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Slimnīcā sākusi
strādāt insulta vienība

Pirmajām ēkām pieslēgta apkure
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmajām ēkām Jelgavā jau pieslēgta centralizētā apkure – līdz
otrdienai, 19. septembrim, siltums pieslēgts
vienai daudzdzīvokļu
mājai un septiņām iestādēm, uzņēmumiem.
«Kaut arī iepriekšējos
gados vairums māju
apkuri pieslēdza oktobra vidū, gribu atgādināt: iestājoties vēsākam laikam, par apkures sezonas uzsākšanu
iedzīvotāji var lemt
jebkurā brīdī,» norāda
SIA «Fortum Jelgava»
valdes priekšsēdētāja
Aina Bataraga.
Kārtība, kādā pieslēdz apkuri
dzīvojamām mājām, ir nemainīga: dzīvokļu īpašniekiem jāvēršas
pie savas mājas kontaktpersonas,
kas tālāk apkures pieslēgšanu
organizē ar mājas pārvaldnieku
vai «Fortum Jelgava». «Uzsākot
apkures sezonu, pirmās pieslēdzam mājas ar labu rēķinu
apmaksas disciplīnu, bet mājas ar
sliktu apmaksas disciplīnu pieslēdzam pēdējās. Ja nav parāda par
patērēto siltumenerģiju, apkure
tiks pieslēgta 48 stundu laikā no
pieprasījuma saņemšanas brīža,»
stāsta A.Bataraga.
Mājas parādu siltumapgādes

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas slimnīca saņēmusi valsts finansējumu, lai varētu
nodrošināt operatīvu
medicīnisko palīdzību
insulta pacientiem
jeb izveidot tā saucamo insulta vienību.
«Valstī, pieaugot insulta pacientu skaitam, tiek ieviesta jauna pieeja – operatīva
izmeklēšana tuvākajā
slimnīcā,» skaidro Jelgavas slimnīcas vadītājs Andris Ķipurs.
Paredzēts, ka Jelgavas
slimnīca līdz šā gada
beigām uzņems ap
100 insulta pacientu.

A.Ķipurs stāsta: pacientam, kurš Jelgavas slimnīcā
tiks ievests četru stundu laikā
pēc insulta, veiks specifiskus
izmeklējumus, lai izvērtētu,
kāda ārstēšana nepieciešama
– medikamentoza vai operatīva, izņemot trombus. Ja
būs nepieciešama operatīva
ārstēšana, viņš tiks nogādāts
Paula Stradiņa Klīniskajā
universitātes slimnīcā vai Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā Gaiļezerā.
Savukārt Jelgavas slimnīcā
paliks pacienti, kurus varēs
ārstēt medikamentozi. Līdz
šim insulta pacientus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests galvenokārt
veda uz abām lielajām valsts
slimnīcām. Tagad, lai tās

atslogotu, vairākās reģionālajās slimnīcās tiek veidotas
tā saucamās insulta vienības.
Jelgavas slimnīcā insulta
vienība darbu sāka 15. septembrī. «Praktiski insulta
vienība nozīmē to, ka visu
diennakti slimnīcā dežurē
neirologs, kurš var veikt
nepieciešamos izmeklējumus
ievestajiem insulta pacientiem. Ar mūsu Neiroloģijas
nodaļā strādājošajiem diviem
ārstiem to nebija iespējams
nodrošināt, tāpēc piesaistījām vairākus jaunus speciālistus,» stāsta A.Ķipurs.
Insulta pacientu ārstēšanai
Jelgavas slimnīcai piešķirti
90 000 eiro līdz šā gada beigām. Slimnīcas vadītājs norāda: finansējums paredzēts

ne vien mediķu atalgojumam,
bet arī medikamentu iegādei,
kas ir ļoti dārgi. «Insulta pacientu ārstēšanas izmaksas
ir ļoti lielas – vairāk nekā
1000 eiro uz vienu epizodi,»
viņš precizē. Paredzēts, ka
Jelgavas slimnīca līdz gada
beigām uzņems ap 100 insulta pacientu.
Insults ir smadzeņu asinsrites traucējumi, kas bieži izraisa paralīzi, tāpēc ir svarīgi
pēc iespējas ātrāk saņemt medicīnisko palīdzību. Insulta
vienību izveidošana reģionālajās slimnīcās ļaus ietaupīt
laiku, kas jāpavada ceļā, un
palielinās iespējas laikus
palīdzēt insulta pacientiem.
Jāpiebilst, ka Zemgalē insulta
vienība būs arī Jēkabpilī.

uzņēmumā var noskaidrot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, un «Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja aicina iedzīvotājus
šo jautājumu regulāri iekļaut
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
darba kārtībā un risināt situāciju.
Jelgavā iedzīvotāju parāds par
apkuri 31. augustā bija 2 651 864
eiro, savukārt juridisko personu
parāds – 642 738 eiro. Jāpiebilst,
ka siltumenerģijas piegādes tarifs
visiem centralizētās siltumenerģijas lietotājiem mūsu pilsētā ir
vienāds – 51,73 eiro/MWh. Tas
nav mainījies kopš aprīļa.
A.Bataraga norāda, ka vismaz
astoņus gadus Jelgavā vairs nav
centralizētas māju pieslēgšanas
apkurei – daudzas daudzdzīvokļu mājas izmanto automatizēto
individuālo siltumpunktu regulēšanas priekšrocības, lai mājokļos
nodrošinātu iedzīvotāju komforta
prasībām atbilstošu temperatūru
ar minimālu siltumenerģijas
patēriņu. Āra gaisa temperatūrai pazeminoties, siltummezgls
automātiski ieslēdzas, savukārt
āra gaisa temperatūrai paaugstinoties, – automātiski izslēdzas.
Līdz ar to nav nepieciešams
apkuri pavasarī atslēgt, bet rudenī – pieslēgt. «Pieredze rāda,
ka, izmantojot automātisko siltumpunktu sniegtās iespējas,
dzīvokļu īpašnieki par siltumu
nemaksā vairāk kā tie, kuru
mājai apkuri uz vasaru atslēdz,»
piebilst A.Bataraga.

Mājsaimniecības varēs
izvēlēties gāzes tirgotāju
 Anastasija Miteniece

Aprīlī Latvijā atvērts dabasgāzes tirgus – uzņēmēji
gāzes piegādātāju jau izvēlas, savukārt mājsaimniecībām šāda iespēja tiks nodrošināta pakāpeniski. Pagājušajā nedēļā seminārā Jelgavā par gāzes
tirgus atvēršanu Ekonomikas ministrijas (EM) un
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(SPRK) pārstāvji norādīja, ka Latvijas tirgū šobrīd
ienākuši pārdesmit gāzes tirgotāju, kuri pagaidām
pēta situāciju un nesteidz izteikt piedāvājumus
nelieliem patērētājiem – mājsaimniecībām.
Šā gada aprīlī beidzās AS
«Latvijas gāze» monopols un
Latvijā tika atvērts dabasgāzes tirgus, kas arī iedzīvotājiem dos izvēles iespējas. Vie-

na no tām – tāpat kā līdz šim,
gāzi par SPRK apstiprinātu
tarifu saņemt no publiskā
tirgotāja.
Turpinājums 3.lpp.

Biežākie pārkāpumi pludmalēs – katamarānu iebraukšana peldvietās un peldēšana aiz bojām
 Anastasija Miteniece

labā un kreisā krasta pludmalēs – sabiedrisko kārtību un
Pagājušonedēļ Jelgavā noslēdzās oficiālā peldsedrošību uzraudzīja Pašvaldības
zona. Vasara aizvadīta mierīgāk nekā pērn, norāda
policijas Patruļpolicijas noJelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Patruļpolicidaļas inspektori. Vecākais injas nodaļas inspektori, kuri uzraudzīja sabiedrisko
spektors glābējs Māris Viesturs
kārtību abās pilsētas peldvietās visas vasaras
stāsta, ka līdz ar samērā vēso
garumā. Biežākie pārkāpumi šogad – katamarānu
un lietaino vasaru pludmaļu
iebraukšana peldvietas zonā un atpūtnieku pelde
apmeklējums bijis mazāks
aiz bojām.
nekā pērn. «Kopumā vasara
aizvadīta mierīgi, savukārt
Peldsezona Latvijā ilgst no Šajā laikā abās oficiālajās Jel- nākamās sezonas sākumā
15. maija līdz 15. septembrim. gavas peldvietās – Lielupes papildu uzmanību pievērsīsim

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

tam, lai mazizmēra kuģošanas
līdzekļu nomas vietās jelgavniekus vairāk informētu par
to izmantošanas kārtību,» tā
inspektors, piebilstot, ka šovasar vairums jeb 120 reģistrēto
pārkāpumu bija katamarānu
iebraukšana aizliegtajā peldvietas zonā. Jāpiebilst, ka bieži
glābēji izteikuši aizrādījumu
par peldēšanu aiz bojām, kā
arī par smēķēšanu pludmalē.
Tāpat glābējiem visas sezonas
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garumā jelgavniekiem nācās
atgādināt, ka pludmalē ar suņiem atrasties nedrīkst.
Medicīniskā palīdzība pludmalēs sniegta kopumā 18 reizes – pārsvarā atpūtnieki pie
glābējiem vērsās nelielu nobrāzumu un brūču gadījumā, taču
bijis arī gadījums, kad vīrietim
bija nepieciešama mediķu palīdzība. Sezonas laikā palīdzība
sniegta iedzīvotājiem vecumā
no 8 līdz 30 gadiem.

Jāpiebilst, ka šovasar ūdens
temperatūra Lielupē bija 10–
22 grādi.
Līdz ar peldsezonas beigām
Lielupes labā un kreisā krasta
peldvietās noņemtas ūdens bojas un bonas, kā arī demontētas
tualetes Lielupes labajā krastā,
informē pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība». Darbu
pludmalēs beiguši arī Pašvaldības policijas Patruļpolicijas
nodaļas inspektori.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Inkubators – vide, kurā runā
tikai par uzņēmējdarbību
 Jānis Kovaļevskis

«Veiksmīgam uzņēmējam jāspēj būt lielākajam kritiķim pašam sev,
tajā pašā laikā nedrīkst
zaudēt motivāciju un
ticību idejai. Tas nav
vienkārši, tādēļ šim aspektam veltām daudz
uzmanības, lai biznesa
idejas ne tikai būtu inovatīvas un interesantas
pašam sev, bet arī ar
biznesa potenciālu,»
uzsver Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs
Ņikita Kazakevičs, kura
uzraudzībā pie savām
idejām strādā 35 jauno
uzņēmēju komandas.
Biznesa inkubators Jelgavā pēc
divu gadu pārtraukuma pilnvērtīgi darbu atsāka šā gada janvārī,
piedāvājot iespēju jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savas biznesa
idejas divos līmeņos: gan pirms
inkubācijas periodā līdz sešiem
mēnešiem, kad vēl ir iespēja strādāt pie idejas un biznesa plāna un
saņemt konsultatīvo atbalstu, gan
kļūstot par inkubatora uzņēmumu tā sauktajā inkubācijas posmā,
kad uz atvieglotiem nosacījumiem
var izmantot inkubatora sniegtos
pakalpojumus līdz pat četru gadu
periodam. Biznesa inkubatoru
programmu realizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,
un tā būs aktīva līdz 2023. gadam.
Kāda šobrīd ir situācija
Jelgavas Biznesa inkubatorā
– vai vēl ir iespēja pieteikties
atbalsta saņemšanai?
Oktobrī uzņemsim jaunus dalībniekus, tādējādi vēl līdz 26.
septembrim var pieteikties. Gaidīti tiek gan tie, kas vēlas uzsākt
savu uzņēmējdarbību, gan jau
pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas
attīstīt kaut ko jaunu.
Šobrīd strādājam ar 24 jauno
uzņēmēju komandām pirmsinkubācijā, bet 11 ir inkubācijas
uzņēmumi. Atšķirība starp šiem
posmiem ir piedāvāto pakalpojumu apjomā. Tiem uzņēmumiem,
kurus uzņemam inkubācijā, ir
iespēja saņemt līdzfinansējumu
līdz pat 50 procentiem dažādu
pakalpojumu apmaksai, piemēram, dizaina izstrādei, tirgus
izpētei vai produkta prototipa
izveidei, tādēļ arī prasības pret
šiem uzņēmumiem ir augstākas:
ir jābūt biznesa plānam, vēlams
arī finanšu apgrozījums. Savukārt
pirmsinkubācijas periodā, kur
galvenais uzsvars ir konsultatīvais
atbalsts, prasības ir zemākas, un
šajā stadijā strādājam arī ar fiziskām personām.
Vai ir veiksmes stāsti, kurus
izcelt saistībā ar inkubatoru
un jaunuzņēmumu darbību
Latvijā?
Plaši zināmu veiksmes stāstu
Latvijā nav daudz. Redzamākais
pēdējā laika gadījums ir jaunuzņēmums «Infogr.am», kas attīstījis

Skaitļi
runā
2015.
gadā

«Tas, ka jaunie uzņēmēji vēlas ātri nopelnīt, nav
raksturīgi tikai Latvijai – tā ir visur pasaulē, tomēr
tas izdodas tikai retajam, tādēļ jābūt pacietīgam,
jāstrādā ar sevi un jāgaida iespēja. Inkubators
piedāvā vidi, kurā brīvā gaisotnē var diskutēt ar
domubiedriem, mācīties no citu kļūdām un gūt
iedvesmu savas uzņēmējdarbības attīstībai,»
saka Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs
Ņikita Kazakevičs.
Foto: Austris Auziņš

infografiku veidošanas platformu
un pārdevis to. Diemžēl pārdošanas cena netiek atklāta, tomēr
skaidrs, ka runa ir par summu,
kas rakstāma vismaz ar septiņiem
cipariem. Jāņem vērā, ka uzņēmējdarbības risks jaunuzņēmumu
jomā ir ļoti augsts.
Jelgavas inkubatorā ir pārstāvēti vairāki uzņēmumi ar augstu potenciālu. Piemēram, «Self
Service Terminals» ir izstrādājis
pašapkalpošanās terminālu, kuru
drīzumā varēs izmantot kinoteātros un citviet. Ir pozitīvi piemēri
arī sadzīves ķīmijas un pārtikas
tehnoloģijas jomā. Biznesa idejai
obligāti nav jābūt saistītai ar augstajām tehnoloģijām un inovācijām – mēs esam gatavi strādāt arī
ar tā sauktajām tradicionālajām
biznesa idejām.
Savā ziņā start-up jeb jaun
uzņēmumi kļuvuši par modes
tendenci biznesa vidē.
Tas ir lielākais biznesa burbulis
pēc nekustamā īpašuma krīzes, jo
pievienotās vērtības un veiksmes
stāstu jaunuzņēmumu nišā ir ļoti
maz. Pārāk daudz koncentrējoties
uz jaunuzņēmumiem, īpaši informācijas tehnoloģiju jomā, esam
devalvējuši citu uzņēmējdarbības
veidu potenciālu. Daudzi dzīvo
ilūzijā, ka vienu gadu intensīvi
pastrādās, pārdos savu uzņēmumu un būs nodrošinājis sevi visai
atlikušajai dzīvei. Tomēr praksē tā
nenotiek. Lielākā daļa jaunuzņēmumu tā arī nekad nesāk pelnīt.
Uz kādiem jautājumiem sev
jāspēj atbildēt, pirms nākt uz
biznesa inkubatoru?
Pastāv stereotips, ka galvenais
ir biznesa ideja, tomēr praksē
esam pārliecinājušies, ka tā nav.
Vispirms ir cilvēks, tikai tad – ide-

ja. Daudz būtiskāka ir motivācija
strādāt ar sevi, paplašināt redzesloku un izveidot savu komandu,
un tad ar lielu varbūtību īstā ideja
atnāks pati. Katrā no tikšanās
reizēm ar jaunajiem uzņēmējiem
ģenerējam desmitiem biznesa
ideju, kurām bez konkrēta plāna,
zināšanām un komandas ir nulles
vērtība. Uzņēmējam ir jābūt mazliet mazohistam un jāspēj kritiski
paskatīties uz savu ideju. Nedrīkst
dzīvot ilūziju burbulī par to, ka
konkrētais produkts ir labs tāpēc,
ka tas patīk pašam un saujiņai
draugu. Tādēļ reizi pusgadā esam
iecerējuši organizēt tikšanos ar
pieredzējušiem uzņēmējiem ciklā
«Lūst vai plīst», kad runāsim tieši
par biznesa neveiksmēm. Arī tā ir
vērtīga pieredze.
Sadarbībā ar pašvaldību
uzrunājat vecāko klašu sko
lēnus, mudinot viņus strādāt
pie savām biznesa idejām.
Kā jūs raksturotu mūsdienu
jauniešus – cik gatavi viņi
ir mesties biznesā, liekot uz
kārts samērā prognozēja
mu karjeru, strādājot algotu
darbu?
Vairākas pilsētas skolas ar labiem rezultātiem ir iesaistījušās
«Junior Achievement» skolēnu
mācību uzņēmumu programmā, tomēr šai programmai nav
loģiska turpinājuma, tādēļ arī
organizējam šīs tikšanās, lai motivētu jauniešus turpināt darbu
pie savām idejām. Inkubatorā
varam nodrošināt atbilstošu vidi
un iespēju jauniešiem strādāt
līdzšinējā komandā. Tas ir būtiski,
jo, uzsākot studijas, mainās apkārtējā vide un prioritātes, tādēļ
cenšamies noturēt šos jauniešus
kopā, lai darbs turpinātos.
Tiekoties ar jauniešiem, vien-

mēr jautāju: ar ko jums asociējas
uzņēmējdarbība? Biežākās atbildes ir: nauda, risks, atbildība
un stress. Šāds salikums nav
īpaši motivējošs, jo motivācija
veidojas no asociācijām. Vēlamies
to mainīt un, daloties pieredzē,
parādīt, ka uzņēmējdarbība ir
aizraujošs un radošs process, kas
ļauj pilnveidoties, justies brīvam
un pašpietiekamam.
Kā jūs raksturotu Jelgavas
un Latvijas uzņēmējdarbības
vidi? Cik tā ir atvērta jauna
jiem uzņēmējiem?
Vidi veidojam mēs paši, un nodokļu politikas vai valsts represīvo
iestāžu lomu nevajadzētu pārspīlēt. Biznesa sākotnējās attīstības
stadijā par šīm lietām neviens
nedomā. Tieši otrādi – dažādas
atbalsta formas, kā, piemēram,
mikrouzņēmuma režīms, reizēm
pat kalpo kā papildu barjera, kas
ierobežo attīstības iespējas, jo biznesa modelis tiek veidots darbībai
šajā nodokļu režīmā, un tas uzliek
griestus. No jaunuzņēmumu
viedokļa pozitīvākais nodokļu
reformas ieguvums būs tas, ka
no 2018. gada tiks atcelts peļņas
nodoklis reinvestētajai peļņai. Tas
ļaus uzņēmumiem straujāk augt,
jo jaunie uzņēmumi visu savu
peļņu parasti iegulda attīstībā.
Kas ir lielākie izaicinājumi
jaunajiem uzņēmumiem?
Tāpat kā daudziem Latvijas
uzņēmumiem, arī inkubatorā strādājošajiem lielākais izaicinājums ir
kvalificēts darbaspēks – komandas nokomplektēšana. Ir grūti
piesaistīt cilvēkus ar atbilstošu
kvalifikāciju. Otrs izaicinājums ir
investīcijas, bet, labi paveicot mājasdarbu, naudu biznesa attīstībai
ir iespējams saņemt kaut vai ar

Kā pieteikties biznesa
inkubatorā?

Aktīvo uzņēmumu skaits Latvijas lielākajās pilsētās, izņemot Rīgu
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Ar ko jums asociējas
uzņēmējdarbība?

Zoja, pensionāre:
– Man uzņēmējdarbība
asociējas ar
grūtu darbu.
Lai to uzsāktu, ir jābūt idejai – savai nišai,
ko atrast mūsdienu tirgū ir teju
neiespējami. Savukārt pēc tam
seko projekts, produkta vai pakalpojuma izmaksu noteikšana
un visbeidzot – peļņas aplēses.
Arī pati, būdama jaunāka, esmu
mēģinājusi attīstīt savu ideju, bet
sapratu: izdarīt to vienai ir ļoti
grūti – viss ir iespējams tikai ar
zinošu komandu.
Marks, students:
– Uzņēmējdarbība
asociējas ar
stresu, jo uzņēmuma vadītājam viss nemitīgi jākontrolē.
Vienam cilvēkam jāpārzina visdažādākie aspekti, turklāt jāmāk
organizēt arī sava kolektīva darbu.
Manuprāt, cilvēkam, kuram ir
ideja, tas nav neiespējami. Piemēram, man padomā ir galdniecības
uzņēmuma izveide. Ja iegūšu attiecīgu pieredzi un spēšu izstrādāt
kvalitatīvus produktus, pamazām
varētu attīstīt savu uzņēmumu.
Gundega,
LLU administrācijas darbiniece:
– Ar prasmīgu lēmumu
pieņemšanu.
Uzņēmējam nemitīgi jādomā, kā
• Konsultācija
izdzīvot – kā rīkoties jaunās nodokļu reformas laikā, kā likumus iz• Pieteikuma sagatavošana
mantot savā labā. Tiem, kas strādā,
• Konsultatīvās komisijas
piemēram, valsts sektorā ir krietni
apstiprinājums
vieglāk, jo viņiem jāizpilda konkrēti
pienākumi, savukārt uzņēmējs šos
pienākumus sev rada pats.
Nākamā Konsultatīvās komi- Rūta, stusijas sēde notiks 10. oktobrī, dente:
bet pieteikumi dalībai inku- – Ar peļņu.
Svarīgākais ir
batorā jāiesniedz līdz 26. laba ideja, kā
septembrim. Projektus var arī mērķtiecīrīcība. Ja
pieteikt LIAA mājaslapā www. ga
dažādu apstākļu iespaidā nepaliaa.gov.lv vai Jelgavas Bizne- dodies, viss ir iespējams. Arī lielas
sa inkubatorā Peldu ielā 7, konkurences gadījumā ir jācīnās,
izmantojot savas zināšanas un
Jelgavā, tālrunis 62400909. iespējas, piemēram, uzlabojot
savu produktu vai paplašinot
Inkubatorā netiek atbalstīti pakalpojumu klāstu, tādā veidā
piesaistot klientus.
uzņēmumi, kas strādā tādās Ilva, studenjomās kā lauksaimniecība, te:
Ar lielu atvairumtirdzniecība, zvejnie- –bildību.
Šocība, finanšu starpniecība, brīd studēju
nekustamā īpašuma attīstība uzņēmējdarLLU un
un iznomāšana, azartspēļu bību
saprotu, ka radīt kaut ko savu ir
organizēšana.
ļoti atbildīgs solis. Turklāt būtiski ir
ne tikai rūpēties par paša teorētiskajām zināšanām un praktiskajām
valsts finanšu institūcijas «Altum»
iemaņām, bet arī laicīgi domāt par
atbalstu. Ir arī citi investīciju piestarta kapitālu.
saistes veidi, tomēr tad jābūt spēcīgai komandai, jo dažādi riska fondi
vairāk ir gatavi investēt komandā, «Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
mazāk – idejā, jo spēcīga komanda Iznāk ceturtdienās
var strādāt pie vairākām biznesa Reģistrācijas apliecības
idejām vienlaicīgi. Būtiski arī tas, Nr. 000703171
kāds ir biznesa idejas vēriens, vai Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
veiksmes gadījumā biznesa modeli Adrese: Pasta iela 47 – 214,
iespējams globalizēt Eiropas un Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
pasaules mērogā.
Kristīne Langenfelde

(Avots: «Lursoft» dati 19. septembrī)
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Mājsaimniecības varēs
izvēlēties gāzes tirgotāju
No 1.lpp.

Šobrīd tā ir AS «Latvijas
gāze», taču 2019. gadā notiks
konkurss, kura uzvarētājs –
komersants ar lielāko mājsaimniecību lietotāju skaitu – kļūs
par jauno publisko gāzes tirgotāju. Savukārt alternatīvus
piedāvājumus mājsaimniecības
varēs saņemt no jauniem tirgus dalībniekiem.
SPRK Enerģētikas departamenta eksperte Agnese Villere
apstiprina, ka jau reģistrēti
33 uzņēmumi, kas Latvijā
vēlas tirgot dabasgāzi, tostarp
ne tikai no Latvijas, bet arī
no Vācijas, Šveices, Lietuvas
un Igaunijas, taču līdz šim
komersantu interese par mājsaimniecībām bijusi ļoti neliela
– pagaidām iespēju tirgot gāzi
mājsaimniecībām pieļauj tikai
seši uzņēmumi. A.Villere papildina, ka šobrīd jaunie tirgotāji
ir tikko ienākuši Latvijā, analizē mūsu valsts tirgu, tostarp
tarifus un cenas, bet jau nākamgad, iespējams, tie varētu
būt aktīvāki, uzrunājot mazos
klientus un izsakot konkrētus
piedāvājumus.
Seminārā, atbildot uz jelgavnieku minējumiem par dabasgāzes jauno cenu, EM Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktores
vietnieks Gunārs Valdmanis
skaidroja, ka dabasgāzes cena
atkarīga no virknes kritēriju.
Galvenokārt tās ir naftas cenas
svārstības pasaules tirgū, kas
savukārt atkarīgas no laikapstākļiem, politiskās situācijas
pasaulē, kā arī ražošanas apjomiem. Liela nozīme ir arī
valūtas svārstībām. Taču viņš

uzsvēra ne tikai dabasgāzes
iepirkuma izmaksu nozīmi, bet
arī pārvaldes un sadales izmaksas. G.Valdmanis lēš, ka līdz ar
konkurences parādīšanos tirgotāji iedzīvotājiem varēs piedāvāt izdevīgākus tarifus, tomēr uzsver: pagaidām viņiem
vairāk interesē uzņēmēji – tirgotājam vieglāk noslēgt vienu
līgumu ar juridisku personu,
piemēram, katlumāju par lieliem dabasgāzes apjomiem,
nevis desmitiem līgumu par
minimāliem apjomiem. «Tāpēc
arī pēc gāzes tirgus atvēršanas
jārēķinās, ka iedzīvotājiem
ar mazu patēriņu, piemēram,
kuru mājsaimniecībās ir tikai
gāzesplīts, cena proporcionāli
būs augstāka nekā lielajiem
patērētājiem,» tā viņš.
A.Villere stāsta, ka izvēlēties gāzes piegādātāju mājsaimniecības varēs līdzīgi kā
šobrīd elektroenerģiju, kur
katrs elektroenerģijas tirgotājs izsaka lietotājiem savu
piedāvājumu, un, ja mājsaimniecībai tas ir izdevīgāks, slēgt
līgumu. Līgums ar jauno gāzes
piegādātāju jānoslēdz līdz 15.
datumam, lai no nākamā mēneša gāzi var saņemt pēc jaunajiem nosacījumiem. Svarīgi,
ka nekas cits mājsaimniecībām
nemainās – nedz skaitītāji,
nedz cita infrastruktūra.
Informācija par komersantiem jeb jauniem tirgus dalībniekiem pieejama SPRK
mājaslapā www.sprk.gov.lv,
sadaļā «Lietotājiem», «Dabasgāze». Pēc papildu informācijas
iespējams vērsties pie SPRK pa
tālruni 67097200 vai e-pastu
sprk@sprk.gov.lv.
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Viskaļu rajonā uzlabos
lietusūdens noteci

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ sākušies lietusūdens kanalizācijas
sistēmas izbūves darbi
Platones un Ķeguma
ielā. Tas ir pirmais no
sešiem plānotajiem
darbu posmiem, lai
Viskaļu privātmāju rajonā uzlabotu lietus
ūdens noteci.
«No šī rajona iedzīvotājiem
saņemam visvairāk sūdzību par
to, ka stipra un ilgstoša lietus
laikā applūst īpašumi, ielas, jo
esošie notekgrāvji nav savienoti
tīklā un tiem nav nodrošināta
notece – lai to radītu, jāizbūvē
vairāki notekgrāvju posmi. Lai
tur uzlabotu kopējo situāciju,
tika izstrādāts projekts «Lietus

kanalizācijas sistēmas pārbūve
Jelgavā, Platones, Sargu, Ķeguma ielās». Plānotie darbi ir
sadalīti sešos posmos, izvērtējot
nepieciešamo darbu tehnoloģijas,» stāsta pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko būvju speciāliste Ilva Meiere.
Lai uzlabotu situāciju Viskaļu
privātmāju rajonā, tiks izrakti
jauni notekgrāvji un izbūvētas caurtekas, tādējādi sadalot
lietusūdeņu plūsmu, novadot
tos uz grāvi Liepājas ielā un
atslogojot kolektoru Vidus un
Ruļļu ielas krustojumā. I.Meiere
norāda, ka pirmajā posmā tiks
izbūvētas caurtekas un grāvji
Ķeguma ielas posmā no Sila ielas
līdz Liepājas ielai un Platones
ielas posmā no mājas Nr.101 līdz
mājai Nr.87a. Plānots, ka darbi
tiks pabeigti līdz 29. septem-

brim. To laikā noteikti satiksmes
ierobežojumi – kustība notiek pa
vienu joslu.
Projekts tiek īstenots par
«Pilsētsaimniecības» budžeta līdzekļiem, tāpēc šogad paredzēts
realizēt tikai pirmo posmu. Darbus veic SIA «Kulk». «Līdztekus
projektā paredzēto lietusūdens
kanalizācijas sistēmas posmu
izbūvei novērsīsim arī citas
problēmas, kas ir fiksētas šajos
posmos un par ko iedzīvotāji
sūdzējušies,» uzsver I.Meiere.
Tālākajos projekta etapos darbi notiks Platones ielas posmā no
Liepājas līdz Vilces ielai, Sargu
ielas posmā no Platones līdz
Salnas ielai, Ķeguma ielas posmā
no Ruļļu līdz Loka ielai, Platones
ielas posmā no Ruļļu līdz Vilces
ielai un Sargu ielas posmā no
Ķeguma līdz Vizbuļu ielai.

Bērni darbībā varēs
Valsts iestādēs – Atvērto durvju diena
apgūt ekonomiku,
cēji, gan pieredzējuši uzņēmēji. nas pasākumus. Apmeklējums
 Anastasija Miteniece
virs pieciem cilvēkiem NMPD Zemgales reģionālajā
matemātiku un literatūru 29. septembrī lekcijās, Grupām
apmeklējuma laiks iepriekš jā- centrā Svētes ielā 37 jāpiesaka

 Jana Bahmane

No 7. oktobra Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) bērni
sestdienās varēs apmeklēt trīs jaunas un
līdz šim Jelgavā neīstenotas mācību programmas «FasTracKids
Fundamentals» nodarbības, kas caur
eksperimentiem un
citām interaktīvām
aktivitātēm veicina
bērnu interesi par
dažādu parādību izzināšanu. Pieteikties
nodarbībām var līdz
30. septembrim.
«Kopumā «FasTracKids Fundamentals» programma sastāv
no 12 mācību priekšmetiem, un
četrus no tiem – dabas zinības,
zemes zinātnes, astronomiju
un bioloģiju – mēs jau veiksmīgi
īstenojam pašvaldības mērķ
programmā. Bet sestdienās
sniegsim iespēju apgūt vēl trīs
mācību priekšmetus – radošo
matemātiku, radošo ekonomiku un radošo literatūru,» stāsta
Vispārējās un profesionālās
izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska.
Matemātikā bērni mācīsies
saskatīt likumsakarības – atšķirības un līdzības, kas palīdzēs veicināt pamatizpratni
par matemātiku. Savukārt
ekonomikā bērni uzzinās,
kā var pelnīt naudu un kā to

pareizi tērēt. «Tāpat nedaudz
ielūkosimies vēsturē, stāstot
bērniem, kā radusies pirkšana
un pārdošana, runāsim arī
par mārketingu. Bet radošajā
literatūrā mācīs, kā veidot
stāstus, rakstīt domrakstus,
sagatavojot bērnu skolasgaitām,» tā S.Šabanska.
Viens mācību priekšmets,
ko bērni apgūs nelielās grupās
– 8–10 audzēkņi –, ilgs astoņas nedēļas. 5–6 gadu veciem
bērniem nodarbības notiks no
pulksten 10 līdz 11.30, savukārt 7–8 gadu veciem bērniem
– no pulksten 12 līdz 13.30.
«Mūsuprāt, visefektīvāk ir
sākt ar matemātiku, turpinot
ar ekonomiku un literatūru,
taču par to mēs kopīgi vienosimies ar bērnu vecākiem,»
papildina ZRKAC Vispārējās
un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja. Maksa
par viena mācību priekšmeta
bloku – astoņām nedēļām – ir
101 eiro.
Jāpiebilst, ka bērni kopā
ar vecākiem var apmeklēt arī
iepazīšanās nodarbības, kas
ZRKAC plānotas Zinātnieku
naktī – 29. septembrī pulksten
18 interesenti var apmeklēt
nodarbību «Radošā matemātika», pulksten 19 – «Radošā
ekonomika», bet pulksten 20
– «Radošā literatūra».
Pieteikties iepazīšanās nodarbībām un maksas grupām sestdienās var pa tālruni
63012152, 63012153 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.
jelgava.lv.

prezentācijās un ekskursijās ikviens varēs
iepazīt valsts pārvaldes
iestāžu darbu Atvērto
durvju dienā. Latvijā
kopumā šajā dienā
būs iespējams uzzināt,
kāds ir ikdienas darbs
aptuveni 100 valsts
iestādēs, bet Jelgavā
apmeklētājus gaidīs
septiņās. Apmeklējumu interesenti gan aicināti pieteikt iepriekš.

Atvērto durvju diena Latvijā
norisinās katru gadu, un arī
šogad septembra nogalē iedzīvotāji tradicionāli varēs iepazīt
valsts pārvaldes iestāžu ikdienu.
Piemēram, Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) Jelgavas struktūrvienībā ikviens no pulksten
11 līdz 14 lekcijā aicināts uzzināt
par VID pārvaldes struktūru,
uzdevumiem, ko ikdienā veic
Jelgavā, kā arī saņemt kompetentu VID darbinieku atbildes
uz interesējošiem jautājumiem.
VID Nodokļu pārvaldes Fizisko
personu nodokļu daļas Zemgales
2. klientu apkalpošanas nodaļa
atrodas Lielajā ielā 6. Jautājumu
gadījumā ar nodaļas darbiniekiem iespējams sazināties pa
tālruni 63007271, 67123669 vai
e-pastu arta.seglina@vid.gov.lv.
Atbildēt uz jautājumiem un
sniegt konsultācijas, tostarp par
uzņēmējdarbības uzsākšanu,
no pulksten 9 līdz 17 paredzēts
attīstības finanšu institūcijā
«Altum». Visas dienas garumā
iestādē gaidīti gan biznesa uzsā-

saskaņo. «Altum» atrodas Lielajā
ielā 12. Pieteikties var pa tālruni
67774290 vai e-pastu ilze.rozentale@altum.lv.
Iepazīties ar Valsts policijas
darbu izzinošas prezentācijas
veidā varēs Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē. Jelgavas
iecirknī Pētera ielā 5 interesentus gaidīs no pulksten 9 līdz 10.
Pieteikt savu apmeklējumu iespējams pa tālruni 63004267 vai
e-pastu jelena.visocka@zemgale.
vp.gov.lv.
Savu darbu prezentēs arī
Valsts probācijas dienests – no
pulksten 10 līdz 12 jelgavnieki
aicināti ne tikai uzzināt par
dienesta funkcijām, bet arī diskutēt par kriminālsoda izpildi
ar sabiedrības līdzdalību, piemēram, īstenojot izlīgumus vai
darbu ar jauniešiem. Dienests
atrodas Dobeles ielā 62A, un
apmeklējums iepriekš jāpiesaka
pa tālruni 63084926 vai e-pastu
olga.dobroserdova@vpd.gov.lv.
Līdztekus lekcijām jelgavniekiem būs iespēja piedalīties arī
ekskursijās, ko organizēs valsts
iestādes. Piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests (NMPD) no pulksten
10 līdz 15 piedāvās ne tikai
uzzināt par dienesta darbu, bet
arī izpētīt neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvo
transportlīdzekli, aplūkot tā
aprīkojumu un izjautāt mediķus
par viņu darbu. Jāpiebilst, ka
apmeklētājiem būs arī iespēja
trenēt pirmās palīdzības prasmes – uz speciāla manekena
mācīties veikt atdzīvināša-

līdz 25. septembrim, jo dienests
veidos 20 cilvēku grupu un par
ierašanās laiku informēs atsevišķi. Pieteikties var pa tālruni
26384759 vai e-pastu inese.
joze@nmpd.gov.lv.
Izzinošu ekskursiju 29. septembrī organizēs arī Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests. No pulksten 10 līdz 16 Jelgavas daļā visas dienas garumā
interesentiem ugunsdzēsēji ne
tikai izrādīs savu tehniku, bet arī
atgādinās par ugunsdrošību un
pareizu rīcību ārkārtas situācijās.
Tāpat apmeklētājiem būs iespēja
pašiem iejusties ugunsdzēsēju
glābēju tēlā, uzvelkot speciālo
aizsargtērpu. Jāpiebilst, ka skolu
un bērnudārzu grupas jāpiesaka
līdz 25. septembrim pa tālruni
63037550 vai e-pastu aleksandrs.
korzenevskis@vugd.gov.lv.
Savukārt ekskursiju pa īpaši
izstrādātu maršrutu šogad no
pulksten 10 līdz 15 organizēs
arī Latvijas Nacionālā arhīva
Jelgavas zonālais valsts arhīvs.
Iestādes darbinieki interesentiem piedāvās izzināt arhīva
telpas, iepazīstinot ar ikdienas
darbu, kā arī ar glabātuvju saturu un dokumentu uzkrāšanas
un izmantošanas iespējām. Tāpat varēs apmeklēt izstādi par
Bauskas dzīvi pēckara laikā.
Pieteikt apmeklējumu arhīva
ēkā Pulkveža Brieža ielā 24 var
pa tālruni 25905947 vai e-pastu
jelgava@arhivi.gov.lv.
Vairāk par aktivitātēm Atvērto durvju dienā valsts iestādēs var uzzināt mājaslapā
www.atvertodurvjudiena.lv.
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Īsi
 Vaļņu ielas posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas atjauno
ietves segumu – asfaltbetona
vietā tiks ieklāts bruģis, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Darbus plānots pabeigt līdz 30.
septembrim. Ietves segums bija
sliktā stāvoklī, tādēļ asfaltbetona vietā paredzēts ieklāt bruģi
aptuveni 268 kvadrātmetru platībā. Papildus plānots noasfaltēt
divas iebrauktuves, līdz ar to pie
iebrauktuvēm pazemināt ietves
apmales. Jāpiebilst, ka būvdarbu
laikā gājēji var pārvietoties pa
norobežotu braucamo daļu, bet
autovadītājus par ierobežotu
satiksmi brīdina ceļa zīmes. Darbus Vaļņu ielas posmā atbilstoši
līgumsaistībām par ikdienas uzturēšanas darbiem veic SIA «Kulk».
To plānotās izmaksas ir 14 25,77
eiro bez PVN.
 Ve c ā k i e m , k u r i a u d z i n a
pirmsskolas vecuma bērnus
līdz septiņiem gadiem, ir iespēja
pieteikties grupu nodarbībām
«Bērna emocionālā audzināšana». Nodarbībās vecāki varēs
uzzināt, kā bērnos veicināt dažādas spējas, un saņemt speciālistu
atbildes uz jautājumiem, kas
saistīti ar bērna uzvedību. Piesakoties nodarbībām, vecākiem
jārēķinās ar 20 bezmaksas tikšanās reizēm – vienu reizi nedēļā
pa trim stundām. Pirmā tikšanās
– 10. oktobrī pulksten 10 Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes
atbalsta nodaļā Zirgu ielā 47a, 2.
stāvā. Pieteikties nodarbībām var
pa tālruni 63011783. Nodarbības
organizē Sociālo lietu pārvalde.
 Reliģiskā organizācija «Pestīšanas armija» Dobeles ielā
42 katru trešdienu pulksten 14
maznodrošinātajiem piedāvā
zupas virtuvi. Tā kā organizācija
siltas pusdienas var nodrošināt
50 personām, cilvēkiem, kas
vēlas saņemt šo pakalpojumu,
svētdienās no pulksten 10 līdz
11 jāierodas Dobeles ielā 42, lai
saņemtu talonu siltu pusdienu
porcijai nākamajā trešdienā.
 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis un Tūrisma centrs trīs pirmdienas būs
slēgts, informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma informācijas centrā.
Tornis būs slēgts 2. oktobrī, 6.
novembrī un 4. decembrī.
 No šīs nedēļas uz laiku pārceltas divas autobusu pieturas
Pērnavas ielā – «Pērnavas iela»
un «Bērnudārzs», informē Jelgavas Autobusu parks. Pieturas
pārceltas komunikāciju izbūves
darbu dēļ, sabiedriskajam transportam slēdzot Pērnavas ielas un
Bērzu ceļa krustojumu. Sabiedriskais transports – 5., 15., 19. un
25. maršruta autobusi – novirzīts
pa apbraucamajiem ceļiem. Autobusu pieturas «Pērnavas iela»
un «Bērnudārzs» Pērnavas ielā
pārceltas pretim daudzdzīvokļu
namam Pērnavas ielā 18. Plānots,
ka darbi tiks īstenoti līdz septembra beigām, bet neatbilstošu laik
apstākļu gadījumā tie var ieilgt.
 Septembra pēdējā nedēļa veselības veicināšanas jomā Jelgavā
tiek pasludināta par Veselīga
uztura nedēļu. Tās laikā Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē interesenti tiek gaidīti uz veselīga uztura
meistarklasēm ar kopīgu uzkodu un dažādu veselīgu maltīšu
gatavošanu gan pieaugušajiem,
gan vecākiem kopā ar bērniem.
Piedalīties veselīga uztura meistarklasē, kas notiks 26. septembrī
pulksten 18, aicināts ikviens interesents. Meistarklasi vadīs uztura
speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja, Latvijas Diētas
un uztura speciālistu asociācijas
valdes locekle Liene Sondore. Savukārt gatavošanas nodarbība vecākiem kopā ar bērniem notiks 28.
septembrī. Nodarbību vadīs SIA
«Foodtastic!» uztura speciālistu
komanda. Meistarklasēm iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63012542.
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Līdz 2018. gadam NBS mācībās
plāno iesaistīt 3000 rezervistu
 Ģirts Pommers

Pēc 2014. gada notikumiem Ukrainā ir mainījusies izpratne
par drošību visā Eiropā, tādēļ, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kā arī Valsts aizsardzības koncepcijā noteikto uzdevumu bruņotajiem spēkiem miera laikā uzturēt 3000 militāri
sagatavotu rezerves karavīru – bijušos profesionālā dienesta
karavīrus un zemessargus –, tiek rīkotas šo karavīru mācības.
Pirmās notika 2015. gadā, un tagad tās ir regulāras – katru
gadu. Sākot no 2016. gada, rezerves karavīru mācībām ir
cits raksturs – tās iekļautas regulāro spēku un Zemessardzes
vienībās plānotajās ikgadējās mācībās, kas ir daļa no četru
gadu cikla, lai sagatavotos militārajām mācībām «Namejs
18», kas notiks 2018. gadā.
«Rezerves karavīru mācības ir absolūti nepieciešamas jebkurai armijai. Latvijā jau kopš deviņdesmitajiem gadiem ir
visa nepieciešamā normatīvā bāze, bet
pirmo reizi šādas mācības notika tikai
2015. gadā, kas labi raksturo līdzšinējo
valsts attieksmi pret aizsardzību, kaujas
gatavību un rezerves iemaņu uzturēšanu. Rezerve ir vajadzīga, jo kara laikā
karo ne tikai karavīri un zemessargi, bet
visa tauta, un valstij nepieciešams katrs
speciālists,» norāda atvaļināts kapteinis,
militārais analītiķis un rezerves karavīrs
Mārtiņš Vērdiņš.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves karavīru reģistrā šobrīd iekļauti
vairāk nekā 7800 rezerves karavīru
– Latvijas Republikas pilsoņi, kas pēc
atvaļināšanas no profesionālā dienesta
vai līguma par dienestu Zemessardzē
izbeigšanas līdz rezerves dienestā noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai
(55 vai 60 gadi) pilda dienestu bruņoto
spēku rezervē.

Vēl mazāka rezerves karavīru atsaucība bija pagājušajā gadā – tika izsūtītas
966 pavēstes, no kurām adresātu nesasniedza un tika atsūtītas atpakaļ 285,
bet vēl 102 rezerves karavīri atbildi
par sevi tā arī nesniedza, un ziņas par
viņiem nonāca Valsts policijā. Rezultātā
mācībās piedalījās 168 rezerves karavīri.
Jāpiebilst, ka 2016. gads bija īpašs ar to,
ka pirmo reizi tika izmantota iespēja
administratīvi sodīt par neierašanos uz
rezerves karavīru mācībām – 20 eiro
liels naudas sods tika piespriests kādam
rezerves karavīram kaprālim, bet vēl
pret 55 tika uzsākta administratīvā
lietvedība. Šī gada sākumā reālu naudas
sodu par izvairīšanos no mācību apmeklēšanas piemēroja vēl trim rezerves
karavīriem – vīrietim un sievietei no
Rīgas, kas ir dienējuši NBS, piesprieda
50 eiro, bet Ogres rajona tiesa ar 70 eiro
sodīja vēl vienu rezerves karavīru. Te
gan jāpiebilst, ka Administratīvo pārkāpumu kodekss par rezerves karavīra
neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes
Par rezervi vairāk sāk domāt
militārajām mācībām pavēstē noteiktajā
pēc Ukrainas krīzes
vietā un laikā paredz naudas sodu līdz
Latvijā obligātais militārais dienests 210 eiro.
pastāvēja līdz 2006. gadam, tādēļ loŠogad rezerves karavīru mācības
ģiski, ka Aizsardzības ministrija šobrīd notiks no 9. oktobra līdz 10. novembrim
meklē iespēju, kā kuplināt NBS rindas. un noritēs astoņos posmos kā regulāro
Nav noslēpums, ka
spēku, tā arī Zemesīpašu lomu Eiropas Kompensācija par militārajās sardzes vienībās.
mācībās pavadīto laiku
militārajā stratēģijā
Kopumā rezerves
(vienu dienu)*
ieviesa 2014. gada
karavīriem izsūtīnotikumi Ukrainā, Kareivis – 23,50 eiro
tas apmēram 800
pēc kuriem tika un Dižkareivis – 25 eiro
pavēstes. Nepieciejoprojām tiek pa- Kaprālis – 27,75 eiro
šamais karavīru
stiprināta drošība. Seržants – 30 eiro
skaits mācībās ir
Baltijas valstīs ir iz- Virsseržants – 32 eiro
319.
vietoti NATO valstu Štāba virsseržants – 34,25 eiro
Militārā karjera
sabiedrotie spēki Leitnants – 30 eiro
noslēdzas ar
un tiek organizētas Virsleitnants – 33 eiro
Kapteinis – 37 eiro
vilšanos
kopīgas militārās
Majors – 40 eiro
Latvijas likummācības.
došana paredz,
Krīze Ukrainā Mācību laikā rezerves karavīram
ka darba devējam
ietekmēja arī NBS tiek segti ēdināšanas izdevumi.
rezerves karavīrs
lēmumu sākt re- *izmaksājamā kompensācija netiek
uz militārajām
zerves karavīru ap- aplikta ar nodokļiem
mācībām ir jālaiž,
mācības – pirmās
notika 2015. gada oktobrī. Šobrīd ir piešķirot tam bezalgas atvaļinājumu
zināms, ka līdz 2018. gadam NBS mācī- līdz pat 60 dienām, taču pie «Jelgavas
bās plāno iesaistīt 3000 rezervistu, taču Vēstneša» uzrunātajiem Jelgavas darba
pagaidām ar šī plāna izpildi sokas vāji. devējiem – SIA «Ceļa būvniecības sabiedTā pirmajās mācībās rezerves karavī- rība «Igate»», SIA «Jelgavas autobusu
riem tika izsūtītas 300 pavēstes – sešus parks» (JAP) un SIA «Jelgavas pilsētas
mēnešus pirms gaidāmajām mācībām slimnīca» – neviens no darbiniekiem, lai
ar ierakstītu vēstuli. NBS prognozēja, pieprasītu bezalgas atvaļinājumu milika mācībās varētu piedalīties trešdaļa tāro mācību apmeklēšanai, nav vērsies.
jeb 50–120 karavīri. Uz medicīnisko «Bez šaubām, ja kāds pie mums vērstos,
komisiju ieradās 63 rezerves karavīri, no šis jautājums tiktu atrisināts. Atbalstām
kuriem 15 tika aizsūtīti mājās kā nede- šādu iedzīvotāju izvēli un saskatām arī
rīgi veselības stāvokļa dēļ. Savukārt 23 tajā pozitīvu ieguvumu pašiem – krīzes
rezerves karavīri, no kuriem daļa dzīvoja situācijās papildu zināšanas vienmēr
ārpus valsts, uz medicīnisko komisiju var noderēt,» norāda JAP valdes loceklis
plānoja ierasties mācību pirmajā dienā. Gints Burks.
Ne tik pozitīvi noskaņots par iespēju
Pirmajās rezerves karavīru mācībās
piedalījās tikai 59 karavīri, tostarp 40 apmeklēt militārās mācības ir šobrīd
kareivju, 12 instruktoru un septiņu Somijā strādājošais jelgavnieks Andris
virsnieku sastāva karavīri. Pārējie uz Purens, kurš dienēja Kaujas atbalsta
mācībām neieradās dažādu attaisnojošu bataljona Prettanku rotā un dienestu
apstākļu dēļ – ir tiesāti, savā ģimenē ir noslēdza 2013. gadā. Viņš norāda: ja
vienīgie apgādnieki vai audzina vismaz tiktu izsaukts uz mācībām, tās noteikti
divus pirmsskolas vecuma bērnus. neapmeklētu. «Negrasos ņemt darbā
Derīgs attaisnojums ir arī dienēšana atvaļinājumu, lai brauktu uz Latviju
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un piedalītos mācībās. Beidzot dienēt,
saņēmu vēstuli no NBS, ka valstij esmu
vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Par šogad oktobrī un novembrī plānotajām rezerves karavīru mācībām izsūtītas 800 pavēstes; NBS pieprasītais
karavīru skaits – 319.
Foto: no www.sargs.lv
parādā 1000 latus, jo esmu lauzis līgumu.
Tas manī radīja vilšanos – kādēļ tā vietā,
lai pelnītu naudu, man būtu jāpiedalās
mācībās?! Zinu militāro virtuvi, tāpēc
reāli saprotu, ka rezervisti nav tie, kam
kara gadījumā būtu nozīmīga loma.
Kara gadījumā šiem karavīriem pat pietrūktu ekipējuma – kāda vēl karošana?!»
savu viedokli pauž A.Purens.
Savukārt jelgavnieks majors Kaspars
Lazdiņš, kurš NBS dien jau 18 gadus,
norāda, ka daudz kas ir atkarīgs no tā,
ar kādām izjūtām ir beigts militārais
dienests. «Līdzīgi kā ikvienā darbavietā – ja esi aizgājis ar rūgtumu, tad tajā
darbavietā negribas atgriezties. Šādā
aspektā par rezerves karavīru mācībām
gan neesmu domājis, jo esmu aktīvajā
dienestā un tuvākajā laikā neplānoju
to beigt, bet tam, kādēļ karavīri beidz
dienestu, ir dažādi iemesli. Bieži vien
dzīvē pienāk laiks, kad gribas pamēģināt
citu profesiju un nodarbošanos. Šādas
mācības ir iespēja ne tikai atjaunot savas
zināšanas, bet arī satikt līdzgaitniekus
un paziņas. Izrauties no ikdienas rutīnas,» tā K.Lazdiņš.

Mācībām jābūt paša pilsoņa izvēlei

Rezerves karavīriem apmeklēt militārās mācības vajadzētu būt godalietai,
uzskata Zemessardzes 52. kājnieku bataljona leitnants Jānis Tomašūns: «Ar varu
nākt uz mācībām cilvēku nepiespiedīsi.
Zemessardze nav visiem, arī militārais
dienests nav domāts visiem neatkarīgi
no tā, cik cilvēks tam derīgs. Personīgi
es mācībās labprātāk būtu kopā ar augsti
motivētiem brīvprātīgajiem, nevis neizlēmīgiem puskoka lēcējiem. Ja šie cilvēki ir
gatavi daļu brīvā laika veltīt savas valsts
aizsardzībai, tad viņus nevajadzēs skubināt. Citādi jāļauj viņiem būt civilistiem
un jācer, ka no tiem sanāks labi pilsoņi.»
Savukārt militārais eksperts M.Vērdiņš norāda, ka labs piemērs rezerves
karavīru lomai bruņotos konfliktos ir
2014. gada Ukrainas kara gaita. «Ukrainas brīvprātīgo vienību kodolu veidoja
tieši rezerves karavīri, kas bija atvaļināti
no armijas vecuma vai citu iemeslu dēļ.
Lielākajā daļā valstu rezerves karavīru
kopumu veido atvaļinātie profesionālā
dienesta karavīri un obligāto militāro
dienestu izgājušie, taču Latvijā tāds tika
likvidēts 2006. gadā,» skaidro bijušais
militārists.
Ja aplūko situāciju Baltijas valstīs,

tad soli priekšā visiem ir Igaunija, kurā
joprojām darbojas obligātais militārais
dienests un ir uzkrāta ievērojama karavīru rezerve, savukārt Lietuvā tas tika
atjaunots 2015. gadā. Pērn obligātajā
militārajā dienestā tika iesaukti vairāk
nekā 30 tūkstoši jauniešu, kas dzimuši
no 1990. līdz 1996. gadam un saskaņā
ar ministrijas datiem ir pakļauti obligātajam militārajam dienestam.
Kaut arī NBS informē, ka rezerves
karavīru mācības šogad notiks no 9.
oktobra līdz 10. novembrim un noritēs
astoņos posmos kā regulāro spēku, tā arī
Zemessardzes vienībās, paši zemessargi
par tām ir maz informēti.
Tā Zemessardzes 52. kājnieku bataljona majors Uldis Ruicēns šobrīd var
tikai nedaudz izstāstīt par gaidāmajām
rezerves karavīru mācībām un šo karavīEduards Grigorjevs, kurš strādā SIA «Fortum Jelgava» un
ir Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona zemessargs, norāda,
ka svarīga ir rezerves karavīru
attieksme pret mācībām. «Līdzīgi kā jebkurā nodarbē,
arī Zemessardzē svarīga
ir attieksme – es katras mācības uztveru
kā iespēju attīstīties un iemācīties
ko jaunu. Ja interese zūd, tad,
protams, mainās arī attieksme
pret sava brīvā
laika pavadīšanu. Uzskatu, ka
Zemessardzē neviens nedomā par
naudu, taču profesionālā dienesta
karavīriem par nopelnīto jāspēj pabarot
ģimeni. Iespējams, ka
agrāk tas bija sarežģīti,
tādēļ daudziem pēc dienesta ir saglabājušās
arī negatīvas emocijas,» bijušo karavīru
kūtrumu piedalīties
rezervistu mācībās
skaidro E.Grigorjevs.
Foto: no E.Grigorjeva
personīgā arhīva

ru iesaistīšanos plānotajās Zemessardzes
mācībās: «Teorētiski vajadzētu būt tā,
ka rezerves karavīriem jābūt saistītiem
ar zemessargiem. Ja mums rezerves
karavīri būs jāapmāca pašiem, tad šādiem manevriem trūks cilvēku resursu.
Līdz šim rezerves karavīri vairāk ir
apmācīti Ādažos, kur ir ģenerālštābs
(Sauszemes spēku štābs un Kājnieku
brigāde), tātad pietiekami resursi. Ja apmācības tiktu uzveltas uz Zemessardzes
pleciem, baidos, ka tās būtu kaut kāda
darbības imitācija.» Līdzīgās domās ir
M.Vērdiņš, atzīmējot, ka zemessargiem
nemaz īpaši nebūtu jāzina par rezerves
karavīru mācībām, jo viņiem ir pašiem
savas mācības. «Tas gan neattiecas uz tā
sauktajām lielajām mācībām, uz kurām
rezerves karavīri var
tikt izsaukti, un tas
jau lēnām tiek darīts, tādējādi papildinot personāla iztrūkumu
Zemessardzes
apakšvienībās
un veicot citus
uzdevumus,» pa
pildina eks
perts.
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«Jelgava» izstājas
no Latvijas kausa izcīņas

FK «Jelgava» 13. septembrī «Skonto»
stadionā aizvadīja Latvijas kausa
izcīņas ceturtdaļfināla spēli, kurā
pamatlaikā cīnījās neizšķirti 2:2 (1:2)
ar FC «Riga» vienību, taču 11 metru
soda sitienu sērijā piedzīvoja zaudējumu (1:3) un izstājās no cīņas par
kausu. Vārtus jelgavnieku labā guva
Kevins Kaubers un Verners Apiņš. Pēc
izstāšanās no Latvijas kausa izcīņas
krietni samazinājušās mūsu komandas iespējas izcīnīt ceļazīmi uz nākamās sezonas Eirokausiem. Nākamā
«SynotTip» Latvijas futbola Virslīgas
spēle FK «Jelgava» ir 25. septembrī
pulksten 20.25 izbraukumā pret FK
«Liepāja/Mogo».

Domes kausā
uzvar «MSĢ/Zeltaleja»

16. un 17. septembrī sporta hallē notika
Jelgavas domes kausa izcīņa volejbolā,
kurā startēja trīs sieviešu komandas:
«Jelgava/LU», «MSĢ/Zeltaleja» un Tartu
volejbolistes. Tika aizvadīts divu apļu
turnīrs, kurā visvairāk setu – 10 – uzvarēja
viešņas no Igaunijas. Jelgavnieces četrās
spēlēs uzvarēja četrus setus un ierindojās
3. vietā. «Jelgava/LU» divas reizes zaudēja
Tartu vienībai (0:3 un 1:2), bet ar «MSĢ/
Zeltaleja» nospēlēja 2:2 un 1:2. «Jau šīs nedēļas nogalē dosimies uz četru komandu
pārbaudes turnīru Igaunijā, kur turpināsim
uzlabot mūsu spēli. Vēl ir nepieciešams
laiks, lai meitenes atrastu savu vietu laukumā un saspēlētos,» tā galvenais treneris
Jānis Leitis.
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SPORTS
Labākie sportisti vasaras mēnešos

Zināmi vasaras mēnešu – jūnija, jūlija
un augusta – labākie
sportisti Jelgavā. Jūnijā
par labākajiem atzīti
kanoe airētājs Roberts
Lagzdiņš (treneris Sergejs Bobkovs), cīkstonis Alberts Jurčenko (treneris Vladimirs Smirnovs), kanoe airētājs
Matīss Ozols (treneris S.Bobkovs), smaiļotājs Roberts Altmanis (trenere Lelde Laure),
kanoe airētāja Jūlija Gutova (treneris S.Bobkovs) un moto triālists Andris Grīnfelds
(treneris Egils Agarskis). Jūlijā augstus panākumus guva kanoe airētājs R.Lagzdiņš
(treneris S.Bobkovs), 3x3 basketbolists Edgars Krūmiņš, paralimpietis Edgars Bergs
(trenere Maija Ukstiņa), kanoe airētāji M.Ozols, J.Gutova un Aleksejs Ševcovs (treneris
S.Bobkovs), BMX velobraucēja Vanesa Buldinska, džudiste Milēna Rinkeviča (treneris
Kims Usačevs), airētājs Jānis Timbors (trenere Agita Puriņa) un peldētājs Didzis Rudavs
(trenere Astra Ozoliņa). Savukārt par labākajiem sportistiem augustā atzīti airētājs
J.Timbors (trenere A.Puriņa), cīkstonis A.Jurčenko (treneris V.Smirnovs) un hokejists
Artūrs Karašs (treneris Mārtiņš Mežulis).

«Biolars/Jelgava» sezonu
sāks 30. septembrī
Foto: Austris Auziņš

 Ģirts Pommers

Foto: no VK «Biolars/Jelgava» arhīva

«Mūsu mērķi nākamajā sezonā ir augstākie – Latvijas
čempiontitula izcīnīšana un
Baltijas līgas spēcīgāko trijnieks. Aizvadītais pārbaudes
turnīrs Lietuvā pierādīja, ka
šobrīd esam uz pareizā ceļa,
tāpēc pirms sezonas noskaņojums ir optimistisks,» par
gaidāmo volejbola sezonu
saka VK «Biolars/Jelgava»
ģenerālmenedžeris Andrejs
Jamrovskis. Jelgavniekiem pirmā spēle Baltijas līgā plānota
30. septembrī pulksten 18
Zemgales Olimpiskajā centrā
pret «Daugavpils Universitātes» volejbolistiem.
Pagājušo sezonu jelgavnieki noslēdza ar
bronzas godalgām Latvijas čempionātā,
taču pārējās sacensībās – Latvijas kausa
izcīņā un Baltijas Volejbola līgā – izšķirošajās cīņās par godalgām nepiedalījās.
Latvijas kausā jelgavnieki piedzīvoja zaudējumu pusfinālā, bet Baltijas līgā nespēja
iekļūt spēcīgāko astoņu vienību vidū.
Starpsezonā par spēlētāja karjeras
beigšanu paziņoja viens no komandas
līderiem libero pozīcijā spēlējošais Austris
Štāls, kurš nu savas zināšanas nodod
Tallinas «Selver» volejbolistiem un pilda
šīs komandas galvenā trenera funkcijas.
«Komandas kodolu gan mums ir izdevies
saglabāt, turklāt klāt nākuši ļoti vērtīgi
pastiprinājumi un vēl ar vienu spēlētāju
jāvienojas par sadarbību,» papildina
A.Jamrovskis. Nākamajā sezonā koman-

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» pagājušās nedēļas nogalē
piedalījās Zigismunda Grigoļunoviča piemiņas kausa izcīņā,
kurā sacentās ar volejbola klubiem no Polijas, Lietuvas un
mājiniekiem – «Daugavpils Universitātes» volejbolistiem. Jelgavnieki turnīrā četru komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu.

2015. gadā – dalība pasaules
čempionātā 100 kilometru
distancē, 2016. gadā – 246
kilometrus garā Spartatlona pieveikšana, bet šogad
24. septembrī tirdzniecības
centrā «Alfa» jelgavnieks
garo distanču skrējējs Edgars Simanovičs centīsies
savu vārdu ierakstīt Ginesa
rekordu grāmatā, jo mēģinās
labot 12 stundu skriešanas
rekordu uz skrejceliņa. «Ideja
labot rekordu ienāca prātā
pēc Spartatlona. Iepazinos ar
noteikumiem un nolēmu, ka
tas būs mans nākamais izaicinājums,» savu motivāciju
atklāj E.Simanovičs.
Šobrīd Ginesa rekords 12 stundu
skriešanā uz skrejceļa, kas tika uzstādīts 2016. gada augustā, pieder ASV
skrējējam Ronijam Delzeram, kurš spēja
noskriet 143,84 kilometrus. Jelgavnieks
izrēķinājis, ka spēs to labot, ja katru kilometru veiks vismaz 4:35–4:45 minūtēs.

SIA «LV Elements» (reģ.Nr.40203078114)
ir jauns ārzemju kapitāla ražošanas uzņēmums,
kas nodarbojas ar ēku jumtu un sienu koka elementu
izgatavošanu. Uzņēmuma ražotne atrodas Jelgavā,
Rūpniecības ielā 39.
Aicinām darbā zāģu operatoru(-i).
Darba pienākumi:
• pēc rasējuma izgatavot/izgriezt koka detaļas;
• novērst iekārtu bojājumus un veikt iekārtu profilaktiskās pārbaudes;
• citi saistītie tehniskie uzdevumi.
Prasības:
• augsta precizitāte;
• atbildības izjūta;
• darba pieredze ražošanā;
• latviešu valodas zināšanas.

Aicinām darbā montāžas
līnijas darbinieku(-ci).
Darba pienākumi:
• produktu ražošana, skrūvēšana;
• produktu pakošana;
• produktu vizuālā pārbaude.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• spēja izprast elementu ražošanas rasējumus;
• pieredze darbā ar kravas celtni;
• latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darbu stabilā, augošā ražošanas uzņēmumā;
• labus darba apstākļus;
• godīgi nomaksātus nodokļus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darba laiku no plkst.8 līdz 17.
CV sūtīt pa e-pastu db@lv-elements.com.

Piedāvā darbu
SIA «Rūķu māja» pirmsskolas izglītības
iestāde (reģ.Nr.43602010526) piedāvā
darbu pirmsskolas skolotājai(-am).
CV sūtīt pa e-pastu blark@apollo.lv.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254)
Pērnavas ielā 16 aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju.
T.63011290, 20021871.
VAS «Latvijas pasts»
(reģ.Nr.40003052790) Zemgales reģiona
pasta centrs «Jelgava» aicina darbā
pastnieku(-ci) (rezerve) uz noteiktu laiku.
Nepilna slodze (0,5–0,8).
Darba laiks – no plkst.6. T.26510144.

«Biolars/Jelgava»
mājas spēļu kalendārs
dā spēlēs uzbrukuma līderis Kārlis Pauls
Levinskis, Matīss Gabdulļins, bet cēlāja
funkcijas šogad tiks uzticētas Mārcim
Jirgensonam. Līdz ar sava sīvākā un principiālākā konkurenta Ozolnieku «Poliurs»
komandas izjukšanu jelgavniekiem ir
izdevies iegūt trīs šīs komandas spēlētājus:
2. tempa uzbrucēju Aivi Āboliņu, libero
Uģi Dombrovski un 2. tempa uzbrucēju
Andri Zadovski. Savukārt komandu pametis cēlājs Raimonds Liniņš.
Jāuzsver gan, ka Ozolniekos tomēr būs
volejbola komanda, taču tā spēlēs Latvijas
Nacionālajā līgā (pēc spēka 2. līga). «Mēs
esam parakstījuši līgumu, kas paredz sa-

darbību ar Ozolnieku komandu kā mūsu
farmklubu. Tas dos iespēju nodrošināt
spēļu praksi mūsu rezerves spēlētājiem,»
norāda komandas ģenerālmenedžeris.
Noslēgtais sadarbības līgums arī paredz
Ozolnieku komandas galvenā trenera
Gunta Atara asistēšanu «Biolars/Jelgava»
ilggadējam trenerim Jurijam Deveikus.
Šogad volejbolistiem sezona sākas neierasti agri – jelgavniekiem pirmā spēle
Baltijas līgā būs jau 30. septembrī. Šāds
sacensību kalendārs ir ietekmējis Latvijas kausa izcīņas likteni, un šogad šādas
sacensības netiks izspēlētas. Savukārt
Baltijas līgā šajā sezonā par uzvaru cīnī-

• 30. septembrī pulksten 18 – pret «Daugavpils Universitāti»
• 1. oktobrī pulksten 16 – pret «Jēkabpils
lūšiem»
• 21. oktobrī pulksten 16 – pret «Jarvamaa»
• 22. oktobrī pulksten 16 – pret «Selver
Tallinn»
• 18. novembrī pulksten 16 – pret «EMY
SM Dubysa»
• 19. novembrī pulksten 16 – pret «Raseiniai»

«Šim notikumam gatavojos jau no
janvāra, regulāri aizvadot treniņus tepat Jelgavā, trenažieru zālē «Fitland».
Garākais skrējiens, ko esmu veicis uz
skriešanas celiņa treniņos, ir 30 kilometri, tādēļ liela loma rekorda sasniegšanā būs spējai koncentrēties,» norāda
skrējējs. Viņš par saviem spēkiem jūtas
pārliecināts: «Fiziski un metāli esmu
gatavs par visiem 100 procentiem.»
Lai Ginesa rekords tiktu fiksēts un
atzīts par spēkā esošu, viss skrējiens
tiks filmēts, tāpat ir jāpieaicina seši liecinieki, kuriem jāseko līdzi visa skrējiena
gaitai un tā rūpīgi jāprotokolē. «Apavi,
ar kuriem mēģināšu sasniegt rekordu, ir
īpaši manai pēdai piemēroti – «Saucony
Freedom ISO» –, un skrējiena laikā
plānoju izdzert 0,5 litrus ūdens stundā,»
Ginesa rekorda uzstādīšanas detaļas
atklāj E.Simanovičs.
Skrējienu Edgars uzsāks 24. septembra rītā – pulksten 8 –, savukārt tā
beigas plānotas pulksten 20. Jelgavnieka skrejceliņš būs novietots Rīgā,
tirdzniecības centra «Alfa» otrajā stāvā
pie kāpnēm, kas ved uz Informācijas
centru. Sportistu atbalstīt klātienē
var ikviens.

 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Andris Misters
vienojies par sadarbību ar
Latvijas čempionvienību
BK «VEF Rīga» un nākamo
sezonu aizvadīs, spēlējot
Latvijas Basketbola līgā
un VTB Vienotajā līgā.
«Esmu ļoti priecīgs,
ka savas basketbola
gaitas profesionālā
līmenī varēšu turpināt tepat Latvijā,»
saka 25 gadus vecais basketbolists,
kurš basketbolista
karjeru uzsāka Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā,
bet 2009. gadā pārcēlās
uz ASV.
«ASV pavadītos astoņus
gadus noslēdzu uz pozitīvas
nots – esmu piepildījis savu
sapni spēlēt ASV studentu čempionāta NCAA 1. divīzijā un
paralēli ieguvis izglītību. Pēc

SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu metinātājam(-ai)/atslēdzniekam(-cei) ar metinātāja kvalifikācijas
apliecību un pieredzi metināšanas
(elektro/gāze) darbos. T.29113470;
e-pasts personals@kulk.lv.
Jelgavas 6. vidusskola
(reģ.Nr.90000074738) steidzami aicina
darbā datortīkla administratoru(-i). CV
sūtīt pa e-pastu 6vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Jelgavas 2. internātpamatskola
(reģ.Nr.90000074738) Filozofu ielā 50
aicina darbā māsu. CV sūtīt pa e-pastu
2intpsk@izglitiba.jelgava.lv. T.63021773.

sies 14 vienības – piecas no Latvijas, divi
Lietuvas klubi un visvairāk – septiņi – no Meklē darbu
Igaunijas. Pēc Baltijas līgas kopvērtējuma Elektromontieris.
tiks izspēlētas Latvijas čempionāta izslēg- Izskatīšu arī citus darba piedāvājumus.
šanas spēles.
T.22163952.

Jelgavnieks skries pēc Ginesa rekorda Misters pievienojas «VEF Rīga»
 Ģirts Pommers
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Vīrietis meklē darbu.
Varu dzīvot uz vietas. T.24850341.

studijām vēlējos turpināt spēlēt bas- Sieviete meklē aukles darbu.
ketbolu profesionālā līmenī. Vasarā Ir medicīniskā izglītība.
uz pārbaudes laiku izdevās pievie- T.28236557.
noties «VEF Rīga» un sevi pierādīt,»
stāsta A.Misters.
Līdzjūtība
Pēdējās sezonas jelgavnieks ASV
Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
pārstāvēja Floridas ziemeļu daļā
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
esošo «Jacksonville» universitātes
/V.Grēviņš/
basketbola komandu. Labākajā no
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tām – 2014./2015. gada sezonā
Larisai Āboliņai, tēvu mūžībā aizvadot.
– A.Misters 32 aizvadītajās
Pirmsskolas izglītības iestādes
spēlēs vidēji mačā 28,3 lau«Gaismiņa» kolektīvs
kumā pavadītajās minūtēs
guva 12 punktus, izcīnīja
3,7 atlecošās bumbas un Aizsaulē aizgājuši
izdarīja 1,6 rezultatīvas
TAMĀRA AMBRUTE (1941. g.)
piespēles.
Kā norāda A.Misters, GUNĀRS GRĪNBERGS (1934. g.)
Eiropā viņam bijuši vēl JURIJS ORLOVS (1952. g.)
ANDREJS MEDVECKIS (1953. g.)
vairāki piedāvājumi, VLADIMIRS DOROFEJEVS (1939. g.)
taču viņš priekšro- LEONĪDS OKUŅEVS (1959. g.)
ku devis spēlēšanai ŅINA SREDŅAKOVA (1934. g.)
spēcīgajā VTB Vie- VERA PREDIBAILO (1928. g.).
notajā līgā, kas ir Izvadīšana 21.09. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
viena no topa līgām MARIJA ĻAKSA (1937. g.)
LUDMILA AHMETOVA (1950. g.).
visā Eiropā.
Foto: Izvadīšana 21.09. plkst.15 Bērzu kapsētā.
no A.Mistera VLADISLAVS DVORECKIS (1952. g.)
personīgā arhīva Izvadīšana 22.09. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. septembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2507.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 70.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Ģimenes saites. Melodrāma (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ķepa uz sirds.*
13.55  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 49.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 69.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2507.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu). 18.56 Ceturtā studija.
19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Sajūti Latgali!
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «De facto».*
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.55 Pasaules panorāma.*
1.25  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 15.sērija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6. Šovs. 5. un 6.sērija (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 48.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 683.sērija.
12.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Vācija – Čīle.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 684.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Latvijas futbola virslīgas spēle. «FK Liepāja/Mogo» – «FK Jelgava».
22.25 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 17. un 18.sērija.
0.10 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 5.sērija.
2.00 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 31. un 32.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 6.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 201. un 202.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 15.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 11.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 166.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 85.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
0.05 LNT ziņu «Top 10».
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.25 Attīstības kods 3.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 166.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 11.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 8. un 9.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 14.sērija.
10.05 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
10.30 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 16.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 10.–12.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 5.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 15.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 4.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 6.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 26. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.25 Būt latvietim. Zviedrija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2508.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 71.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 50.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 70.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2508.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Ingus Ulmanis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Brīvpusdienu sabiedrība.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Laika ziņas. 23.21 Sporta ziņas.
23.25  Largo Vinčs. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2008.g.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Olimpisko spēļu vēsture. Filma «G’day Sydney». 2000.gads.
8.35 Es mīlu ēdienu!*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 49.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 684.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Meksika – Krievija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 685.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
20.05 Britu dārza slepenā vēsture.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.10 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.05 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 13.sērija.
0.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 33. un 34.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 7.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 203. un 204.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 16.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 12.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 167.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 JAUNUMS. Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere.
Dakteris un trīs sievietes. Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 2. Seriāls. 5.sērija.
0.25 Varas spēles. Seriāls. 13.sērija.
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 167.sērija.
2.15 Degpunktā 7.
2.40 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. Seriāls. 12.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 15.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 7.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 17.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 13.–15.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 6.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 16.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 15.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 17. un 18.sērija.
0.05 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 16.sērija.
1.00 Greislenda. Seriāls. 12.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 7.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 12. un 13.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 27. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2509.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 72.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 51.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 71.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2509.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
1.20  Brīvpusdienu sabiedrība. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 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 Es mīlu ēdienu!*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 50.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 685.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
14.00 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.00 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 686.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 6.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.10 Anekdošu šovs.*
22.40 Cīņas pie Riograndes – narkotiku karš Meksikā. Dokumentāla filma.
23.15  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.15 Garšu skola. 6.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
0.50 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 35. un 36.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 8.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Rozamunde Pilčere. Dakteris un trīs sievietes. Melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 17.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 168.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 3.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Volstrītas vilks. ASV biogrāfiska drāma. 2013.g.
1.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 168.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 12. un 13.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 16.sērija.
10.05 Kobra 11. Seriāls. 15.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 18.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 16.–18.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 7.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 17.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.35 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 17.sērija.
0.35 Greislenda 2. Seriāls. 1.sērija.
1.30 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 10.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 8.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 14. un 15.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 28. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 1.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2510.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 73.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 52.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 72.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2510.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku. 4.sērija
20.00 Adreses.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Ziemeļu puse. Ķīna.
21.45 Ziemeļu puse. Sākums.
22.00  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Personība. 100 g kultūras.*
0.20 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.25 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNA SEZONA. Vera 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
1.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 12.sērija.
2.10  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 1. un 2.sērija.
4.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.20 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 51.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 686.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 687.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.). 19.25 Sporta ziņas (krievu
val.). 19.29 Laika ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.05 Sporta studija.*
22.55  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Es – savai zemītei.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 8.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 52.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 687.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
15.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
15.20 Darbs planētas labā. Apdraudētie degunradži.
Dokumentālu filmu cikls.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 688.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Hendelis. Dokumentālu filmu cikls.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Tēvi un meitas.
Itālijas un ASV romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.10 Cīņas pie Riograndes – narkotiku karš Meksikā.
Dokumentāla filma.
1.45  Nolaupīšana. ASV trilleris (ar subt.). 2011.g.
3.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.00 Troksnis.*

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 37. un 38.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 55.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 9.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Rozamunde Pilčere. Sirdis vējā. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 18.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 169.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 2.sērija.
22.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 23.sērija.
0.50 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
1.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 169.sērija.
2.15 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 39. un 40.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 10.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Kā svaiga vēsma. Vācijas drāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 19.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 15.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 170.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērija. Kāzu kleita.
ASV detektīvfilma. 2015.g.
23.10 Dr. T un sievietes. ASV romantiska drāma. 2000.g.
1.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 170.sērija.
2.15 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.

TV3

5.00 Greislenda 2. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 18.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 20.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 22.sērija.
12.50 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 9.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 19.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Aleksandrs un briesmīga, murgaina,
neizdevusies, ļoti slikta diena. ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
22.30 Dumpīgā jaunība. ASV komēdija. 2009.g.
0.30 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 19.sērija.
1.25 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 33.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 10.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 18. un 19.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

5.00 Greislenda 2. Seriāls. 2.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
7.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.30 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 17.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 19.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti. Seriāls. 19.–21.sērija.
13.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 8.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 18.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.00 «Exodus»: dievi un valdnieki. ASV spraiga sižeta drāma. 2014.g.
1.00 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 18.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 9.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 16. un 17.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 29. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 2.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 74.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 12.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 53.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 73.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Mana dziesma.*

LTV7

TV3

Sestdiena, 30. septembris
LTV1
5.05 Aculiecinieks.*
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Arhitekte Z.Gaile.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Mazie laupītāji. Ģimenes komēdija (ar subt.). 2009.g.
12.00 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 62. un 63.sērija.
13.05 Es mīlu ēdienu!*
13.35 Adreses.*
14.05 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
14.35 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.20 Ziedoņa «Kurzemīte»: «Kā tur dzīvo!». LTV videofilma. 2.daļa.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris
16.30  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 16.sērija.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. Iepazīsimies! Spiegs savvaļā.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Voleru iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Frankenšteins. Dailes teātra izrāde.
0.35  Tēvi un meitas. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
2.45 Mana dziesma.*
3.55 Cēsīm – 800. Raimonda Paula dziedāšanas svētki.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 9.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Māra. Dokumentāla filma.
13.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs.
7. un 8.sērija (krievu val., ar subt.).
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05 Latvijas futbola virslīgas spēle. «Rīga FC» – «Spartaks Jūrmala».
21.20 Anekdošu šovs.
21.50 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 6.sērija.
23.40  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.25 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

SIA «Tirdzniecības nams «Kurši»»

(reģ.Nr.40003494995) (www.kurshi.lv)
ir dibināta 2000. gadā un pārstāvēta ar 19 veikalu
tīklu Latvijā, apkalpo biznesa un privātos klientus
būvniecības nozarē.

Uzņēmums aicina pievienoties savam
kolektīvam pārdevēju veikalā Jelgavā
(Rūpniecības ielā 22a).

Darba pienākumi:
• nodrošināt augsta līmeņa klientu apkalpošanu;
• klientu konsultēšana par pieejamo preču un pakalpojumu klāstu;
• preču izkārtošana un tīrības nodrošināšana veikala telpās.
Prasības:
• pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• augsta atbildības izjūta un godīga attieksme pret darbu;
• komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• atalgojumu atbilstoši jūsu pieredzei un kvalifikācijai;
• profesionālās pilnveidošanās iespējas.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
vakances@kurshi.lv ar norādi «Pārdevējs Jelgavā».

SIA «INTRANSSERVISS»
(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu
automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM)
ar un bez pieredzes.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 101.–104.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.05 Kā svaiga vēsma. Vācijas drāma. 2009.g.
6.30 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 7.sērija.
8.15 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 1.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.50 Meitene ar Indijas smaragdu. Piedzīvojumu filma. 2013.g. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Kāzu kleita. ASV detektīvfilma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 205. un 206.sērija.
23.15 Vitnija. ASV biogrāfiska filma. 2015.g.
1.10 Volstrītas vilks. ASV biogrāfiska drāma. 2013.g.
3.50 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 4.sērija.
5.50 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.15 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 35. un 36.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
12.05 Kur ir mans autiņš, vecīt? ASV komēdija. 2000.g.
13.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.45 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
17.20 Aleksandrs un briesmīga, murgaina, neizdevusies, ļoti
slikta diena. ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Misija «Rieksti». Animācijas filma. 2014.g.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Galaktikas sargi.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
23.30 «Exodus»: dievi un valdnieki. ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
2.25 Kur ir mans autiņš, vecīt? ASV komēdija. 2000.g.
4.00 Aleksandrs un briesmīga, murgaina, neizdevusies, ļoti
slikta diena. ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 1. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Itālijas noskaņas.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 TV PIRMIZRĀDE. Kailašs. Ceļā uz sevi.
Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.00 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība, bērni un karsta sirds.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2006.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
22.20  Pompeji. Spraiga sižeta drāma (ar subt.). 2014.g.
0.15 Ziemeļu puse. Ķīna.*
0.45 Ziemeļu puse. Sākums.*
1.00 Iepazīsimies! Spiegs savvaļā. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
2.00 Īstās latvju saimnieces.*
3.00 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

11.15 Mazie laupītāji. Ģimenes komēdija (ar subt.). 2009.g.
12.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 101.–104.sērija.
14.30 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
15.05 Lai top!*
17.30  Tās tik ir operas! Hendelis. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 14.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 4.sērija.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.10 Sporta studija.*
2.00 Māra. Dokumentāla filma.
3.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 15.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 22.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 2.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Humora raidījums.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
13.30 Skolotāji. Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.45 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Šovs (ar subt.). 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.

19.00 Vecie īgnie policisti. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 207. un 208.sērija.
23.15 Meitene ar Indijas smaragdu.
Piedzīvojumu filma. 2013.g. 2.sērija.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 5.sērija.
1.50 Rozamunde Pilčere. Sirdis vējā. Vācijas melodrāma. 2008.g.
3.15 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 8.sērija.
4.05 LNT brokastis 8.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 5.sērija.
5.55 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.55 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 2.
10.00 Superbingo.
11.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
12.05 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 35.sērija.
12.25 Ceļojošo bikšu māsība 2. ASV komēdija. 2008.g.
14.55 Galaktikas sargi. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
17.15 Misija «Rieksti». Animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 5.sērija.
20.20 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 5.sērija.
23.00 Skorpionu karalis: leģendas sākums.
ASV un DĀR piedzīvojumu filma. 2008.g.
1.10 Ceļojošo bikšu māsība 2. ASV komēdija. 2008.g.
3.15 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 20.sērija.
4.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
4.25 «Gatavo 3» mežā 2.

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

Pasaules tūrisma dienas ietvaros

“Mazo muzeju pēcpusdiena”
Apmeklē muzejus individuāli

BEZMAKSAS

Ūdensvada muzejs plkst. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Osteoloģijas muzejs plkst. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Jelgavas Ugunsdzēsības muzejs
plkst. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

„Ģintermuiža” muzejs
plkst. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

29.

septembrī

Apmeklē muzejus
grupā ar autobusu
gida pavadībā

13.45

Seko mums arī portālos:

plkst.

draugiem.lv un

facebook.com

no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas ielā 1
Dalības maksa pieaugušajiem 5 Eur, skolēniem studentiem,
pensionāriem 4 EUR, pirmskolas vecuma bērniem 1,50 EUR
Pieteikšanās pa tālr. 63005445, e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

www.visit.jelgava.lv

Grāmatvedības
uzskaites pamati
18. septembrī pl. 1715

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

20. septembrī pl. 915

5. oktobrī pl. 930

Jelgavas tehnikums 2017./2018.
mācību gadā
6.–9. klases skolēniem
piedāvā apmeklēt

bezmaksas
profesionālos
interešu pulciņus.
Nodarbības notiks

Jelgavas tehnikumā vienu reizi nedēļā
no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā varēs
03.10.2017. Jelgavas tehnikumā,
e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

Pirmā tikšanās – 03.10.2017. 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

9.oktobrī pl. 1730

10. oktobrī

7

10. oktobrī pl. 1730

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ar koncertu sāks 15. sezonu
 Jana Bahmane

Iestāde «Kultūra» tradicionāli jauno darba cēlienu
ievadīs ar māksliniecisko
kolektīvu sezonas atklāšanas koncertu, kas 30. septembrī pulksten 18 notiks
Jelgavas kultūras namā.
«Šoreiz aicinājām kolektīvus sadarboties, veidojot kopīgus priekšnesumus, un atsaukušies ir vairāki
kolektīvi. Koncertā varēs redzēt sadarbības, kas kopīgos priekšnesumos
realizējušās jau iepriekš, piemēram,
deju studijas «Benefice» un Jelgavas
popkora kopdarbu, taču citi kopīgā
priekšnesumā vienosies, iespējams,

pirmoreiz,» stāsta «Kultūras» projektu vadītājs un koncerta režisors
Sandis Kalniņš. Koncerts aizritēs
«Kultūras» 15. gadadienas zīmē, tādēļ līdztekus priekšnesumiem klātesošie varēs arī nedaudz ielūkoties
tajā, kas piedzīvots šo 15 gadu laikā.
Daži kolektīvi jubilejas tematiku
iekļāvuši arī savos numuros.
Iestādē «Kultūra» jauno sezonu
uzsāk teju 30 kolektīvi, un daļa no
tiem – dziedošie un dejojošie kolektīvi, kā arī Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātris un Jelgavas Jaunais teātris
– 30. septembrī pulksten 18 priecēs
skatītājus uz šovasar atjaunotās
kultūra nama Lielās zāles skatuves.
Koncertu var apmeklēt ikviens
interesents. Ieeja – bez maksas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris

Iepazīsim pilsētas mazos
muzejus!

Pasākumi pilsētā
21. septembrī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
22. septembrī pulksten 19 – Viktora Kozlitina (baritons, ģitāra) koncerts.
Biļešu cena – 3–5 € (Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē).
23. septembrī pulksten 10 – Rudens gadatirgus (Hercoga Jēkaba laukumā).
23. septembrī pulksten 10 – brauciens ar kuģi «Jūrmala» maršrutā
Jelgava–Majori–Jelgava. Pieteikšanās pa tālruni 29578329. Dalības maksa –
20 €, bērniem līdz 6 gadu vecumam – bez maksas (sākums no piestātnes
pie gājēju tilta «Mītava»).
23. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rudentiņš – bagāts vīrs».
Miķeļdienas tradīcijas un svinēšana. Paredzēta telpu rotājuma veidošana
– no siena darināts dekoratīvs groziņš. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
23. septembrī pulksten 17.30 – «Zemgales vācelītes» atvēršanas svētki.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē).
23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie»
– stāsti par pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras
namā «Rota»).
24. septembrī pulksten 12 – «Teātris un es» piedāvā izrādi bērniem «Kā
kļūt par varoni?». Biļešu cena – 3 € (Jelgavas kultūras namā).
26. septembrī pulksten 20 – teātra sporta improvakars kopā ar improvizatoru apvienību «Ārprāts» (Rīga). Ieejas maksa – 5 € (Jelgavas Studentu teātrī).
28. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Palau – tropiskā
paradīze». Alīna Andrušaite (www.sapnumedniece.lv) dalīsies iespaidos par
ceļojumu uz Mikronēzijas salu valsti Palau. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
29. septembrī no pulksten 14 līdz 18 – iespēja apmeklēt Jelgavas mazos
muzejus. Ekskursija ar autobusu – pulksten 13.45 no Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa, pieteikšanās pa tālruni 63005447 (vietu skaits ierobežots).
29. septembrī – Zinātnieku nakts. Vairāk informācijas: www.zrkac.lv.
Ieeja – bez maksas (ZRKAC).
30. septembrī pulksten 10 – brauciens ar kuģi «Jūrmala» maršrutā Jelgava–Majori–Rīga. Pieteikšanās pa tālruni 29578329. Dalības maksa maršrutā
Jelgava–Majori – 10 €, maršrutā Jelgava–Rīga – 15 €, bērniem līdz sešu gadu
vecumam – bez maksas (sākums no piestātnes pie gājēju tilta «Mītava»).
30. septembrī pulksten 11 – pārgājiens «Ozolnieku dārgumus meklējot». Pārgājiens pa meža takām gar Misu un Iecavu, vēsturiski nostāsti par
Ozolniekiem. Tikšanās pulksten 11 – Ozolnieku dzelzceļa stacijā, pulksten
11.20 – pie Ozolnieku tautas nama. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalība – bez maksas.
30. septembrī pulksten 18 – JPPI «Kultūra» sezonas atklāšanas koncerts.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas kultūras namā).
7. oktobrī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Karavīru ceļš – Ziemassvētku kaujām 100». Atzīmējot Ziemassvētku kauju simtgadi, varēs doties
pa karavīru takām, apmeklēt Ziemassvētku kauju muzeju un cīņu vietas
Ložmetējkalna apkārtnē. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
12. oktobrī pulksten 18 – otrais seminārs lekciju ciklā par latviešu tradicionālo tautas tērpu «Tradicionālais tautastērps Zemgalē». Apģērba attīstība
Zemgalē no 19. gadsimta sākuma līdz tā beigām – pāreja no tradicionālā uz
eiropeisko pilsētas modes apģērbu. Lektore – LU Latvijas vēstures institūta
Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. oktobrī pulksten 16 – ekskursija ar autobusu «Grāmatu ceļš Jelgavā».
Vispasaules drukas dienā aicinām izzināt grāmatu izdošanas tradīcijas Jelgavā. Viesošanās «Jelgavas tipogrāfijā», lai iepazītos ar mūsdienu poligrāfiju.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
26. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Brīnumzeme Etiopija». Stāsts par dzīvi Etiopijā – cilvēkiem, ikdienu un darbu šajā Austrumāfrikas valstī. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
Līdz 8. oktobrim – Ģederta Eliasa balvas par lauku tēmas atspoguļojumu
Latvijas glezniecībā pretendentu darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – lietuviešu mākslas zinātnieces Ģederta Eliasa dzīvesbiedres Halinas Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – latviešu scenogrāfa Arvīda Spertāla 120. jubilejai veltītā konkursa «Aiz teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
Līdz 20. oktobrim – Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde «Zaļais logs»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 31. oktobrim – Bruno Strautiņa mākslas darbu izstāde «Tornis 25»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu mākslā» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. novembrim – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas
simtgadei». Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Atzīmējot Pasaules tūrisma dienu, piektdien, 29.
septembrī, no pulksten
14 līdz 18 interesenti aicināti piedalīties muzeju
pēcpusdienā, apmeklējot
Ūdensvada, Osteoloģijas un
Ugunsdzēsības, kā arī slimnīcas «Ģintermuiža» garīgās
veselības aprūpes vēstures
muzeju. Ekspozīcijas varēs
iepazīt gan individuāli, gan
piesakoties ekskursijai ar
autobusu gida pavadībā,
informē Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra pārstāve
Sandra Grigorjeva.
«Šoreiz aicinām apmeklēt pilsētas
mazāk zināmos muzejus, kas apskatei
pieejami retāk,» norāda S.Grigorjeva.
Muzeju pēcpusdienas dalībnieki varēs
iepazīt ūdensvada torni, kas kopš

2004. gada vairs netiek izmantots, bet
tā telpas Ūdensvada ielā 4 ir atvēlētas
Ūdensvada muzejam. Tur speciālista
vadībā varēs izzināt Jelgavas ūdensapgādes vēsturi, apskatīt vēsturiskos
cauruļvadus, mērītājus un laboratorijas iekārtas.
Savukārt Osteoloģijas muzejā, kas
atrodas LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Helmaņa ielā 8, varēs apskatīt
Latvijā plašāko dzīvnieku skeletu
kolekciju – vairāk nekā 100 eksponātu, tostarp gan Latvijā sastopamos
zīdītājus, gan eksotiskus dzīvniekus.
«Ugunsdzēsības muzeja ekspozīcijā,
kas ierīkota vienā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžām,
varēs aplūkot dažādus eksponātus no
ugunsdzēsēju ikdienas – no seniem diplomiem līdz pat ugunsdzēsēju automašīnai. Tur eksponēti arī agrāk lietotie
darba priekšmeti – četrrocīgs rokas
sūknis, motorsūknis, cirvji, ķiveres,
gaismekļi un rācijas,» stāsta S.Grigorjeva. Muzejs atrodas Dobeles ielā 16.

Bet slimnīcas «Ģintermuiža» garīgās
veselības aprūpes vēstures muzejs
Filozofu ielā 69 atspoguļo ne tikai
psihiatriskās slimnīcas vēsturi, bet arī
senu ārstniecības metožu atribūtiku,
paštaisītus sadzīves priekšmetus un
pacientu zīmējumus.
«Tā kā šajos muzejos ir svarīgs zinoša
gida stāstījums, muzeju apskate būs
organizēta noteiktos laikos – pulksten
14, 15, 16 un 17,» papildina Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra pārstāve.
Ieeja mazajos muzejos šajā dienā būs
bez maksas. Tāpat interesenti aicināti
pievienoties ekskursijai ar autobusu
gida pavadībā, kas aptvers visu četru
muzeju apmeklējumu. Ekskursija
pulksten 13.45 sāksies no Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa,
un tās aptuvenais ilgums ir četras
stundas. Vietu skaits ir ierobežots,
tādēļ interesenti aicināti pieteikties pa
tālruni 63005447. Dalības maksa – 5
eiro pieaugušajiem, 4 eiro skolēniem,
studentiem, pensionāriem.

Atklās šā gada «Zemgales vācelīti»
 Jana Bahmane

kuru dzeja publicēta arī iepriekšējās
grāmatās, taču šogad autoru pulku
Šajā nedēļas nogalē, 23.
papildina divas jaunas dzejnieces
septembrī, pulksten 17.30
– Ligija Kovaļevska un Ieva RomašJelgavas kultūras nama
ko,» stāsta Jelgavas Latviešu biedrīMazajā zālē notiks 11.
bas dzejas kluba «Pieskāriens» vadīdzejas krājuma «Zemgales
tājs Jānis Zariņš. Viņš papildina, ka
vācelīte 2017» atklāšanas
dzejnieku vecuma amplitūda ir plaša
svētki. Jaunajā vācelītē
– no skolas vecuma jauniešiem līdz
apkopots 41 autora darbs,
senioriem. Jaunākā dzejniece, kuras
vienojot dzejniekus ne
darbi «Zemgales vācelītē» publicēti
vien no Zemgales, bet arī
arī iepriekš, ir Petra Agnija Lasmacitām Latvijas vietām. Grāne. Jāpiebilst, ka dzejas grāmatā
matas atklāšanas pasākuiekļautie autori ir no Jelgavas un
mā var piedalīties ikviens,
novada, Bauskas, Dobeles, Rīgas un
ieeja – bez maksas.
citām Latvijas vietām.
«Mēs neierobežojam autorus
«11. «Zemgales vācelītē» galve- tēmas izvēlē, līdz ar to dzeja ir
nokārt iekļauti to dzejnieku darbi, ļoti daudzveidīga – par mīlestību,

savstarpējām attiecībām, dabu.
Iespējams, nākamais gads varētu
būt izņēmums, jo tas būs Latvijas
valsts simtgades gads, tādēļ šim
notikumam varbūt veltīsim arī dzejas krājumu,» skaidro dzejas kluba
vadītājs.
«Zemgales vācelītes» atklāšanas
pasākums tradicionāli būs kā atskaites punkts katram tās autoram.
Pasākumā muzicēs Ingūna Lipska
un I.Romaško, kuru dzeja arī publicēta šajā vācelītē. Tāpat grāmatas
atklāšanas svētkos uzstāsies Dzintra Delpere, Miks Galvanovskis un
Gatis Mūrnieks.
Dzejas krājums izdots 600 eksemplāros, un grāmatu varēs iegādāties
atklāšanas pasākumā.

Sestdien Hercoga Jēkaba laukumā – Rudens gadatirgus
 Jana Bahmane

kumiem, Rudens gadatirgus tradīcija Jelgavā ir diezgan sena – tas
Sestdien, 23. septembrī,
ir vasaras ražīgo darbu noslēgums.
no pulksten 10 līdz 15
Hercoga Jēkaba laukumā varēs iegāHercoga Jēkaba laukumā
dāties pašu audzētas un pašu rokām
notiks Rudens gadatirgus
darinātas veltes: rudens augļus un
– vienuviet varēs apskatīt,
dārzeņus, konservējumus, žāvējunobaudīt un iegādāties
mus, traukus, apģērbu – visu, kas
piemājas dārziņos, zemnepieciešams, gatavojoties garajiem
nieku saimniecībās un
rudens un ziemas vakariem,» stāsmežā izaugušas rudens
ta pašvaldības iestādes «Kultūra»
veltes, kā arī mājražotāju
kultūras darba speciāliste Santa
un amatnieku darinājuSīle. Savas veltes un izstrādājumus
mus. Bet tirgošanos papiedāvās mazdārziņu saimnieki,
pildinās pašmāju kolekmājražotāji, amatnieki, individuālie
tīvu un māsu Legzdiņu
komersanti un citi dalībnieki.
koncerts.
Palepoties ar savām veltēm aicināti
mazdārziņu īpašnieki, piedaloties
«Kaut arī ar nelieliem pārtrau- konkursā «Mana dārza ķeizars».

«Ikviens uz tirdziņu aicināts ņemt
līdzi savā dārzā izaudzētu ievērības
cienīgu augu, piemēram, lielāko ķirbi
vai neierastā formā izaugušu burkānu, kartupeli vai kādu citu dārzeni,»
aicina S.Sīle. Konkursam iepriekš
nav jāpiesakās, taču neparastās
veltes pie skatuves kultūras nama
priekšā jelgavnieki aicināti atnest
līdz pulksten 12. Jāpiebilst, ka interesantāko un pārsteidzošāko rudens
velšu īpašnieki saņems balvas.
Tāpat Hercoga Jēkaba laukumā
gadatirgus laikā būs koncerts. No
pulksten 10 uzstāsies deju kolektīvi
«Rota», «Jaunība», «Lielupe», «Diždancis», «Ritums», muzicēs bērnu
vokālais ansamblis «Rotiņa» un
māsas Legzdiņas.

