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Renovē divas mājas; astoņas
vēl gaida apstiprinājumu
Foto: Ivars Veiliņš

 Anastasija Miteniece

Izmantojot «Altum» valsts energoefektivitātes programmas atbalstu un piesaistot ES finansējumu, pilsētā
jau atjaunota māja Vīgriežu ielā, savukārt pašlaik tiek
renovētas vēl divas mājas. «Šobrīd Lāčplēša ielā 23 tiek
veikti kapitālie būvdarbi, bet ēka Lāčplēša ielā 21 jau ir
finiša taisnē – tur notiek fasādes apdares darbi,» stāsta
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» tehniskais
direktors Oļegs Kukuts, papildinot, ka būvdarbus abos
Lāčplēša ielas namos paredzēts pabeigt līdz ziemai.
Pērn oktobrī Jelgavā jau izmantota iespēja iesaistīties valsts
atbalstītajā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā,
un rezultātā šā gada maijā pilsētā
atjaunots daudzdzīvokļu nams
Vīgriežu ielā 30. Savukārt šovasar sākās daudzdzīvokļu mājas
Lāčplēša ielā 21 un 23 būvdarbi.
Projekta gaitā ēkām tiek siltinātas
sienas, augšstāvi un pagrabs, daļēji nomainīts jumta segums, logi un
ārdurvis, izbūvēti jauni inženiertīkli, pārbūvēta apkures sistēma,
ierīkojot divcauruļu sistēmu ar
individuālu siltuma patēriņa uzskaites iespēju katram dzīvoklim,
kā arī uzlabota ventilācija. Tāpat
paredzēts kosmētiskais remonts
koplietošanas telpās.
«Mūsu mājā ir 22 dzīvokļi,
un par atjaunošanu iestājās 17
dzīvokļu īpašnieki. Tos mājas
iedzīvotājus, kuri vēl šaubījās par
atjaunošanas darbu nepieciešamību, pārliecināt nebija grūti,
jo varējām apjaust ieguvumus,
salīdzinot savus un 2012. gadā

renovētās kaimiņmājas Lāčplēša
ielā 19a rēķinus. Ja mēs par
siltumu mēnesī maksājam ap
100 eiro, tad mūsu kaimiņi pēc
renovācijas – vidēji 20–30 eiro,»
stāsta Lāčplēša ielas 21 dzīvokļu
īpašnieku kontaktpersona jeb
mājas vecākais Mārtiņš Vadzis,
norādot, ka papildus dārgai siltumapgādei māju piemeklēja arī
dažādas likstas, kas radušās laika
ietekmē, piemēram, daļēji nodrupusi mājas fasāde, problēmas
ar jumta segumu, nevienmērīgs
ūdens spiediens.
«Lāčplēša ielas mājas ekspluatācijā nodotas 1977. gadā, un 40
gadu laikā, protams, saskārāmies
ar nolietojuma pazīmēm. Vairākās
vietās bija caurs jumts, problēmas
ar kanalizāciju un ūdensapgādi,
jo vietām caurules bija aizaugušas, vietām – sarūsējušas un
sadrupušas. Īpaši ziemas mēnešos
iedzīvotājiem nācās piedzīvot
siltumapgādes traucējumus – līdz
ar sliktu karstā ūdens cirkulāciju
augšstāvu dzīvokļos vidējā gaisa

temperatūra bija vien 18 grādi,
kamēr pārējiem – 22–24 grādi,»
stāsta Lāčplēša ielas 23 dzīvokļu
īpašnieku kontaktpersona Daina
Kļaviņa. Viņa uzsver: dzīvokļu
īpašnieki vairākkārt rēķināja, kā
varētu secīgi atrisināt samilzušās
problēmas, bet tāmes bijušas
kosmiskas. Uzzinot par iespēju
iesaistīties valsts programmā ar
ES atbalstu, par to nobalsoja 86
procenti dzīvokļu īpašnieku.
Kopējās izmaksas vienas mājas
atjaunošanai ir ap 250 000 eiro.
Jāpiebilst, ka, iesaistoties
valsts dzīvojamo namu energoefektivitātes paaugstināšanas
atbalsta programmā, pusi no
attiecināmajām izmaksām, kas
paredzētas energoefektivitātes
uzlabošanai, sedz ES nodrošinātais finansējums, bet otra puse
jāsedz dzīvokļu īpašniekiem,
ņemot aizņēmumu bankā. «Šim
projektam ir divi papildu ieguvumi – pirmkārt, visi darbi tiek
veikti vienlaikus, otrkārt, veicot
ēkas kompleksu atjaunošanu,
dzīvokļu īpašniekiem ir vieglāk
iegūt aizdevumu,» tā O.Kukuts.
«Altum» Energoefektivitātes
departamenta vadītājs Ingus
Salmiņš norāda, ka Jelgava ir
gana pieredzējusi ēku atjaunošanā un tas ir jūtams «Altum»
iesniegto projektu kvalitātē un
darba procesā. To apliecina arī
iesniegto projektu skaits. Šobrīd
pēdējo izskatīšanu un apstiprinājumu Jelgavā gaida astoņas SIA

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

«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» pārvaldītās mājas, bet
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās
sabiedrības «Kronvalda» pārvaldītajā namā Kronvalda ielā 3
šonedēļ sāksies būvdarbi. «Aicinu
jelgavniekus aktīvi izmantot «Altum» programmas priekšrocības,
jo iedzīvotāju aktivitāte visā Latvijā pieaug, savukārt grantiem
paredzētais finansējums māju
atjaunošanai ir ierobežots,» uzsver I.Salmiņš.
Jāpiebilst, ka pēc mājas siltināšanas ne vien samazinās
siltumenerģijas patēriņš un rēķini par apkuri, bet arī uzlabojas
mikroklimats telpās. «Pēc šā brīža
aplēsēm, siltumenerģijas patēriņš
atjaunotajos namos samazinās par
vismaz 50 procentiem,» norāda
O.Kukuts.
Lai iesaistītos projektā, vairākumam dzīvokļu īpašnieku par
to jānobalso. Vēlāk kopā ar mājas
pārvaldnieku tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija, kas jāsaskaņo ar «Altum». Ja projektam
dota zaļā gaisma, tiek meklēts
finansētājs jeb banka, bet vēlāk
jārīko iepirkums būvdarbiem un
rezultāts jāsaskaņo ar «Altum»
un dzīvokļu īpašniekiem. Ja pusēm nav iebildumu, būvdarbi var
sākties.
ES siltināšanas programma
būs pieejama līdz 2020. gadam,
un Latvijā paredzētais atbalsts ir
166 miljoni eiro. Tiek lēsts, ka tas
pietiks apmēram 1030 mājām.
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birojs@info.jelgava.lv

VID izglītos par IIN
 Anastasija Miteniece

Oktobrī pilsētā atsāksies
Jelgavas pašvaldības
un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) rīkotie
bezmaksas semināri par
aktuālām tēmām.
2. oktobrī no pulksten 10 līdz
12 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā VID speciālisti
interesentus izglītos par tēmu
«Viss par iedzīvotāju ienākuma
nodokli (IIN) fiziskām personām

un mazajiem uzņēmējiem».
Seminārā VID pārstāvji detalizēti stāstīs par IIN – tiks skaidroti
jautājumi par elektroniskajām
algas nodokļu grāmatiņām, aprēķiniem par IIN no algas un no
ienākumiem par īpašumu. Tāpat
speciālisti atbildēs uz citiem ar
šo nodokli un nodokļu sistēmu
kopumā saistītiem jautājumiem.
Dalība seminārā – bez maksas.
Pieteikties tam un saņemt papildu
informāciju iespējams pa tālruni
63012155, 63082169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Jautājums par «Ģintermuižas»
reorganizāciju vairs nav aktuāls»
 Jānis Kovaļevskis

Kopš 31. maija VSIA
«Slimnīca «Ģintermuiža»» valdes locekļa
amata pienākumus
pilda Artūrs Bērziņš.
Viņš līdz šim strādājis
gan nacionālā rehabilitācijas centra «Vaivari», gan Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas
valdes locekļa amatā
un ir apņēmības pilns
startēt Veselības ministrijas izsludinātajā
konkursā uz «Ģintermuižas» valdes locekļa amatu, lai turpinātu
iesākto darbu Jelgavā.
«Slimnīcai «Ģintermuiža» ir
nozīmīga loma valsts veselības
aprūpes sistēmā kā monoprofila slimnīcai, kas specializējas
psihiatrijas un narkoloģijas
jomā. Šobrīd strādājam, lai
paplašinātu sniegto pakalpojumu loku, īpašu uzsvaru liekot
uz ambulatoro pakalpojumu
klāsta dažādošanu un ilgstošajiem sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem sadarbībā ar
Labklājības ministriju,» tā A.
Bērziņš, uzsverot, ka jautājums
par slimnīcas reorganizāciju
vairs nav aktuāls.
Kāds šobrīd ir jūsu statuss
slimnīcā «Ģintermuiža»,
ņemot vērā, ka Veselības
ministrija kā kapitāldaļu
turētāja ir izsludinājusi
konkursu uz slimnīcas valdes locekļa amatu?
Esmu iecelts amatā, līdz noslēgsies konkurss uz «Ģintermuižas» valdes locekļa amatu.
Trīs mēnešu laikā, kopš slimnīcas vadību pārņēmu no ilggadējā tās vadītāja Ulda Čāčus,
esmu iepazinies ar situāciju
slimnīcā, un man ir redzējums
par tās attīstību, tādēļ labprāt
turpinātu šo darbu. Līdz šim
piecus gadus esmu vadījis nacionālo rehabilitācijas centru
«Vaivari», bet divus gadus biju
viens no valdes locekļiem Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, kas ir viena no
lielākajām veselības aprūpes
iestādēm valstī. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte
lielā mērā izriet no labas un
mūsdienām atbilstošas veselības iestāžu pārvaldības, un tieši
šajā jomā redzu daudz iespēju,
kā uzlabot «Ģintermuižas»
darbu, sākot ar precīzu katras
struktūrvienības pienākumu un
atbildības robežu noteikšanu un
beidzot ar saimnieciskiem jautājumiem, kuri būtiski ietekmē
slimnīcas ikdienu.
Kā raksturojat šā brīža
situāciju slimnīcā «Ģintermuiža»?
Kopumā situācija ir vērtējama kā laba. Pēdējos gados
veikti nozīmīgi ieguldījumi
infrastruktūras attīstībā, ir
sakārtoti vairāki slimnīcas
korpusi, ar nepieciešamo inventāru un medicīniskajām
iekārtām aprīkotas nodaļas.
Pozitīvi, ka valsts ir pārņēmusi
arī ilgtermiņa saistības par
šiem ieguldījumiem un tās vairs
negulstas uz slimnīcas budžetu.
Ar Veselības ministriju esmu
panācis vienošanos, ka papildu
līdzekļi tiks piešķirti slimnīcas

«Ne mazāk svarīgs uzdevums ir mainīt slimnīcas «Ģintermuiža» tēlu sabiedrības acīs, lai neveicinātu stereotipus. Sāksim ar
tādu šķietamu sīkumu kā autobusu pieturvietas nosaukums. Mūsu priekšlikums ir atteikties no nosaukuma «Psihoneiro
loģiskā slimnīca» – kādēļ gan šī pieturvieta nevarētu saukties vienkārši «Ģintermuiža»?» spriež VSIA «Slimnīca «ĢinterFoto: Ivars Veiliņš
muiža»» valdes locekļa amata pienākumu izpildītājs Artūrs Bērziņš.
Uzņemšanas nodaļas dežūru
nodrošinājumam, jo līdz šim
dežūrārstiem tika maksāts no
iekšējiem resursiem. Šobrīd viss
liecina, ka 2018. finanšu gads,
tāpat kā 2017., tiks noslēgts ar
peļņu, kas veselības aprūpes
iestādēs nav ierasta situācija.
Turpmāk gan daudz lielāka
uzmanība jāpievērš piedāvāto
pakalpojumu klāsta paplašināšanai, jo pacientu, kuri tiek
ārstēti stacionārā, skaits katru
gadu samazinās. Tam ir objektīvi iemesli,
jo arī iedzīvotāju skaits valstī sarūk, un
īpaši izteikti
tas ir tādām
monoprofila
slimnīcām kā
«Ģintermuiža». Arī kopējās veselības
aprūpes tendences vērstas
uz to, lai pēc
iespējas vairāk
pacientu ārstētos ambulatori, tādā veidā
mēs varam
nodrošināt ilgtermiņa saikni
ar pacientu un
rūpīgāk sekot
līdzi viņa veselības stāvoklim. Ārstēšana
stacionārā vairāk piemērota
dažādu veselības stāvokļa sa
asinājumu novēršanai.

apsaimniekošanu, daļēji arī
veļas mazgāšanu un citas saimnieciskās funkcijas. Mums nav
izdevīgi tās nodot ārpakalpojumā, jo veselības aprūpes iestādes nav PVN maksātājas, līdz
ar to jebkurš pakalpojums, kuru
vēlētos iepirkt kā ārpakalpojumu, kļūtu par 21 procentu dārgāks. Apsvērt iespēju piesaistīt
ārpakalpojumu ir izdevīgi tikai
tajā gadījumā, ja nepieciešams
veikt būtiskas investīcijas, lai šo
pakalpojumu
nodrošinātu,
bet «Ģintermuižas» situācijā šīs investīcijas daļēji
jau ir veiktas.
Piemēram,
mums ir moderns virtuves
bloks, taču vēl
jādomā, kā sakārtot telpu
uzkopšanas
funkciju, jo jāiegādājas jauns
tehniskais aprīkojums.
Slimnīcai «Ģint er
muiža» ir savas tradīcijas
un vēsture,
tādēļ arī jaunie speciālisti vēlas šeit
strādāt, līdz ar
to mums nav
būtisku problēmu ar ārstu
nodrošinājumu, tostarp bērnu
psihiatrijas jomā. Bet vairākās
slimnīcās šo speciālistu trūkst.
Nozīmīga loma ir arī tam, ka
Jelgava ir samērā liela pilsēta,
tuvu Rīgai, un jaunie speciālisti
labprāt apsver iespēju stažēties
un strādāt Jelgavā. Arī pats ikdienā uz darbu braucu no Rīgas.
Daudz sarežģītāka situācija ir ar
medicīnas māsām, kuru trūkst
gan mūsu, gan citās ārstniecības
iestādēs. Lai piesaistītu jaunāko
medicīnisko personālu, piedāvā-

«Janvārī sāksim sniegt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pusaudžiem ar atkarību
problēmām – tā ir
Labklājības ministrijas
finansēta programma.
Jaunieši slimnīcā ne
tikai izies rehabilitācijas kursu, bet arī turpinās mācības, tādēļ ar
pašvaldības Izglītības
pārvaldi sāksim sarunas par to, kā šiem
jauniešiem nodrošināt
apmācību procesu.»

Cik šobrīd slimnīcā ir
strādājošo, un kāds ir nodrošinājums ar speciālistiem?
Slimnīcā šobrīd ir 495 darbinieki. Izvērtējot slimnīcas
funkcijas, darbinieku skaits ir
optimāls, jo paši nodrošinām
arī visas ārstniecības procesa
blakus funkcijas – pacientu
ēdināšanu, ēku un teritorijas

jam prakses iespējas, tomēr tas
situāciju risina tikai daļēji. Vēl
sarežģītāk būs nākamgad, kad
mediķi vairs nevarēs strādāt tā
saukto pagarināto darba laiku.

– tas mainītu apkārtējo vidi un šī
pilsētas mikrorajona pievilcību.
Vēlamies, lai līdz slimnīcai ērti
var nokļūt gan kājāmgājēji, gan
velobraucēji.

Kas ir būtiskākie darbi,
ko vēlaties paveikt tuvāko
gadu laikā, ja konkursa komisija jūs apstiprinās valdes
locekļa amatā?
Veselības aprūpes jomā šobrīd svarīgākie ir divi aspekti: pakalpojumu pieejamība
un kvalitāte. Mūsu gadījumā
par pakalpojumu pieejamības
problēmām īsti nevaram runāt, tādēļ uzsvaru vēlamies
likt uz pakalpojumu kvalitāti.
Mainoties apkārtējo cilvēku
uztverei, arvien vairāk mūsu
pacientu nonāk sabiedrībā, un
mūsu pienākums ir nodrošināt
kvalitatīvu ambulatoro aprūpi,
lai viņi pēc iespējas labāk varētu
iekļauties ikdienas dzīvē.
Strādājam arī pie tā, lai paplašinātu piedāvāto pakalpojumu
klāstu. Jau janvārī uzsāksim
sniegt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pusaudžiem ar
atkarību problēmām – tā ir Labklājības ministrijas finansēta
programma, kuras laikā palīdzēsim jauniešiem atgriezties
normālā dzīves ritmā. Jaunieši
slimnīcā ne tikai izies rehabilitācijas kursu, bet arī turpinās
mācības, tādēļ jau tuvākajā
laikā ar pašvaldības Izglītības
pārvaldi sāksim sarunas par to,
kā šiem jauniešiem nodrošināt
apmācību procesu.
Ne mazāk svarīgs uzdevums
ir mainīt slimnīcas tēlu sabiedrības acīs, lai neveicinātu
stereotipus. Sāksim ar tādu
šķietamu sīkumu kā autobusu
pieturvietas nosaukums. Mūsu
priekšlikums ir atteikties no
nosaukuma «Psihoneiroloģiskā slimnīca» – kādēļ gan šī
pieturvieta nevarētu saukties
vienkārši «Ģintermuiža»? Pie
pašvaldības esam vērsušies arī
ar aicinājumu sakārtot infrastruktūru slimnīcas apkārtnē

Pusaudži ar atkarību
problēmām ir viena no sarežģītākajām pacientu grupām – reti kurš brīvprātīgi
ir gatavs iziet ārstēšanās
kursu.
Neesmu mediķis, tādēļ atturēšos runāt par diagnozēm, tomēr
skaidrs, ka mums ir jādomā, kā
pielāgot telpas, lai nepieciešamības gadījumā varētu realizēt
arī piespiedu ārstēšanas kursu.
Šobrīd slimnīca ir atvērta tipa
ārstniecības iestāde, un nevienu ar
varu šeit noturēt nevaram. Jāņem
vērā arī tas, ka lielākā daļa no šiem
pusaudžiem pie mums nonāk par
vēlu. Pārsvarā gadījumu tās ir
jau smagas situācijas, kad ir gan
atkarību problēmas, gan psihiskie
traucējumi. Atbilstoši likumdošanai lēmumu par piespiedu ārstēšanu pieņem bāriņtiesas, un mūsu
mediķu pieredze liecina, ka bieži
vien tas tiek pieņemts novēloti, kā
galējais risinājums.
Kāda ir pacientu skaita
dinamika? Vai ir kādas izmaiņas saistībā ar Straupes
Narkoloģiskās slimnīcas
slēgšanu?
Kā jau minēju, stacionāro
pacientu skaits samazinās. Pēc
pēdējā gada datiem, samazinājums ir seši procenti, lai gan
no slimnīcas 350 gultasvietām
vidēji gadā joprojām tiek noslogoti 86 procenti, kas ir labs rādītājs. Arī reģionālajās slimnīcās
par labu noslogojumu tiek uzskatīts, ja šis rādītājs ir virs 85
procentiem. Savukārt Straupes
slimnīcas reorganizācija mūs
īpaši neietekmē, jo Vidzemes
reģionu apkalpo Strenču Psihoneiroloģiskā slimnīca. Mūsu
uzdevums ir uzlabot un paplašināt ambulatoro pakalpojumu
klāstu un šādā veidā palielināt
apkalpoto pacientu skaitu.

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt, raksturo
Latvijas sabiedrības
vidusslāni?
Viesturs, uzņēmējs:
– Par piederību kādam
slānim var
spriest pēc
tā, ko cilvēks
var atļauties. Ja es varu uzturēt
ģimeni, iegādāties mājokli un
automašīnu bez kredīta, vismaz
vienu divas reizes gadā atpūsties,
ja pēc rēķinu nomaksas man paliek līdzekļi, ko varu uzkrāt, – lūk,
tas ir vidusslānis.
Mikus, klientu konsultants:
– Es esmu
apmierināts
šīs kategorijas pārstāvis
un uzskatu, ka vidusslānis ir
tad, kad cilvēks var dzīvot, nevis
izdzīvot. Ja zemākajam slānim
mēneša ienākumi knapi nodrošina pamatvajadzības – ēdienu
un rēķinu nomaksu –, vidusslāņa
pārstāvjiem ir arī brīvie līdzekļi.
Domāju, ka naudas izteiksmē
vidusslāņa cilvēkam jāpelna ap
1000 eiro mēnesī.
Daiga, strādā medicīnas
jomā:
– Pamata piederības pazīme pie kāda
no slāņiem ir
ienākumi. Vidusslāņa pārstāvim
jāpelna vismaz pusotrs tūkstotis
eiro mēnesī. Pārējie kritēriji ir ļoti
pretrunīgi – mājokli un automašīnu kredītā šobrīd ņem visi,
ceļot arī iespējams par dažādām
izmaksām. Viens no veidiem, kā,
iespējams, varētu kaut ko secināt,
ir pavērot iepirkšanās paradumus
– kādu preci cilvēks izvēlas, kādā
apjomā, kādā cenu kategorijā.
Rita, strādā
tirdzniecībā:
– Manuprāt, mūsu
sabiedrības
vidusslānis ir
cilvēki, kuru
ienākumi mēnesī ir ne mazāki par
500–700 eiro ar nosacījumu, ka
ģimenē ir vismaz divi strādājošie.
Šai kategorijai pieskaitu arī sevi.
Domāju, ka nav mazsvarīga arī
paša cilvēka piederības izjūta
kādam slānim, jo arī tā zināmā
mērā nosaka attieksmi pret sevi
un apkārtējiem.
Aina, grāmatvede:
– Jūtos kā
vidusslāņa
cilvēks un domāju, ka man
radniecīgi varētu būt aptuveni 50 procenti
iedzīvotāju. Šobrīd starp slāņiem
ir krasas atšķirības – zemāko pārstāvji saņem iztikas minimumu,
kas ir trīs reizes mazāks par vidējo
algu valstī, bet augstākajos slāņos
pelna desmitiem tūkstošus eiro.
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Gada laikā no Jelgavas izceļojuši
2237 cilvēki, ieceļojuši – 1970
 Ritma Gaidamoviča

Centrālā statistikas
pārvalde (CSP) izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju migrāciju, kurā var skatīt
datus par iedzīvotāju
pārvietošanos Latvijā
no 2000. līdz 2018.
gadam. Tie liecina, ka
pēdējo 18 gadu laikā
no Jelgavas uz dzīvi
citviet Latvijā pārcēlies 9341 iedzīvotājs,
uz ārzemēm – 9958,
bet mūsu pilsētu par
savu dzīvesvietu izvēlējušies 10 869 cilvēki
no citām vietām Latvijā un 355, kuri vēl
2000. gadā dzīvoja
ārzemēs.
Pēc CSP datiem, 2000. gadā
mūsu pilsētā bija reģistrēti
66 375 iedzīvotāji, bet 2018.
gada sākumā – 56 475. Pēdējā
gada laikā – no 2017. gada
sākuma līdz 2018. gada sākumam – no mūsu pilsētas uz
kādu citu vietu Latvijā dzīvot
pārcēlušies 1688 iedzīvotāji,
uz ārzemēm – 549, savukārt
uz pastāvīgu dzīvi Jelgavā apmeties 1741 cilvēks no citiem
Latvijas novadiem un pilsētām,
bet 229 pie mums ieradušies no
ārzemēm. Iedzīvotāju skaits pēdējā gada laikā Jelgavā sarucis
par 228 cilvēkiem, liecina CSP
informācija.
Interaktīvais rīks arī ļauj
secināt, ka pēdējo 18 gadu laikā
no Jelgavas, tāpat kā no citām
Latvijas vietām, visvairāk cilvēku pārcēlušies uz galvaspilsētu
– 3069 (pēdējā gada laikā – 479),
uz Ozolnieku pagastu – 604
iedzīvotāji (163), Cenu pagastu – 449 (94), Glūdas pagastu
– 371 (59) un Svētes pagastu

– 318 (59). Taču mūsu pilsētas
iedzīvotāji par savu dzīvesvietu
izvēlējušies, piemēram, arī citus Jelgavas novada pagastus,
Dobeli, Olaini, Daugavpili,
Ķekavas novadu, Ventspili, Liepāju, Salaspili, Ogri, Tukumu,
Valmieru.
Savukārt uz mūsu pilsētu
šajā periodā visvairāk iedzīvotāju pārcēlušies no Jelgavas
novada pagastiem – 2358, tostarp 364 pēdējā gada laikā,
mazāk nekā aizbraukušo uz
Rīgu ir tie iedzīvotāji, kuri no
galvaspilsētas pārcēlušies pie
mums – 2106, tostarp pēdējā
gada laikā – 465. Trešo vietu
ieņem Ozolnieku novads – 874
cilvēki (pēdējā gada laikā –
171). Visvairāk cilvēku mūsu
pilsētu dzīvošanai izvēlējušies
no Rīgas, Jaunsvirlaukas un
Cenu pagasta, bet pēdējā gada
laikā Jaunsvirlauku ir nomainījis Ozolnieku pagasts. Tāpat
uz dzīvi Jelgavā pārcēlušies
iedzīvotāji no citiem tuvāko
novadu pagastiem, Liepājas,
Daugavpils, Tukuma, Jūrmalas, Saldus, Ventspils, Jēkabpils, Bauskas un citām vietām.
Jāpiebilst, ka dati interaktīvajā Latvijas kartē skatāmi pa
statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām.
Kartē var izvēlēties migrācijas
plūsmas virzienu (aizbrauca,
atbrauca), mainīt laika periodu
(2000.–2018., 2011.–2018. un
2017.–2018. gads), izvēlēties top
5, 10 vai 30 teritorijas vai visas
teritorijas punktu diagrammu
kartes gadījumā, uz kurām aizbrauca izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā
teritorijā iedzīvotāji ieradās.
Rīks pieejams mājaslapā
https://migracija.csb.gov.lv. Tas
izveidots Eiropas Komisijas
atbalstītā granta projekta «Teritoriālās statistikas (galvenokārt
pilsētas) iegūšana» gaitā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Sniega ielā un Būriņu ceļā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota 23 koku ciršanas iecere Sniega
ielas piegulošajās teritorijās un 19 koku ciršanas iecere Būriņa ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz
Zemgaļu ielai, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta «Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes
upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās»
gaitā, kas paredz zaļās infrastruktūras izveidošanu Sniega ielas apkaimē, virszemes notekūdeņu
sistēmas sakārtošanu Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Svētes upes caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa tilta un novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa.
Publiskā apspriešana notiek no 20.09.2018. līdz 04.10.2018. (ieskaitot). Ar koku ciršanas ieceres
materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11,
Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes
vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@
dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas
rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) (reģ.Nr.90009222536)
izsludinājis atklātu konkursu uz JIC Jaunsardzes 4. novada nodaļas

jaunsargu instruktoru amatu

Bauskā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā,
Jelgavas novada Zaļeniekos un Ozolniekos (uz nenoteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
•organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai; • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās
un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām; • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu atbilstoši metodiskajiem norādījumiem; • veikt jaunsargu
vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu, kā arī
ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datubāzē «E-klase».
Prasības:
• atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta 5. un 6. daļā minētajām prasībām; •
augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu
pedagoģijā. Vēlama militārā izglītība – vismaz jaunākā instruktora kurss; • pieredze darbā valsts
pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads) un militārajā jomā, izpratne
par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un JIC vietu tajā; • pieredze darbā ar «MS Office» un citām
datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī; • B kategorijas autovadītāja apliecība; • vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas
celšanas pasākumos, kā arī labas plānošanas un organizēšanas prasmes un spēja strādāt komandā.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2018. gada 25. septembrim.
Ar detalizētu informāciju par visām jaunsargu instruktoru vakancēm var iepazīties
JIC mājaslapā http://www.jic.gov.lv/Papildriki/Vakances/JIC_vakances.aspx.
Tālruņi uzziņām – 25732091, 67335370, 67335351.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izbūvē publisko
stāvlaukumu
Foto: Ivars Veiliņš

 Anastasija Miteniece

Pie Jelgavas 5. vidusskolas top auto stāvlaukums – tur būs
publiski pieejamas
stāvvietas 45 automašīnām, informē
pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība»
vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa.
Jaunais stāvlaukums tiek
izbūvēts skolas teritorijā Aspazijas ielas pusē, taču pēc
būvdarbiem tas ar nožogojumu tiks nošķirts no skolas
ēkas. «Lēmums par publiska
stāvlaukuma izveidi pieņemts
vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt,

ar mērķi uzlabot satiksmes
drošību pie skolas rīta stundās,
kad tur ir intensīva satiksme, –
turpmāk vecāki varēs iebraukt
stāvlaukumā, lai pie skolas ērti
izlaistu bērnus, netraucējot satiksmi Aspazijas ielā. Otrkārt,
stāvlaukumu varēs izmantot
arī tuvējo daudzdzīvokļu namu
iedzīvotāji,» skaidro S.Liepiņa.
Būvdarbu gaitā esošais žogs
pie skolas Aspazijas ielas pusē
tiks demontēts un izbūvēts
jauns nožogojums tuvāk skolas
ēkai. Tāpat tiks pārcelti skolas
vārti, iebraucot teritorijā, izveidota jauna iebrauktuve, kā
arī nodrošināti papildu vārtiņi
gājējiem.
Paredzēts, ka jaunais stāvlaukums būs 1130 kvadrāt-

metrus plašs ar stāvvietām
45 automašīnām. Lietusūdens
novadīšanai tur tiks izmantots
moderns zaļais risinājums.
Proti, gar Aspazijas ielu izveidos ievalku, kura konstrukcijā
paredzēts nedrenējošs grunts
slānis un drenējoša materiāla
slānis. Šāda konstrukcija ļaus
izfiltrēt stāvlaukumā nonākušo ūdeni, lai nepieļautu tā tālāku nokļūšanu grunts slāņos.
Jāpiebilst, ka līdz 3. novembrim autovadītājiem jārēķinās
ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem Aspazijas ielas
posmā no Dobeles šosejas līdz
Asteru ielai.
Būvdarbus veic SIA «Kulk»,
bet būvuzraudzību nodrošina
SIA «Verstis».

Olimpiskā diena – 21. septembrī ZOC
 Ritma Gaidamoviča

21. septembrī 650 vietās Latvijā notiks tradicionālā Olimpiskā diena, šogad uzmanības
centrā izvirzot tenisu.
Olimpiskajā dienā iesaistīsies arī Jelgava,
pulksten 10 aicinot uz
kopīgu rītarosmi Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC), bet pēc tam
skolu jaunieši sacentīsies komandu stafetēs.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktora vietniece Maija Actiņa
stāsta, ka galvenā Olimpiskās
dienas norises vieta Jelgavā būs
ZOC, taču kopīga rītarosme un

citas aktivitātes notiks arī vairākās pilsētas izglītības iestādēs.
«Vingros Jelgavas tehnikumā,
Jelgavas 3. un 4. sākumskolā,
Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas
2. internātpamatskolā, bērnudārzā «Rotaļa», kur šīs iestādes
audzēkņiem piepulcēsies arī
«Zīļuka» un «Vārpiņas» bērni,»
stāsta M.Actiņa.
Olimpiskās dienas atklāšana ar
svinīgām uzrunām, Olimpiskās
dienas karoga pacelšanu un Latvijas Olimpiskās komitejas himnas
atskaņošanu ZOC paredzēta
pulksten 10. Bet pēc tam būs dalībnieku kopīga rīta vingrošana.
«Mājaslapā www.olimpiade.lv ir
ievietots video ar Olimpiskās dienas vingrojumu kombinācijām.
Ikviens dalībnieks to var noska-

tīties un jau mājās sagatavoties
rītarosmei,» stāsta M.Actiņa. Pēc
rītarosmes pasākums turpināsies
ar divām stafetēm Jelgavas skolu
komandām, kuras sacentīsies
10x60 metru pretstafetē un 4x100
metru apļu stafetē. «Ņemot vērā,
ka šogad Olimpiskās dienas devīze ir «Teniss vieno!», līdztekus
stafetēm notiks dažādas meistarklases ar tenisa elementiem,
kurās varēs piedalīties ikviens,
šo sporta veidu iepazīstot tuvāk,»
stāsta M.Actiņa.
Pasākuma organizatori cer
uz labvēlīgiem laikapstākļiem,
bet, ja tomēr līs, pasākums tiks
pārcelts uz ZOC zāli. Tiesa, tad
nenotiks iecerētās stafetes, taču to
vietā būs citas aktivitātes ar tenisa
elementiem.

Dalīto atkritumu savākšanas laukumā aiztur zagļus
 Anastasija Miteniece

Dalīto atkritumu savākšanas laukumā Paula
Lejiņa ielā 6 notikusi
zādzība un aizturētas
personas, kuras demolēja laukumu un zaga
dalītos atkritumus ar
mērķi tos nodot tālākai
realizācijai.
Kā norāda Valsts policijas
pārstāve Ieva Sietniece, saistībā
ar notikušo aizturēti četri likumpārkāpēji.
«Ar šādu problēmu dalīto atkritumu savākšanas laukumā
Paula Lejiņa ielā 6 saskaramies
jau ilgstoši. Proti, vakara stundās
teritorijā bieži vien mēģina iekļūt
nepiederošas personas – bija

reizes, kad konstatējām, ka pazudušas dažādas elektropreces vai
stikla pudeles, dažkārt laukums
tika izdemolēts,» stāsta SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis, papildinot:
augusta beigās laukuma teritorijā
atkārtoti pamanīti likumpārkāpēji. «Ir divas cilvēku kategorijas,
kas nelikumīgi iekļūst teritorijā.
Vieni ir jaunieši – aptuveni septiņi cilvēki vecumā no 14 līdz 20
gadiem –, kuri demolē atkritumu
savākšanas laukumu, bet otra
kompānija ir cilvēki ap gadiem
30. Viņi laukumu izmanto kā peļņas avotu – nozog elektropreces
vai pudeles, ko tālāk iespējams
nodot par maksu,» secina A.Jankovskis.
Augusta beigās atkal fiksēta
likumpārkāpēju iekļūšana te-

ritorijā. I.Sietniece norāda, ka
sākotnēji notikuma vietā ieradās
apsardze un Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija, personas
tika aizturētas un nogādātas
Valsts policijā. Kopumā aizturēti
četri cilvēki – trīs vīrieši un viena
sieviete. Aizturēšanas brīdī pie
viņiem atradās zagta manta, kas
atgūta un nodota atpakaļ atkritumu savākšanas laukumā.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess – tiek izmeklēti notikušā apstākļi, kā arī pārbaudīta personu saistība ar citiem
noziedzīgiem nodarījumiem.
Jāpiebilst, ka trīs no aizturētajām
personām jau iepriekš nonākušas
policijas redzeslokā par līdzīgiem
likumpārkāpumiem. Šobrīd tām
piemērots ar brīvības atņemšanu
nesaistīts drošības līdzeklis.

3

Īsi
 Atzīmējot Dzejas
dienas,
jau trešo
reizi mūsu
pilsētā notika dzejas
sacensības
jeb dzejas
slams, lai
noskaidrotu titula «Jelgavas dzejnieks 2018» ieguvēju. Pie tējas namiņa «Silva» Pasta salā uz improvizētās
skatuves sacentās 12 jaunie dzejnieki,
un sīvā cīņā, finālā no skatītājiem
saņemot augstāku atzīmi nekā konkurenti, par uzvarētāju kļuva Jelgavas
4. vidusskolas 11.a klases skolniece
Marta Kozļenoka. «Uz šādu iznākumu
necerēju. Slamā piedalījos, lai saprastu, vai arī citiem, izņemot mani, patīk
tas, ko esmu uzrakstījusi, – varbūt tas
mani mudinātu nopietnāk pievērsties
dzejas rakstīšanai. Izrādās, ka patīk,
un tas ir pats lielākais ieguvums,»
saka Marta, kura raksta brīžos, kad ir
sakāpinātas emocijas, savos dzejoļos
apspēlējot ikdienišķas situācijas. Par to
varēja pārliecināties arī viņas priekšnesumos: pirmais dzejolis bija par gurķi,
otrais – par pumpu uz pieres, bet
trešais – par kurpēm, kas noberzušas
kājas. Marta piebilst, ka viņas dzejolis
par dzintaru publicēts Jelgavas skolēnu dzejoļu krājumā «Daba». Jāuzsver,
ka Marta ir vienīgā jaunā dzejniece
dzejas slama vēsturē, kuras dzejoli
gan žūrija, gan skatītāji pirmajā kārtā
novērtēja ar pašu augstāko atzīmi –
10 ballēm. Uzvarētāja ieguva naudas
balvu 100 eiro.
 Vēl līdz 21. septembrim ikviens
var nobalsot, lai «airBaltic» lidmašīnai tiktu dots mūsu pilsētas vārds,
tādējādi veicinot Jelgavas atpazīstamību pasaulē. Latvijas lidsabiedrība
«airBaltic» vēlas nest Latvijas vārdu
pasaulē, dodot Latvijas pilsētu nosaukumus 14 jaunām lidmašīnām
«Airbus A220-300». Par to, kādu
pilsētu nosaukumi tiks izvēlēti, lemj
iedzīvotāji, un vēl līdz 21. septembrim
ikviens aicināts tiešsaistē balsot par
savu iemīļoto Latvijas pilsētu. Jelgava
nedēļu pēc balsojuma uzsākšanas
bija 16. vietā, un līdz šim konkursā
saņemti 53 000 balsojumi. Nobalsot
var mājaslapā lv100.airbaltic.com.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs»
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā
struktūrvienības «Krīzes centrs»
SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI) (2635 03).
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālā gadījuma intervenci un vadīšanu, sociālo problēmu risināšanu, resursu
apzināšanu un piesaistīšanu;
• sniegt klientam psihosociālu palīdzību
un atbalstu;
• veidot klientu personas un sociālās lietas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• nodrošināt radošu profesionālo lomu izmantošanu.
Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai
akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
kariatīvajā sociālajā darbā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un profesionālās darbības metožu
un paņēmienu pārzināšana;
• valsts valodas prasme C1 līmenī;
• atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma
72. panta piektās un sestās daļas prasībām;
• vēlama viena gada pieredze profesijā.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• algu 808 EUR (bruto);
• darba vietu Jelgavā, Zirgu ielā 47a;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks
izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās
un sestās daļas prasībām.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju
līdz 27.09.2018. sūtīt pa e-pastu aprupescentrs@
aprupescentrs.jelgava.lv ar norādi «Sociālais
darbinieks(-ce)». Tālrunis uzziņām – 63026313.
Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem
aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs»
(Jelgava, Zirgu iela 47a, LV-3001).
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Kādai jābūt
Jelgavai nākotnē?
Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 159. dzimšanas
dienā Jelgavā aizvadīts pilsētas jauniešu forums «Brīvība – izpratne,
piederība, attīstība», kurā vairāk nekā 150 Jelgavas jauniešu tika
aicināti runāt par brīvību vēsturē, šodien un rīt. Viena no foruma daļām bija veltīta Jelgavas nākotnes attīstības scenārijiem. Proti, «Ideju
boksā» jauniešiem, sadarbojoties ar pilsētas uzņēmējiem, bija jāspēj
argumentēt un piedāvāt konkrētus risinājumus tādiem scenārijiem
kā Jelgava – digitālā metropole; Jelgava – ģimenei draudzīga pilsēta;
Jelgava kā zaļā oāze; Jelgava – ražošanas, zinātnes un attīstības
pilsēta. Katru scenāriju aizstāvēja komanda, kurā darbojās viens
uzņēmējs un divi Jelgavas skolu debašu klubu dalībnieki. Pasākuma
organizators – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs – jau
iepriekš komandas dalībniekiem bija ieskicējis pieturpunktus, taču
pašu dalībnieku ziņā bija tas, kā viņi šo ideju aizstāvēs.
Digitālās metropoles scenārija pārstāvji tika aicināti aizdomāties
par modernākām izklaides iespējām Jelgavā, gudro tehnoloģiju
pielietojumu un to, kā piesaistīt vadošus speciālistus no dažādām
valstīm. Ģimenei draudzīgas pilsētas aizstāvji diskutēja par atbalstu ģimenēm Jelgavā – ko vēl darīt, lai pilsētas infrastruktūra būtu
ģimenēm draudzīgāka, kā veicināt veselīgu dzīvesveidu. Zaļās oāzes
scenārija aizstāvji bija aicināti diskutēt par pilsētas dabas teritorijām,
to, ko mēs ēdam, atkritumu pārstrādi, saskatīt vietas, kur Jelgavā
varētu izveidot veselības takas, bet komanda, kura pārstāvēja ideju
par Jelgavu kā ražošanas, zinātnes un attīstības pilsētu, – par to,
kā mūsu pilsētu padarīt par izgudrojumu centru, kas, viņuprāt, ir
preces ar augstu pievienoto vērtību, kā arī investīciju piesaisti.
Pēc «Ideju boksa» scenāriju prezentētāji atzina, ka veiksmīgākais
risinājums pilsētas attīstībai nākotnē būtu sabalansēt visus piedāvātos risinājumus, jo Jelgavā jābūt gan attīstītai ražošanai, gan zaļai
domāšanai, gan ģimenei draudzīgai videi.

Zaļā oāze
Komandā darbojās SIA «Zaļā zeme» vadītāja Inga Gūtmane,
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni
Roberts Fadejevs un Elīza Anna Vilava
«Zaļā dzīvošana ir mana pārliecība. Uzskatu, ka cilvēkiem ir jāēd,
jādzīvo veselīgi, un šajā ziņā lielas
cerības gribētu likt uz jauniešiem
– ka tieši viņi būs tie, kas vairāk
pievērsīsies zaļam un veselīgam
dzīvesveidam –, taču nākas secināt,
ka viss nav tik vienkārši. To apliecināja jauniešu jautājums, kāpēc jāēd
veselīgi, ja tas maksā dārgi,» saka I.
Gūtmane, pieļaujot, ka bērniem nav
izpratnes par to, ko varētu iegūt,
skolu programmās iekļaujot padziļinātu uztura mācību. Viņa spriež,
ka šobrīd skolēni zaļo dzīvesveidu
izprot kā bio produktus un atkritumu šķirošanu, un arī tas, protams,
ir labi. To apstiprina komandas jaunieši Roberts un Elīza Anna, sakot,
ka tie ir arī divi pamatnosacījumi,
kas tiek ievēroti viņu ģimenē, cenšoties dzīvot zaļāk, jo arī viņi šķiro
atkritumus un daudzus produktus
iegādājas pie mājražotājiem, ekoveikalos. «Manuprāt, pozitīvi, ka
cilvēki sāk saprast to, ka rada par
daudz atkritumu, un pievērš lielāku
uzmanību šķirošanai, lai no tiem
taptu jauni produkti,» saka Elīza
Anna, piebilstot, ka Jelgavā ir radīti
visi apstākļi, lai to darītu, un šobrīd
galvenais ir attieksme un vēlēšanās
rīkoties. Savukārt, runājot par veselīgu pārtiku, Elīza Anna norāda, ka
viņai joprojām nav skaidrs, kāpēc no
Polijas atvestais gurķis maksā lētāk,
nekā pie mums audzētais, un spriež,
ka tieši šis apstāklis cilvēkiem
traucē pievērsties veselīgai ēšanai,
jo mūsu ienākumu līmenis nav tik
liels, lai varētu visu atļauties.
Zaļās oāzes idejas atbalstītāji
atzīst, ka kopumā Jelgava ir zaļa
pilsēta – te ir daudz parku, ūdenskrātuves, palienes pļavas, pēdējos
gados pilsētā izveidoti arī vairāki
eko un mājražotāju veikaliņi –, taču
Roberts ir pārliecināts, ka varam
to padarīt vēl zaļāku un veselīgāku, iestādot kokus un izveidojot
parkus vietās, kuras šobrīd pilsētā

ir pamestas un aizaugušas, tāpat
esot jārosina daudzdzīvokļu māju
pagalmus padarīt zaļākus, nevis
būvēt tajos auto stāvlaukumus. Viņš
spriež, ka vairākos pilsētas parkos,
piemēram, Alunāna parkā, varētu
ierīkot gaisa trasi ar šķēršļiem,
kas mudinātu pievērsties aktīvam
dzīvesveidam. «Man ļoti patīk ideja
aiz kultūras nama ierīkot dizaina
dārzus, kuros var mazliet atpūsties
no ikdienas steigas. Manuprāt, tas
ir labs sākums, lai kas līdzīgs taptu
arī citviet Jelgavā. Taču te ir svarīgs
kāds priekšnoteikums, proti, jau
maziem bērniem ir jāmāca atbildīgi izturēties pret infrastruktūru,»
pārliecināts Roberts.
Forumā arī izskanēja ideja izveidot veselības takas pilsētas mikrorajonos. «20 minūšu pastaiga pa
šādu taku uzlabo cilvēka imūnsistēmu, fizisko sagatavotību, mentālo
veselību, un cilvēks kļūst pozitīvāks,» tā Anna Elīza. Taču, kaut
arī jauniešiem teorētisko zināšanu
netrūkst, praktiski viņi tās savā
ikdienā nepielieto. Paši jaunieši
neslēpj, ka tā īsti nav izmantojuši
jau esošo pilsētas infrastruktūru,
piemēram, izveidoto veselības taku
Pils salā vai labiekārtoto Langervaldes mežu.

JAUNIEŠI
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Digitālā metropole
Komandā darbojās SIA «Animus Project» vadītājs Artūrs Savickis,
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieces Gunda Oja un Kristīne Krastiņa
Par to, ka modernās tehnoloģijas
mūsu dzīvē ieņem arvien lielāku lomu,
šaubu nav, un svarīgs ir gudro tehnoloģiju pielietojums visās jomās. «Man bija
patīkami dzirdēt, ka arī Jelgavas jaunieši
fokusējas uz digitālo sfēru, viņiem interesē šī vide. Jaunieši saskata tālruņu,
mobilo lietotņu, elektronisko sistēmu
priekšrocības, tikai ir viens «bet» – viņiem bieži vien trūkst zināšanu, kā to
visu jēgpilni izmantot. Un tieši uz to
jāliek akcents izglītības procesā – lai
ar šīm modernajām tehnoloģijām mēs
mācētu praktiski rīkoties,» pārliecināts
uzņēmējs.
Viņš kopā ar jaunietēm prezentēja
divas idejas, lai mūsu pilsēta kļūtu vēl
modernāka. Viena no tām – digitalizēt
tūrisma objektus, informāciju par tiem
tūristiem pasniedzot ar mobilās lietotnes
starpniecību. Viņuprāt, pilsētas apskati
var izveidot par interaktīvu spēli, proti,
izstrādāt lietotni, kurā iekļauti pilsētas
objekti un dažādi uzdevumi, kas tūristam ļautu doties tādā kā piedzīvojumā.
Svarīgākais – šīs interaktīvās tūres
izveidošanā var iesaistīt arī Jelgavas
jauniešus. Otrs ierosinājums, kas arī
varētu noderēt tūrisma stimulēšanai
pilsētā, ir elektrisko skrejriteņu noma.
«Tas ir vēl viens veids, kā tūrismā ienest
21. gadsimtu,» saka A.Savickis.
Gunda un Kristīne atzīst, ka Jelgava
jau šobrīd ir gudra pilsēta. «Mums ir vi-

deonovērošanas sistēma, skolēnu e-kartes,» saka Gunda, spriežot, ka moderno
tehnoloģiju pielietošana nepieciešama
arī izklaidē. Viņa rosina Jelgavā izveidot
e-sporta arēnu – vietu, kurā kopā spēlēt
datorspēles un sacensties. «Sabiedrībā
pastāv uzskats, ka datorspēles cilvēku
degradē, taču pētījumā, kas publicēts
zinātniskajā žurnālā «Plos One», secināts, ka tās attīsta stratēģisko domāšanu
un sadarbības prasmes,» stāsta Gunda,
piebilstot, ka Baltijā šobrīd ir izveidota
viena e-sporta līga un šo sporta veidu
plānots iekļaut arī olimpiskajās spēlēs.
Viņasprāt, šādu e-sporta arēnu varētu
izveidot, piemēram, kādā skolā, jo da-

torspēļu spēlētāju mūsu pilsētā netrūkst.
Savukārt Kristīne pārliecināta, ka Latvijā šobrīd ir daudz labu IT speciālistu,
taču nereti viss apstājas pie naudas trūkuma, tāpēc ne tikai Jelgavas, bet visas
valsts līmenī jādomā par to, kā piesaistīt
investorus, lai radītu jaunus produktus
un pakalpojumus, kuru izveidošanā
iesaistītos mūsu valsts gudrie prāti.
A.Savickis norāda, ka viņam pēc
foruma radušies divi secinājumi: «Jauniešiem idejas ir, bet viņi tās nemāk pietiekami argumentēti aizstāvēt, kas ir ļoti
svarīgi. Tāpat viņiem ir bail riskēt, bet,
lai augtu, attīstītos un ietu uz priekšu,
tas ir ļoti vajadzīgs.»

Ģimenei draudzīga pilsēta
Komandā darbojās SIA «Karameļu darbnīca» valdes locekle Ilze Priževoite,
Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni Anastasija Šlapina un Rihards Seržāns
«Ģimene ir pamatvērtība, uz kuras var
veidot pārējo pasauli. Ģimenei draudzīga
ir vieta, kurā mēs visi – gan bērni, gan
pieaugušie – jūtamies labi. Es kā uzņēmēja
esmu novērojusi: ja maniem darbiniekiem
ģimenē viss ir kārtībā, viņi var produktīvi
strādāt, dot pienesumu uzņēmumam
un pilsētai kopumā,» pārliecināta I.Priževoite, atzīstot, ka jau šobrīd Jelgavā
tiek daudz darīts, lai tā būtu ģimenēm
saistoša un tās atbalstoša, taču vēl ir kur
tiekties. «Domājot par nākotni, pilsētai ir
jāatrisina bērnudārzu rindu jautājums,
jo šobrīd uzņēmējdarbības vidē jūtams,
ka nereti ģimenēm nav kur atstāt bērnu,
lai vecāki varētu strādāt,» saka uzņēmēja.
Viņu forumā pozitīvi pārsteidzis tas, ka
daudzi jaunieši jau skaidri zina, ko vēlas
nākotnē, un uzsvēruši, ka grib to saistīt
ar mūsu pilsētu.
Arī Anastasija un Rihards atzīst, ka,
viņuprāt, Jelgava jau ir ģimenei draudzīga
pilsēta – ar piemērotām vietām, kur ģimenes var atpūsties, apmeklēt pasākumus.
«Taču es piedāvāju pilsētā izveidot jaunus
rotaļlaukumus Jelgavas mikrorajonos.
Piemēram, Dobeles šosejas apkaimē pie
Mīlestības alejas vieta pietiktu arī rotaļu
laukumam,» uzskata Rihards, spriežot,

ka tajā varētu būt izzinošas spēles, caur
kurām bērni tuvāk iepazītu dabu, sajūtu
taka. Anastasija piebilst, ka, iespējams,
tur varētu izvietot arī āra trenažierus,
kas pēdējā laikā pilsētā kļuvuši ļoti populāri. Tiesa, ja tur tiks izveidots rotaļu
laukums, nāksies pastiprināti domāt
par satiksmes drošību, jo Dobeles šosejā
satiksmes intensitāte ir liela. «Pieaugošā
tehnoloģiju popularitāte bērnu un nereti

arī pieaugušo dzīvesveidu padara mazkustīgāku. Lielākā daļa dienas tiek pavadīta
nekustīgās pozās, un to vajadzētu mainīt.
Tieši bērnu rotaļu laukumi ir vieta, kur
iespējams veicināt fizisko attīstību jau agrīnā vecumā,» tā Rihards, atsaucoties uz
pasaulē veiktu pētījumu, kurā secināts, ka
indivīda fiziskā aktivitāte pieaug par 25,6
procentiem, ja tuvumā ir viegli pieejams
laukums fiziskām aktivitātēm.

Ražošanas, zinātnes un attīstības pilsēta
Komandā darbojās SIA «Jelgavas tipogrāfija» valdes loceklis Juris Sīlis, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolnieces Amanda Zvaigzne un Anna Oseņņikova

«Jebkurā jomā, lai turpinātu attīstīties, ir nepieciešamas zināšanas un laba
izglītība – lai mēs ne tikai risinātu tehnoloģiski sarežģītus jautājumus, radītu
pasaulē konkurētspējīgus uzņēmumus
un produktus, bet arī prastu panākt, ka
mūsu radītais produkts nekaitē videi un
dod labumu sabiedrībai kopumā,» pārliecināts J.Sīlis. Gan viņš, gan jaunietes
atzīst, ka Jelgavai ir lielas priekšrocības,
tostarp mums ir sava universitāte, kurā
var satikties zinātnieki un uzņēmēji, lai
radītu fantastiskas lietas. Jelgava jau
šobrīd tiek definēta kā rūpniecības centrs,
taču daudz vairāk ir jāstrādā pie tā, lai
šeit tiktu radītas preces un produkti ar
augstu pievienoto vērtību. «Kas ir prece
ar paaugstinātu vērību? Iedomājieties
miskasti un mikroshēmu! Kas dārgāka?
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš Ko ražojot patērē mazāk resursu? Un ko

ir iespējams attīstīt? Protams, ka mikroshēma ir dārgāka, bet vai tāpēc, ka tās
izejmateriāli ir dārgāki? Nē! Kur slēpjas
tās vērtība? Zināšanās, kas ieguldītas, to
radot,» uzsver Anna. Amanda piebilst, ka
ieguldījums zinātnē un izgudrojumos ir ieguldījums nākotnē, jo tas veicinās ne tikai
kapitāla ieplūšanu pilsētā, bet arī uzlabos
dzīves kvalitāti. «Mans priekšlikums gan
ir ražošanu nebalstīt uz Latvijas dabas
resursu izmantošanu, bet gan likt lietā
intelektu un prātu,» tā Anna.
J.Sīlis uzsver, ka svarīgi ir atbalstīt
jauniešu izglītošanu un to var darīt arī
uzņēmēji, daloties savā pieredzē, savās
dzīves atziņās, kas, iespējams, jauniešiem
noderēs un motivēs viņus pievērsties
uzņēmējdarbībai, radīt, nevis kļūt tikai
par patērētājiem. «Uzskatu, ka jaunieši
mūsdienās domā citādāk nekā mēs, pie-

augušie. Viņi spēj domāt kompleksi,» pēc
foruma secina uzņēmējs, turpinot: «Ir
jābūt gudriem. Galvenais virzītājspēks,
kas var attīstīt un kaut ko mainīt, ir
visaptverošas zināšanas, un uz to mūsu
jauniešiem ir jātiecas.»
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Cīnīsies par Domes kausu

22. un 23. septembrī Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a norisināsies Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm,
kurā startēs sešas komandas: «Jelgava/
LLU», «Kauņa», «RVS», «Babīte», «LLU/
Jelgava» un «miLATs». Šis turnīrs būs
Jelgavas sieviešu volejbola komandas
«Jelgava/LLU» gatavošanās startam
Baltijas līgā. «Komandas galvenais
uzdevums ir saspēlēties, jo ieviestas
izmaiņas sastāvā,» norāda «Jelgava/
LLU» galvenais treneris Jānis Leitis,
piebilstot, ka komanda šosezon spēlēs
Baltijas līgā un Latvijas čempionātā, bet
kluba fārmklubs «LLU/Jelgava» – Latvijas
Nacionālajā līgā un Latvijas čempionātā.
Spēles sestdien sāksies pulksten 10.30,
bet svētdien – pulksten 10. Skatītājiem
ieeja – bez maksas.

Spēka diena –
Hercoga Jēkaba
laukumā

 Ritma Gaidamoviča

Sezonu iesāk apņēmīgi

HK «Zemgale/
LLU» sācies «Optibet» hokeja čempionāts. Pirmajā
spēlē 12. septembrī jelgavnieki izbraukumā tikās ar
čempioniem HK
«Kurbads», un ar 3:2 pārāki bija rīdzinieki.
Vārtus guva Krišs Grundmanis un Iļja
Makarovs. Pirmo mājas spēli komanda
aizvadīja 15. septembrī pret HK «Liepāja»
un uzvarēja ar 7:1. Vārtus guva Māris
Miezis (2), Rustams Begovs (3), Rimants
Zeilis un I.Makarovs. Trešo spēli jelgavnieki
aizvadīja 19. septembra vakarā, kad «Jelgavas Vēstnesis» jau bija nodots tipogrāfijā,
bet nākamā spēle notiks 22. septembrī
pulksten 16 Jelgavā pret «Mogo».
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SPORTS
Regbisti sacentīsies
par «Mitava Cup»

22. septembrī ZOC un RAF stadionā notiks tradicionālais regbija turnīrs «Mitava
Cup 2018», kas veltīts RK «Mītava» dibinātājam Igoram Umeckim. Sacensības
notiks četrās vecuma grupās: U-11, U-13,
U-15 un U-17. Plānots, ka mūsu pilsētā
ieradīsies ap 350 regbistu no Latvijas,
Lietuvas un Krievijas. Turnīra oficiālā atklāšana – pulksten 11 ZOC stadionā. RK
«Mītava» informē, ka ZOC spēlēs U-11 un
U-13 jaunieši, bet vecākās grupas – RAF
stadionā. Skatītājiem ieeja turnīrā ir bez
maksas, turklāt būs iespēja piedalīties arī
dažādās aktivitātēs – iepazīties ar regbija
pamatelementiem, piedalīties konkursos,
nofotografēties ar RK «Mītava» spēlētājiem, bet mazākajiem apmeklētājiem būs
sarūpētas piepūšamās atrakcijas.

FK «Jelgava» gūst uzvaru

15. septembrī Staicelē notika «SynotTip» Virslīgas 21. kārtas spēle starp
FK «Valmiera Glass/ViA» un FK «Jelgava». Jelgavniekiem beidzot izdevās
gūt vārtus, kā arī svinēt uzvaru – 4:1.
Vārtus guva Daniils Hvoiņickis, Ivo
Minkevičs, Mindaugs Grigaravičs un
Gurams Lukava (realizēja soda sitienu).
«Spēle bija grūta, un ne viss mums
izdevās. Tā kā pašā sākumā ielaidām
golu, pirmais puslaiks bija nervozs, un
mūsu spēlētāji nespēja atraisīties. Tiesa, kad mums izdevās atspēlēties un iesist otros vārtus, spēlēt kļuva vieglāk,»
norāda FK «Jelgava» direktors Sergejs
Golubevs. Nākamo spēli FK «Jelgava»
aizvadīs svētdien, 23. septembrī, ZOC
uzņemot FK «Spartaks Jūrmala». Spēle
sāksies pulksten 15.

Edgars Krūmiņš izcīna
Eiropas čempionāta sudrabu

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»

(reģ.Nr.40003646836) sakarā ar jaunas ražotnes
veidošanu un ražošanas paplašināšanu aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES)

Galvenie pienākumi:
• veikt metālapstrādes darbus, kas saistīti ar radiatoru
un kolektoru izgatavošanu (urbšana, frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana, tīrīšana);
• veikt radiatoru bloku salikšanu saskaņā ar rasējumu.
Prasības:
• prast lietot darbam nepieciešamos darba rīkus un
instrumentus;
• vēlama profesionālā izglītība;
• māka lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta par priekšrocību.

METINĀTĀJUS(-AS)
Galvenie pienākumi:
• veikt metināšanu atbilstoši rasējuma prasībām;
• sekot līdzi darbā izmantojamo darba rīku un iekārtu
tehniskajam stāvoklim.
Prasības:
• vēlama tehniskā izglītība un/vai metinātāja kvalifikācija (sertifikāts);
• māka lasīt tehniskos rasējumus;
• pieredze alumīnija konstrukciju metināšanā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
Prasības, kas attiecas uz
visiem pretendentiem(-ēm):
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu;
• vēlēšanās un spēja apgūt jaunas iemaņas;
• laba fiziskā sagatavotība, gatavība strādāt maiņās, t.sk. nakts.

22. septembrī Hercoga Jēkaba
laukumā notiks Spēka diena
un svara bumbas celšanas sacensības. Spēka dienā ikviens
varēs sevi pierādīt kādā no
trim disciplīnām – pievilkšanās pie stieņa, balstā guļus
uz elkoņiem un pietupienos
–, bet svara bumbas celšanas
sacensība individuāli notiks
četrās grupās – sieviešu, vīriešu, veterānu un tautas klasē.
Spēka punkts, kas darbu sāks 22. septembrī pulksten 10, šoreiz būs Hercoga
Jēkaba laukumā, un tajā līdz pat pulksten 16 neatkarīgi no vecuma un fiziskās
sagatavotības ikvienam jelgavniekam ir
iespēja pārbaudīt savu varēšanu kādā no
trim vingrinājumiem, palīdzot uzlabot
kopējo Jelgavas rezultātu. Spēka dienas
koordinatore Sintija Tīruma norāda, ka
diplomu par dalību Spēka dienā, kurā
ierakstīts personas rezultāts, saņems
katrs dalībnieks, bet labāko rezultātu
īpašnieki noslēgumā iegūs arī Jelgavas
Sporta servisa centra sarūpētas dāvanas.
Jāuzsver, ka gan pievilkšanās pie stieņa
uz reižu skaitu disciplīnā, gan balstā
guļus uz apakšdelmiem (planks), kuru
izpilda uz laiku, gan pietupienos (izpilda
uz reižu skaitu) sievietes un vīrieši tiks
vērtēti atsevišķi.
Reģistrēšanās notiks Hercoga Jēkaba
laukumā, un viens cilvēks var piedalīties
vairākās disciplīnās. Spēka punkts tiks
slēgts pulksten 16, bet pēc tam būs labāko
katrā disciplīnā apbalvošana. Līdz pulksten 20 Spēka dienas labākie rezultāti tiks
publicēti arī mājaslapā www.spekadiena.lv.
Spēka dienas aktivitātes Latvijā norisināsies apmēram 50 vietās, un katrā tiks
fiksēts gan dalībnieku skaits, gan katra rezultāts, lai noteiktu aktīvāko un spēcīgāko
pašvaldību valstī, ko apbalvos pasākumā
«Spēka čempionāts» Rīgā 23. septembrī.
Reizē ar Spēka dienu Hercoga Jēkaba laukumā no pulksten 11 būs svara
bumbas celšanas sacensības. Dalībnieku
svēršanās – no pulksten 10 līdz 10.40.
Individuālā sacensība svara bumbas
celšanā notiks sievietēm līdz 34 gadiem
un jaunākām, un šajā grupā dalībniecēm
būs jāizpilda garais cikls plus grūšana
un raušana ar vienu roku un vienreizēju
rokas maiņu. Otrajā grupā sacentīsies
vīrieši līdz 39 gadu vecumam, kuriem
būs jāizpilda garais cikls plus grūšana un
raušana ar vienreizēju roku maiņu, bet
trešajā grupā sacentīsies veterāni, kuriem
jāizpilda raušanas vingrinājums trīs minūtes ar vienreizēju rokas maiņu. Jāpiebilst,
ka sievietes un vīrieši tiks vērtēti atsevišķi
pa vecuma grupām, attiecīgi vingrinājumu
izpildot ar atbilstoša smaguma svara bumbām. Savukārt ceturtā būs tautas klase,
kurā sievietes un vīrieši aicināti izpildīt
vienu no piedāvātajiem vingrinājumiem
– garā cikla grūšanas vai raušanas vingrinājumu ar jebkuru svara bumbu, kuru var
kontrolēt maksimums divas minūtes. Visi
tautas klases dalībnieki saņems piemiņas
balvas, bet pārējās grupās ar medaļām tiks
apbalvoti labākie sportisti.
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Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV un pieteikuma vēstuli, norādot vakanci, lūgums sūtīt
līdz 2018. gada 28. septembrim pa e-pastu
dina.bluma@akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi:
«AKG Thermotechnik Lettland»,
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.
Informācija pa tālruni 63012206.

Pateicība
13. autobusā (Brankas) tika atrasts maciņš
ar dokumentiem – vēlos izteikt pateicību
cilvēkam, kurš to atrada un nogādāja
Jelgavas Autobusu parkā.
Paulas Luīzes mamma

Piedāvā darbu
Foto: fiba.com
 Ilze Knusle

Jelgavnieks Edgars Krūmiņš
Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā ieguvis Eiropas
čempionāta sudraba medaļu.
Lai gan mūsu komandai neizdevās nosargāt pērn izcīnīto
čempionu titulu, spēlētāji ar
rezultātu ir apmierināti. «Čempionātā startēja 12 spēcīgākās
komandas, un 2. vieta tajā ir
ļoti labs panākums,» vērtē
E.Krūmiņš.
Dalību Eiropas čempionātā, kas norisinājās nedēļas nogalē Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē, Latvijas izlase sāka C
apakšgrupā kopā ar Ungārijas un Rumānijas izlasi. Uzvarot apakšgrupā, latvieši

turpināja cīņu par medaļām, veiksmīgi
pārvarot nākamos etapus – ceturtdaļfinālā ar rezultātu 21:18 pārspēta Spānijas
komanda, pusfinālā ar 21:20 pieveikta
Slovēnija un finālā – spēle pret Serbiju.
Tā izvērtās ļoti spraiga, taču, lai gan
Latvijas izlasei bija iespējas uzvarēt, tas
neizdevās, un spēle noslēdzās ar rezultātu
18:19 serbu labā. Līdz ar to pasaules ranga
līderi serbi kļuva par Eiropas čempioniem,
bet Latvijas izlasei – sudrabs. «Mums bija
iespēja uzvarēt – spēles galotnē izpildījām
divus tālmetienus, bet tos neizdevās
realizēt. Tā bija mūsu iespēja pārņemt
vadību un uzvarēt. Nedomāju, ka pietrūka
meistarības, vienkārši nepaveicās. Tāds ir
sports,» norāda E.Krūmiņš. Jāpiebilst, ka
Latvijas komanda čempionātā bija izlikta
ar trešo numuru. Latvijas izlases sastāvā
spēlēja E.Krūmiņš, Nauris Miezis, Kārlis

Lasmanis un Agnis Čavars.
Komandas, kas spēlēs Eiropas čempionāta finālā, tika noskaidrotas trīs
kvalifikācijas turnīros – ceļazīmi ieguva
katra turnīra četras labākās komandas.
Latvijas izlase ceļazīmi izcīnīja, uzvarot
turnīrā Francijā. Vēl Eiropas čempionātā
startēja Serbija, Slovēnija, Krievija, Polija,
Rumānija, Francija, Spānija, Bosnija un
Hercegovina, Šveice, Ungārija un Beļģija.
Ar dalību Eiropas čempionātā mūsu
3x3 basketbola izlasei sezona nav noslēgusies. Komanda devusies uz Indiju, kur
startēs pasaules tūres posmā, pēc tam paredzēta dalība pasaules tūres posmā Ķīnā,
un komanda arī cer doties uz superfinālu
oktobra beigās – tajā piedalīsies pasaules
tūres kopvērtējuma 12 pasaules labākās
komandas, un pēc aizvadītiem sešiem
posmiem mūsējie ir 4. vietā.

Atklāta jaunā treniņu bāze

SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
SIA «Tīrības komforts» (reģ.Nr.43603035512)
meklē čaklu apkopēju Zemgales Olimpiskajā
centrā. Pilnas slodzes darbs katru darba
dienu no plkst.7 līdz 16 vai maiņu grafiks
no plkst.7 līdz 19. Alga – 2,60 EUR/h (bruto).
Prasības: kvalitatīvi uzkopt telpas, augsta
atbildības izjūta, pieredze telpu uzkopšanā.
T.26005529.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) uz nenoteiktu laiku
aicina darbā medicīnas māsu Iekšķīgo
slimību nodaļā un sanitāri(-u) vai māsu
palīgu(-dzi) Iekšķīgo slimību nodaļā
(darbs maiņās uz pilnu darba slodzi).
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
jelgslim.personals@apollo.lv.
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) piedāvā
darbu sertificētam(-ai) būvinženierim(-ei)
ar labām latviešu valodas zināšanām, bruģētājiem(-ām) un dažādu fasādes darbu
veicējiem(-ām). CV, norādot vakanci, sūtīt
pa e-pastu diana@eilaj.lv. T.63112710.
Ludmila Vasiļjeva piedāvā darbu saimniekam(-cei) laukos (Ludzas rajonā). Dzīvošana uz vietas. T.26341023, 26410436.

Meklē darbu

«Šie ir svētki ne tikai futbola klubam un Jelga- Foto: no FK «Jelgava» arhīva
Vīrietis (47 gadi) meklē darbu. Izskatīšu
vai, bet visai Latvijai – jūs ar lielu entuziasmu
visus piedāvājumus. T.25994203.
sasniedzāt mērķi un izveidojāt savu treniņu bāzi.
Jelgavas futbola klubs ir pozitīvs piemērs pārēLīdzjūtība
jiem Latvijas futbola klubiem, un ceru, ka šajos
laukumos jaunieši izbaudīs futbolu,» atklājot FK
Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
«Jelgava» jauno treniņu bāzi Kārklu ielā 6, uzsvēra
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās.
Latvijas Futbola federācijas prezidents Kaspars
Izsakām līdzjūtību skolotājai
Gorkšs. Treniņi un spēles jaunajā stadionā notiek
Veltai Jēkabsonei,
jau kopš gada sākuma, bet svinīgo atklāšanu,
vectēvu mūžībā pavadot.
klātesot pilsētas vadībai, Latvijas Futbola federāPII «Pasaciņa» kolektīvs
cijas pārstāvjiem, laukuma izveides atbalstītājiem
un, galvenais, lieliem un maziem futbolistiem,
Aizsaulē aizgājuši
tas piedzīvoja svētdien. Svētku reizē Kārklu
ielā 6 pacelts arī FK «Jelgava» karogs. Jaunajā treRITA GĀRBENE (1930. g.)
niņu bāzē, kas aizņem vairāk nekā 2,7 hektārus, ir divi FIFA un UEFA prasībām atbilstoši futbola laukumi: viens – mākslīgā JURIS FIJALOVS (1967. g.)
seguma, otrs – dabīgās zāles, kā arī visa nepieciešamā infrastruktūra, tostarp skatītāju tribīnes, kas spēj uzņemt līdz 500 VLADIMIRS BONBINKOVS (1940. g.)
līdzjutēju. Kārklu ielā izveidotais laukums ir viens no modernākajiem futbola laukumiem Latvijā, un tā izveidē ieguldīts ANNA LIČKOVAHA (1933. g.)
vairāk nekā miljons eiro. FK «Jelgava» prezidents Māris Peilāns atzina, ka klubs negrasās apstāties pie sasniegtā un iecerējis BRUNO LAMBERTS (1929. g.)
treniņu bāzi paplašināt. Pēc treniņu bāzes atklāšanas FK «Jelgava» Jaunatnes futbola akadēmijas audzēkņi kopā ar Virslī- ĻEOŅILA KOĻESŅIKOVA (1945. g.).
gas komandas spēlētājiem sacentās stafetēs, tāpat aizvadīts minifutbola turnīrs, bet pasākums noslēdzās ar tradicionālo Izvadīšana 20.09. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
Futbola dienas svētku spēli «100 pret 11», kad laukumā tikās 100 FK «Jelgava» Jaunatnes futbola akadēmijas audzēkņi JĀNIS ROSIJSKIS (1946. g.).
un 11 FK «Jelgava» Virslīgas komandas futbolisti. Šajā spēlē mazie futbolisti Virslīgas spēlētājus atstāja zaudētājos ar 3:2. Izvadīšana 20.09. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. septembris
LTV1
5.25 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.35 Vasara Lansarotē. Romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
8.10 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā.
Ierašanās Rīgas starptautiskajā lidostā.
8.45 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā.
Oficiālā sagaidīšana pie Rīgas pils.
10.05 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā.
Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.
10.35 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā.
Ekumēnisks dievkalpojums Rīgas Domā.
11.40 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā.
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles apmeklējums.
12.30 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā. Ziņu speciālizlaidums.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ķepa uz sirds.*
13.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 226. un 227.sērija.
15.30 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā. Ziņu speciālizlaidums.
16.00 TIEŠRAIDE. Pāvests Francisks Latvijā. Svētā Mise Aglonā.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Melu laboratorija.*
8.00 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. «No sirds Latvijai», «Progresīvie»*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 243. un 244.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
11.55 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
1/2 fināls. Latvija – Krievija.*
14.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.35 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.30 TIEŠRAIDE. «The Best FIFA Awards 2018» apbalvošanas
ceremonija. Pārraide no Londonas.
23.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
0.05  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Latvijas faili. Latvieši Amerikā.
7.00 Latvijas faili. Reliģijas Latvijā.
8.00 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 6.sērija.
9.00 900 sekundes.
10.15 TV PIRMIZRĀDE. Ko ēd pāvests. Vatikāna gastronomija.
Dokumentāla filma.
11.20 Rozamunde Pilčere. Nezināmā sirds.
Melodrāma. 2014.g. 1. un 2.sērija.
15.20 Karamba! Humora raidījums.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 30.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 59.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 9.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 69.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Dienesta romāns. Krievijas komēdija. 1977.g.
0.30 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 15.sērija.
1.45 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.10 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.35 Ko ēd pāvests. Vatikāna gastronomija. Dokumentāla filma.
3.25 Degpunktā 8.*
3.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 2.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
7.15 Babāra un Badū piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krūdi. ASV animācijas filma.
9.35 Apslēptās karaļvalsts sargi. ASV animācijas filma.
11.35 Flaberis. ASV komēdija. 1997.g.
13.30 Lācis Jogijs. ASV animācijas filma. 2010.g.
15.05 Hobits. Piecu armiju kauja. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 73.sērija.
21.00 JAUNUMS. Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 13.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.50 Melu teorija. 1.sērija.
1.10 Sveika, Rīga!*
1.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 73.sērija.
2.10 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 42., 43. un 44.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 25. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris

8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2726.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Province.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  TV PIRMIZRĀDE. Oktonauti. Animācijas seriāls. Speciālizlaidums.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 228. un 229.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2726.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Gatavo dabā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 10.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Andrejs Verhoustinskis.
22.20  TV PIRMIZRĀDE. Izniekotais ēdiens. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.25 Nakts ziņas. 23.35 Sporta ziņas. 23.37 Laika ziņas.
23.40 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.50  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
1.00 Kaspara Zemīša koncerts «Vētra klusumā».*

10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 27. un 28.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 230. un 231.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2727.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 11.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
Jaunā konservatīvā partija.
22.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Ekspertu diskusija ar O.Krenbergu.
22.40 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Būt latvietim. Austrālijā.*
23.55 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 5. un 6.sērija.
1.45  Izniekotais ēdiens. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Dzintara puse.*
8.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.00 Karaliste.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 245. un 246.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
11.50 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
13.15 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
Fināls. Latvija – Serbija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.10  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
22.05 Nedaudz atšķirīga dzīve. Vācijas komēdija. 2011.g.
23.45 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
0.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied N.Matvejevs un M.Naumova.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
9.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 247. un 248.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
11.55 Kažokzvēru ādā. Dokumentāla filma.
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
14.30 Deviņdesmitie.*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Nīderlande: nekur nav tik labi kā mājās.
Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
21.10  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
22.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.05 Personība. 100 g kultūras.*
0.05  Reiva pasaule. Nīderlande: nekur nav tik labi kā mājās.
Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
0.35  Augstākā izglītība – nākotne kredīta jūgā. Dokumentāla filma.
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LTV7

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 91.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 101.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 31.sērija.
11.40 Netīšām saderinājušies. ASV melodrāma. 2016.g.
13.35 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 15.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 32.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 11.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 71.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.35 Spiegu tilts. ASV, Vācijas un Indijas drāma. 2015.g.
1.15 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
2.10 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 3.sērija.
2.50 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 92.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 102.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 32.sērija.
11.40 Sapņu ceļojums. Makao. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 33.sērija.
16.15 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 12.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 72.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 3.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 9.sērija.
23.45 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 21.sērija.
0.40 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.35 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.20 Degpunktā 8.*
2.45 900 sekundes.*

TV3

5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 2.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 22.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 10.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 25. un 26.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 74. un 75.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 23.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 76.sērija.
21.00 Zvaigžņu putekļi. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.35 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.35 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 15.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 76.sērija.
2.35 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 90.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 100.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 30.sērija.
11.40 Ziemassvētki septembrī. Vācijas komēdija. 2003.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 14.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 15.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 31.sērija.
16.35 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 60.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 10.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 70.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Netīšām saderinājušies. ASV melodrāma. 2016.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.15 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
1.10 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.30 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 3. un 4.sērija.
8.55 Kobra 11-10. Seriāls. 16.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 20.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 8.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 21. un 22.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 72. un 73.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV realitātes šovs. 21.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.20 Bez tabu.
19.50 TIEŠRAIDE. Pasaules kauss basketbolā sievietēm. Latvija – ASV.
21.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 74.sērija.
22.25 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
23.20 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
0.25 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 74.sērija.
1.50 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 45.–48.sērija.
4.00 TV3 ziņas.*
4.30 Bez tabu.*

Trešdiena, 26. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Jūrmala. Lielupes stāsti. Ātrā un Vanagu iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2727.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.

5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 1.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 21.sērija.
12.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 9.sērija.
13.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 23. un 24.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 73. un 74.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV realitātes šovs. 22.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 75.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.45 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
23.45 Leģendas. ASV seriāls. 4.sērija.
0.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 75.sērija.
1.15 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 49.–52.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 27. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2728.sērija.

9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 232. un 233.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2728.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Lustrum».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 12.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Ararata ēnā. Armēnija.
22.00 Tilts 4. Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.35 Daudz laimes, jubilār!*
0.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
0.55 Būt latvietim. Austrālijā.*
1.25 Aculiecinieks.*
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Jūrmala. Lielupes stāsti. Ātrā un Vanagu iela (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 249. un 250.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.55 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā. Jaunā konservatīvā partija.*
13.00  ANO skandāli. Dokumentāla filma.
14.05 Aculiecinieks.*
14.25 Brīnumainā Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
15.00 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.25  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
22.25 Sporta studija.*
23.15 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.55 Personība. 100 g kultūras.*
1.50 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

TV3

Piektdiena, 28. septembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2729.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.

10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 234. un 235.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2729.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Teātris. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.). 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
«Visu Latvijai» – «TB/LNNK».
22.10 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Ekspertu diskusija ar O.Krenbergu.
22.30 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
22.45 Nakts ziņas. 22.54 Sporta ziņas. 22.56 Laika ziņas.
23.05 Aculiecinieks.
23.30 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.30 Tilts 4. Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.35  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
2.35 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 5. un 6.sērija.
4.20 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Jūrmala. Lielupes stāsti. Ātrā un Vanagu iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  ANO skandāli. Dokumentāla filma (ar subt.).
8.30  Augstākā izglītība – nākotne kredīta jūgā.
Dokumentāla filma (ar subt.).
9.30 Bēgļiem ir sejas. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 251. un 252.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.50 Aculiecinieks.*
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Traviata. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  TV PIRMIZRĀDE. Faru. Zviedrijas drāma (ar subt.). 2013.g.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.40  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
2.35 Kažokzvēru ādā. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars - 88». «Sīpoli».
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 93.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 103.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 33.sērija.
11.40 Sapņu ceļojums. Maurīcija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 16.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 34.sērija.
16.35 Latvijas faili. Mīlestības dēļ.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 13.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 73.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
23.20 Karstgalvji. ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 73.sērija.
1.45 LNT ziņu Top 10.*
2.30 Degpunktā 8.*
2.55 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
5.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 3.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 23.sērija.
12.40 Pastaiga ar dinozauriem. Animācijas filma. 2013.g.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 10.–13.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 24.sērija.
17.55 Ivanovi – Ivanovi 2. Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
22.45 Romijas un Mišelas skolas salidojums. ASV komēdija. 1997.g.
0.40 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
1.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
2.00 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 55., 56. un 57.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 29. septembris
LTV1
5.05 Vienas dienas restorāns.*
5.35 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris

Darba pienākumi: darbs ar autoiekrāvēju.
Darbs maiņās.
Uzņēmums nodrošina stabilu atalgojumu un visas
sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, daļēji
kompensē transporta izdevumus.
CV sūtīt pa e-pastu np@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras. Toms Grēviņš.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Lotes stāsti. Raidījums bērniem. (ar subt.).
10.00 Oktonauti. Animācijas seriāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 15.sērija.
5.45 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 20. un 21.sērija.

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806)
aicina darbā LĀZERGRIEŠANAS/METĀLA

LIEKŠANAS OPERATORU(-I).

Prasības:
• vēlama pieredze līdzīgā amatā metāla apstrādes jomā;
• prasme nolasīt rasējumus un sastādīt ražošanas programmas;
• spēja darboties patstāvīgi un komandā;
• prasme plānot laiku un noteikt prioritātes;
• kvalitātes kontrole.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs darbdienās);
• konkurētspējīgu atalgojumu vienmēr laikā;
• labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• transporta kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūgums pieteikties,
CV sūtot pa e-pastu office@amateks.lv ar norādi uz amatu.
Atlases periods – līdz 5. oktobrim.

IESAIŅOTĀJUS(-AS), PALĪGSTRĀDNIEKUS(-CES),
IEKĀRTU OPERATORUS(-ES).
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas;
• stabilu atalgojumu;
• bezmaksas maltīti;
• apmaksātu transportu;
• darba apģērbu;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• draudzīgus un atsaucīgus kolēģus.
Darba grafiks: darba dienās, maiņās
Darba vieta: ražotne «Laima» Rīgā, Miera ielā 22, vai ražotne «Staburadze» Rīgā, Tallinas ielā 74/Artilērijas ielā 55
Atalgojums: sākot no 530 EUR (bruto)
Tālrunis 26122357, 67080512, 67080515, 67080395.
E-pasts konkurss@orkla.lv.

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā fizikas skolotāju, ķīmijas skolotāju,
vēstures skolotāju, latviešu valodas un
literatūras skolotāju, angļu valodas skolotāju,
krievu valodas (svešvaloda) skolotāju, spāņu
valodas (interešu izglītība) skolotāju.
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• labu atalgojumu;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

Jelgavas tehnikums 2018./2019. 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 4.10.2018. Jelgavas tehnikumā.
Seko mums arī portālos:

Pirmā tikšanās – 4.10.2018. plkst.15.30 Jelgavas tehnikumā.

draugiem.lv un

facebook.com

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.

Angļu valoda
pusaudžiem
pamata, vidējais
līmenis

visi zināšanu līmeņi
no 20. septembra pl. 1600

no 25. septembra pl. 1730 no 26. septembra pl. 1730
!

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJUS(-AS).

Svētdiena, 30. septembris
LTV1

5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 10.sērija.
7.05 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.40 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Aizraujošās zoomīklas 2. Seriāls.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.

SIA «Orkla Confectionery & Snacks Latvija»
(AS «Laima», AS «Staburadze») (reģ.Nr.40103217882)
darbam uz sezonu (no augusta līdz decembrim
(ieskaitot)) ražošanas kolektīvam aicina pievienoties

MS

aicina darbā

5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 9.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 2.sērija.
7.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.55 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.20 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
9.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 5.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
13.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 3.sērija.
14.20 Zvaigžņu putekļi. Piedzīvojumu filma. 2007.g.
16.55 Izdzīvošanas skola. ASV komēdija. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Madagaskaras pingvīni. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.45 Atriebēji. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
0.35 Voltera Mitija slepenā dzīve. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
2.40 UgunsGrēks 10. Latvijas seriāls. 58., 59. un 60.sērija.
4.20 TV3 ziņas.*

5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Brīnumainā Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Jūrmala. Lielupes stāsti. Ātrā un Vanagu iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00  Gēnu vārdā. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 241.–244.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.50  Brēmenes muzikanti. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
14.00 Brīnumskapja skola.*
14.30 Pukša dziedāšanas svētki.*
15.30 Tautas deju ansambļa «Zelta sietiņš»
55 gadu jubilejas koncerts.*
17.55 Aculiecinieks.*
18.15  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 3.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no ASV.
23.00 Mazāk ir vairāk. Vācijas komēdija. 2013.g.
0.40 Anekdošu šovs.*
1.10 «SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs».*
1.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.45 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.15 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

TV3
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12.05 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
14.20 Atriebēji. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
17.15 Madagaskaras pingvīni. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 2.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.00 Es, robots. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2004.g.
1.10 Romijas un Mišelas skolas salidojums.
ASV komēdija. 1997.g.
3.00 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2017.g.
18. un 19.sērija.
3.50 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.

JAU
NU

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)

TV3

LTV7

6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 21.sērija.
7.30 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
Latvijas raidījums. 2017.g.
7.55 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums. Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 800 vārdi. Austrālijas seriāls. 2015.g. 5.–8.sērija.
14.55 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 9.sērija.
16.25 Karamba! Humora raidījums.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5.
Krievijas realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Deja uz varavīksnes. Vācijas melodrāma. 2007.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
23.10 Sapņu ceļojums. Maurīcija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
1.05 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
2.10 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.45 Karstgalvji. ASV komiska spraiga sižeta filma.
4.05 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 93.sērija.

Angļu valoda
ikdienas saziņai

Personāla

Darba tiesību
aktualitātes

no 2. oktobra pl. 1730

9.oktobrī pl. 1000

12. oktobrī pl.1000

lietvedība

Angļu valodas

12. oktobrī pl. 1600

komunikatīvā gramatika
jauniešiem

no 15. oktobra pl. 1600

16. oktobrī pl. 1715
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5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.35  Gēnu vārdā. Dokumentāla filma.
12.35 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2018».
Dižkoncerts «Šurp, Jāņa bērni!».*
14.05 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana.*
14.40 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Latviešu tautastērpu skate.*
17.10  Tās tik ir operas! Traviata. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
20.00  JAUNA SEZONA. Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.15 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.10 Baiļu robeža. Dokumentāla filma.
1.45 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 241.–244.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.45 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.30 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
8.25 Atklāj Latviju!
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 10.–13.sērija.
16.10 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 16.sērija.
16.40 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 83. un 84.sērija.
23.10 Sapņu ceļojums. Makao. Vācijas melodrāma. 2015.g.
1.10 Ziemassvētki septembrī. Vācijas komēdija. 2003.g.
2.35 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
4.10 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 92.sērija.

10.25  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 7.sērija.
11.00  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Jelgavas baptistu draudzē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.10 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 32.sērija.
15.10 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. Anšlavs Eglītis.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Aija Kukule.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.45 Vasara Floridā. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
22.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
22.55 TV PIRMIZRĀDE. Aijas Vītoliņas un «Tango Sin Quinto»
koncerts «Klusums».
0.25  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.30 Jāņa Petera teātra dziesmu nakts «Bez teātra mēs nevaram».*
3.50 «Mikrofona» dziesmas.*

NU

LTV7

LNT

JAU

7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Brēmenes muzikanti. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.45 Divi vienā. Latvijas seriāls. 10., 11. un 12.sērija.
13.15 Gatavo dabā.*
13.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
13.55 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.25 Ararata ēnā. Armēnija.*
14.55 Teātris. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.). 2.sērija.
16.20 12 elementi ainavā.*
16.55  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks. Pāvests Francisks Latvijā.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Teātris.zip. Tēvs. Jaunā Rīgas teātra izrāde.
23.50 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.00  Faru. Zviedrijas drāma (ar subt.). 2013.g.
1.40 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Deju lieluzvedums «Māras zeme».*
4.35 Koncertuzvedums «Dzejnieks un nāra».*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Bezmaksas nodarbības

Garīgā un emocionālā
veselība 54+

Nodarbību datumi:
02.10, 03.10.,
24.10., 30.10.,
06.11.
Nodarbību laiks:
14:00 - 16:15

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

18. oktobrī pl. 1000

23. oktobrī pl. 1715

24. oktobrī pl. 1715
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris

Latvijai – 100 Inženieru dienās – izglītība,
vakanču tirgus un sacensības

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

Foto: «MVfoto»

Linards Straume, 10 gadi

Dialogs pie Latvijas kartes
Stāvu pie Latvijas kartes un lasu:
Kārļi, Indra, Ance un Katrīna,
Silva, Kaija, Vanga, Gundega...
– Ko tu tik cītīgi pēti? –
– Meklēju tevi un sevi,
Mūsu draugus, radus un paziņas. –
– Bet tā taču Latvijas karte,
Nevis kalendārs vārdadienām! –
– Es zinu! Bet redzi, te ir
Kārļi, Indra, Ance un Katrīna,
Te pat Līzej savs pasts,
Bet Anna mūžīgi jauna. –

– Kā tā? –
– Nu, re, Jaunanna! –
– Tad jau Latvija esam mēs paši? –
– Jā, jā arī tu un es.
Nāc, meklēsim tālāk kopā.
Savu pakalnu, pauguru vai strautu.
Mūsu Dzimtenes vaigā. –
PAULA MONTA POPOVA,
Jelgavas 4. vidusskola,
9.b klase

Pasākumi pilsētā
23. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» 35 gadu jubilejas sarīkojums
(kultūras namā).
24. septembrī pulksten 19 – «Wa-League»: japāņu tradicionālo taiko bungu
un šamisena koncerts. Mākslinieki ir slaveni ar savu atraktīvo un akrobātisko stilu.
Bezmaksas biļetes var izņemt k/n kasē (kultūras namā).
26. septembrī pulksten 19 – Goda teātris piedāvā izrādi «Bļitka». Jānis un Zigmārs
satiekas uz aizsalušā Liepājas kanāla. Lomās: K.Gods un E.Dombrovskis. Mākslinieks
– V.Siliņš. Režisors – Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
27. septembrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Žigimanta piedzīvojumi Gvatemalā».
Dalība – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. septembrī pulksten 19 – «Kriminālā ekselence ēdnīcā»: vakariņas, tikšanās ar
filmas «Kriminālās ekselences fonds» veidotājiem un filmas seanss. Papildu informācija
– natre.lv. Biļetes – ekase.lv (Jelgavas Lauktehnikas ēdnīcā Aviācijas ielā 8d).
No 28. līdz 30. septembrim – «Inženieru dienas 2018» (sporta kompleksā «Rullītis»).
29. septembrī pulksten 19 – JPPI «Kultūra» sezonas atklāšanas sarīkojums. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
30. septembrī pulksten 14 – ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» ietvaros. Dalība – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
6. oktobrī pulksten 11 – Pasaules tūrisma dienas rallijs: orientēšanās sacensības
komandām ar automašīnām pa Jelgavas novadu. Dalība – 2 € (starts un finišs – pie
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. oktobrī pulksten 10 – izglītojošs seminārs sadarbībā ar VID. Informācija un
pieteikšanās – pa tālruni 63012155, 63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
2. oktobrī pulksten 14 – izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem
vecumā 54+ «Garīgā un emocionālā veselība». Ar jautru, praktisku un radošu
vingrinājumu palīdzību būs iespēja katram atrast savu dzīves spēka formulu un tās
stiprināšanas iespējas. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
2. oktobrī pulksten 17 – Starptautiskajai senioru dienai veltīts grupas «Liepavots»
koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
3. oktobrī pulksten 18 – Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra koncerts «Ar
maršu pa dzīvi». Programmā: orķestru marši un kompozīcijas, kas tapušas no 1918.
līdz 1940. gadam un tagad apkopotas pirmajā Latvijas kara orķestru maršu albumā.
Vēsturisku ieskatu klausītājiem piedāvās Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents
pulkvežleitnants D.Vuškāns. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
17. oktobrī pulksten 19 – «Zemgales gredzens»: kinokoncerts «Vēstures palos».
Biļešu cena – 5–15 € (kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 15 – leļļu izrāde bērniem «Labākais draugs». Piedāvā «Teātris
un Es». Režisors – A.Ekštets. Kādu dienu Zaķis sastrīdējās ar saviem draugiem un
nolēma pats sev izgatavot jaunu labāko draugu – Robotu, kurš turpmāk visu darītu
viņa vietā. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).

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

 Jana Bahmane

«Šo svētku mērķis ir jauniešiem parādīt inženierzinātņu
nozīmi un to, cik svarīga
konkurētspējīgu speciālistu
sagatavošanā ir sadarbība
starp izglītības iestādēm un
nozares uzņēmējiem. Tādēļ
Inženieru dienās vienuviet
varēs iepazīties ar izglītības
iestāžu piedāvājumu un darba iespējām, kā arī sekot līdzi
dažādu tehnisko sporta veidu
sacensību norisei,» uz Inženieru dienām, kas sporta un
atpūtas kompleksā «Rullītis»
notiks no 28. līdz 30. septembrim, aicina pasākuma organizatoru pārstāvis Jānis Kuķis.
Inženierzinātnēm veltīto svētku ieskaņā «Rullītī» 28. septembrī būs iespēja
sekot līdzi komandu sprinta kartinga
sacensībām «Igate LeMans», kurās varēs
startēt 20 komandas trīs cilvēku sastāvā.
Sacensībām būs divas daļas – pirmajā
notiks treniņbraucieni, kuros katrs komandas dalībnieks veiks 10 minūšu garu
braucienu, bet otrajā daļā būs 20 minūšu
gari fināla braucieni, kuros tiks noteikti
godalgoto vietu ieguvēji – komandas,
kuras visātrāk finišēs stundu garajā

braucienā. Sacensības sāksies pulksten
18, bet uzvarētāju apbalvošana «Rullītī»
notiks pulksten 20.
Inženieru dienu svinīga atklāšana
paredzēta sestdien pulksten 12, bet
jau no pulksten 9 «Rullītī» varēs vērot
«Isover Pro-kart» čempionāta 5. posma
un krosa vai enduro motociklu «Astarte
nafta SuperMoto» sacensību treniņbraucienus un kvalifikāciju. «ProKart»
finālbraucieni sāksies pulksten 15.30,
bet «Astarte nafta SuperMoto» finālisti
spēkiem mērosies pulksten 19. Sacensību
dalībnieku apbalvošana – pulksten 20.
Izzinošākā un daudzveidīgākā būs
Inženieru dienu noslēdzošā diena. Proti,
svētdien «Rullītī» svētku dalībnieki varēs
vērot ātruma un veiklības braucienus,
driftu, skaņas turnīru, auto futbolu un
citas sacensības. «Šogad pirmo reizi Inženieru dienu gaitā notiks vakanču tirgus,
kurā esam aicinājuši piedalīties tādus
ražošanas uzņēmumus un tehnikas
tirgotājus kā «Stokker», «Hansa Flex»,
«Agritech», «Valtek», «Auto Kada», «Igate», «AKG», «TS Rīga», «SFM», «Dinex».
Interesentiem būs iespēja ne vien tuvāk
iepazīt uzņēmumus, bet arī, izpildot
to pārstāvju sagatavotos uzdevumus,
izprast, vai būtu vērts atnākt uz darba
pārrunām konkrētajā uzņēmumā.
Tāpat «Rullītī» būs iespēja iepazīt LLU
Tehniskās fakultātes, Jelgavas tehniku-

ma, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas,
kā arī bērnu un jauniešu centra «Junda»
izglītības piedāvājumu,» stāsta J.Kuķis.
Šā gada jaunums būs arī Uzņēmēju
velomobiļu turnīrs – minēto uzņēmumu pārstāvji piedalīsies ātruma aplī,
veiklības braucienos un dragreisā, distanci mērojot ar velomobili. Tāpat dienas
gaitā būs iespēja apskatīt un izmēģināt
daudzveidīgus braucamrīkus – divriteņus, trīsriteņus un dažādus neparastus
pārvietošanās līdzekļus, ko piedāvās apvienība «Helo, Velo». Bet svētki pulksten
20 noslēgsies ar sacensību dalībnieku
apbalvošanu.
Jāpiebilst, ka šogad, gādājot par Inženieru dienu apmeklētāju ērtu nokļūšanu
sporta un atpūtas kompleksā, organizatori sadarbībā ar AS «Ferrus» sarūpējuši
bezmaksas autobusu, kas 29. un 30.
septembrī no pieturvietas «Centrs» uz
«Rullīti» kursēs pulksten 12, 14 un 16,
bet pretējā virzienā – pulksten 13, 15 un
17. J.Kuķis norāda, ka autobusu varēs
atpazīt pēc tematiska vizuālā noformējuma.
Sīkāka informācija par Inženieru dienu aktivitātēm pieejama mājaslapā www.
mehiem.lv. Pasākumu organizē biedrība
«Mehu absolventi» sadarbībā ar Jelgavas
pašvaldību, biedrību «Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs», «ProKart» un
ceļu būvniecības sabiedrību «Igate».

Zinātnieku nakts – visai ģimenei
 Jana Bahmane

28. septembra vakarā LLU fakultātēs un Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) notiks Zinātnieku
nakts pasākumi, lielus un
mazus interesentus aicinot
izzināt daudzveidīgo zinātnes
pasauli un tās nozīmi mūsu
ikdienā.
Zinātnieku nakts aktivitātes LLU
varēs apmeklēt no pulksten 18 līdz 23.
Universitātes galvenajā ēkā – Jelgavas
pilī – šajā laikā būs iespēja vērot paraugdemonstrējumus par augsnes auglību un
augu mēslošanas līdzekļiem, piedalīties
biznesa spēlē un ideju ģenerēšanā, uzzināt, kā ar datortehnikas elektromotoru
palīdzību atskaņot Melanholisko valsi,
un atklāt daudz ko citu.
Tehniskajā fakultātē Jāņa Čakstes
bulvārī 5 būs iespēja izprast, kā darbojas
tvaika dzinējs, iekšdedzes dzinējs un
elektromobilis un kā pārbūvēt vienkāršu
automašīnu par elektroauto. Rīgas ielā
22, kur atrodas Pārtikas tehnoloģijas
fakultāte, Zinātnieku nakts apmeklētāji
iepazīs inovācijas garšaugu un pākšaugu izmantošanā, bet Meža fakultātē
Akadēmijas ielā 11 – meža atjaunošanu
un mežizstrādes evolūciju. Par kokapstrādē izmantoto tehnoloģiju attīstību

un jaunākajiem zinātnes sasniegumiem
meža nozarē varēs uzzināt, dodoties uz
Dobeles ielu 41. Zinātnieku naktī gaidīs
arī Lauksaimniecības fakultāte Strazdu
ielā 1 – tur būs iespēja vērot kontrolētu
bišu produkcijas ieguvi un izmantošanu, bet Veterinārmedicīnas fakultātē
Kristapa Helmaņa ielā 8 notiks atvērtā
lekcija «Veterinārmedicīnas personības
gadsimta sākumā, bez kurām nav iedomājama zinātnes vēsture». Interesenti
aicināti apmeklēt arī Vides un būvzinātņu
fakultātes aktivitātes Valdekas pilī un
Akadēmijas ielā 19, kā arī LLU institūtos
Dobelē, Priekuļos un Dižstendē.
Savukārt ZRKAC Zinātnieku naktī no
pulksten 18 līdz 21 aicina pirmsskolas
vecuma bērnus, jaunāko klašu skolēnus
un viņu vecākus piedalīties pētnieciskās aktivitātēs. Apmeklētājiem būs
iespēja iepazīties ar mācību programmu
«FasTracKids Fundamentals», kas inter
aktīvā veidā un eksperimentējot veicina
bērnu interesi par dažādu parādību
izzināšanu un attīsta vērtīgas prasmes
mācībām un panākumiem nākotnē.
Pulksten 18 notiks nodarbība «Radošā
matemātika», pulksten 19 – «Radošā
literatūra», bet pulksten 20 interesenti
aicināti apmeklēt nodarbību «Ekonomika». Nodarbībām iepriekš jāpiesakās pa
tālruni 63012152, 63012153 vai e-pastu
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv.
Tāpat sākumskolas skolēni varēs dar-

boties ar metodikas «Miniphänomenta»
aizraujošiem eksperimentiem, kas veicina pētniecisko prasmju attīstīšanu un
interesi par dabaszinātnēm. Bet mazākajiem Zinātnieku nakts apmeklētājiem
būs saistošas nodarbības «Darbojos un
izzinu» – tajās varēs risināt visdažādākos jautājumus, saistītus ar veselību un
cilvēka ķermeņa uzbūvi, pētīt zvaigz
nājus, celt vērienīgus cietokšņus, pilis
vai kosmosa kuģus un pētīt, kā atšķiras
dažādas vielas.
Arī šogad izzinošas aktivitātes ZRKAC
Zinātnieku nakts apmeklētājiem būs
sarūpējušas Jelgavas skolas. Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji atklās,
kā iemācīt robotam zīmēt un runāt latviešu valodā, Valsts ģimnāzijas komanda
mācīs veidot nelielas filmiņas un publicēt
tās vietnē «YouTube», 6. vidusskola rādīs,
kā izgatavot barometru un kaleidoskopu,
bet Jelgavas 5. vidusskola piedāvās vairākas darbnīcas, kurās varēs iemācīties
strādāt ar 3D pildspalvu, veidot spēles,
apgūt programmēšanas pamatus un citas
interesantas prasmes. 4. vidusskolas pārstāvji mācīs atpazīt un eksperimentēt ar
vielām, ko sastopam ikdienā dabā, Spīdolas Valsts ģimnāzija ļaus iepazīt zinātnes
mīklas, 2. pamatskola vadīs nodarbības
par līdzsvaru, bet 4. sākumskola aicinās
izzināt pirkstu nospiedumu noslēpumus.
Zinātnieku nakts pasākumus bez maksas var apmeklēt ikviens.

