto» ir tikai par punktu mazāk nekā mums,
un arī ceturtā vieta FK «Ventspils» ir tepat: «Liepājai» ir 40 punkti, «Jelgavai» – 34,
«Skonto» – 33, «Ventspilij» – 30.
Virslīgā pavisam ir 28 spēļu kārtas, no kurām 22 jau aizvadītas. FK «Jelgava» atlikušas vēl tikai piecas spēles, lai nosargātu vietu uz goda pjedestāla. Jau šo sestdien,
26. septembrī, pulksten 14 mūsu klubs Zemgales Olimpiskajā centrā uzņems FC
«Skonto», 2. oktobrī izbraukumā tiksies ar liepājniekiem, 18. oktobrī viesosies pie
«Spartaks Jūrmala», 25. oktobrī Jelgavā uzņems «Metta/LU» un sezonu noslēgs ar
mājas spēli pret FK «Ventspils» 7. novembrī.
Foto: Raitis Supe

Pirmo Latvijas hokeja čempionāta mājas spēļu sēriju noslēdzis Virslīgas HK «Zemgale/
LLU». Sākums nav pārāk izdevies – trīs zaudējumi pēc kārtas: 0:3 pret HK «Mogo», 3:4
pret HK «Liepāja» un 1:2 pēcspēles metienos pret HK «Prizma». Neveiksmīgais sākums
mūsu hokejistus turnīra tabulas kopvērtējumā ierindo piektajā vietā no septiņām
komandām. Tagad hokejistiem priekšā trīs spēļu izbraukumu sērija, kurai gatavojoties komanda pirmdienas vakarā aizvadīja pārbaudes spēli pret Ukrainas komandu
«Donbass». HK «Zemgale/LLU» galvenā trenera asistents Andris Leitis norāda, ka
pārbaudes spēle nākusi laikā un parādījusi mūsu vājās vietas. «Ir ko pamācīties. Tajā
komandā spēlē spēlētājs ar 63 Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēļu pieredzi, vairāki
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlētāji. Mēs neizmantojām savas iespējas, un pietrūka spēles disciplīnas,» teic viņš. Pārbaudes spēlē «Zemgale/LLU» izlaida trīs vārtu
pārsvaru un zaudēja ar 5:7. Nākamo spēli mūsu hokejisti aizvadīs sestdien, 26. septembrī, izbraukumā pret HS «Rīga», pēc tam 30. septembrī spēlēs pret HK «Kurbads»,
savukārt 3. oktobrī tiksies ar HK «Mogo». Jelgavā komanda atgriezīsies 17. oktobrī
ar spēli pret HASC/HK
«Tukums». «Galvenajam trenerim Aigaram
Ciprusam ir citādāks
skatījums uz hokeju,
un pārveidot komandu
atbilstoši viņa redzējumam nav tik viegli – tas
nav izdarāms tik īsā
laikā. Bet, ja mums tas
izdosies, pavasarī viss
būs labi,» sola trenera
asistents.
Foto: Raitis Supe
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Sporta pasākumi
 26. septembrī pulksten 11.30 – Jelgavas čempionāts brīvajā cīņā (Sporta
hallē).
 26. septembrī pulksten 13 – LRF
kausa izcīņa BMX (ZOC).
 29. septembrī pulksten 18 – skriešanas koptreniņš (Pasta salā).

Meklē darbu
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Mūrnieks. Tālrunis 26045890.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 29730049.
Elektromontieris. Tālrunis 26998884.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis
un mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē saimniecisku darbu.
Tālrunis 29870655.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu sieviešu frizierim(-ei) un manikīra
meistaram(-ei). Tālrunis 29607937.
Istabenei viesnīcā «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150).
Nepilna darba slodze. Ērti savienot ar mācībām vai
citu darbu. CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.
lv. Tālrunis 63007719.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.
Lauksaimniecības zemi. T.29482245
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela
67A. T.26984528

Pārdod
Dārzu ar nelielu mājiņu Ozolniekos. 29516737.
Jaunus un mazlietotus ledusskapjus,
saldētavas, veļas mašīnas (no 40 līdz 250
EUR). Garantija. Gāzes un elektro plītis (no
30 līdz 100 EUR). Televizorus, dekoderus.
Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868

Vēlas īrēt
Māju. T.29591091

Dažādi
Piedāvājam dažāda veida remonta darbus
jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; iesniegt prasību tiesā (parādi).
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Tuva cilvēka aiziešana
Liek likteņa svaros svērties.
Tuva cilvēka aiziešana
Liek rudens debesīs vērties.
/J.Brežģis/
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir kopā ar
Diānu Brūveri, tēvu mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
IVARS MUIŽNIEKS (1966. g.)
OLGA ŠITINA (1947. g.)
ROMĀNS DRILLIS (1932. g.)
VITOLDS MEŽĪTIS (1959. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2096.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Inga Lindstrēma. Palikt pie ezera». Melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 171.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2096.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 2.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī». Dok.filma. 1.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 170.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.00 «Aculiecinieks».*
12.35 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
13.25 «Latvijas futbola virslīgas spēle».* «Skonto FC» – FK «Liepāja».
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 5.sērija.
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais
pērtiķis». Dokumentāla filma.
20.55 «Ragnaroks». Norvēģijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
22.50 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 141.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 28.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 107.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 1.sērija.
23.25 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 16.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.45 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.10 «Attīstības kods».
1.30 «LNT ziņu «Top 10»».
2.15 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 28.sērija.
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 38. un 39.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.30 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
7.55 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 ««Gatavo 3» mežā».
12.05 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 40. un 41.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
1.35 «Sievu maiņa 6». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 7.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 29. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Ielas garumā».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2097.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ketija Forde. Jūra tevī». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 172.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 24.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2097.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Laimīga darba pamati». Dokumentāla filma
(ar subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Tūkstošreiz ar labu nakti». Norvēģijas drāma. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 171.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Latvijas futbola virslīgas spēle».* FK «Jelgava» – «Skonto FC».
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
21.45 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.00 «Tilts 2». Detektīvseriāls. 2.sērija. (ar subt.).
0.05 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais pērtiķis». Dok.filma.
1.05 «Lilīhammera 3». Seriāls. 2.sērija.
1.55 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 142.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 16.sērija.
12.00 «Trīszvaigžņu skūpsts». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 JAUNUMS. «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 108.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 109.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē». Romantiska drāma. 2013.g.
23.10 JAUNUMS. «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.40 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 12.sērija.
1.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 40. un 41.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 42. un 43.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 13. un 14.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
22.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.00 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 10.–12.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 30. septembris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2098.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.

tv programma
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.45 «Kas te? Es te!»*
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 173.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2098.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls.
1.25 «Laimīga darba pamati». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 172.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
11.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.40 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu...».
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Meteoru draudi». Dokumentāla filma.
21.00 «Mana pirmā šepte».
21.30 «100 g kultūras. Personība».*
22.15 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Šis ir Rietumkrasts». Dokumentāla filma.
23.15 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.45 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
0.20 «Olimpiskie zelta mirkļi».
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 143.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē». Romantiska drāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 110.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 111.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.25 «Ņujorkas taksometrs». ASV komiska spraiga sižeta filma.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.45 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 42. un 43.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 44. un 45.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
23.55 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
1.25 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 1. oktobris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2099.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

Ceturtdiena, 2015. gada 24. septembris
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 174.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2099.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.40 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.03 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 173.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 4.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.15 «Sporta studija».*
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Meteoru draudi». Dokumentāla filma.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 144.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
12.00 «Uta Danella. Zilais putniņš». Romantiska drāma. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 112.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 113.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
23.15 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 11.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Tuksneša vidū». ASV trilleris. 1997.g.
2.05 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 3.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 44. un 45.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 46. un 47.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 15. un 16.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
22.00 «Nāvei pa pēdām». ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 2. oktobris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 12.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 175.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Spēle». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1981.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.

23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 4. un 5.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 174.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 16.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Aculiecinieks».*
19.20 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle».
FK «Liepāja» – FK «Jelgava».
21.35 «Olimpiskie zelta mirkļi».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Izdzīvo tikai mīlētāji».
Lielbritānijas un Vācijas šausmu filma. 2013.g. (ar subt.).
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.15 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
2.55 «LTV7 piedāvā... «SeMS» svin 7!»*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 145.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Uta Danella. Zilais putniņš». Romantiska drāma. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 114.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 115.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 3.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.50 «Uzņemšana». ASV traģikomēdija. 2013.g.
1.35 «Dzīvīte».
1.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 46. un 47.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 48. un 49.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.55 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Rozā pantera». Komiska piedzīvojumu filma. 2006.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Plašais ceļš». ASV komēdija. 2009.g.
0.45 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 3. oktobris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* M.Jansons.
7.00 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Karlsons, kas dzīvo uz jumta». Animācijas filma. 2002.g. (ar subt.).
12.00 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
13.00 «Adreses».*
13.30 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.05 «Kūku kari».*
15.05 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2015».*
17.00 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī». Dok.filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Arvīds Mūrnieks.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.20 «Izdzīvo tikai mīlētāji».
Lielbritānijas un Vācijas šausmu filma. 2013.g. (ar subt.).
1.30 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes lielkoncerts Mežaparkā».*
4.10 «Dabas koncertzāle. Simfonija «Devons»».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 24. septembris

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 ««SeMS» ceļo».*
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».*
13.50 «Kas tur dzīvo?»*
14.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.50 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 4.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».*
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 16.sērija.
23.40 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.20 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.55 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.59 «Olimpiskie zelta mirkļi».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 1.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».

9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Visas upes plūst». Austrālijas seriāls. 1983.g. 1.–3.sērija.
14.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 20.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 2.sērija.
0.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
5.40 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 19.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3».
Animācijas seriāls.
8.00 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2».
Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.30 «Līgavas tēvs». ASV komēdija. 1991.g.
12.35 «Operācija «Kūciņa»». ASV komēdija. 2012.g.
14.25 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
17.05 «Rozā pantera». Komiska piedzīvojumu filma. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Sapinušies». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.35 «Zirnekļcilvēks 2». ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
0.15 «Līgavas tēvs». ASV komēdija. 1991.g.
2.15 «Operācija «Kūciņa»». ASV komēdija. 2012.g.
3.45 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095)

aicina darbā finanšu direktoru(-i).
Prasības:
• augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
• vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu direktora/finanšu
direktora vietnieka vai finanšu nodaļas vadītāja/vadītāja
vietnieka amatā;
• teicamas zināšanas finanšu vadības un plānošanas
jomā, finanšu uzskaites un aprites procesu un procedūru
izstrādē un koordinācijā;
• labas grāmatvedības zināšanas un pieredze gada pārskatu un vadības atskaišu, budžeta un naudas plūsmas
sastādīšanā;
• teicamas datorprasmes;
• valsts valodas zināšanas;
• labas sadarbības prasmes, precizitāte darba izpildē un
augsta atbildības izjūta.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu
kopijas lūdzam sūtīt pa e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.lv
vai iesniegt personīgi Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 10,
412. kabinetā, līdz 2015. gada 30. septembrim.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»

turpina uzņemt bērnus no 1,6 līdz 3 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus
un privātstundas:
• ANGĻU valoda pieaugušajiem,
jauniešiem, bērniem un
uzņēmumiem rīta, dienas
un vakara nodarbībās;
• VĀCU valoda;
• FRANČU valoda iesācējiem.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Dominante Park», Ķekavas novads, Ķekavas pagasts,
Saulgoži, LV-2123; www.trialtolatvia.lv

«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623) –
viens no lielākajiem, modernākajiem un vadošajiem
loģistikas centriem Baltijā –

savam čaklajam kolektīvam aicina pievienoties:

• krāvēju; • marķētāju

(nav nepieciešama iepriekšēja pieredze).
Piedāvājam:
• stabilu un laikus izmaksātu atalgojumu, sociālās
garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc darba
uz mājām.
Pieteikumus ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt pa
e-pastu darbs@trialtolatvia.lv vai zvanīt pa tālruni
67791437 vai 27891634, vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

aicina savus bijušos
audzēkņus un
darbiniekus
satikties

Svētdiena, 4. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* O.Dreģe.
7.00 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 JAUNUMS. «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.00 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Mūžīgi mūžos
Zommerlunda». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Sulainis».
ASV vēsturiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
1.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs». M.Naumovas koncerts.
3.56 «Aristofans. Kameropera «Līsistrate»». 1.daļa.
5.06 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Sekotāji».*
7.05 «Dardarija».*
7.35 «Province».*
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).

Ja dziedāšana ir Tava sirdslieta, vēlies
sagādāt prieku sev un citiem, iesaistīties
studentu aktivitātēs, esi gaidīta
LLU TK «LIEPA»!
Tiekamies otrdienās un trešdienās plkst.18
Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātes aulā (3. stāvā)
Svētes ielā 18, Jelgavā.
Sīkāk – pa tālruni 26529279.
Tiekamies korī!
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma oktobrī:
Struktūras pušķos, dekoros un
vainagos.

š.g. 7.oktobrī
plkst. 16:00

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

Dienas grupai nodarbības –
12., 13., 14. oktobrī,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.

Jelgavas tehnikums 2015./2016. mācību gadā
6. – 9. klašu skolēniem piedāvā apmeklēt
bezmaksas profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbības notiks Jelgavas tehnikumā vienu reizi
nedēļā no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā var Jelgavas tehnikumā,
tālrunis 63025605, e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

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

Valmieras teātra viesizrāde

Jelgavas kultūras namā
6. oktobrī pl.19.00
Alvis Lapiņš

"KLAIDOŅA LŪGŠANA"
Drāma 2 cēlienos

Režisors Varis Brasla

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

9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
10.55 «Mana pirmā šepte».*
11.25 «Karlsons, kas dzīvo uz jumta». Animācijas filma. (ar subt.).
12.50 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiādes Baltijas zēnu koru koncerts».*
14.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Vasara Portugālē». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
17.25 «Kas tur dzīvo?»*
18.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tava kārta dejot!»
ASV un Dienvidkorejas muzikāla melodrāma. 2013.g.
21.05 «Lilīhammera 3». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «Tilts 2». Detektīvseriāls. 3.sērija. (ar subt.).
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».*
0.05 «Anekdošu šovs 2».*
1.00 «Krodziņā pie Paula».*
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.50 ««SeMS» ceļo».*
3.50 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.35 «Purvāji 3». ASV seriāls. 2.sērija.
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
12.30 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 1.sērija.
13.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
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15.40 «Pamats nākotnei». Raidījums.
16.10 «Dzintara dziesmas 5».
17.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Tiesības nogalināt». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
23.45 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.40 «Frosts pret Niksonu». ASV un Lielbritānijas drāma. 2008.g.
2.35 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
6.00 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
6.50 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 1.sērija.
7.15 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Pirātu piedzīvojumi dārzeņu valstībā». Animācijas filma.
13.25 «Zirnekļcilvēks 2». ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
16.00 «Sapinušies». ASV animācijas filma. 2010.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Meklēšanā». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.55 ««Doom»». Šausmu filma. 2005.g.
2.40 «Nāvei pa pēdām». ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
4.05 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 24. septembrī pulksten 12 – Daugavpils teātra viesizrāde: F.Tappers, H.Rigmants,
V.Anselmo (Vācija) «Leo – mazais lauva». Mūzikls visai ģimenei latviešu valodā. Režisors
O.Šapošņikovs. Biļešu cena – € 8; 5 (k/n Lielajā zālē).
 24. septembrī no pulksten 15 līdz 18 – jauniešu projekta «Zemgales tepiķis» noslēguma pasākums (Driksas ielā pie kafejnīcas «Silva»).
 24. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Neierastie ceļošanas veidi».
Vakara viesis – jelgavnieks un aizrautīgs ceļotājs Roberts Rubenis. Sīkāka informācija
– tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 24. septembrī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: A.Korovkins «Baismīgās
mājsaimnieces». Kriminālkomēdija krievu valodā. Režisors I.Lūsis. Biļešu cena – € 9 – 15
(k/n Lielajā zālē).
 26. septembrī pulksten 11 – orientēšanās sacensības Pasaules tūrisma dienas gaitā.
Orientēšanās pa Jelgavas un apkārtnes zināmākajiem un mazāk zināmiem tūrisma objektiem (Jelgava, Jelgavas un Ozolnieku novads). Sīkāka informācija – visit.jelgava.lv (no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 26. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs!». Rudens
vītnes galda dekoros un telpu rotājumos. Miķeļdienas tradīcijas un svinēšana. Sīkāka
informācija – tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. septembrī pulksten 17 – muzicē ansamblis «Laudetur». Ansambļa vadītāja un
ērģelniece – Z.Lazdiņa-Radziņa. Ieeja – par ziedojumiem (Svētā Jāņa baznīcā).
 27. septembrī pulksten 16 – grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi». Īpašais
viesis – jaunā un šarmantā dziedātāja I.Balode. Biļešu cena – € 5 – 8 (k/n Lielajā zālē).
 1. oktobrī pulksten 18 – Veco ļaužu dienai veltīts koncertuzvedums «Aiziet! Otrā
jaunība!». Režisors R.Svjatskis. Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 2. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
 3. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Mazajā zālē).
 4. oktobrī pulksten 18 – grupas «Dagamba» koncerts «Bach goes to Iran». Grupas
mūziķi un tās līderis Valters Pūce skaņdarbu izpildījumam piešķir neatkārtojamu dinamiku
un vitalitāti, spēlē apvienojot Austrumu un Rietumu mūzikas tradīcijas. Tā tiek radīts pavisam jauns ārkārtīgi aizraujošs un spēcīgs skanējums. Šī ir arī jaunā albuma «Recycled»
prezentācija. Biļešu cena – € 7 – 15 (k/n Lielajā zālē).
 6. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde: A.Lapiņš «Klaidoņa lūgšana».
Drāma divos cēlienos. Režisors V.Brasla. Biļešu cena – € 6 – 8,50 (kultūras namā).
 7. oktobrī pulksten 19 – «Mielavs un Pārcēlāji». Albuma «Atsaukties» koncertturneja.
Programmā dziesmas no jaunās skaņuplates, kā arī dziesmas no iepriekšējiem grupas
albumiem. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
 10. oktobrī pulksten 16 – Ādolfam Alunānam – 167. Prologs. Ā.Alunāna Jelgavas
teātra izrāde: M.Svīre «Slazdukrogs un divi nami Rīgā». Biļešu cena – € 1 – 3 (kultūras
namā); pulksten 20 – piemiņas brīdis pie Alunāna pieminekļa (Alunāna parkā).
 16. oktobrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: Frederika Lou
mūzikls «Mana skaistā lēdija». Librets veidots pēc Bernarda Šova lugas «Pigmalions».
Režisore D.Vilne. Titullomā K.Ozoliņa. Piedalās grupa «TirkizBand» un TDA «Lielupe».
Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 17. oktobrī pulksten 17 – Normunds Rutulis un Hans Anteheds trio koncertā «Vēstule
meitenei». Goda viešņa – K.Cīrule. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
 18. oktobrī pulksten 14 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls – koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki. Biļešu cena – € 3
– 5 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 18 – I.Zanderes, E.Ādamsona un J.Lūsēna jautra izrāde ar dziesmām un rotaļām «Čigānmeitēns Ringla». Režisore P.Pļavniece. Lomas atveido B.Neja,
L.Šmukste, K.Pūce, A.Putniņš un M.Upenieks. Biļešu cena – € 3 – 7 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 12, 15 un 18 – KINO. Dokumentāla filma «Sudzisms» («Spe
ciesism: The movie») (2013). Režisors M.Devrīzs. Filmas galvenais varonis, jauns koledžas
students, kopā ar skatītāju dodas aizraujošā un izzinošā piedzīvojumā, rosinot paskatīties uz cilvēku un dzīvnieku savstarpējām attiecībām no jauna skatupunkta. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 18 – izrāde «Fiksi ŠOVS 1» (krievu valodā). Multiplikācijas filmu
seriāla «Fiksiki» varoņu piedzīvojumi pēc tam, kad ģēnijs Čudakovs izgudroja ierīci, ar kuras
palīdzību var palielināt priekšmetus un dzīvas būtnes. Biļešu cena – € 8 – 15. Bērniem līdz
5 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 19 – Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncertsezonas atklāšanas un benefices koncerts «Ceļu veiks tas, kurš ies». Piedalās: Strēlnieku trio un apvienotais Rīgas studentu koris I.Teterovska vadībā. Diriģents D.Vuškāns. Soliste I.Pumpure
(alts). Programmā: Latvijas armijas marši, latviešu strēlnieku dziesmas, latgaliešu tautas
dziesmas un pūšaminstrumentu orķestra mūzika labam garastāvoklim. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 18 – «Baltkrievu kultūras dienu 2015» noslēguma koncerts
«Mana dzimtā puse...». Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 16 – Liepājas teātra viesizrāde: M.Kamoleti «Boeing, Boeing».
Pikanta avārijas nosēšanās 3 cēlienos. Režisors A.Zvirbulis. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras
namā).
 27. oktobrī pulksten 19 – lasījums ar skaņu partitūru «Vēstules draugam – IM.
un OJ.» Humora un ironijas pilns padomju laika tēlojums I.Ziedoņa un O.Vācieša
sarakstē. Piedalās V.Daudziņš, K.Znotiņš un J.Nīmanis. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).

Izstādes
 29. septembrī pulksten 17.30 – fotokonkursa «Jelgavai 750» trešā posma – «Vasara»
– dalībnieku darbu izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana (k/n garderobes foajē).
 Līdz 30. septembrim – Kaspara Gobas dokumentālo fotogrāfiju izstāde «Rīgas salas»
(Zinātniskās bibliotēkas izstāžu galerijā Akadēmijas ielā 26).
 Līdz 30. septembrim – bijušā jelgavnieka Māra Platā, kurš dzīvo ASV, izstāde «Atgriešanās Trīsvienības baznīcas tornī». Apskatāmas un iegādājamas gleznas un zīmējumi
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 30. septembrim – Silvijas Bērziņas pašdarināto leļļu izstāde «Atgriešanās Jelgavā»
(Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas nozaru literatūras abonementā Akadēmijas ielā 26).
 Septembrī – Jelgavai 750: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra bērnu
literāro darbu par Jelgavu konkurss (k/n Lielajā foajē).
 Septembrī – slimnīcas «Ģintermuiža» mākslas terapijas studijas «Iztēle» dalībnieku darbu izstāde «Ceļš uz gaismu». Studijas vadītāja – Indra Grasberga (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 1. oktobrim – izstāde «Jānis Strupulis kolekcijās Dānijā». Izstādē skatāmas Dānijā
tapušas gleznas, grafikas, medaļas un tēlniecības darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 No 1. līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(k/n 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 11. oktobrim – Andra Apšenieka aktu foto izstāde «Baltajā dūmakā» (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 15. novembrim – starptautiska Aleksandra Puškina oriģinālsējumu izstāde. Katra
grāmata demonstrē īpašu ādas dizaina mākslinieka A.Puškina tēmas redzējumu. Piedalās
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieki, tostarp jelgavniece Ilizane Grīnberga (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 24. septembris

Rīt Zinātnieku naktī
uzmanības centrā – gaisma
 Ritma Gaidamoviča

Piektdien, 25. septembrī, jau
desmito reizi Latvijā notiks
Zinātnieku nakts, un šoreiz
uzmanības centrā būs gaisma.
Dažādas ar gaismu saistītas aktivitātes no pulksten 18 līdz 22
piedāvās arī LLU fakultātes un
struktūrvienības. Uz Valdekas
pils fasādes būs gaismu spēles,
Jelgavas pilī varēs izjust, kā ir
dzīvot pasaulē bez gaismas,
uzzināt, kā dažādos mājsaimniecības gaismekļos tiek iegūta
gaisma un kā tā atšķiras, būs
eksperimenti par un ap gaismu
un augiem, gaisma tiks prezentēta kā informācijas nesēja
optiskajos kabeļos, kā arī varēs
aplūkot pārtiku citā gaismā.
Zinātnieku naktī ikvienam interesentam
būs iespēja iesaistīties eksperimentos un
interaktīvos zinātniskos pasākumos, kā arī
izmēģināt dažādas iekārtas laboratorijās,
kas parasti publiski nav atvērtas. LLU
informē, ka Zinātnieku naktī piedalīsies
visas astoņas LLU fakultātes, kā arī Fundamentālā bibliotēka un Komunikācijas
un mārketinga centrs, piedāvājot dažādas
aizraujošas aktivitātes.

Gaismu spēle uz
Valdekas pils fasādes

Foto: JV
ir gaismas un koka mijiedarbība. «Koks jau
no cilvēces pirmsākumiem bijis gaismas un
siltuma avots. Arī koka un meža pastāvēšana ir atkarīga no saules saņemtās enerģijas,
jo koks ir kā saules baterija, kas fotosintēzes
rezultātā absorbē oglekli, to uzkrājot stumbrā un zaros. Pasaulē pieaug atjaunojamās
enerģijas nozīme, tāpēc koksnes resursi
tiek plaši izmantoti bioenerģijas ražošanā. Koksne tiek izmantota koģenerācijas
stacijās siltuma un elektrības ražošanai.
Pasaulē tiek attīstītas dažādas tehnoloģijas, kā no koksnes tiek iegūta enerģija,» tā
MF pētnieki, visas šīs lietas aicinot izzināt
Zinātnieku naktī.
Par to, ka gaisma ir kā informācijas nesējs
optiskajos kabeļos, Zinātnieku naktī stāstīs
un rādīs Informācijas tehnoloģiju fakultātes
(ITF) pētnieki Jelgavas pils 28. auditorijā
no pulksten 18 līdz 22. ITF speciālisti iecerējuši rādīt prezentāciju par optiskajām
datu pārraides tehnoloģijām, demonstrēs
optisko kabeļu iespējas, kabeļu montāžu
un testēšanu, kā arī parādīs, kā optiskos
kabeļus pielietot mājas tehnikas saslēgšanai
un datoru tīklos.

Lauku inženieru fakultāte, kas šobrīd
saimnieko arī Valdekas pilī, iecerējusi
interaktīvu gaismas spēli uz pils fasādes.
Katram Zinātnieku nakts apmeklētājam
no pulksten 19 līdz 22 būšot iespēja ar
prožektoru palīdzību projicēt dažādu krāsu
gaismas, pašradītus tēlus un objektus uz fasādes. Savukārt Tehniskajā fakultātē (TF)
Jāņa Čakstes bulvārī 5 no pulksten 18 līdz
22 pētnieki skaidros, kā gaisma dod enerģiju un enerģija – gaismu. «Demonstrēsim
gaismas saistību ar siltumu un elektrību,
dalībniekiem būs iespēja pašiem iegūt un
pielietot no gaismas iegūto enerģiju. Tāpat
mēs skaidrosim un demonstrēsim, kā
dažādos mājsaimniecībās izmantojamos
gaismekļos tiek iegūta gaisma un kā tā
Vai pārtikas produkti
atšķiras,» stāsta TF pētnieki.

spēj dot gaismu?
Atbildes uz jautājumiem, kā mēs redzam;
Kāpēc kukaiņi lido uz gaismu, un kā
kā gaismas saturu uztver acs; kādēļ daži
optiskos kabeļus pielietot mājās
Lauksaimniecības fakultātē Strazdu ielā
1 varēs pārliecināties, ka gaisma ir viens
no galvenajiem augu dzīvības un enerģijas
avotiem. Gaidāmi eksperimenti un sarunas
par gaismu un augiem, kā arī varēs uzzināt,
kāpēc kukaiņi lido uz gaismu. Laboratorijas
Strazdu ielā 1 būs atvērtas no pulksten 18
līdz 22.
Meža fakultātē (MF) Akadēmijas ielā 11
no pulksten 19 līdz 22 varēs uzzināt, kāda

dzīvnieki labi orientējas tumsā, bet citi
– gaismā; vai gaisma var būt bīstama,
varēs rast Veterinārmedicīnas fakultātē
Kristapa Helmaņa ielā 8 īpašās lekcijās B
korpusā pulksten 18.30, 19.30 un 20.30. Tur
fakultātes laboratorijās varēs iepazīties arī
ar acs anatomiju un ar speciālām iekārtām
redzēt, kā acs izskatās no iekšpuses. Savukārt Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF)
Jelgavas pilī no pulksten 18 līdz 22 rādīs

pārtiku citā gaismā. «Pie mums būs iespēja
apskatīt un arī piedalīties eksperimentos, lai
atbildētu uz trim vienkāršiem jautājumiem:
kā izskatās pārtika citā gaismā; vai pārtika
spīd; vai pārtikas produkti spēj dot gaismu,»
tā PTF pētnieki.
Bet Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte Jelgavas pils 288. auditorijā
pulksten 19 un 21 aicina uz diskusiju, viktorīnu un krāsainu prezentāciju par tēmu
«Gaisma kā fenomens». Tur atklāsies, ka
gaisma ir ne tikai dabaszinātņu izpētes
objekts, bet arī cilvēka apziņas fenomens,
gleznotāju radīta impresija un reliģisks
simbols.

Sociālais eksperiments pils muzejā
un uguns šovs pagalmā

Šogad Zinātnieku naktī piedalīsies arī
Komunikācijas un mārketinga centrs, kas
apmeklētājus gaidīs Jelgavas pils muzejā no
pulksten 18 līdz 22, piedāvājot piedalīties
sociālā eksperimentā «Pasaule bez gaismas
nav nabadzīgāka, tā vienkārši ir savādāka».
«Nokļūstot pasaulē, kurā nav gaismas,
cilvēks jūtas apjucis, jo zaudē iemaņas, uz
kurām līdz šim ir visvairāk paļāvies. Sociālā
eksperimenta laikā dalībnieki gūs pieredzi
orientēties un komunicēt pilnīgā tumsā,
atklājot apkārtējo pasauli, paļaujoties
tikai uz dzirdi, tausti, garšu un smaržu.
Jūs redzēsiet tik maz, bet iemācīsieties tik
daudz – paskatīties uz pasauli citādāk,»
saka eksperimenta organizatori. Bet LLU
Fundamentālajā bibliotēkā no pulksten 18
līdz 22 būs iespēja apskatīt LLU zinātnieku
publikācijas par gaismu. Savukārt pulksten
21 Jelgavas pils pagalmā paredzēts īpašs
uguns šovs, un Jelgavas Studentu teātris no
pulksten 20 līdz 22 Jāņa Čakstes bulvārī 5a
sola parādīt gaismu spēles teātra logos.

NVO biedri tiekas sporta svētkos
Jelgavas Sporta hallē aizvadītas
devītās Jelgavas nevalstisko organizāciju (NVO) sporta spēles,
kurās spēkiem un veiklībā mērojās 12 komandas. Organizatori
– Sabiedrības integrācijas pārvalde – atzīst, ka tajās satikušies
spēļu uzticīgākie dalībnieki, lai
jautri kopā pavadītu dienu un
izkustētos. Pirmo reizi sporta
svētkos piedalījās Jelgavas Neredzīgo biedrības biedri. Biedrības komanda «Jautrais tusiņš»
(attēlā) atzīst, ka jau pagājušajā
gadā grasījušies piedalīties, taču
neizdevās nokomplektēt komandu. Šogad tas izdevies ar uzviju
– no biedrības piedalījās pat
divas komandas. «Te ir sports
un izklaide vienuviet, turklāt
uzdevumi visiem ir pa spēkam,»
saka komandas pārstāvis Dzintars
Ģērmanis (no labās), uzsverot, ka NVO sporta spēles ir labs pasākums, lai saliedētu komandu, būtu cilvēkos un
sadraudzētos ar citu biedrību pārstāvjiem. «Protams, tas ir arī lielisks veids, kā pārbaudīt savas spējas, jo nopietnās sporta sacensībās jau mēs neuzdrošinātos piedalīties,» atzīst Dzintars. Jāpiebilst, ka otra Neredzīgo biedrības
Foto: Raitis Supe
komanda «Draugu kopa» sacensībās ieguva 3. vietu.

