Cienījamie mācībspēki –
skolotāji, pedagogi,
izglītības nozares darbinieki!
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Skolotāja darbs vienmēr bijis nozīmīgs
ikvienas valsts attīstībā.
Skolotājs palīdz jaunajam cilvēkam iekļauties sabiedrībā, uzdrīkstēties to mainīt
un sekmēt izaugsmi, audzina savas valsts un
savas tautas patriotus. Sveicu jūs profesionālajos svētkos! Novēlu izturību, enerģiju,
savstarpēju sapratni un gandarījumu par
savu skolēnu sasniegumiem!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš

represētajiem
Pasta salā atklāta jauniešu Politiski
būs jauns pabalsts
galvaspilsētas zīme
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētā deklarētās politiski represētās personas
turpmāk pirms Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
saņems pabalstu 30
eiro apmērā. Pabalsts
tiks piešķirts jau šogad.

Šāda pabalsta ieviešanu
pagājušajā ceturtdienā domes sēdē atbalstīja Jelgavas
pilsētas domes deputāti. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes komunikācijas un
mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta skaidro,
ka domes lēmums paredz grozīt Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumus, papildinot tos ar
ikgadējā pabalsta politiski re-

presētai personai piešķiršanas
kārtību.
Pabalsts politiski represētai
personai 30 eiro apmērā tiks
piešķirts reizi gadā – novembrī,
līdz ar Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu. Tas
tiks ieviests jau ar šo gadu, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
2016. gada budžetā paredzot
tam 11 010 eiro.
Lai saņemtu pabalstu, politiski represētajai personai
vai viņa pilnvarotajai personai katru gadu no 1. oktobra
līdz 10. novembrim Sociālo
lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu un
attiecīgo statusu apliecinošu
dokumentu. Pabalsts tiks pārskaitīts pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā kredīt
iestādes kontā.
Jelgavā šobrīd dzīvo 367
politiski represētas personas.

No 1. oktobra mēnešbiļetes
vietā būs Jelgavas e-karte
Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā ceturtdienā Pasta salā atklāts
vides objekts, kas
apliecina, ka Jelgava
ieguvusi pirmās Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu.
«Jelgava vienmēr bijusi
vieta, kas vilina jauniešus,
un Latvijas jauniešu galvaspilsētas tituls pierāda, ka
mēs darām daudz, lai pilsēta
jauniešiem būtu interesanta,

un darīsim vēl vairāk. Lai šis
simbols un arī Jelgava ikvienam ir vieta, kur satikties, gūt
pieredzi un smelties idejas, kā
iesaistīties savas pilsētas un
valsts veidošanā,» atklājot
vides objektu, teica Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis. Pēc muzikālā
priekšnesuma viesi steidza
sevi iemūžināt fotogrāfijās pie
zīmes. «Gan no viesiem, gan
Jelgavas jauniešiem esam dzirdējuši tikai labas atsauksmes.
Galvenokārt viņi uzteica to,
ka zīme ir viegla un neaizsedz

skatu uz pilsētu un Pasta
salu, turklāt ikviens, pie tās
nofotografējoties, var sajusties
kā daļa no Jelgavas,» norāda
Jelgavas jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle, paužot
cerību, ka jelgavniekiem šī
zīme tiešām kļūs par iecienītu
tikšanās un fotografēšanās
vietu.
Vides objekts veidots no
metāla, atsaucoties uz konkursa «Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016» logo, kura
pamatā ir stilizēts zemeslodes
atainojums. Vietā, kur kartē

atrodas Latvija, izmantots
spīdīgs materiāls, kurā ikviens
var ieraudzīt savu atspulgu.
Latvijas kartē ir atzīmēts tikai
viens punkts – Jelgava, pirmā
jauniešu galvaspilsēta 2016.
Savukārt vieta, kur atrodas
Baltijas jūra, ir tukša, un tajā
var nofotografēties ar pilsētas
panorāmu fonā.
Objekta būvprojektu izstrādāja SIA «Namejs pluss»,
savukārt idejas realizāciju
nodrošināja uzņēmums «Uzars
bruģēšana», piesaistot SIA
«Signum».

Profesionāļi testē Jelgavas veloinfrastruktūru
 Sintija Čepanone

Ar praktisku veloizbraucienu pa Jelgavas
ielām un mūsu pilsētas veloinfrastruktūras
novērtējumu profesionāļu skatījumā pagājušajā piektdienā
noslēdzās seminārs par
drošu un ērtu veloinfrastruktūru. Savukārt
semināra pirmajā daļā
jomas profesionāļiem
akcentēts velosatiksmes nozīmīgums un
jaunā valsts standarta
«Velosatiksme» būtība.
«Velostandarti pilnveidojas,
tāpat pilnveidojas arī veloinfrastruktūra, un ir būtiski saprast,
ko ar salīdzinoši nelielu ieguldījumu pašreizējā pilsētas veloinfra-

struktūrā varam uzlabot uzreiz,»
uz semināra lietderību norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Semināru Jelgavā, turpinot
kampaņu «Mums visiem ir pa
ceļam!», organizēja VAS «Latvijas valsts ceļi» un Latvijas
Riteņbraucēju apvienība, lielāko
akcentu liekot tieši uz jauno
valsts standartu «Velosatiksme»,
kurā ir apkopoti pasaules labākās
prakses piemēri un vadlīnijas
labas velosatiksmes plānošanai
un projektēšanai. Proti, standarts ir domāts, lai palīdzētu
pasūtītājiem, projektētājiem,
pilsētplānotājiem, arhitektiem
un satiksmes plānotājiem izstrādāt labus, kvalitatīvus projektus
ērtai un drošai velosatiksmei, un
tieši šie speciālisti arī bija galvenā
semināra mērķauditorija.
M.Mielavs kā īpaši vērtīgu

semināra daļu akcentē tieši izbraucienu ar velosipēdiem pa
Jelgavu – tā laikā profesionāļu
skatījumā novērtēts gan pozitīvais Jelgavas veloinfrastruktūrā,
gan norādīts uz nepilnībām, kopā
meklējot labāko risinājumu. «Ja
tika norādīts uz kādu ne visai
veiksmīgu risinājumu, sekoja
diskusija par to, kā šo konkrēto
situāciju varēja atrisināt labāk
vai citādāk, ko iespējams darīt
pašlaik, tāpat saņemti ieteikumi
risinājumiem nestandarta situācijās,» tā «Pilsētsaimniecības»
vadītājs, piebilstot, ka izskanējušie ieteikumi tiks apkopoti un
atbilstoši iespējām ņemti vērā.
«Jelgavā, tāpat kā citās Latvijas pilsētās, daudzkas ir labs,
bet dažviet – ne līdz galam. Šīs
nianses pārrunājām, un ceru,
ka tiksim sadzirdēti,» tā Latvijas
Riteņbraucēju apvienības valdes

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

priekšsēdētājs Viesturs Silenieks.
Viņš spriež, ka ideālā variantā
visā Latvijā būtu jāveic veloinfrastruktūras audits ar mērķi
novērtēt esošās veloinfrastruktūras atbilstību ceļu satiksmes
noteikumiem, apzinot, vai konkrētā situācijā tie ir izpildāmi, kā
situāciju var mainīt, ņemot vērā
jauno velostandartu, un izstrādāt
pašvaldībām priekšlikumus. «Ja
autoceļi ir projektēti ātri, ērti
mobili, tad kāpēc lai mūsu valstī
tādi nebūtu arī veloceļi?!» tā
viņš, vēršot uzmanību uz faktu,
ka perspektīvā visu velosatiksmi
plānots novirzīt uz brauktuvi.
Proti, ja šobrīd ceļu satiksmes noteikumi pieļauj izņēmumus, kas
ar velosipēdu ļauj pārvietoties pa
ietvi, tad jau pārskatāmā nākotnē
šādu izņēmumu vairs nebūs, ja
vien nav ierīkoti standartiem
atbilstoši veloceļi.
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 Sintija Čepanone

No 1. oktobra SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) ievieš abonementa biļetes, kas idejiski
aizstās ierastās mēneš
biļetes braucieniem pilsētas autobusos. JAP
e-kartes pasažieriem
būs pieejamas četrās
cenu kategorijās, un
doma ir vienkārša: jo
vairāk braucieniem abonementa biļete iegādāta, jo lētāk izmaksā viena pārvietošanās reize
ar pilsētas sabiedrisko
transportu.
JAP valdes loceklis Gints Burks
skaidro, ka JAP e-karte ir viedkarte kredītkartes izmērā,
tā nav personalizēta,
tādējādi to izmantot
braucienam sabiedriskajā transportā
var jebkurš ģimenes loceklis vai
konkrēta uzņēmuma, iestādes
darbinieki, ja
JAP e-karti
iegādājusies
juridiska
persona. Iegādāties un
papildināt
JAP e-karti
no 1. oktobra iedzīvotāji varēs
visos SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) norēķinu punktos pilsētā, savukārt
juridiskās personas – JAP birojā
Meiju ceļā 62. Braucieni jāizlieto

sešu mēnešu laikā no kartes papildināšanas brīža.
«Lai norēķiniem pilsētas autobusos turpmāk varētu izmantot
JAP e-karti, pasažierim jāvēršas
jebkurā JNĪP norēķinu punktā un
par 2,50 eiro jāiegādājas e-karte.
Tas ir vienreizējs maksājums, jo
turpmāk šo pašu e-karti vajadzēs
tikai papildināt. Kad JAP e-karte
nopirkta, pasažieris atbilstoši saviem braukšanas ieradumiem var
izvēlēties, par kādu summu to papildināt,» tā G.Burks, akcentējot,
ka braucieni neatkarīgi no tā, par
kādu summu e-karte papildināta,
jāizmanto sešu mēnešu laikā.
Jautājums par abonementa
biļešu ieviešanu Jelgavā izskatīts
septembra domes sēdē, deputātiem apstiprinot sabiedriskā
transporta pakalpojumu tarifus.
Par 8,50 eiro var iegādāties abonementa biļeti 10
braucieniem vai
rokas bagāžas vai
dzīvnieku pārvadāšanai, tādējādi
vienas biļetes cena
ir 85 centi. Par 16
eiro var iegādāties
abonementa biļeti
20 braucieniem, un
šajā gadījumā viens
brauciens izmaksā 80
centus. Abonementa
biļeti 40 braucieniem
var iegādāties par 30 eiro,
tādējādi par vienu braucienu maksājot 75 centus.
Savukārt, ja JAP e-karte papildināta par 42 eiro, kas paredzēta 60
braucieniem, tad biļetes cena jau
ir tikai 70 centi.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ielas un ielu posmi, kur līdz 2021. gadam paplašinās kanalizācijas tīklus
Iela
A.Brigaderes iela
Akmeņu iela
Apšu iela
Aroniju iela
Atmodas iela
Ausmas iela
Aviācijas iela
Avotu iela
Baldones iela
Baložu iela
Bebru ceļš
Bērzu ceļš
Bišu iela
Cepļu iela
Ceriņu iela
Cīruļu iela
Dainas iela
Dalbes iela
Dobeles šoseja
Draudzības iela
Dūņu iela
Dzelzceļnieku iela
Dzirnavu iela
Egas iela
E.Dārziņa iela
Emburgas iela
Garozas iela
Gārņu iela
Grīvas iela
Gundegas iela
Iecavas iela
Jaunais ceļš
K.Praula iela
Kalnciema ceļš
Kameņu iela
Kārklu iela
Kļavu ceļš
Kronvalda iela
Kungu iela
Kūliņu ceļš
Ķeguma iela
Ķiršu ceļš
Laipu iela
Lakstīgalu iela
Lauksaimnieku iela
Lāču iela
Liepājas iela
Lietuvas šoseja
Līgas iela
Loka iela

Kanalizācijas posms
no Dambja ielas līdz Bebru ceļam
no Kronvalda līdz Imantas ielai
no Apšu ielas 1 līdz Birzes ielai, no Apšu ielas 35 līdz Cepļu ielai
no Rīgas līdz Zāļu ielai
no Dambja līdz Atmodas ielai 72
no Ausmas ielas 8 līdz Augstkalnes ielai, no E.Dārziņa līdz Ausmas
ielai 13
no Helmaņa līdz Aviācijas ielai 7, iebrauktuve uz Aviācijas ielu 29
no Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai
no Baložu ielas 10 līdz Tērvetes ielai
no Atmodas līdz A.Brigaderes ielai
no Bērzu ceļa 37 līdz 23 (ar pieslēgumu Pērnavas ielā), no Robežu
līdz Avotu ielai
no Emburgas līdz Līču ielai
no Ceriņu ielas 24 līdz 30

Iela
Madaru iela
Maija iela
Malkas ceļš
Mednieku iela
Meiju ceļš
Mežmalas iela
Nākotnes iela
Niedru iela
Olaines iela
Pārslu iela
Platones iela
Plostu iela
Pogu lauku ceļš
Priežu iela
Pumpura iela
Pureņu iela
Putnu iela

no Dobeles šosejas 84 līdz Atmodas ielai
no Dūņu ielas 27 līdz Laipu ielai
no Rūpniecības līdz Veidenbauma ielai
no Dzirnavu ielas 1 līdz Lietuvas šosejai,
no Dzirnavu ielas 9 līdz 3a
no Sakņudārza ielas līdz Mazajam ceļam
no E.Dārziņa ielas 19 līdz Augstkalnes ielai, no Ausmas līdz
E.Dārziņa ielai 26
no Emburgas ielas 1 līdz 7
no Garozas ielas 111 līdz 68, iebrauktuve 88b, 90a, no Garozas
ielas 18 līdz Brīvības bulvārim
no Sniega ielas 42 līdz Bebru ceļam

no Izstādes līdz Lāčplēša ielai, Iecavas iebrauktuve uz Iecavas
ielu 10
no Rubeņu līdz Jaunajam ceļam 11
no Skuju līdz Vēsmas ielai
no Vecā ceļa 2 līdz Brīvības bulvārim, no Lielupes līdz
Robežu ielai, no Kalnciema ceļa 118D līdz Loka maģistrālei, no
Avotu ielas līdz Vecajam ceļam
no Dārzkopju līdz Kameņu ielai 5
no Kārklu ielas 17 līdz 33, no Kārklu ielas 31 līdz 53, Kārklu iela
21, 9, 7
no Kļavu ceļa 114a līdz Kalnciema ceļam
no Imantas līdz Pumpura ielai
no Kungu ielas 1 līdz 3a
Kūliņu ceļš, t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G
no Sila līdz Ķeguma ielai 56, no Mednieku līdz Ķeguma ielai 6
no Ķiršu ceļa 2 līdz Pūra ceļam
no Lakstīgalu ielas 11 līdz Putnu ielai
no Lauksaimnieku ielas 6 līdz Avotu ielai
no Savienības līdz Platones ielai,
no Lāču ielas 46 līdz 50
no Platones līdz Vidus ielai, no Liepājas ielas 20 līdz Viskaļu ielai,
Liepājas iela 12, 14
no Platones līdz Viskaļu ielai

Pūra ceļš
Riņķa iela
Rīgas iela
Robežu iela
Rubeņu ceļš
Rudens iela
Ruļļu iela
Sakņudārza iela
Salnas iela
Sargu iela
Saules iela
Savienības iela
Siena ceļš
Sila iela
Skuju iela
Smilgu iela
Smilšu iela
Sniega iela
Stadiona iela
Stiebru iela
Strautu ceļš
Strazdu iela
Sūnu iela
Tērvetes iela

Turaidas iela
Upes iela
Valgundes iela
Vangaļu ceļš
Vilces iela
Vizbuļu iela
Zīles ceļš
Zvaigžņu iela
Žagaru ceļš

Kanalizācijas posms
no Madaru ielas 25 līdz 21, no Jasmīnu līdz E.Dārziņa ielai

no Mednieku ielas 38 līdz 52
no Audēju ielas līdz Meiju ceļam 6a
no Skuju līdz Turaidas ielai
no Nākotnes ielas 15 līdz Augstkalnes ielai
no Niedru ielas 3 līdz Līgas ielai, no Niedru ielas 19 līdz Līgas ielai,
no Niedru ielas 25 līdz Gārņu ielai
no Nākotnes ielas līdz Pārslu ielai 2
no Platones ielas 75 līdz Sila ielai, Platones ielas iebrauktuves uz:
Platones ielu 95, Platones ielu 83, Platones ielu 59
no Baložu līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai 18
no Aviācijas līdz Priežu ielai 12
no Helmaņa līdz Kronvalda ielai, no Helmaņa ielas līdz Brīvības
bulvārim
Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu 1a un atzars uz
Putnu ielu 7
no Dobeles šosejas līdz Pūra ceļam 25
no Riņķa ielas 23 līdz 37
no Rīgas ielas 18 līdz Kalnciema ceļam, no Olaines līdz Institūta
ielai, no Olaines līdz Pumpura ielai, atzari uz iebraucamiem ceļiem
Rīgas ielā 35, uz Nr.31a, uz Nr.23a
no Robežu ielas 36 līdz 28
no Rubeņu ceļa 10 līdz Jaunajam ceļam
no Ruļļu līdz Viskaļu ielai
no Sakņudārza ielas 1a līdz Egas ielai
no Salnas ielas 15 līdz Sargu ielai, no Salnas ielas 17 līdz Ruļļu ielai
no Platones līdz Vidus ielai, no Sargu ielas 19 līdz 22
no Savienības ielas 9 līdz Lāču ielai
no Platones līdz Vidus ielai
no Turaidas līdz Skuju ielai 2, no Mežmalas līdz Skuju ielai 24

no Sniega ielas 18 līdz Niedru ielai, no Sniega ielas 36 līdz Bebru
ceļam un Sniega ielai 20, no Sniega ielas 60 līdz Laipu ielai
no Stadiona ielas 22 līdz Robežu ielai
no Sniega līdz Stiebru ielai 14
no Strautu ceļa 6 līdz Kalnciema ceļam
no Strazdu ielas 22 līdz Rīgas ielai, no Rīgas līdz Kronvalda ielai
no Tērvetes ielas 57 līdz 59, no Tērvetes ielas 92 līdz Salnas
ielai, no Smiltnieku līdz Baložu ielai, no Baložu līdz Tērvetes
ielai 230, no Tērvetes ielas 104 līdz Putnu ielai, iebrauktuve uz
Tērvetes ielu 132
no Mežmalas līdz Skuju ielai
no Upes ielas 30a līdz Neretas ielai
no Dobeles šosejas līdz Vangaļu ceļam 17, Vangaļu ceļš – iebrauktuve līdz Nr.6E

Ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

Gandrīz 100
ielās paplašinās
kanalizāciju un
ūdensvadu
 Sintija Čepanone

Nākamgad plānots uzsākt reālus būvdarbus,
lai līdz 2021. gadam vēl
gandrīz 100 Jelgavas
ielās ūdenssaimniecības
attīstības projekta 5.
kārtas laikā paplašinātu
pilsētas kanalizācijas
un ūdensvada tīklus.
Tā kā Kohēzijas fonda
līdzekļi pieejami tikai kanalizācijas pakalpojumu
attīstībai, bet ne mazāk
būtiska pilsētā ir arī
ūdensapgādes tīklu paplašināšana, septembra
domes sēdē deputāti
atbalstīja arī pašvaldības līdzekļu novirzīšanu
šim mērķim.
Šajā darbu posmā kopumā paredzēts izbūvēt jaunus kanalizācijas
tīklus 36,57 kilometru kopgarumā,
bet rekonstruēt – 3,75 kilometrus
kanalizācijas ielu tīklu, savukārt
ūdensapgādes tīkli ar pašvaldības
atbalstu no jauna tiks izbūvēti
19,46 kilometru kopgarumā, bet
rekonstruēti – 1,44 kilometru
garumā, informē SIA «Jelgavas
ūdens» Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode.
Viņa skaidro, ka jūnijā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos norādītas pilsētas, kurās ar
Kohēzijas fonda atbalstu var tikt
īstenota kanalizācijas tīklu paplašināšana, un maksimālais līdzekļu
apjoms katrai. «Saskaņā ar šiem
noteikumiem Jelgavai kā līdzfinansējums pieejami 12,7 miljoni
eiro, taču, izvērtējot nepieciešamību paplašināt arī ūdensapgādes

pakalpojumu pieejamību, dome
rada iespēju šiem darbiem novirzīt
līdzekļus no pašvaldības 5,7 miljonu eiro apmērā. Tādējādi tajās
ielās, kurās no jauna tiks būvēti vai
rekonstruēti esošie kanalizācijas
tīkli un kuru iedzīvotājiem līdz
šim nav bijusi iespēja pieslēgties arī
pilsētas ūdensvadam, tāda iespēja
tiks nodrošināta,» stāsta I.Strode.
«Līdz 20. oktobrim «Jelgavas
ūdenim» jāiesniedz projekta iesniegums, kas Centrālajai finanšu
un līgumu aģentūrai jāizskata
trīs mēnešu laikā,» norāda Projekta īstenošanas grupas vadītāja,
skaidrojot, ka paralēli «Jelgavas
ūdens» plāno izsludināt būvdarbu
iepirkumu, lai, tiklīdz saņemts
projekta apstiprinājums, var slēgt
līgumus ar būvdarbu veicējiem un
uzsākt reālus darbus.
Līdzīgi kā iepriekš, izbūvēti tiks
kanalizācijas un ūdensvada ielu
tīkli ar pievadiem ielu sarkano
līniju robežās. «Tas nozīmē, ka komunikāciju izbūve savā privātīpašumā iedzīvotājiem būs jānodrošina par saviem līdzekļiem,» skaidro
I.Strode. Kopumā tiek plānoti 33
būvdarbu posmi, un pieslēgšanās
daļai ūdenssaimniecības attīstības
projekta 5. kārtā izbūvētajiem
tīkliem būs iespējama jau 2017. un
2018. gadā, kad atbilstoši plānam
jābūt īstenotiem pirmajiem sešiem
būvdarbu posmiem.
Ūdenssaimniecības attīstības
projekta 5. kārta jārealizē līdz
2021. gadam, un kopējās izmaksas tiek prognozētas 23 399 362
eiro bez PVN, tostarp 12 726 887
eiro Kohēzijas fonda finansējums,
5 700 000 eiro pašvaldības finansējums un 4 972 475 eiro SIA
«Jelgavas ūdens» finansējums.

no Priežu līdz Lāčplēša ielai
no Zīles ceļa līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļam 3G

Ielas un ielu posmi, kur līdz 2021. gadam paplašinās ūdensvada tīklus
Iela
Apšu iela
Aroniju iela
Atmodas iela
Ausmas iela
Avotu iela
Baldones iela
Baložu iela
Bišu iela
Ceriņu iela
Dainas iela
Dalbes iela
Dzirnavu iela
Emburgas iela
Garozas iela
Gārņu iela
Iecavas iela
Jaunais ceļš
K.Praula iela
Kalnciema ceļš
Kārklu iela
Kūliņu ceļš
Ķeguma iela
Ķiršu ceļš
Lakstīgalu iela
Liepājas iela
Līgas iela
Loka iela
Malkas ceļš
Mednieku iela
Mežmalas iela

Ūdensvada posms
no Apšu ielas 16 līdz Birzes ielai, no Apšu ielas 27 līdz 35
no Rīgas līdz Zāļu ielai
no Dambja līdz Atmodas ielai 8
no Ausmas ielas 8 līdz 18
no Kalnciema ceļa līdz Stadiona ielai
no Baložu ielas 10 līdz Tērvetes ielai
no Ceriņu ielas 24 līdz 30

no Lietuvas šosejas līdz Dzirnavu ielai 9
no Birzes līdz Upes ielai
no Garozas ielas 111 līdz 66
no Saules līdz Lāčplēša ielai, no Iecavas iebrauktuves uz Iecavas ielu 10
no Rubeņu ceļa līdz Jaunajam ceļam 11
no Skuju līdz Vēsmas ielai
no Vecā ceļa līdz Brīvības bulvārim
no Kārklu ielas 17 līdz 33, no Kārklu ielas 31 līdz 53, Kārklu iela 21, 9, 7
no Dobeles šosejas līdz Pūra ceļam, t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G
no Ķeguma ielas 56 līdz Liepājas ielai
no Ķiršu ceļa 2 līdz Pūra ceļam
no Lakstīgalu ielas 11 līdz Putnu ielai
no Liepājas ielas 6 līdz Ķeguma ielai, no Liepājas ielas 20 līdz Viskaļu
ielai
no Loka ielas 2 līdz 7, no Loka ielas 18 līdz 49
no Ķeguma līdz Bišu ielai, Mednieku ielas iebrauktuve uz Mednieku
ielu 38
no Skuju līdz Dainas ielai

Iela
Niedru iela
Platones iela
Plostu iela
Pogu lauku ceļš
Priežu iela
Pureņu iela
Putnu iela
Rubeņu ceļš
Ruļļu iela
Salnas iela
Sargu iela
Saules iela
Siena ceļš
Sila iela
Skuju iela
Smilgu iela
Sniega iela
Stiebru iela
Strazdu iela
Tērvetes iela
Turaidas iela
Upes iela
Valgundes iela
Vangaļu ceļš
Vilces iela
Vizbuļu iela
Zīles ceļš
Zvaigžņu iela
Žagaru ceļš

Ūdensvada posms
no Līgas līdz Gārņu ielai, no Niedru ielas 3 līdz Līgas ielai
Platones ielas iebrauktuves uz: Platones ielu 95, Platones ielu 83,
Platones ielu 59
no Baložu līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai 18
no Brīvības bulvāra līdz Zvaigžņu ielai
no Pureņu ielas 2 līdz 8
ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu 1a un atzars uz
Putnu ielu 7
no Rubeņu ceļa 10 līdz Jaunajam ceļam
no Viskaļu līdz Platones ielai
no Platones līdz Salnas ielai 21
no Platones līdz Ķeguma ielai

no Platones līdz Ķeguma ielai
no Romas līdz Turaidas ielai
no Stiebru līdz Līgas ielai, no Sniega ielas līdz Bebru ceļam, no Sniega
ielas 12 līdz Niedru ielai
no Sniega līdz Stiebru ielai 22
no Rīgas līdz Zāļu ielai
no Tērvetes ielas 104 līdz Putnu ielai
no Mežmalas līdz Skuju ielai
no Emburgas līdz Upes ielai 32
no Dobeles šosejas līdz Vangaļu ceļam 17, Vangaļu ceļš – iebrauktuve līdz Nr.6E

no Lāčplēša līdz Zvaigžņu ielai 12
no Zīles līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļam 3G
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ZIŅAS

Ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

No 1. oktobra mēnešbiļetes
vietā būs Jelgavas e-karte
No 1.lpp.

«Ar vienu JAP e-karti autobusā vienlaicīgi var norēķināties par vairākiem pasažieriem,
nopirkt biļeti sev un samaksāt
par dzīvnieku vai bagāžas pārvadāšanu,» skaidro G.Burks,
gan piebilstot – šādā gadījumā
pasažierim jārēķinās, ka drošības apsvērumu dēļ katru nākamo biļeti autobusā var nopirkt
ar trīs sekunžu intervālu.
Norēķināšanās ar JAP e-karti ir tāda pati kā ar jebkuru
citu bezkontakta karti: pasažieris, iekāpjot sabiedriskajā transportā, autobusa
vadītājam pasaka, cik biļetes
vēlas iegādāties, un pēc šofera
uzaicinājuma e-karti pietuvina
autobusā esošā kases aparāta
ekrāna virsmai. Dažu sekunžu
laikā kases aparāts izdrukās
braukšanas talonu. Būtiski,
ka uz katra braukšanas talona
būs norādīta informācija par
atlikušo braucienu skaitu un
termiņš, līdz kuram atlikušie
braucieni jāizmanto. Piemēram, ja e-karte papildināta 60
braucieniem, tad pēc pirmās
norēķināšanās reizes iegādātajā braukšanas talonā uzrādīsies, ka atlikuši 59 braucieni.
Lai pasažieri JAP e-karti
varētu papildināt laicīgi, izvai-

roties no situācijas, ka jābrauc
ar autobusu, bet visi braucieni
ir iztērēti, jaunās e-kartes tehniskais risinājums ļauj karti
papildināt arī tad, ja vēl nav
iztērēti visi iepriekšējie braucieni. «Pasažieris, secinot, ka
e-kartē atlikuši, teiksim, pieci
braucieni, JNĪP norēķinu punktā karti var papildināt. Šādā
gadījumā jaunās abonementa
biļetes sešu mēnešu derīguma
cikls sāksies brīdī, kad JNĪP
norēķinu punktā e-karte tiks
papildināta,» skaidro JAP
vadītājs.
Jaunā norēķināšanās kārtība stāsies spēkā 1. oktobrī,
kad arī varēs iegādāties un
papildināt JAP e-karti.
Jāpiebilst, ka līdztekus jaunajai kārtībai tiek saglabātas
arī visas iepriekšējās norēķinu
iespējas par braucienu pilsētas
autobusā. Proti, arī turpmāk,
maksājot par braucienu vai
dzīvnieku vai bagāžas pārvadāšanu skaidrā naudā, vienas
biļetes cena ir viens eiro. Pilsētas autobusā norēķinoties
ar Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību, Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, kredītiestādes
izdotu «VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti, maksa
par braucienu ir 85 centi.

JAP e-karte jāizlieto 6 mēnešu laikā no iegādes dienas
JAP e-kartes cena

Braucienu skaits

Brauciena maksa

8,50 EUR

10

0,85 EUR

16 EUR

20

0,80 EUR

30 EUR

40

0,75 EUR

42 EUR

60

0,70 EUR

KUR VAR IEGĀDĀTIES UN PAPILDINĀT JAP E-KARTI*?
JNĪP norēķinu punkts

Darba laiks

Pulkveža Brieža ielā P. no plkst.8 līdz 19; O., T., C. no plkst.8
26 (JNĪP administrā- līdz 17; Pk. no plkst.8 līdz 15 (pusdienas
cijas ēkā)
pārtraukums no plkst.12 līdz 13)
Satiksmes ielā 35
(veikalā «Rimi»)

Katru dienu no plkst.9 līdz 21 (pusdienas pārtraukums no plkst.13 līdz
13.30 un no 18.30 līdz 19)

Katoļu ielā 18
(t/c «Vivo centrs»)

Katru dienu no plkst.9 līdz 21 (pusdienas pārtraukums no plkst.14 līdz 15)

Driksas ielā 4
Katru dienu no plkst.9 līdz 21 (pusdie(t/c «Pilsētas pasāža») nas pārtraukums no plkst.14 līdz 15)
Rīgas ielā 11a
(t/c «Valdeka»)

P., O., T., C., Pk., S. no plkst.10 līdz
21; Sv. no plkst.10 līdz 18 (pusdienas
pārtraukums no plkst.14.40 līdz 15)

Pasta ielā 51/6
(veikalā «Iki»)

P., O., T., C., Pk., S. no plkst.8 līdz 20;
Sv. no plkst.8 līdz 19 (pusdienas pārtraukums no plkst.13 līdz 14)

Pērnavas ielā 4
P., O., T., C., Pk., S. no plkst.9 līdz 20;
(veikalā «Supernetto») Sv. no plkst.9 līdz 19 (pusdienas pārtraukums no plkst.14 līdz 15)
* Juridiskas personas JAP e-karti var iegādāties un papildināt JAP birojā
Meiju ceļā 62 P., O., T., C., Pk. no plkst.8 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: deviņas izsoles daļas ar sauso un vēja gāzto koku koksnes
kopējo krāju 248,9 m³, kas atrodas Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
6. kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Izsoles, konkursi, paziņojumi»,
un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no 2016. gada 29. septembra līdz 11. oktobrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: piedāvājums
jāiesniedz un izsole notiks 2016. gada 13. oktobrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: daļai Nr.1 – 160,00 euro; daļai Nr.2 – 240,00
euro; daļai Nr.3 – 240,00 euro; daļai Nr.4 – 230,00 euro; daļai Nr.5 – 370,00 euro;
daļai Nr.6 – 60,00 euro; daļai Nr.7 – 40,00 euro; daļai Nr.8 – 200,00 euro; daļai
Nr.9 – 110,00 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums ir 10%
apmērā no izvēlētās izsoles daļas nosacītās cenas, kas jāsamaksā pirms izsoles
ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka» Jelgavas filiāle, konts
LV61UNLA0050001003121, maksājuma mērķī norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Īsi

Sveicam
simtajā
jubilejā!
Foto:
Austris
Auziņš
Zinaida Andrjukova, kura nosvinējusi simto jubileju, no Permas apgabala Krievijā Jelgavā ieradās
septiņdesmitajos gados, lai palīdzētu meitai un viņas vīram audzināt bērnus. Visu savu darba mūžu
simtgadniece nostrādājusi par grāmatvedi un mīlestību pret eksaktajām zinātnēm nodevusi no paaudzes paaudzē – viņas meita Margarita ar vīru ieguvuši inženiera specialitāti, mazdēls Gļebs darbojas
informācijas tehnoloģiju jomā, savukārt otra mazdēla Jaroslava meita studē matemātiku Anglijā.
 Jana Bahmane

Ar dzeju sveicējus
uzrunāja jelgavniece
Zinaida Andrjukova,
kura svētdien nosvinēja simts gadu
jubileju.
Z.Andrjukova ir no Permas
apgabala Krievijā. Dzimusi
Pirmā pasaules kara laikā,
1916. gada 25. septembrī,
simtgadniece piedzīvoja grūtus laikus, taču sibīriešu raksturs un atbildības izjūta
palīdzējusi viņai ar izcilību
absolvēt skolu un iestāties
finanšu tehnikumā, kur iegūta profesija visam mūžam.
«Grāmatvedes darbu vecmamma uzsāka agrā jaunībā,
strādājot krājkasē, taču sava
godīgā rakstura dēļ viņai
nācies nokļūt arī sarežģītās
situācijās – viņa bijusi apsūdzēta pretpadomju aģitācijā,»

stāsta jubilāres mazdēls Gļebs
Bikovs. Z.Andrjukova par
grāmatvedi nostrādājusi visu
darba mūžu un mīlestību
pret matemātiku nodevusi no
paaudzes paaudzē.
«Uz dzīvi Jelgavā vecmamma pārcēlās aptuveni 1976.
gadā, lai palīdzētu vecākiem
audzināt mani un brāli,» atklāj G.Bikovs. Simtgadnieces
meita Margarita Bikova ar
vīru pabeidza Politehnisko
institūtu Urālos un Latvijā
ieradās, atsaucoties uz visā
Padomju Savienībā izsludināto aicinājumu pieteikties
darbam Rīgas Autobusu fabrikā (RAF). «Kad mani vecāki
atbrauca uz Jelgavu, RAF
rajona vietā bija vien purvs
un mežs – arī mans tēvs iesaistījās rūpnīcas celtniecībā,»
stāsta simtgadnieces mazdēls,
kurš turpina vecmammas gaitas un darbojas matemātikas
un informācijas tehnoloģiju

nozarē. Viņš arī pasniedz
LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultātē. Savukārt otra mazdēla Jaroslava Bikova meita
studē matemātiku Anglijā.
Ģimene stāsta, ka Z.Andrjukova mīl dzeju un dažkārt
mēdz to deklamēt. Pēdējā
grāmata, kuru viņa izlasījusi,
ir «Ilgais ceļš kāpās». «Šis
stāsts ir ļoti simbolisks un
mūsu ģimenei tuvs, jo arī mēs
dzīves gaitā esam mērojuši
tālu ceļu,» tā simtgadnieces
meita Margarita.
Simtgadnieci pilsētas vārdā
bija ieradusies sveikt pilsētas
domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne un Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne. Pašvaldība
jubilārei dāvināja naudas
pabalstu 143 eiro apmērā veselības uzlabošanai. Jubilāre
saņēma arī Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa apsveikumu.

Kvalificētus speciālistus pašvaldība
varēs nodrošināt ar dzīvokli
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpmāk pašvaldība dzīvojamo platību varēs piešķirt arī
kvalificētiem speciālistiem, kuru pilsētā
trūkst. Tas uzlabos uzņēmējdarbības vidi,
jo veicinās kvalificētu
speciālistu piesaisti
Jelgavai.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu,
veselības un kultūras jautājumu programmā Rita Vectirāne skaidro, ka līdz šim bijuši
daži atsevišķi gadījumi, kad
pašvaldība nodrošinājusi ar
dzīvojamo platību speciālistus,
kuri strādā pašvaldības iestādēs
un kuru darba tirgū trūkst,
piemēram, skolotājus un sporta
trenerus. Pateicoties izmaiņām
likumā «Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā», tagad
pašvaldības var definēt to speciālistu loku, kas var pretendēt
uz pašvaldības atbalstu mājokļa
jautājumā, bet šīm profesijām
jāatbilst pilsētas prioritārajām jomām. Pamatojoties uz
Jelgavas pilsētas attīstības
programmu, uz pašvaldības dzīvokli varēs pretendēt šādu jomu
pārstāvji: veselības aprūpes,
izglītības, sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības,

kultūras, sporta, uzņēmējdarbības – kvalificēti speciālisti
kokapstrādes, pārtikas, mašīnbūves, metālapstrādes, tūrisma
un loģistikas jomā.
«Arī tagad esam saņēmuši vairākus iesniegumus no
skolotājiem un sociālās jomas
speciālistiem ar lūgumu nodrošināt viņiem dzīvojamo platību.
Jaunie noteikumi mums ļaus
efektīvāk risināt darbinieku
piesaistes problēmas, jo ir
jomas, kurās darbinieku katastrofāli trūkst, piemēram,
eksakto priekšmetu skolotāji, sociālie darbinieki, sporta
treneri,» norāda R.Vectirāne.
Kas attiecas uz uzņēmējdarbību, speciālistam, lai viņš
varētu pretendēt uz pašvaldības dzīvokli, jābūt noslēgtam
darba līgumam ar prioritārās
nozares uzņēmumu, savukārt
uzņēmumam ar pašvaldību
jānoslēdz sadarbības līgums.
«Šāda līguma slēgšanu paredz
likums, un tas ir korekti – šādā
veidā uzņēmums uzņemas
atbildību par to, ka konkrētais
speciālists tajā strādā, jo uz
pašvaldības atbalstu cilvēks var
pretendēt tikai tikmēr, kamēr
ir darba attiecībās ar uzņēmumu,» norāda R.Vectirāne. Līdz
šim uzņēmumi darbiniekus ar
dzīvojamo platību nodrošināja
paši, īrējot dzīvokļus vai izmitinot dienesta viesnīcās. Līdz
ar jauno kārtību arī pašvaldība
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iesaistīsies kvalificētu speciālistu, piemēram, inženieru,
tehnologu, analītiķu, piesaistē
pilsētas uzņēmumos, kas veicinās uzņēmumu un pilsētas
ekonomisko izaugsmi.
Lai persona varētu pretendēt
uz pašvaldības dzīvokli, tai
jāiesniedz iesniegums Jelgavas
pilsētas domes administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā.
Tajā jānorāda, kādu dzīvojamo
telpu vēlas (tajā skaitā istabu
skaitu, dzīvojamās mājas labiekārtotības pakāpi), jāpievieno
darba līguma kopija, speciālista kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta kopija, ieteikuma
vēstule no darba devēja, ja darba devējs ir Jelgavas pilsētas
pašvaldības institūcija, kvalificēta speciālista darba devēja
piekrišana, ja darba devējs nav
Jelgavas pilsētas pašvaldības
institūcija. Pēc dzīvokļu komisijas lēmuma pretendenti tiks
reģistrēti speciālā reģistrā,
un dzīvokļi tiem tiks piešķirti
rindas kārtībā.
Par pašvaldības dzīvokļu
piešķiršanu noteiktu nozaru
speciālistiem tika nolemts 22.
septembra domes sēdē, atbalstot grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28.
jūlija saistošajos noteikumos
Nr.11-21 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtība».

 1. oktobrī Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC) un Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
sāks strādāt pēc ziemas sezonas
darba laika. Līdz 30. aprīlim JRTC
pirmdienās strādās no pulksten 10 līdz
18, no otrdienas līdz ceturtdienai – no
pulksten 10 līdz 21, piektdienās un
sestdienās – no pulksten 10 līdz 22,
bet svētdienās – no pulksten 11 līdz 18.
Mainīts arī Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa darba laiks. No otrdienas
līdz svētdienai tornī ir iespējams apmeklēt trīs interaktīvas vēstures ekspozīcijas.
Tās no otrdienas līdz sestdienai būs
atvērtas no pulksten 10 līdz 18, savukārt svētdienās – no pulksten 11 līdz
18. Torņa skatu laukums un izstāžu
zāle būs atvērta visas septiņas dienas
nedēļā – pirmdienās no pulksten 10
līdz 18, no otrdienas līdz ceturtdienai
– no pulksten 10 līdz 21, piektdienās
un sestdienās – no pulksten 10 līdz 22,
bet svētdienās – no pulksten 11 līdz 18.
 No 1. oktobra Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs sāks
strādāt pēc ziemas laika. Muzejs no
otrdienas līdz svētdienai būs atvērts
no pulksten 10 līdz 17. Šī bija pirmā
vasaras sezona, kad muzejs apmeklētājiem bija atvērts līdz pulksten 18. Muzejā norāda, ka apmeklētāji novērtējuši
pagarināto darba laiku, taču daudzi par
iespēju muzeju apmeklēt līdz pulksten
18 uzzinājuši vien vasaras beigās.
 1. oktobrī darbu sāks sabiedriskās
tualetes jaunuzbūvētās Cukurfabrikas dzelzceļa stacijas ēkā. Tās būs
par maksu. SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis informē, ka
Cukurfabrikas stacijas tualešu darba
laiks noteikts tāds pats kā stacijai – no
pulksten 5 līdz 20. «Ieeja tualetēm
organizēta no ēkas ārpuses, un tur ir
viena sieviešu un viena vīriešu tualete,»
tā A.Jankovskis. Savukārt pārējās
pilsētas tualetes, ko apsaimnieko SIA
«Zemgales Eko», no 1. oktobra strādās par stundu mazāk. Tā Raiņa parkā,
Ozolskvērā, skvērā aiz kultūras nama un
pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
tualetes būs atvērtas no pulksten 8
līdz 20, bet tualetes autoostas teritorijā
strādās no pulksten 8 līdz 21. Jāpiebilst,
ka maksa par sabiedrisko tualešu apmeklējumu ir 20 centi pieaugušajiem,
10 centi skolēniem, bet no maksas
atbrīvoti pirmsskolas vecuma bērni un
personas ar invaliditāti.
 Nākamsvētdien, 9. oktobrī, pulksten 13 kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks Jelgavas Latviešu
biedrības klubiņa «Sendienas» saiets
ar groziņiem, informē biedrības valdes
loceklis un klubiņa «Sendienas» vadītājs
Vilis Azevičs. Viņš piebilst, ka pasākuma
laikā tiks godināti arī bijušie skolotāji,
kas iesaistījušies Jelgavas Latviešu
biedrībā.
 16. oktobrī no pulksten 10 Pasta
ielā 44 biedrība «Zemgales Lāčplēsis»
organizē galda spēles biedrībām,
informē biedrības «Zemgales Lāčplēsis»
priekšsēdētāja Ruta Melhere. Galda
spēļu programmā iekļauta zolīte, dambrete un domino. Interesentiem dalība
jāpiesaka līdz 14. oktobrim, zvanot
R.Melherei pa tālruni 29193534.
Jelgavas tehnikums
2016./2017. mācību gadā
6. – 9. klases skolēniem
piedāvā apmeklēt bezmaksas
profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā no
plkst.15.30 līdz 17 Jelgavas tehnikumā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā var
Jelgavas tehnikumā, pa tālruni 63025605
vai e-pastu info@jelgavastehnikums.lv.

Pirmā tikšanās –
3. oktobrī plkst.15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt
pamatprasmes un zināšanas
izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks,
• automehāniķis,
• apdares darbu tehniķis,
• sausās būves tehniķis,
• programmētājs,
• datorsistēmu tehniķis,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• inženierkomunikāciju tehniķis,
• klientu apkalpošanas speciālists.
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Var vakcinēties pret
sezonālo gripu
 Sintija Čepanone

Nākamnedēļ Slimību profilakses un kontroles centrs
(SPKC) uzsāks ikgadējo
gripas monitoringu, lai
savlaicīgi varētu prognozēt
kārtējās gripas epidēmijas
sākumu valstī. Tikmēr iedzīvotāji aicināti jau šobrīd parūpēties par savu veselību,
vakcinējoties pret sezonālo
gripu. Jelgavas poliklīnikā
un bērnu poliklīnikā vakcīna maksā 6,50 eiro.
SPKC uzsver, ka imunitāte pret
gripu izveidosies aptuveni divu nedēļu laikā pēc vakcīnas saņemšanas,
tādēļ rudens mēneši ir piemērotākais
laiks vakcīnai. Jāņem vērā, ka gripas vīrusa mainības dēļ katru gadu
vakcīna ir jāizstrādā no jauna, līdz
ar to arī vakcinācija jāatkārto katru
gadu pirms gripas sezonas sākšanās.
Kopš septembra iespēju vakcinēties
piedāvā arī Jelgavas ārstniecības
iestādes, un tajās norāda, ka pieejamā
gripas vakcīna atbilst šoziem prognozētajiem sezonālās gripas vīrusu
apakštipiem.
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka sezonālās gripas vakcīna ir komercvakcīna – Jelgavas poliklīnikā un SIA
«Optima 1» jeb bērnu poliklīnikā
visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no
vecuma tās cena ir 6,50 eiro. Zemgales
Veselības centrā vakcīna, kas pieejama tikai no šīs nedēļas, maksā astoņus eiro, savukārt Jelgavas slimnīcā
šāds pakalpojums pacientiem netiek
piedāvāts.
Saskaņā ar Kompensējamo zāļu
sarakstu noteiktām iedzīvotāju grupām valsts kompensē vakcināciju pret
gripu 100 vai 50 procentu apmērā.
Valsts apmaksāta vakcinācija pret
gripu ar 50 procentu kompensāciju
pienākas iedzīvotājiem vecumā no
65 gadiem, grūtniecēm, kā arī iedzīvotājiem, kuri pieder pie noteiktām

Jelgavniekiem sestdien, 1.
oktobrī, būs iespēja klātienē
apmeklēt Latvijas vīriešu volejbola izlases spēli ar Igaunijas valstsvienību – abas
komandas cīnīsies par iespēju
tikt uz Eiropas čempionātu.
Mūsu izlase vienīgo reizi Eiropas čempionāta finālturnīrā
spēlēja 1995. gadā, kad izcīnīja 11. vietu.
Iespēju turpināt cīņu izslēgšanas
spēlēs, lai nodrošinātu vietu Eiropas
čempionāta finālturnīrā, Latvijas izlase
ieguva, kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā
izcīnot otro vietu savā apakšgrupā. Mūsu
izlases pretinieki izslēgšanas spēļu kārtā
būs Igaunijas izlase. «Protams, ka igauņi
ir spēcīgi pretinieki – Igaunijas izlase taču
ir šī gada Eirolīgas čempioni –, bet mēs
varam viņus uzvarēt. Kas jāizdara, lai tā
notiktu? Labi jāsagatavojas,» norāda izlases galvenais treneris Raimonds Vilde.
Pēc atgriešanās no kvalifikācijas turnīra
otrās kārtas, kas notika Horvātijā, izlasei
bija viena brīva diena, lai jau otrdien
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Pasta salā top divi
pludmales volejbola laukumi

veselības riska grupām, savukārt
vakcināciju pret gripu pilnā apmērā
valsts kompensē bērniem vecumā no
6 līdz 24 mēnešiem, kā arī bērniem
līdz 18 gadu vecumam ar noteiktām
saslimšanām. Sīkāku informāciju par
personu loku, kas var pretendēt uz
valsts kompensētu gripas vakcīnu,
var uzzināt mājaslapā www.spkc.gov.
lv, sadaļā «Vakcinācija», apakšsadaļā
«Vakcinācija pret gripu».
Jāuzsver, ka iedzīvotājiem, kuriem
vakcināciju pilnībā vai daļēji apmaksā valsts, vispirms jāvēršas pie sava
ģimenes ārsta – izrakstīt pretgripas
vakcīnas recepti drīkst ārsti, kas noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības
dienestu un ir tiesīgi izrakstīt valsts
kompensējamās zāles. Pēc tam ar recepti jādodas uz aptieku, lai iegādātos
pretgripas vakcīnu. Kā noskaidroja
«Jelgavas Vēstnesis», vakcīnu ar 50
procentu atlaidi aptiekās var nopirkt  Ģirts Pommers
par 3,65 eiro. Pilna cena gripas vakŠobrīd Pasta salas dienvidu
cīnai ir 7,36 eiro, un arī to aptiekās
galā notiek divu pludmales
var iegādāties tikai ar ģimenes ārsta
volejbola laukumu ar smilts
izrakstītu recepti. Kad vakcīna nosegumu un žoga izbūve.
pirkta, atkal jādodas pie ģimenes
Projekta beigu termiņš ir
ārsta vai kādas citas ārstniecības
31. oktobris, taču Jelgavas
personas, lai potētos. SIA «Optima 1»
pilsētas pašvaldības iestāvaldes locekle Ingrīda Budrēvica uzdes «Pilsētsaimniecība» vasver, ka aptiekā iegādātajai vakcīnai
dītājs Māris Mielavs inforlīdz pat injekcijas brīdim jānodrošina
mē, ka volejbola laukumi
aukstuma režīms.
jelgavniekiem varētu būt
Jelgavas poliklīnikas Procedūru
pieejami jau oktobra vidū.
kabinetā tiek nodrošināta vakcinācija
Tajos bez maksas varēs
pret gripu arī ar pacienta atnestu
sportot ikviens.
vakcīnu – maksa par šo pakalpojumu
ir 1,50 eiro, informē Jelgavas poliklīnikas valdes locekle Gunta Arnīte.
Jāatgādina, ka gripa ir akūta augšējo elpceļu vīrusinfekcija, kas izpaužas
ar pēkšņu slimības sākumu, strauju
ķermeņa temperatūras paaugstinā-  Ilze Knusle-Jankevica
šanos, kaulu laušanu, sausu klepu
Šīs nedēļas sākumā Jelgaun stiprām galvassāpēm. Aizvadītajā
vā apkure pieslēgta vienai
sezonā gripas epidēmijas sākumu
daudzdzīvokļu mājai, kā arī
SPKC mūsu valstī izziņoja šī gada 26.
saņemti vairāki iesniegumi
janvārī. Gripas epidēmijas slieksnis ir
no namu pārvaldniekiem ar
100 saslimšanas gadījumi uz 100 000
lūgumu no 1. oktobra apiedzīvotāju.

Foto: Austris Auziņš
Katra pludmales volejbola laukuma
izmērs būs 16 x 8 metri, bet kopā ar
drošības joslām tas sasniegs 22 x 14
metrus. Ap tiem no trīs pusēm tiks
izbūvēts 2 – 4 metrus augsts metāla
žogs.
Šonedēļ tiek veikti volejbola laukumu seguma sagatavošanas darbi – noņemts esošais zemes slānis, ieklātas un
noblietētas smiltis. Laukumu virskārtā 15 centimetru biezumā tiks ieklāta
smilts, kas iegūta Pūteļu karjerā.
Kā atklāj M.Mielavs, šī ir tikai pirmā
kārta no apjomīgā projekta «Sporta
laukuma zonas iekārtošana Pasta
salā», kurā ietilpst vēl divu pludmales

volejbola laukumu, tribīņu, futbola
laukuma un bruģēto celiņu izbūve.
«Šobrīd ir piešķirts finansējums projekta pirmās kārtas realizēšanai, otrā
un trešā kārta tiks realizēta nākamajos gados.»
Jāpiebilst, ka atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam Pasta sala ir viena
no pilsētas rekreācijas teritorijām, kas
kļūst par labiekārtotu daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un sabiedrisko
aktivitāšu vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Divu volejbola laukumu izveidi šobrīd par nepilniem 22 tūkstošiem eiro
īsteno SIA «Kulk».

Sākusies apkures sezona

ZOC sestdien – augstas klases volejbols
 Ilze Knusle-Jankevica

ZIŅAS

sāktu gatavoties. «Izanalizēsim igauņu
pēdējās spēles, ko viņi aizvadīja kvalifikācijas turnīrā, lai saprastu viņu stiprās un
vājās vietas. Spēlētājiem ir jāatjaunojas,
jāatgūst spēki un jāsāk trenēties. Jau
piektdien treniņu aizvadīsim Jelgavā,»
norāda treneris. Protams, ka nedēļas
laikā džokeru no kabatas neizvilksim,
un izlase gatavojas tādā pašā sastāvā,
kādā aizvadīja kvalifikācijas turnīra
otro posmu.
Uzvarētājs – komanda, kas iekļūs
Eiropas čempionāta finālturnīrā, – tiks
noskaidrots divu spēļu summā. Pirmā
spēle notiks jau sestdien, 1. oktobrī, Zemgales Olimpiskajā centrā. Spēles sākums
– pulksten 17. Biļetes var iegādāties internetā www.bezrindas.lv, kā arī pirms spēles
tās varēs nopirkt Olimpiskā centra kasē.
Biļešu cena – 5 eiro, pērkot internetā; 7
eiro, pērkot kasē. Pensionāriem un skolēniem – 50 procentu atlaide, bet bērniem
līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas.
Atbildes spēle notiks pēc nedēļas, 9.
oktobrī, Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.
Ja uzvarēto un zaudēto setu skaits pēc
divām spēlēm komandām būs vienāds,
otrajā spēlē Igaunijā tiks aizvadīts tā
sauktais zelta sets.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 178 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas karogu ir publicēti 22. septembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas
karogi. Pareizi atbildēja 136 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Vija Freimane,
Sandra Lozovenko, Ruta Cirša, Daniels Ribalko, Ervīns Lucs, Inese Zīvere,
Biruta Klēbaha, Andris Markevičs, Sintija Zvirgzdiņa, Daina Eihmane,
Raivis Ruskulis, Mihails Pavlovs, Katrīna Kazāka.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63005556 vai 63005574.

kuri pieslēgt vēl vairākām
daudzdzīvokļu mājām. Vēl
šobrīd apkure ir pieslēgta
vienam bērnudārzam un
diviem rūpnieciskajiem
klientiem.

Pēdējos gados iedzīvotāji apkuri
cenšas pieslēgt pēc iespējas vēlāk, bet
atslēgt – pēc iespējas agrāk, tādējādi
taupot naudu un neveidojot mājai
parādu par apkuri. «Jā, parāds Jelgavā par apkuri, protams, ir,» norāda
SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa, piebilstot, ka
tam ir tendence sarukt. Viņa stāsta,
ka 2015. gada 1. septembrī klientu
parāds par siltumu bija vairāk nekā
četri miljoni eiro, bet 2016. gada 1.
septembrī – ap 3,3 miljoniem eiro,

no kuriem 2,7 miljoni ir iedzīvotāju parāds. «Mēs daudz strādājam,
lai mazinātu parāda apjomu: esam
izveidojuši sistēmu, lai sekotu līdzi
maksājumu disciplīnai, sūtām atgādinājumus, piedāvājam parādniekiem
slēgt vienošanos par parādu pakāpenisku nomaksu. Tāpat jāuzteic
māju iedzīvotāji, kuri ir iesaistījušies
mājas kopīgo problēmu risināšanā un
apzinās, ka lielas parādsaistības par
patērēto siltumu nav tikai siltuma
ražotāja problēma,» tā uzņēmuma
pārstāve. Siltumenerģijas tarifs Jelgavā septembrī ir 49,17 EUR/MWh +
PVN (12 procenti – iedzīvotājiem, 21
procents – pārējiem klientiem). Faktiski piemērojamais siltumenerģijas
tarifs oktobrim būs zināms oktobra
pirmajās dienās, bet saskaņā ar šī
brīža prognozēm oktobrī dabasgāzes tirdzniecības cena nemainīsies,
līdz ar to arī siltumenerģijas tarifs
oktobrī SIA «Fortum Jelgava» klientiem visdrīzāk saglabāsies septembra
līmenī.
Kārtība, kādā Jelgavā tiek pieslēgta apkure, nav mainījusies –

dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie
savas mājas kontaktpersonas (mājas
vecākā) vai pie sava nama pārvaldnieka, kam ir dzīvokļu īpašnieku
pilnvarojums kārtot ar apkures un
karstā ūdens pieslēgšanu un režīmiem saistītus jautājumus. Mājas
pilnvarotā persona kopā ar pārvaldnieku dod rakstiskus norādījumus
apkures pieslēgšanai mājai. Mājām,
kuru iedzīvotāji ir apzinīgi maksājuši
par siltumenerģiju un nav izveidojies
parāds, apkure tiek pieslēgta 48
stundu laikā.
Jāpiebilst, ka centralizētās siltum
apgādes uzņēmums vasarā gatavojās
jaunajai apkures sezonai – lai nodrošinātu klientiem drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi,
«Fortum» Jelgavā šovasar veica siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kā
arī pārbaudīja noplūdes uzraudzības
signalizācijas darbību siltumtrasēs.
Siltumtrasēs, kuru vecums pārsniedz
vai tuvojas 20 gadu robežai, tika veikti remontdarbi, tādējādi uzlabojot
sistēmas drošību un pagarinot tās
kalpošanas laiku.

Pēc remonta atklāj Pārlielupes bibliotēku
«Bibliotēka ir vieta, kur satikties un
gūt jaunas zināšanas – tā ir zinību krātuve. Novēlu, lai grāmatu pilnajās bibliotēkas telpās vienmēr būtu lasītāji,»
Pārlielupes bibliotēkas atklāšanā pēc
remontdarbiem klātesošos uzrunāja
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. 23. septembrī pēc
vairākus mēnešus ilgušajiem iekštelpu remontdarbiem lasītājiem oficiāli
atklāta Pārlielupes bibliotēka.
Uz svinīgo atklāšanas pasākumu
bija ieradušies bibliotēkas pastāvīgie lasītāji, kolēģi no citām pilsētas
bibliotēkām un skolēni. «Pārlielupes
bibliotēka daudzu gadu garumā
bijusi ģimenes bibliotēka, un es novēlu tai vēl ilgi tādai būt,» bibliotēku
atklāšanas svētkos sveica Jelgavas
Foto: Austris Auziņš
pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Savukārt Pārlielupes bibliotēkas vadītāja Veneranda Godmane pateicās visiem, kuri pielikuši savu
roku bibliotēkas renovācijā. Remontdarbi bibliotēkā tika uzsākti šī gada aprīlī. Pirmajā posmā atjauninātas
abonementa, krātuves un lasītavas telpas, kā arī datorzāle, savukārt remontdarbu noslēguma fāzē darbi veikti
bibliotēkas foajē un kāpņutelpā.

Ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

FK «Jelgava»
izrauj uzvaru

25. septembrī ZOC FK «Jelgava» aizvadīja «SynotTip» futbola Virslīgas
23. kārtas spēli, kurā aizraujošā cīņā
spēja izraut uzvaru pret FC «Riga»
vienību – 1:0. Vienīgos vārtus mača
kompensācijas laikā guva pussargs
Andrejs Perepļotkins. Izcīnītā uzvara
ļauj jelgavniekiem ar 22 spēlēs iekrātiem 39 punktiem Virslīgas turnīra
tabulā ierindoties 3. vietā – no 2.
vietā esošā FK «Ventspils» mūsējie
atpaliek piecus punktus, bet no
līdervienības «Spartaks» – 10 punktus. Nākamā spēle jelgavniekiem ir
30. septembrī izbraukumā Liepājā,
mača sākums pret FK «Liepāja» –
pulksten 19.30.

Hokejistiem –
četras uzvaras pēc kārtas

HK «Zemgale/LLU» 21. un 24. septembrī aizvadīja Latvijas hokeja Virslīgas
čempionāta spēles. Vispirms ar 3:2 tika
uzvarēta HS «Rīga» vienība. Divus vārtus
jelgavnieku labā guva Olafs Aploks,
bet vienus – Raivis Kurņigins. Savukārt
24. septembrī «Zemgale/LLU» sagrāva
Rīgas «Prizma» hokejistus – 6:2. Šoreiz
divi vārti Raivja Kurņigina kontā, bet pa
reizei izcēlās Raimonds Vilkoits, Kristaps
Namiķis, Jorens Grauds un Jānis Bullītis.
Šī bija jau ceturtā jelgavnieku uzvara
pēc kārtas, un šobrīd Haralda Vasiļjeva
trenētie hokejisti Virslīgas turnīra tabulā
atrodas 1. vietā, sešās spēlēs izcīnītas
piecas uzvaras un piedzīvots viens
zaudējums.
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SPORTS
Kalniņam 9. vieta Vācijā

24. septembrī karatists Kalvis Kalniņš
piedalījās Premjerlīgas posmā Vācijā
«German Open 2016», kur izcīnīja 9.
vietu. Šis turnīrs Latvijas karatē izlasei bija
pēdējais pārbaudījums pirms pasaules
čempionāta. Kā informē sportists, viņa
svara kategorijā piedalījās 82 sportisti.
«Pirmajā cīņā vinnēju pasaules junioru
čempionu no Ungārijas ar 3:2, otrajā
cīņā ar 1:0 uzveicu ķīnieti, bet trešajā
cīņā ar 0:1 zaudēju brazīlietim, kurš ir
šībrīža pasaules čempions un pasaules
reitingā ieņem 1. vietu,» tā jelgavnieks.
Tā kā Brazīlijas karatists tika līdz finālam,
Kalvim bija iespēja cīnīties Gandarījuma
kausā, kur mūsu sportists piedzīvoja
zaudējumu itālim (pasaules reitingā –
trešais) ar 0:4.

Noslēdzies atklātais
čempionāts brīvajā cīņā

No 23. līdz 25. septembrim Jelgavas
Sporta hallē notika Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts brīvajā cīņā,
kurā šogad piedalījās 210 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Krievijas, Baltkrievijas un
Slovākijas. Jelgavniekiem šajās sacensībās izdevās izcīnīt 13 godalgas.
Zeltu savā svara kategorijā izcīnīja
Fabiana Romano, Diāna Dzaseževa,
Demjans Smirnovs, Andris Apsītis,
Volodars Smirnovs, Aleksis Šarpings
un Maksims Stasjuks, sudrabu – Vlads
Skodorovs, bet bronzu – Artūrs Janovskis, Emīls Starzds, Aleksandrs
Būmanis, Vitālijs Burča un Aleksandrs
De Silva.
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Piedāvā darbu
SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā kravas marķētājus(-as) un krāvējus(-as) noliktavā Ozolniekos. Prasības: strādīgums, kārtīgums, precizitāte darbā, spēja strādāt komandā. Papildu informācija – pa tālruni
25736236 (darba dienās no plkst.10 līdz 16).

Meklē darbu
Sieviete (58 gadi) meklē aukles darbu, ir
medicīniskā izglītība. T.28236557.

Pārdod
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868

Basketbolam Jelgavā jauni izaicinājumi

Smilti, melnzemi, grunti. Ar piegādi vai
bez. T.26473027.

 Ģirts Pommers

Smilti, melnzemi, granti, ar piegādi no
karjera. Vislabākās cenas. T.27650077.

4. oktobrī izbraukumā Ķekavā
savu pirmo spēli Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas (LBL2)
turnīrā aizvadīs basketbola
klubs «Jelgava/BJSS». Šī 2011.
gadā dibinātajam klubam
būs pirmā sezona, kad tas
nestartēs Latvijas basketbola
augstākajā sabiedrībā – LBL1
turnīrā, taču, kā atzīst kluba
valdes loceklis Dins Ušvils,
šāds solis sperts sporta veida
turpmākas attīstības nodrošināšanai. «Kaut arī pēdējās
divās sezonās startējām LBL1
turnīrā, uzskatu, ka jau pagājušajā sezonā mums bija
jāveic reorganizācija. Dalība
jebkurā turnīrā tikai pienākuma pēc nekādus augļus nenes,
tādēļ šogad esam apvienojuši
spēkus ar Jelgavas Bērnu un
jauniešu sporta skolu (BJSS),
lai pilsētā attīstītu basketbolu
jaunā kvalitātē. Jaunajiem
basketbolistiem šī būs iespēja attīstīties un krāt pieredzi
turpmākajai karjerai.»
Komandu dalībai LBL2 turnīrā jau
kopš augusta otrās nedēļas gatavo pieredzējušais treneris Varis Krūmiņš, kuram
šī ir atgriešanās Jelgavā. «Pēc neveiksmīgās sadarbības ar LBL1 turnīrā startējošo
«Valka/Valga» komandu izlēmu atgriezties
mājās – Ozolniekos. Prieks, ka izdevās
vienoties par sadarbību ar pilsētu, kurā
jau esmu strādājis. Jelgavu uzskatu par
savām mājām, personīgi pazīstu lielāko
daļu spēlētāju, jo viņi savulaik jau ir
trenējušies pie manis,» stāsta treneris.
Komanda šobrīd trenējas četras reizes nedēļā, taču tiem, kas vēlas, ir iespēja to darīt
arī biežāk. V.Krūmiņš gan atzīst, ka viņam
kā profesionālam trenerim vēl ir grūti
pierast pie jaunajiem apstākļiem – amatieru komandas trenēšanas, jo gandrīz
visi spēlētāji ikdienu pavada algotā darbā.
«Esmu pieradis trenēt komandu 10 reizes
nedēļā, taču šobrīd mēs trenējamies uz
pusi mazāk. Jāspēj sabalansēt slodzes, lai
spēlētāji būtu sagatavoti gan fiziski, gan
funkcionāli,» skaidro V.Krūmiņš.
Savukārt D.Ušvils uzsver, ka šī sezona
būs nozīmīgs atspēriena punkts tālāko
mērķu sasniegšanai. «Protams, ka Latvijas basketbola sabiedrība ir neizpratnē par
to, kādēļ Jelgava nav pārstāvēta LBL1 turnīrā, taču, no otras puses, trūkst cilvēku,

Treneris Varis Krūmiņš ar basketbola klubu «Jelgava/BJSS» strādā jau kopš augusta vidus. «Komandas sastāvā būs vairāki
pieredzējuši un meistarīgi basketbolisti, tāpat mums netrūkst perspektīvu jauno sportistu. Vislielākās rūpes rada situācija
ar centra spēlētājiem, taču arī ar augumā mazākiem basketbolistiem var gūt uzvaras,» atklāj treneris.

20. septembrī Jelgavas domē sumināti
vasaras mēnešu – jūnija, jūlija un augusta
– veiksmīgākie sportisti.
Veiksmīga šī vasara bijusi treneru
Sergeja Bobkova, Leldes Laures un Jura
Laura trenētajiem smaiļotājiem un kanoe airētājiem. Roberts Lagzdiņš kļuvis
par daudzkārtēju Latvijas čempionu vairākās laivu klasēs, tāpat izcīnīta 5. vieta
pasaules čempionātā junioriem un kopā
ar Matīsu Ozolu 4. vieta Eiropas čempio-

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Vēlas īrēt
Vīrietis istabu. T.27138054.
Garāžu centrā. T.28227654.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku PSRS un pirmskara apgleznotas
porcelāna vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
figūriņas. T.29954171.

Dažādi
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
Zemes frēzēšana. T.25994203
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.

Foto: Austris Auziņš
kas būtu gatavi mums reāli palīdzēt. Pēdējos divus gadus startējām pirmajā divīzijā,
taču bez nopietniem mērķiem – mums
komandā bija tikai pāris jelgavnieku,
tika tērēti lieli līdzekļi, taču tā arī nebija
skaidri definēts kluba mērķis. Uzskatu,
ka līdz šim kluba un BJSS attiecībās bija
nesapratne. Ja klubs ir basketbola piramīdas augšējā daļa, tad mums ar BJSS ir
jāstrādā vienoti un sistemātiski. Domāju,
ka šis ir tikai pirmais solis šajā virzienā,»
stāsta D.Ušvils.
Jāpiebilst, ka kluba pagājušās sezonas
budžets sasniedza teju 150 tūkstošus
eiro, kas starp LBL1 konkurencē startējošajiem klubiem ir otrs mazākais rādītājs. Sportiski pagājušajā sezonā jelgavnieki 11 komandu konkurencē ierindojās
9. vietā, 36 spēlēs izcīnot deviņas uzvaras
un piedzīvojot 27 zaudējumus. Pēc kluba
prezidenta aplēsēm, starts LBL2 turnīrā
izmaksās apmēram 60 tūkstošus eiro,
lielākā daļa finansējuma tiks tērēts, lai
nodrošinātu organizatoriskos izdevumus
un izmaksātu spēlētājiem atlīdzības,
kuru lielums gan krietni atšķirsies no
LBL1 līmeņa.

ir iekrāta vairāku gadu pieredze LBL1
turnīrā. Savas profesionālās basketbolista
gaitas šobrīd ir beidzis Jelgavas pēdējo
laiku veiksmīgākais basketbolists Edgars
Krūmiņš. «Igaunijas klubs joprojām vēlas
mani redzēt savā sastāvā, taču sezonu
noteikti uzsākšu tepat Jelgavā. Tāpat kā
lielākā daļa pieredzējušo spēlētāju, arī
es pa dienu strādāšu algotu darbu, bet
vakarā – spēlēšu basketbolu. Domāju, ka
kluba vēlme pievērsties vietējo spēlētāju
audzināšanai ir apsveicama, jo LBL2 līmenī viņiem būs krietni vieglāk iekļauties.»
Prognozēt gaidāmās sezonas rezultātu
uzbrucējs gan izvairās, jo lieliski saprot, ar
ko komandai būs jāsaskaras. «Mēs esam
ielozēti ļoti spēcīgā grupā, kurā mums ir
jāiekļūst pirmo četru komandu starpā.
Kaut arī mums ir vairāki pieredzējuši spēlētāji, ir problēmas ar centra uzbrucējiem
– šobrīd neviena tāda īsti gara spēlētāja
mums nav. Lai vai kā – cīnīsimies!»
Latvijas augstākās līgas līmenī spēlējuši
arī Andris Justovičs, Kalvis Krūmiņš,
Jānis Bērziņš, Jānis Atelbauers un Oskars
Liepiņš. Pagājušajā sezonā epizodiski laukumā tika arī 1999. gadā dzimušie BJSS
audzēkņi Maksims Husko un Niks KļaKomandā pārsvarā jelgavnieki viņš. Vienaudzim Linardam Rezevskim šī
Šobrīd dalībai LBL2 turnīrā jelgavnie- būs jauna pieredze, jo līdz šim viņš spēlējis
ku sastāvā pieteikti 14 spēlētāji. Daļai tikai Jaunatnes basketbola līgā.

Sumina vasaras mēnešos labākos sportistus
 Ģirts Pommers

Garāžu ar pagrabu pilsētas centrā.
T.26795740

nātā junioriem. Daniela Kondratova izcīnījusi 9. vietu Eiropas čempionātā U-23
vecuma grupā K-2 laivu klasē, bet Jūlija
Gutova sasniegusi 14. labāko rezultātu
pasaules čempionātā junioriem C-1 laivu
klasē. Par daudzkārtēju Latvijas čempionu junioru grupā kļuva Roberts Altmanis, kurš uzvarēja K-1 un K-2 laivu klasē
1000 metru distancē, K-1 un K-4 laivu
klasē 200 metros, kā arī četriniekos 500
metru distancē. Daudzkārtēja Latvijas
čempiona gods Latvijas čempionātā U-23
vecuma grupā arī Borisam Lonskim un

Sezonas mērķis –
spēcīgāko trijnieks

LBL2 turnīra pirmo posmu BK «Jelgava/BJSS» aizvadīs A apakšgrupā,
kurā līdztekus mūsējiem būs vēl sešas
komandas: «Ventspils Augstskola», BK
«Saldus», «VEF skola», «Rīga/Rīdzene»,
BK «Ķekava» un OC «Limbaži». Jelgavnieku treneris V.Krūmiņš atzīst, ka
lielāko daļu pretinieku jau ir izpētījis:
«LBL2 līmeni nekādā gadījumā nevajadzētu noniecināt – šajā līgā spēlē vai nu
spēlētāji, kuriem nav izdevies iekļūt LBL1
komandās, vai arī jauni un talantīgi basketbolisti. Mēs esam ielozēti spēcīgā grupā
kopā ar pagājušās sezonas čempioniem no
Saldus, tāpat spēcīga būs jaunizveidotā
un ambiciozā «Ķekava», kuras sastāvā ir
vairāki bijušie Latvijas izlases spēlētāji. Arī
Limbažu komanda vēl nesen spēja iekļūt
LBL2 izslēgšanas spēlēs.» Konkrētu BK
«Jelgava/BJSS» mērķi nākamajai sezonai
atklāj kluba valdes loceklis D.Ušvils – viņš
par labu rezultātu uzskatīs iekļūšanu
spēcīgāko komandu trijniekā.
Pirms gaidāmās 4. oktobra spēles BK
«Jelgava/BJSS» vēl plāno aizvadīt divas
draudzības spēles pret Jonišķu basketbolistiem – šodien, 29. septembrī, būs spēle
izbraukumā, bet dienu vēlāk Jelgavas
Sporta hallē notiks atbildes spēle.

Granīta pieminekļi (Lietuva), futlāri, apmales. Veicam gravēšanas darbus kapos.
Skolotāju 1. T.29379052.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Atlaide mēbelēm, traukiem. Lielā iela 17.
T.28226653.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Spiežam, pasterizējam, pārdodam ābolu
sulu. T.29774876.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; uzrakstīt tiesai
pieteikumus, paskaidrojumus. Raiņa 14.
T.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
TATJANA ZACEPINA (1926. g.)
LARISA BOKUMA (1938. g.)
MARTA BUŠA (1925. g.)
VIKTORS SMAGURS (1946. g.).
Izvadīšana 29.09. plkst.15.45
Bērzu kapsētā.
JĀNIS VALEINIS (1959. g.).
Izvadīšana 29.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.

Foto: Austris Auziņš

Markam Ozolinkevičam.
Lieliski sasniegumi arī klasiskās airēšanas pārstāvjiem Armandam Celmiņam un
Jānim Timboram (trenere Agita Puriņa),
kuri izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā
junioriem pārairu divniekā. J.Timbors
veiksmīgi startēja Eiropas čempionātā
junioriem – 14. vieta pārairu četriniekā.
Par Eiropas čempionu svara stieņa spiešanā guļus jeb pauerliftingā kļuva Renārs
pateicības tika Agarska triāla kluba pār- meistarsacīkstēs U-18 vecuma grupā savā
Dronga, kuru trenē Edmunds Jansons.
Savukārt par Eiropas čempionāta kop- stāvis Andris Grīnfelds. Tāpat sumināta svara kategorijā (virs 70 kilogramiem)
vērtējumā izcīnīto 9. vietu pie pašvaldības džudiste Darja Čerņikova, kura Eiropas izcīnīja 9. vietu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2305.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 18.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Laimīgā biļete». Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 259. un 260.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 17.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2305.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri».
LTV dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 257. un 258.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 611.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Rio 2016 olimpiskās spēles».*
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 612.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 31.sērija.
22.00 «Brīnišķīgā žēlsirdība». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
0.05 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
11.35 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 8. un 9.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 13.sērija.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Attīstības kods 2».
2.00 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 22.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.45 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 10.sērija.
9.50 ««Gatavo 3» mežā».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 23.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 10. un 11.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 11.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 1.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 3.sērija.
2.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes šovs.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 4. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2306.sērija.

9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 19.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Klimpu blūzs». Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 261. un 262.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 18.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2306.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. «Cīņa par Tibetu». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda».
Zviedrijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2013.g.
1.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.10 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 259. un 260.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 612.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 «Rio 2016 olimpiskās spēles».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 31.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 613.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Pa pilsētu jumtiem. Tokija». Dokumentālu filmu cikls.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 32.sērija.
22.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 20.sērija.
23.55 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 51.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
11.35 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 10. un 11.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 14.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Tikšanās pie upes». Melodrāma.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.50 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 23.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 24.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 12.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 6.sērija.
1.05 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 4.sērija.
2.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
2.30 «Šķiršanās formula». Seriāls. 2.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 5. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2307.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 20.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 263. un 264.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 19.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2307.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
9.10 «Momentuzņēmums».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 261. un 262.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 613.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 32.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 614.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 33.sērija.
22.00 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.10 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
0.15 «Anekdošu šovs 2».*
0.45 «100 g kultūras. Personība».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 52.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Tikšanās pie upes».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 15.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 18.sērija.
22.10 «Argo». ASV vēsturiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.30 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
1.30 «Dzīvīte».
1.50 «Košākai dzīvei 3».
2.15 «Degpunktā 6».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3

Ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KARALISTE».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar sapni mugursomā».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.45 «Cīņa par Tibetu». Dokumentāla filma.
1.45 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 263. un 264.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 614.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 33.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 615.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 34.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.35 «Personība. 100 g kultūras».*
23.35 «Sporta studija».*
0.25 «Zebra».* (ar subt.).
0.40 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Maltīte katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 53.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
11.45 «Lota un lielās cerības». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 JAUNUMS. «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai».
Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 16.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.20 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
2.05 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 53.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3

5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 24.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 6.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 25.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 12. un 13.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 13.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.40 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 5.sērija.
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 13.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 25.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 20. un 21.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 26.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 14.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
22.00 «Mobilais». ASV, Vācijas trilleris. 2004.g.
0.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 6.sērija.
1.00 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 20.sērija.
1.30 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 4.sērija.
2.25 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 3.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 14.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 6. oktobris
LTV1

Piektdiena, 7. oktobris
LTV1

5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2308.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 21.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 265. un 266.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 20.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2308.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 22.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 8.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 267. un 268.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 21.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Jāņa Streiča dzimšanas dienas lielkoncerts».
0.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
1.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 8.sērija.
2.55 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 2.sērija.
4.30 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
8.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 265. un 266.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 615.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Sporta studijas diskusija».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 34.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 616.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 2.sērija.
21.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Latvija – Fēru salas.
0.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».
0.20 «Mājā». Francijas drāma. 2012.g.
2.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.05 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 54.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Par mīlestību». Romantiska drāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Apvedceļš».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 26.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 14.sērija.
10.05 «Kāsla metode 6». Seriāls. 3.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 27.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 14. un 15.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
21.00 «Grega dienasgrāmata». ASV komēdija. 2010.g.
23.00 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
1.20 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 15.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 8. oktobris
LTV1
5.15 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Popstudijas «Jūras akmentiņi»
koncertizrāde «Mēs»».
11.40 «Prasmīgais zaglis». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
12.50 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
13.20 «Adreses».*
13.55 «Deviņdesmitie».*
14.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.05 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Čiloje – apburtais arhipelāgs».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs tikšanās. Latviešu komponistu
darbi pasaules horeogrāfu versijās». Baleta viencēlienu
iestudējums Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
0.30 «Mājā». Francijas drāma. 2012.g.
2.25 «Festivāls «Baltica 2015». Mantojuma vakars».*

Ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris
4.30 «Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti».*
5.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
A.Anužīte-Lauciņa.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KARALISTE».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 TV PIRMIZRĀDE. «Māju smarža. Tikšanās mazajā
Hanojā». Dokumentāla filma.
13.25 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 6.sērija.
14.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.30 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
16.15 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 2.sērija.
17.20 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.20 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls
19.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Nemiera gars 6». Dokumentāla filma.
20.30 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
23.10 «Skaistuma valstība». Francijas drāma. 2014.g.
1.00 «Sporta studija».*
1.50 «Sporta studijas diskusija».*
2.45 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

«Dominante Park», Ķekavas nov., Ķekavas pag.,
Saulgoži, LV-2123; www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623),
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,
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4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
A.Anužīte-Lauciņa.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 11.sērija.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 24.sērija.
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 8.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
13. un 14.sērija.
13.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 2009.g. 5.sērija.
14.00 «Vecpuisis 14». ASV realitātes šovs. 8. un 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums». ASV seriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 12. un 13.sērija.
23.10 «Zaļā jūdze». ASV drāma. 1999.g.
2.25 «Vecpuisis 14». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
3.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 8.sērija.
3.45 «Luī 4». Seriāls. 11.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». ASV realitātes šovs.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.15 «Majors Peins». ASV komēdija. 1995.g.
14.15 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
17.00 «Grega dienasgrāmata». ASV komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Misija «Rieksti»». Kanādas,
Dienvidkorejas un ASV animācijas filma. 2014.g.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Harijs Poters un nāves dāvesti. 1.daļa».
ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.20 «Mobilais». ASV, Vācijas trilleris. 2004.g.

2.20 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 9. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 TV PIRMIZRĀDE. «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Polinēzijas salu dārgumi». Dok.filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Romā». Vācijas komēdija. 2013.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Divas janvāra sejas». Lielbritānijas,
ASV un Francijas trilleris . 2014.g.
23.10 «KARALISTE».*
23.40 «Čiloje – apburtais arhipelāgs». Dokumentāla filma.
0.40 «Kino gars. Tā nav dzīve, tas ir kino».* Rīgas svētku koncerts.
2.55 «Momentuzņēmums».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».

• krāvējus(-as);
• preču pievedējus(-as) (ar elektroiekrāvēja apliecību);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu atalgojumu – no 2,81
EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā (no plkst.8.30
līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc
darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt
pa e-pastu darbs@trialtolatvia.lv,
zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

YAMAHA mūzikas skolas klase piedāvā
mācību programmas
dažādu laikmetu un stilu mūzikas apguvē.
Mazuļiem un bērniem:
• 4 mēn. – 2 g.; • 2 g. – 5 g.; • 5 g. – 7 g.
Taustiņinstrumentu spēles programmā:
• 6 g. – 8 g.; • no 8 g. (arī pusaudžiem un pieaugušajiem).
Aicinām uz bezmaksas iepazīšanās nodarbībām!
Tālrunis 26010105.

RAŽAS SVĒTKU

GADATIRGUS
Pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts”
Rīgas – Šauļu šosejas 43.km
1.oktobrī 10.00 – 15.00
- Rudens andele
- Dziesmu un deju lustes ar grupu "Tirkizband"
un popgrupu "Noslēpums"
- Radošas aktivitātes lieliem un maziem
- Veselīga uztura darbnīcas
- Vizināšanās ar “Lecīgo slieku” un zirgiem
- Cienastā
Cienas – Rudens velšu zupa
Jelgavas Mākslas skolas salidojums!
Visi skolas absolventi, pedagogi un bijušie kolēģi tiek
aicināti uz skolas 30 gadu jubilejas svinīgo
pasākumu 2016. gada 1. oktobrī plkst.17
skolas aktu zālē Mazajā ceļā 2.
Pasākuma programma –
www.j-m-s.lv.
Tālrunis 26674446, 63023768.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ģimenes
uzņēmums
SIA “Viesu Līči”

9.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.30 «Māju smarža. Tikšanās mazajā Hanojā». Dokumentāla filma.
12.20 «Prasmīgais zaglis». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 6.sērija.
14.50 «8. Pasaules koru olimpiāde».* Baltijas valstu zēnu koru koncerts.
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Sešas balles pēc Rihtera skalas».
Vācijas drāma. 2013.g.
18.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.30 «Grimstošās cerības». Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.
21.35 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 21.sērija.
22.30 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku».
Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
1.00 «Nemiera gars 6». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.55 «Grimstošās cerības». Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 25.sērija.
6.30 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 9.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 14.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
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10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
15. un 16.sērija.
12.30 «Par spīti visam». Krievijas melodrāma. 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Apvedceļš».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 8. un 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 14. un 15.sērija.
23.10 «Purvāji 4». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ir dzimusi zvaigzne». Itālijas komēdija. 2012.g.
1.40 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
2.20 «Inga Lindstrēma. Par mīlestību». Romantiska drāma. 2012.g.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes šovs.
6.50 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
12.15 «Melis, melis». ASV komēdija. 1997.g.
14.05 «Harijs Poters un nāves dāvesti. 1.daļa». Piedzīvojumu filma.
17.15 «Misija «Rieksti»». Animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Brīze». Detektīvfilma. 2013.g.
1.05 «Stounhērstas trakonams». ASV trilleris. 2014.g.
3.20 «Iespējams tikai Krievijā». Amatiervideo raidījums.
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Pasākumi pilsētā
29. septembrī pulksten 17 – koncerts «Ungāru klaviermūzika Lista un
Bartoka jubilejās». Muzicē pianiste D.Zandberga (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
29. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Atklāj Jelgavas novada muižu noslēpumus!». Vakara viesis – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas pārstāve M.Putniņa (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. oktobrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs!». Rudens
vainagu darināšana telpu dekorēšanai, Miķeļdienas tradīcijas. Pieteikšanās pa
tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. oktobrī pulksten 15 – ekskursija kājām pa Jelgavu «Mazās Anneles lielie
darbi Jelgavā». Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (no Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa).
1. oktobrī pulksten 16 – koncerts «Rosh-ha-shana» – Ebreju Jaunais gads.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Amatu vidusskolas zālē Elektrības ielā 6/8).
1. oktobrī pulksten 17 – Jelgavas Mākslas skolas salidojums (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
1. oktobrī pulksten 19 – Jelgavas māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas
koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
2. oktobrī pulksten 14 – Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts koncerts
«Dzejnieka mīla». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
3. oktobrī pulksten 11.10 un 13.30 – lekcija «Valstsvīrs, diplomāts, jurists
Fridrihs Vesmanis (1875 – 1941)». Lektore Ieva Markausa. Dalība – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
3. oktobrī pulksten 14 – Azemitologa svētki (Jelgavas pils pagalmā).
4. oktobrī pulksten 10 – konsultatīvs seminārs «Jaunreģistrētajiem nodokļu
maksātājiem – fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem un IK».
Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
5. oktobrī pulksten 13 – G.Šveicera un G.Micānes dziesmuspēle «Meduskūka». Piedalās BJC «Junda» muzikālā studija un popgrupa «Lai skan!». Biļešu cena –
€ 2 (kultūras namā).
7. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums. Ieeja
– ar ielūgumiem (kultūras namā).
9. oktobrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks». Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
10. – 14. oktobrī – pasākumu kopums «Karjeras nedēļa Jelgavā 2016».
13. oktobrī pulksten 18 – lekcija «Rakstainie cimdi». Lektore – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece A.Jansone. Pieteikšanās pa
tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
IZRĀDE ATCELTA 13. oktobrī pulksten 19 – liriska padomju komēdija «Dienesta
romāns». Tiem, kuri biļetes iegādājās tiešsaistē, nauda tiks ieskaitīta maksātāja
kontā, savukārt pārējie aicināti biļetes apmainīt jebkurā «Biļešu paradīzes» kasē.
15. oktobrī pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: R.Blaumanis
«Skroderdienas Silmačos». Izrāde veltīta teātra direktora, režisora un aktiera
A.Matisona 70 gadu jubilejai. Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
16. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
18. oktobrī pulksten 10 – Valmieras Kinostudija piedāvā muzikālu izrādi
bērniem «Šreks cīnās par Fionu». Režisors K.Salmiņš. Lomās – Valmieras Drāmas
teātra aktieri un viesmākslinieki. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas bibliotēkā).
21. oktobrī pulksten 13 – meistarklases «Aušana un baltkrievu jostu pīšana»
un «Pīšana no salmiem» Baltkrievu kultūras dienu laikā. Pieteikšanās pa tālruni
26757978. Dalība – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
21. oktobrī pulksten 19 – grupas «Tumsa» 25 gadu jubilejas tūres koncerts.
Biļešu cena – € 7 – 20 (kultūras namā).
22. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts
«Draugi, laipni lūgti!». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4; koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 2
(kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 16 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki. Biļešu cena –
€ 3 – 5 (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 19 – Gruzijas nopelniem bagātā dziesmu un deju ansambļa «Salkhino» koncerts. Biļešu cena – € 12 – 22 (kultūras namā).
25. oktobrī pulksten 12 – KINO. Latviešu literatūras ekranizējumi animācijā. Filmu programma bērniem: «Eža kažociņš», «Pasaka par vērdiņu», «Zelta
sietiņš», «Sprīdītis», «Zaķu lielā diena». Programmas garums: 1 h 9 min. Biļešu
cena – € 2 (kultūras namā).
25. oktobrī pulksten 15 un 18 – dokumentālā filma «Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums». Režisori: K.Luhaers, M.Bērents, I.Linga. Scenārija autore: D.
Mazvērsīte. Dokumentālo filmu triloģijas pirmā daļa stāsta par sešdesmito gadu
latviešu rokmūziķiem, kas, spītējot cenzūrai un aizliegumiem, atļāvās publiski
paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
26. oktobrī pulksten 19 – koncerts Annique ar grupu – bauda patiesiem
mūzikas gardēžiem. Jaunā Lielbritānijas vokālā sensācija Annique kopā ar multiinstrumentālistu K.Israelite un profesionālu pavadošo grupu radījuši albumu
«Heads UP». Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
27. oktobrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem: T.Gabbe
«Pelnrušķīte». Režisore D.Vilne. Biļešu cena – € 1 – 2 (kultūras namā).

Izstādes
No 6. oktobra – jubilejas izstāde «Tautas gleznošanas studijai – 60». Studijas
vadītāji – I.Klaperis un A.Kalniņa (kultūras namā).
No 10. oktobra – M.Grīnberga bilžu izstāde «Bildes» (Jelgavas bibliotēkā).
No 11. oktobra – izstāde «Undīne Stepka. Keramika» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas 2016. gada absolventu diplomdarbu izstāde (kultūras namā).
Līdz 30. septembrim – O.Sudakova. Gleznas; V.Sudakovs. Fotogrāfijas (kultūras namā).
Līdz 30. septembrim – fotogrāfa A.Dāboliņa darbu izstāde «Dabas atspulgi»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 2. oktobrim – J.Šabanova fotoizstāde «Cilvēks aiz objektīva» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 3. oktobrim – V.Spekkes izstāde «Bēgļi–gūstekņi» (Jelgavas bibliotēkā).
Līdz 9. oktobrim – izstāde «Valstsvīrs, diplomāts, jurists Fridrihs Vesmanis
(1875 – 1941)» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. oktobrim – U.Zutera gleznu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 2. novembrim – L.Zikmanes izstāde «Gleznas» (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
Līdz 27. novembrim – P.Spridzāna personālizstāde «4. pietura» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

Zinātnieku naktī izzinās
veselīgu dzīvesveidu

Pagājušajā gadā Zinātnieku nakts tēma bija «Gaisma», bet šogad 30. septembrī LLU aicina izzināt,
kā zinātne spēj nodrošināt veselīgu dzīvi.
 Jana Bahmane

Piektdien, 30. septembrī,
visā Latvijā notiks Zinātnieku
nakts pasākumi. Tradicionāli
atklāt zinātnes noslēpumus
aicina arī LLU, kuras zinātnieki šogad interesentiem
palīdzēs saprast, kā zinātne
spēj nodrošināt veselīgu
dzīvi. Dažādas aktivitātes no
pulksten 18 līdz 22 notiks
vairākās LLU fakultātēs Jelgavā un zinātniskajos institūtos
Dobelē, Pūrē un Priekuļos.
Jelgavas pils durvis interesentiem
būs atvērtas visu vakaru. Zinātnieku
nakts apmeklētāji ar Lauksaimniecības fakultātes pētnieku un Informācijas tehnoloģiju fakultātes pārstāvju
palīdzību varēs izzināt, vai augsne ir
veselīgas pārtikas pamats, kas ir viedais
pulkstenis, gudrā māja un biomarķieru
lasītāji. Pils pagalmā pulksten 18 un 19

LLU Sporta centra treneru vadībā būs
iespēja izmēģināt dažādus vingrojumus, savukārt Sociālo un humanitāro
zinātņu institūta zinātnieki aicina uz
semināru «Vesels gars veselā miesā»,
kas sāksies pulksten 19, informē LLU.
Tehniskajā fakultātē Jāņa Čakstes
bulvārī 5 zinātnieki veselīgas dzīves nosacījumus aicinās izprast no tehnoloģiju
izmantošanas viedokļa un iepazīstinās
ar elektrovelosipēda, elektromobiļa
un pneimobiļa darbību. Turpretim
Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā
Dobeles ielā 41 zinātnieki veselīgas
dzīves aspektus meklēs dabā un izzinās, kā koks ietekmē cilvēka veselību
un ko veselīgu slēpj mežs. Vides un
būvzinātņu fakultātē Akadēmijas ielā
19 zinātnieki aicinās piedalīties būvniecības eksperimentos un pārliecināties,
ka ir iespējama «zaļa» būvniecība,
izmantojot kaņepes, kā arī novērtēt
ūdens ietekmi uz veselīgu dzīvi. Pašiem
mazākajiem būs iespēja piedalīties laivu
regatē Daugavas modelī, izmantojot no

Foto: no JV arhīva
papīra veidotas laiviņas, bet augu un
kukaiņu dzīvē Zinātnieku naktī ļaus
ielūkoties Lauksaimniecības fakultātes
un Informācijas tehnoloģiju fakultātes
zinātnieki Strazdu ielā 1. Veselīgas dzīves traucēkļu jeb slimību izraisītājiem
pievērsīsies arī Veterinārmedicīnas
fakultātes zinātnieki K.Helmaņa ielā
5, savukārt veselīgu dzīvi no cilvēka
labsajūtas viedokļa aicinās izvērtēt pārtikas zinātnieki Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē Rīgas ielā 22. Apmeklētājiem
būs iespēja pārdomāt veselīga uztura
aspektus, pašiem noteikt produktu
skābumu, modelēt brokastis un noteikt
ķermeņa masas indeksu. Aktivitātes
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē notiks
no pulksten 17.30: pasākumi tiks organizēti pulksten 17.30, 18.30, 19.30,
20.30 un 21.30, un tajos varēs piedalīties
grupas līdz 25 cilvēkiem.
Jāpiebilst, ka Zinātnieku nakts aktivitātes pirmo reizi tiek plānotas arī LLU
zinātniskajos institūtos citur Latvijā –
Dobelē, Pūrē un Priekuļos.

Sezonu uzsāks pilsētas mākslinieciskie kolektīvi
 Jana Bahmane

Ar jaunu sparu sezonu uzsāk pilsētas mākslinieciskie
kolektīvi, kuri rudens cēlienu
ieskandinās 1. oktobrī pulksten 19 sezonas atklāšanas
koncertā Jelgavas kultūras
namā.
«Koncerts būs kā atskaites punkts,
noslēdzoties vienai sezonai un sākoties
nākamajai. Šajā vakarā mēs īpaši godināsim mūsu kolektīvu vadītājus un da-

lībniekus, kuri līdztekus saviem ikdienas
darbiem un rūpēm atrod laiku, lai kāptu
uz skatuves un ar savu sniegumu priecētu citus,» stāsta pašvaldības iestādes
«Kultūra» projektu vadītājs un koncerta
režisors Sandis Kalniņš.
Pasākuma režisors atklāj, ka šī gada
koncerta tematika ir visai lakoniska –
laiks. «Jelgavniekiem būs iespēja iemīļotos mākslinieciskos kolektīvus redzēt
gan ierastā veidolā, gan arī atklāt tos
pavisam jaunā ampluā, skatot kolektīvu
sagatavotos priekšnesumus, kuros apspēlēta laika tematika. Kolektīvi saviem

priekšnesumiem piešķirs nelielu viegluma un humora devu,» tā S.Kalniņš.
«Kultūrā» un LLU jauno sezonu
sākuši vairāk nekā 30 kolektīvi, un ikgadējā māksliniecisko kolektīvu sezonas
atklāšanas pasākumā 1. oktobrī daļa
no tiem priecēs skatītājus uz kultūras
nama skatuves. Līdztekus dziedošajiem
un dejojošajiem mākslinieciskajiem
kolektīviem laiku apspēlēs arī Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātris un Jelgavas
Jaunais teātris.
Koncertu bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Brigaderes jubilejā – ekskursija
 Jana Bahmane

Godinot latviešu rakstnieces
Annas Brigaderes 155. dzimšanas dienu, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sestdien,
1. oktobrī, pulksten 15 aicina
doties ekskursijā pa pilsētu
kājām «Mazās Anneles lielie
darbi Jelgavā». «Lai gan viņa
šeit ir dzīvojusi, arī vēlāk bijusi
saistīta ar šo pilsētu, mēs,
jelgavnieki, tik maz zinām par
Jelgavas posmu A.Brigaderes
dzīvē,» vērtē ekskursijas idejas
autore gide Signe Lūsiņa.
Tieši 1. oktobrī novadniecei A.Brigaderei aprit 155 gadi, tādēļ jelgavnieki un
pilsētas viesi aicināti doties ekskursijā,
kurā varēs uzzināt, kā savu bērnību
pilsētā pavadījusi rakstniece un kāda

bijusi dzīve Jelgavā 19. gadsimta beigās.
Ekskursijas maršruts veidots, iedvesmojoties no A.Brigaderes autobiogrāfiskās
triloģijas «Dievs. Daba. Darbs», kurā autore aprakstījusi notikumus Jelgavā 19.
gadsimta beigās. «Ekskursija vēstīs par
mazās meitenes izjūtām lielajā pilsētā,
par to, kāda bija Jelgava šajā laikā, un
galvenokārt – kādi bija Jelgavas iedzīvotāji. Tāpat ekskursijas dalībnieki uzzinās
par vietām un ceļiem, kuri bija Anneles
sabiedrotie ikdienā, par meitenes lielajām alkām mācīties, par pirmo dzejoļu
tapšanu Lielupes krastos un par pirmo
mīlestību,» stāsta S.Lūsiņa.
Ekskursija būs kā literāra pastaiga pa
Jelgavu divu stundu garumā. Ekskursija kājām «Mazās Anneles lielie darbi
Jelgavā» sāksies sestdien, 1. oktobrī,
pulksten 15 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Dalības maksa
pieaugušajiem – 1 eiro, skolēniem un

pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas. «Ekskursiju aicinu apmeklēt
ikvienu interesentu, taču īpaši priecāšos
par jauno paaudzi, jo jebkurš jaunietis
zina Sprīdīti, bet gandrīz neko – par tā
autori,» tā gide. Pieteikties ekskursijai
var Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā,
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
A.Brigadere (1861–1933) ir latviešu
rakstniece, dramaturģe un dzejniece.
Viņas bērnība pagājusi vienā no gleznainākajiem Latvijas novadiem – Tērvetē,
kur šobrīd atrodas rakstnieces memoriālais muzejs «Sprīdīši» un Pasaku mežs
ar A.Brigaderes lugu tēliem. Rakstnieces
ievērojamākie darbi ir pasaku lugas
«Sprīdītis», «Maija un Paija», «Princese
Gundega un karalis Brusubārda», kā
arī triloģija «Dievs. Daba. Darbs». Par
nopelniem kultūras darbā A.Brigaderei
piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

