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Driksā izbūvē
stiprinājumus diviem tiltiem

Lai zem Driksas tilta
būtu iespējams izveidot
pontona tiltu un gājēju
kāpnes, nepieciešams
iebūvēt urbpāļus. Līdzīgi
stiprinājumi vajadzīgi arī
gājēju tiltam, kas perspektīvā tiks izbūvēts
pāri Čakstes bulvārim,
Driksai un noslēgsies Pasta salā, tādējādi šonedēļ
sākušies darbi pie tiltu
stiprinājumu izveides.
Saskaņā ar Čakstes bulvāra
rekonstrukcijas projektu promenāde gar Driksu tiks izbūvēta divos
līmeņos, un, lai pie Driksas tilta
nebūtu pārrāvuma un gājēji perspektīvā varētu turpināt ceļu līdz
pat Ausekļa ielai, zem Driksas tilta
tiks izbūvēts gājēju pontontilts. Lai
būtu iespējams veikt būvdarbus,
apmēram uz trim mēnešiem slēgta
gājēju ietve uz Driksas tilta pa labo
pusi virzienā no centra. «Šajā laikā

daļēji tiks demontēta gājēju ietve
un margas uz Driksas tilta. Urbpāļu iebūvēšana nav iespējama, neiejaucoties tilta konstrukcijā,» gājēju
plūsmas novirzīšanu uz Lielās ielas
pretējo pusi pamato pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Kidere. Savukārt paralēli notiek darbi stiprinājumu izbūvei iecerētajam gājēju
tiltam uz Pasta salu – tilts iecerēts
kā Driksas ielas turpinājums, tas
šķērsos Čakstes bulvāri, Driksu un
noslēgsies Pasta salā.
Tādējādi no jauna tiks izveidoti
divi gājēju tilti – viens šķērsos
Čakstes bulvāri un Driksas upi,
savienojot Driksas ielu ar Pasta salu,
otrs būs zem Driksas tilta –, kā arī
rekonstruēts jau esošais tilts uz Pasta salu. E.Kidere stāsta, ka abu tiltu
stiprinājumu izveide notiek paralēli
citiem Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbiem. «Pašlaik turpinās arī
Driksas krastmalas nostiprināšana,
tāpat sākušies lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi,» notiekošos
būvdarbus Čakstes bulvārī ieskicē

projektu vadītāja. Jāpiebilst, ka
Čakstes bulvāra posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai gar upes krastu
tiks izveidota gājēju promenāde ar
soliņiem un atpūtas vietām divos
līmeņos – vienā līmenī ar ielu un
vienā līmenī ar upes krastu.
Tiesa gan – tas vienlaicīgi nozīmē arī neērtības autovadītājiem
un gājējiem. Pašlaik satiksme
atļauta Čakstes bulvāra posmā
no Ūdensvada ielas līdz Lielajai
ielai, taču, turpinoties inženierkomunikāciju izbūves darbiem,
tiks slēgta transporta kustība
Ūdensvada un Čakstes bulvāra
krustojumā, bet satiksme Ūdensvada ielā būs atļauta tikai no
Akadēmijas ielas puses.
Taču, sākot jau ar šo nedēļu, gājējiem jārēķinās, ka šķērsot Čakstes
bulvāri un Driksas tiltu iespējams
vien viesnīcas «Jelgava» pusē. «Tilta daļas slēgšana gājējiem nepieciešama drošības apsvērumu dēļ.
Pirms lēmuma pieņemšanas par
gājēju kustības slēgšanu tur tika
analizēti visi iespējamie varianti,

ar paziņojumu, ka par pagaidu
algotajos darbos iesaistītajām perNo decembra beigs darsonām tiks maksātas arī sociālās
boties tā sauktā simtiemaksas. Labklājības ministrijas
latnieku programma.
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Labklājības ministrija
Marika Kupče skaidro, ka par
šobrīd vēl strādā pie
algotos pagaidu sabiedriskajos
grozījumiem normatīdarbos iesaistītajiem cilvēkiem
vajos aktos, lai no jaunā
plānots veikt sociālās apdrošināgada varētu palaist citu
šanas obligātās iemaksas pensiju
bezdarbnieku atbalsta
apdrošināšanai. Šobrīd par bezprogrammu – algotus
darbniekiem, kuri ir iesaistīti simtpagaidu sabiedriskos
latniekos, šādas iemaksas netiek
darbus.
veiktas. Labklājības ministrijas
sagatavotie grozījumi Ministru
Kamēr vēl notiek darbs pie kabineta noteikumos paredz, ka
normatīvās bāzes sakārtošanas, iemaksas vienam cilvēkam, kas
Labklājības ministrija nākusi klajā veiks algotos pagaidu sabiedriskos

darbus, būs desmit lati mēnesī. Tās
tiks maksātas no valsts pamatbudžeta. «Obligāto iemaksu veikšana
pozitīvi ietekmēs algotos pagaidu
sabiedriskajos darbos iesaistīto
cilvēku sociālo nodrošinājumu
nākotnē, kad viņiem piešķirs valsts
vecuma pensiju,» tā M.Kupče.
Ministrija informē, ka pagaidu
darbos varēs iesaistīties cilvēki, kas
NVA kā bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz sešus mēnešus un
nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai
vecuma pensiju. «Tie cilvēki, kuri ir
pieteikušies simtlatniekos, bet savu
rindu nesagaidīs, automātiski tiks
pārreģistrēti uz jauno programmu,»
skaidro NVA Jelgavas nodaļas va-
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Bibliotēka ievieš
jaunu lasītāju karti
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka (JZB) ievieš
jaunas lasītāju kartes,
uz kuras redzama lasītāja fotogrāfija, bet
lasītāja numurs iestrādāts svītru kodā. Jaunā
karte būs derīga JZB un
arī visās filiālbibliotēkās. Šodien, 6. oktobrī,
pulksten 14 JZB tiks
izsniegta pirmā jaunā parauga karte un
prezentēts mākslinieka
Raita Junkera veidotais
jaunais bibliotēkas pakalpojumu buklets.

bet tie būtu radījuši vēl lielākas
satiksmes drošības problēmas,»
stāsta «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja Dzidra Staša. Viņa
atklāj, ka, piemēram, izskatīts variants gājēju vajadzībām tilta labajā
pusē virzienā no centra slēgt vienu
braukšanas joslu un uz brauktuves
izvietot norobežotu pagaidu ietves
konstrukciju, taču tas apgrūtinātu
ne tikai transporta satiksmi, bet arī
ceļa tīrīšanu ziemas sezonā, turklāt
tas nebūtu droši gājējiem. Jāņem
vērā, ka tilta konstrukcija tiks daļē-  Sintija Čepanone
ji nojaukta un pie paša tilta strādās
būvtehnika. «Gan pilsētas centra,
Līdz 4. novembra darba
gan Pārlielupes daļā jau savlaicīgi
dienas beigām Jelgaizvietotas vairākas informatīvās
vas pilsētas domes Apzīmes, lai gājēju plūsmu novirzītu
balvojumu piešķiršanas
atbilstoši izmaiņām,» skaidro
komisija aicina valsts
Dz.Staša, piebilstot, ka kopā ar
un pašvaldības iestādes,
Pašvaldības policiju un būvdarbu
pilsētas uzņēmumus,
veicēju regulāri tiks sekots līdzi
uzņēmējsabiedrības un
situācijai un nepieciešamības gadīsabiedriskās organizācijumā izvietotas papildu norādes.
jas pieteikt kandidātus
Gan gājēji, gan autovadītāji
apbalvošanai ar pilsētas
aicināti izturēties ar sapratni pret
augstākajiem apbalvoneērtībām.
jumiem «Goda zīme» un

arī bibliotekārus. Piemēram, lai
atrastu informāciju par konkrēto
lasītāju, tostarp viņa datus, to,
cik bieži viņš apmeklē bibliotēku,
cik grāmatu paņēmis, ko atnesis,
bibliotekāram vairs nebūs sistēmā
jāvada lasītāja vārds un uzvārds
– informācija tiks nolasīta ar skeneri no svītru koda. «Tas nozīmē, ka
sistēma ātrāk atradīs informāciju
par lasītāju,» piebilst A.Nadziņa.
Vēl viens ieguvums ir tas, ka līdz
ar jaunās kartes ieviešanu turpmāk
nebūs nepieciešama lasītāja karte
katrai pilsētas bibliotēkai, jo jaunā
būs derīga visās četrās pilsētas bibliotēkās – Zinātniskajā, Miezītes,
bibliotēkā «Pārlielupe» un bērnu
bibliotēkā «Zinītis».
Kartes lasītājiem tiek gatavotas
JZB. Lai iegūtu lasītāja fotogrāfiju, ko izmantos jaunajā kartē,
pastāv vairāki varianti – lasītājs
pats atnes pases izmēra bildi,
iesūta portreta bildi elektroniski
vai arī nofotografējas uz vietas
bibliotēkā. «Lai saņemtu jauno
karti, lasītājiem nav jau pirmajā
dienā jānāk uz bibliotēku tā
nomainīt, lai neveidojas rindas,
jo vēl ilgi būs derīga pašreizējā
karte,» piebilst JZB Informācijas
nodaļas vadītāja Dagnija Avota.

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem

Nākamgad simtlatniekus nomainīs
algotie sabiedriskie darbi; maksās arī sociālo nodokli
 Ilze Knusle-Jankevica

BEZMAKSAS	

JZB direktore Aija Nadziņa
skaidro, ka, sekojot citu Latvijas
bibliotēku piemēram, doma ieviest
jaunas lasītāju kartes, kas būs
daudz ērtākas un mūsdienīgākas,
bijusi jau sen. «Jaunajā ielaminētajā kartē būs redzams lasītāja
vārds, uzvārds un viņa fotogrāfija,
bet lasītāja numurs, kas līdz šim
vienkārši bija uzrakstīts uz kartītes, iestrādāts svītru kodā,» stāsta
direktore. Jaunā karte modernizēšot bibliotēkas darbu un atvieglošot

Čakstes bulvāra rekonstrukcijas gaitā tiks izbūvēti trīs tilti – Pasta salā, šķērsojot
Driksu, varēs nokļūt pa rekonstruētu jau esošo tiltu un jaunizbūvēto gājēju tiltu,
savukārt zem tilta pār Driksu tiks izveidots gājēju pontontilts. Pašlaik sākušies
jauno tiltu stiprinājumu jeb urbpāļu izbūves darbi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

dītājs Māris Narvils. Sabiedriskos
darbus pašvaldībā varēs veikt līdz
četriem mēnešiem, par paveikto
ik mēnesi saņemot simts latus.
N.Narvils lēš, ka, visticamāk, personas pēc noteikta laika uz pagaidu
darbiem varēs pretendēt atkārtoti,
bet pagaidām vēl nav skaidri visi
kritēriji. Tāpat izskanējis arī, ka pašvaldībai būs tiesības izvērtēt, kuram
no pretendentiem iespēja iesaistīties
pagaidu darbos ir svarīgāka. Ja tas
tiks apstiprināts, šis pienākums tiks
uzticēts Sociālo lietu pārvaldei.
Jāpiebilst, ka gan simtlatnieku,
gan algoto pagaidu sabiedrisko
darbu programmu līdzfinansē
Eiropas Sociālais fonds.

«Goda raksts».

Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām par
nopelniem valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes, saimnieciskajā vai citā
darbībā Jelgavas pilsētas labā.
Goda rakstu piešķir fiziskai,
juridiskai personai vai kolektīvam
par nopelniem un ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā,
sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās
komitejas un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību
iestādes vai iedzīvotāji (ne mazāk
kā piecas pilngadīgas personas).
Apbalvojumus pasniegs 2011.

gada 17. novembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa rīkotajā pieņemšanā par
godu Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai.
Pieteikumi Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu,
uzvārdu, darba vietu, ieņemamo
amatu vai nodarbošanos, nozari,
kādā apbalvojums piešķirams,
pievienojot pamatojuma vēstuli,
par kādiem nopelniem persona
vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam, informē pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga.
Iesniegtos ierosinājumus apkopo un izvērtē ar domes lēmumu
izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija, kas ir tiesīga
pieprasīt un saņemt no valsts un
pašvaldību iestādēm un citām
personām papildinformāciju par
apbalvošanai izvirzītajiem kandidātiem.
Iesniegumus pieņem Jelgavas pilsētas domes Informācijas
aģentūrā. Papildu informāciju
var iegūt Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā,
tālrunis 63005567.
Kopš 1998. gada apbalvojumu
«Goda zīme» saņēmuši 77 pilsētnieki, kuru vārdus var lasīt Jelgavas pašvaldības portālā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Par
Jelgavu», «Simbolika», «Goda
zīmju saņēmēji».
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Viens parādu piedzinējs – 7000 parādu
 Kristīne Langenfelde

noteikts, ka izsoles sākumcena
ir 65 – 70 procenti no īpašuma
šā brīža tirgus vērtības. Tad
parēķiniet, kāda īpašumam
bija vērtība celtniecības buma
laikā, kāda tā ir šobrīd un cik
ir 70 procenti no tās. Iespējams,
kredītņēmējs zaudē īpašuma
vērtību vairākas reizes. Kā lai
atmaksā tādu parādu...

«Lielākā daļa no tiem
jelgavnieku parādiem,
kas man jāpiedzen,
nav mērāmi tūkstošos latu. Visbiežāk tās
ir salīdzinoši nelielas
summas – līdz 100 latiem –, ko autovadītājs
iekrājis, nesamaksājot
uzliktos sodus, persona, nenomaksājot
komunālos pakalpojumus vai nenokārtojot citas saistības pret
valsti vai pašvaldību,»
atzīst Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa
zvērināts tiesu izpildītājs Ilmārs Reinis.
Jelgavā šobrīd strādā trīs
zvērināti tiesu izpildītāji, un
viņu darba apjomam ir tendence
pieaugt. Tātad likumsakarīgi, ka
ar tiesu izpildītāju darbu nākas
saskarties arvien plašākam cilvēku lokam. I.Reinis šajā amatā
ir tikai nepilnu pusgadu – pirms
tam viņš strādājis par advokātu
un, kā pats atzīst, tagad labi
izjūt jurista specialitātes divas
krasi atšķirīgās puses: jurists
un tiesu izpildītājs parādu piedzinējs, pret kuru visbiežāk
cilvēku attieksme ir negatīva.
«Patiesībā sabiedrībai ir visai
maz izprotams tiesu izpildītāja
darbs – neapmierinātību un
negācijas nākas uzklausīt ļoti
bieži, taču jāsaprot, ka mēs esam
valsts ieceltas amatpersonas,
kas, strikti ievērojot likumu,
tikai izpilda tiesas nolemto,» tā
I.Reinis.
Kāds ir process no brīža,
kad iekrājies parāds, līdz
brīdim, kad to sāk piedzīt
tiesu izpildītājs?
Tiesu izpildītājs sāk strādāt
pēc tam, kad saņemts tiesas
nolēmums, kur skaidri pa punktiem norādīts, kas un kādā apjomā no parādnieka jāpiedzen.
Tas nozīmē, ka persona ilgstoši
nav likusies ne zinis par savu
parādu un prasītājs ir vērsies
tiesā ar lūgumu naudu atgūt.
Var gadīties, ka cilvēkam pat ir
pārsteigums, kad ar viņu sazinās
tiesu izpildītājs, jo iepriekšējos
paziņojumus un aicinājumus parādu nomaksāt viņš vieglprātīgi
nav ņēmis vērā, cerot, ka lieta
līdz tiesai nenonāks. Taču, kad
nonāk, ir nesaprašanā, ka tagad
no viņa parāds tiks piedzīts piespiedu kārtā – piemēram, katru
mēnesi ieturot noteiktu summu
no algas vai citiem ienākumiem,
apjomīgākos gadījumos vēršot
piedziņu pret mantu – piespiedu
kārtā izsolē tiek pārdots parādniekam piederošs īpašums, lai
ar to kaut daļēji segtu parāda
summu.

«Es vienmēr uzsveru, ka no tikšanās ar tiesu izpildītāju varētu izvairīties, ja cilvēki atbildīgi uztvertu
savas saistības. Vienkāršs piemērs – cilvēks parādā 30 latus, bet tiesu izpildītājam par darbu vēl
jāmaksā 15 lati, un tā ir puse no parāda summas! Kāpēc vairot savu parādu?» jautā Zemgales
Foto: Ivars Veiliņš
apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ilmārs Reinis.
tājam, parādniekam jāmaksā ne vien parāda summa,
bet arī jāsedz jūsu darba
izdevumi.
Tieši tā – jo likums nosaka, ka
tiesu izpildītāja darba izdevumus apmaksā parādnieks. Tātad
cilvēkam ir jārēķinās ar to, ka
viņš apmaksās ne tikai iekrājušos parādu, bet arī tiesu izpildītāja darbu, kas vienkāršākos
gadījumos var būt ap 15 latiem,
citos – daudzi desmiti latu, bet
ļoti retos gadījumos tie var būt
arī tūkstoši. Es vienmēr uzsveru, ka no tā varētu izvairīties, ja
cilvēki atbildīgi uztvertu savas
saistības. Vienkāršs piemērs
– cilvēks parādā 30 latus, bet
tiesu izpildītājam par darbu vēl
jāmaksā 15 lati, un tā ir puse no
parāda summas! Kāpēc vairot
savu parādu?

Bet kas ir tas, ko neliela
parāda gadījumā cilvēks var
darīt, lai lieta līdz tiesai un
pēc tam līdz tiesu izpildītājam nenonāktu?
Meklēt kontaktu ar savu kreditoru. Cik bijuši gadījumi, kad,
piemēram, cilvēkam iekrājušies
komunālo maksājumu parādi
– par ūdeni, siltumu, gāzi. Kas
visbiežāk notiek? Uzņēmums
sūta atgādinājums par parādu
nomaksu, bet cilvēkam naudas
nav un viņš vienkārši rēķinu
nemaksā. Taču tā vietā viņš
varētu doties pie «Jelgavas
ūdens», «Fortum Jelgava» vai
cita pakalpojuma sniedzēja un
mēģināt panākt vienošanos
par parāda nomaksu. Tādā risinājumā būtu ieinteresēts gan
uzņēmums, gan parādnieks, jo
ne vienam, ne otram tiesu darbi
nav izdevīgi. Nereti cilvēks par
parādu sāk uztraukties vien tad,
Sākot strādāt tiesu izpildī- kad pie lietas izpildes ķeramies

mēs – tad viņi pēkšņi attopas,
vēlas slēgt vienošanos, bet ir jau
par vēlu, jo ar tiesu izpildītāju
vienošanos slēgt nav iespējams
– mēs varam rīkoties tikai likuma noteiktajā kārtībā un izpildīt
tiesas lēmumu.
Kā notiek parāda piedziņa?
Pirmām kārtām jau mēs piedāvājam cilvēkam labprātīgi
nomaksāt parādu – tam tiek
dotas 3 – 10 dienas laika. Tas ir
pirmais solis, taču šādi gadījumi,
kad cilvēks uzreiz gatavs samaksāt, ir ārkārtīgi reti. Pēc tam jau
tiesu izpildītājs apzina cilvēka
ienākumus un skatās, kādā veidā parāda piedziņa ir iespējama.
Ja cilvēkam ir algots darbs, tad
mēs sūtām informāciju viņa
darba devējam un uzliekam par
pienākumu noteiktu summu
ieturēt no viņa algas vai citiem
ienākumiem – arī pensijām. Likums strikti reglamentē, kāda
ir minimālā summa, no kuras
atvilkt naudu parāda apmaksai
vairs nedrīkst. Savukārt lielākā
summa, ko no parādniekam
izmaksājamās darba samaksas
un tai pielīdzinātajiem maksājumiem var ieturēt līdz piedzenamā parāda dzēšanai, ir
30 procentu apmērā no algas,
uzturlīdzekļu lietās parādniekam jāsaglabā vien ienākumi,
kas ir 50 procenti no minimālās
mēneša darba algas.
Iespējams, ja parādnieks neatsaucas uz pirmajiem tiesu
izpildītāja aicinājumiem, viņš
par parāda piedziņu uzzina tikai
algas dienā, kad saņem mazāku
algu nekā iepriekš – arī tādi
gadījumi var būt.

Mēs vairāk runājam par
nelieliem parādiem, bet kā
ir ar lielajiem parādniekiem?
Lielākais parāds manā lietvedībā ir mērāms vairākos 100
000 latu. Lielie parādi visbiežāk,
protams, ir nekustamo īpašumu
kredīti vai nodokļu parādi, bez
muitas ievedot preces valstī.
Lielos parādus piedzīt ir grūtāk.
Kredītu gadījumā pat nezinu,
ko cilvēkam ieteikt – ja ir saistības, tās jāpilda, bet saprotams,
ka daudzi krīzes apstākļos to
atļauties vairs nevar. Tāpēc
arvien biežāk saņemam lietas
no bankām par nekustamā
īpašuma kredīta parāda piedziņu. Šādos gadījumos piedziņa
tiek vērsta pret nekustamo
īpašumu, banku kontiem, mašīnām, arī algu. Taču pat tad,
ja izsolē izdodas pārdot savulaik kredītā iegādāto dzīvokli
vai māju, tas šodien sedz vien
daļu no parāda summas – tā arī
veidojas situācija, kad cilvēks
paliek bez īpašuma un vēl ir
parādā. Pārdot īpašumu izsolē
Vai praksē bieži ir gadī- šodien var, bet jautājums ir, par
jumi, kad parāda piedziņa kādu cenu – tiesu izpildītājam

Vai fotoradari disciplinē autovadītājus?
Disciplinē, bet tikai tur, kur radari uzstādīti –
kopumā šoferi lēnāk nebrauks
To, kurš ir «skrējējs», radari neaizkavēs
Ātrumpārkāpēju «ķeršana» ar radaru ir sods,
bet sods nerisina problēmu

Kāds ir senākais parāds,
kas jums šobrīd jāpiedzen?
Ir lietas, kas turpinās jau no
2001. gada un droši vien turpināsies vēl ilgi.
Un cik parādu vienam tiesu izpildītājam ir jāpiedzen
kopumā?
Tas apjoms ir milzīgs – konkrēti manā gadījumā tie ir ap
7000 parādu, ko esmu pārņēmis
no iepriekšējā tiesu izpildītāja.
Atzīšos godīgi – pusgads ir
pārāk īss laiks, lai visas tās izstudētu. Vēl jo vairāk, ja katru
mēnesi klāt nāk jaunas lietas
– kopš maijā sāku strādāt, no
jauna esmu saņēmis 600 lietas.
Diemžēl tiesu izpildītāja amatu
īpaši neviens neiekāro – arī Jelgavā ir paredzēti četri tiesu izpildītāji, bet šobrīd strādā trīs.
Darbs ir 10, 12 stundas dienā,
apjoms – neaptverams. Kāpēc
es izvēlējos šo amatu? Gribējās
iegūt jaunu pieredzi, un tā šeit
tiešām ir vērtīga. Jā, ir brīži,
kad varbūt nolaižas rokas – it
sevišķi, tikko uzsākot darbu
un iegūstot tik milzīgu lietu
skaitu, ar kurām jātiek galā.
Bet vēl padevies neesmu.

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Nedēļas jautājums

Jā, noteikti – jo vairāk būs radaru uz ceļiem,
jo mazāk ātrumpārkāpēju un drošāka satiksme

uzsākta, bet cilvēkam ienākumi pēkšņi «pazūd», kas
varētu likt domāt, ka viņš no
parāda apmaksas izvairās?
Lai kaut ko tādu apgalvotu,
ir jābūt pierādījumiem. Taču
praksē, protams, gadās, ka
cilvēks, tiklīdz uzsākta parāda
piedziņa no algas, uzraksta
atlūgumu. Vai tas ir tāpēc, ka
sākusies piedziņa, vai vienkārši
sakritība, pierādīt nevar. Tādā
gadījumā mēs meklējam, vai
cilvēks nav sācis strādāt citā
darbā, un viss sākas no jauna.
Šo pierādījumu vākšanas process nav viegls.

... un parāda piedziņai nav
arī noilguma.
Nav gan – parādu piedzen
tik ilgi, kamēr tas atmaksāts
– kaut vai visa mūža garumā.
Ja šodien piedzīt nevar, lietai
seko līdzi nepārtraukti, un,
tiklīdz apstākļi mainās, tā
piedziņa atsākas. Piemēram,
uzturlīdzekļu piedzīšanas gadījumā: ja cilvēkam ir divi bērni,
kuri vecāki par 7 gadiem, tad
šobrīd mēnesī valsts noteiktais
uzturlīdzekļu maksājums ir 120
lati. Pieņemsim, ka no cilvēka
kādu laiku vispār neko piedzīt
nevar, jo viņam nav darba; tiklīdz var, tā sāk piedzīt, bet reti
kad izdodas mēnesī no vecāku
algas atvilkt visu noteikto summu. Gadījumā, ja ieturējums
no algas ir 40 lati mēnesī, tad
viegli parēķināt, ka 80 latus
katru mēnesi viņš vēl paliek
parādā – parēķiniet, cik gadi
būs nepieciešami, lai viņš visu
uzturlīdzekļu summu nomaksātu! Vai arī cits piemērs – cilvēks
«uz rokas» saņēma 200 latus
un parāda apmaksai atvilka 50
latus; tagad alga samazināta
praktiski līdz minimumam un
atvilkt mēnesī var vien latu
vai divus... Cik laika paies līdz
parāda apmaksai?!

Kādi ir jūsu lasīšanas paradumi?

7%
43%
22%
28%

Savu viedokli paud

Pilsētnieks vērtē

Kādas ir jūsu pirmās
asociācijas, izdzirdot
vārdu Jelgava?
Juris, taksists:
– Jelgava ir liela un zaļa pilsēta. Nevaru
nepieminēt arī
pilsētas veco
nosaukumu
Mītava, ar kuru tā ierakstīta vēsturē.
Mana dzimtā pilsēta ir arī studentu
pilsēta – no septembra līdz pat jūnijam te mudž no jauniešiem!
Daina Mejere,
medmāsas palīdze:
– Tā ir mana
dzimtā pilsēta,
kur pagājusi
mana bērnība,
skolas gadi, tagad šeit strādāju.
Atšķirībā no 60. gadiem, kad te
bija gruvešiem pilnas ielas, tagad
Jelgava ir veiksmīgi attīstījusies.
Noteikti man tā asociējas ar Liel
upi, ar Pasta salu un Uzvaras parku
– tādu, kāds tas bija agrāk, kur divas
reizes nedēļā notika teātra izrādes:
trešdienās uzstājās Ādolfa Alunāna
teātris, brīvdienās – viesi.
Liega, pensi
onāre:
– Pirmās asociācijas noteikti
ir ar tādiem
pasākumiem
kā Ledus un
Smilšu skulptūru festivāls, tagad
arī ar metāla skulptūrām. Protams,
arī ar Jelgavas pili, Svētās Trīsvienības baznīcas torni un to, ka Jelgava tiek daudzināta kā studentu
pilsēta, jo te taču atrodas viena no
lielākajām Latvijas universitātēm.
Tagad arī ar skaisto promenādi,
taču, kad es augu, peldvieta bija
upes pretējā pusē – Pasta salā.
Gatis Zeps,
strādājošs students:
– Jelgava ir studentu pilsēta,
kur var izbaudīt visīstāko
studentu dzīvi. Jelgava ir tā vieta,
kur atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte, popularitāti
iemantojušās «kojas», noteikti arī ar
«Jelgavas krekliem», kas ir neatņemama studentu dzīves sastāvdaļa.
Vēl man Jelgava saistās ar plašajām
sportošanas iespējām – te ar sportu
var nodarboties gan universitātē,
gan dažādos klubos.
Zane, auklē
bērniņu:
– Ar plašo kultūras pasākumu klāstu, vērienīgajiem Ledus un Smilšu
skulptūru festivāliem, ar gadatirgiem
Hercoga Jēkaba laukumā. No Jelgavas nākusi dziedātāja Nora Bumbiere,
grupas «Prāta vētra» puiši, te dzīvojis
teātra tēvs Ādolfs Alunāns un vēl šodien darbojas Alunāna teātris. Jā, un
Jelgavā ir pirmā Latvijas prezidenta
Jāņa Čakstes piemineklis.
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Zagļu sabojātais Alunāna bareljefs
būs jāizgatavo no jauna
 Ilze Knusle-Jankevica

Atrasts Ādolfa Alunāna
pieminekļa bareljefs, kurš
pirms nepilnām divām
nedēļām tika nozagts.
Pagaidām izmeklēšanas
interesēs policija gan neatklāj, kā un kur bareljefs
atrasts, vien norāda, ka
tas ir bojāts – sadalīts četrās daļās. Kad bareljefs
tiks atdots pašvaldības
aģentūrai «Pilsētsaimniecība», tā lems, ko ar
to darīt tālāk.
Tiklīdz bareljefs no Ā.Alunāna
pieminekļa Alunāna parkā nozagts,
policijā tika uzsākts kriminālprocess
pēc Krimināllikuma 18. nodaļas
par noziedzīgu nodarījumu pret
īpašumu. Tā kā tas ir no bronzas,
visticamāk, to nozaga metāllūžņu
vācēji.
Kad tas būs iespējams, bareljefs
tiks atdots «Pilsētsaimniecībai», kas
arī izlems, ko tālāk iesākt ar sabojāto
mākslas darbu. «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs Baļčūns
norāda – ja tas nebūtu bojāts, to
varētu novietot vecajā vietā, bet
tagad būs jāizvērtē, vai tas vispār
ir atjaunojams un kā tas izdarāms.
«Bareljefs ir jāatjauno, bet atklāts ir
jautājums, kādā materiālā to labāk
atliet,» tā A.Baļčūns. Viņš norāda,
ka forma pašvaldībai ir, sabojātais
bareljefs varētu būt kā pārkausējamais materiāls, tomēr, ņemot vērā,

 Sintija Čepanone

7. oktobrī uz svinīgu Skolotāju dienas pasākumu
kultūras namā aicināti
visi pilsētas pedagogi.
Šoreiz īpašs paldies par
ieguldījumu tiks teikts 51
pedagogam.
Izvērtējot izglītības iestāžu kolektīvu izvirzītos kandidātus vairākās
nominācijās, šoreiz Pateicības rakstus Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza pasniegs
34 skolu un 17 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, tostarp
bērnudārza «Vārpiņa» skolotāja
palīgam Rutai Ciršai un Mūzikas
vidusskolas sitaminstrumentu
spēles skolotājam Kārlim Venskum
par mūža ieguldījumu pedagoģijā,
novērtējot viņu radošo un atbildīgo
darbu jelgavnieku izglītošanā.
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita
Mazūdre stāsta, ka Pateicības raksti
tiks pasniegti nominācijās «Jelgavas
vārda nešana pasaulē, «Skolotājs
skolēnu vērtējumā» un «Talantīgais
jaunais pedagogs». Arī šogad balvas
– portatīvos datorus – sarūpējusi
«Swedbank», un svētku reizē tie
tiks pasniegti pedagogiem.
I.Mazūdre informē, ka kopumā

Izzina alternatīvās
enerģijas

ka šī nav pirmā reize, kad bronzas
bareljefs nozagts, jāizlemj, vai to
atliet bronzā vai tomēr kādā citā
materiālā. Jāpiebilst, ka bareljefa
izmēri ir 30 x 50 centimetri.
Ā.Alunāna muzeja vadītāja Maija
Matisa stāsta, ka neatkarīgās Latvijas laikā šī jau ir trešā reize, kad
bareljefu iekārojuši zagļi. «Pirmo
reizi bareljefu nozaga 2001. gadā. To
tā arī neizdevās atrast, un tika nolemts veidot jaunu atlējumu. Formu
dabūjām no Valsts mākslas muzeja.
Toreiz ļoti daudz palīdzēja tēlnieks
Jānis Strupulis, turklāt darīja to
bez atlīdzības,» atceras M.Matisa,
norādot, ka jauna bareljefa izgatavošana tikai materiālos izmaksājusi ap
1500 latu. Otrreiz bareljefs nozagts
uzreiz pēc pielikšanas – tajā pašā
gadā, bet zaglis aizturēts uz karstām
pēdām, bareljefs atgūts un pielikts  Ritma Gaidamoviča
savā vietā.
Lai pievērstu skolēnu
M.Matisa stāsta, ka Ā.Alunāna
interesi dabaszinātnēm
bareljefs tika uzstādīts 1913. gadā
– bioloģijai, ķīmijai un
par tautas saziedotajiem līdzekļiem.
fizikai –, Zemgales reToreiz piemineklis izmaksāja 1200
ģionālais Kompetenču
rubļus. Kara laikā tas pazudis, bet
attīstības centrs (ZRKAC)
brīnumainā kārtā to izdevās atrast.
līdz pat oktobra beigām
«Man stāstīja, ka bareljefs atrasts
60 pilsētas un Jelgavas
kādā metāla uzpirkšanas punktā.
novada 8. klašu skolēMagnēts, kas savāc metāllūžņus,
niem organizē radošās
nav ņēmis bronzu, un uzpirkšanas
darbnīcas «Ekoloģiskās
punkta strādnieks ievērojis, ka lejā
alternatīvas». Praktispaliek kaut kas ovāls. Ieraugot, ka
kās nodarbībās skolēni
tas ir mākslas darbs, viņš, godīgs
iepazīstas ar biogāzes
cilvēks būdams, aiznesis to uz izpildražošanas procesu, paši
komiteju. Bareljefu uzstādīja 1956.
izgatavo veselībai un
gadā, un tas nostāvēja 45 gadus
videi draudzīgas preces,
– līdz 2001. gadam,» tā viņa.

Pedagogus sveiks Skolotāju dienā
Jelgavas pilsētas pašvaldības, valsts
un privātajās izglītības iestādēs
Jelgavā strādā 1275 pedagogi,
tostarp 276 pirmsskolas skolotāji.
«Svinīgais Skolotāju dienas pasākums ir tā reize, kad paldies tiek
teikts ikvienam pilsētas pedagogam
neatkarīgi no tā, vai tā ir valsts,
pašvaldības vai privātā izglītības
iestāde, jo mums ir svarīgs ikviens,
kurš izglīto mūsu pilsētas bērnus,»
tā speciāliste, piebilstot, ka uz
pasākumu tradicionāli aicināti arī
mūsu sporta skolu pedagogi. Sveikti
tiks arī izglītības iestāžu direktoru
vietnieki saimnieciskajā darbā, kuri
snieguši lielu ieguldījumu izglītības
iestādes vides pilnveidošanā. Šoreiz
paldies teiks Jelgavas 1. ģimnāzijas
direktora vietniekam Viktoram
Griščenko, Jelgavas 4. vidusskolas
direktora vietniecei Rutai Briģei
un pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» vadītājas vietniecei
Mārītei Jansonei.
Jāpiebilst, ka svinīgais pasākums
kultūras namā sāksies pulksten 18
un uz to aicināti visi mūsu pilsētas
skolu pedagogi kopā ar saviem
tuviniekiem. Pēc apsveikšanas un
apbalvojumu pasniegšanas svētku
koncertā muzicēs grupa «Melo M»,
savukārt balli Skolotāju dienā spēlēs
«Lustīgais blūmīzers».
Apbalvoto saraksts tiks publicēts
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

PAZIŅOJUMS
Jelgavas pilsētas dome aicina investorus ar piedāvājumiem bijušā Jelgavas
lidlauka attīstībai un lidlauka statusa atjaunošanai. Lidlaukam izmantojamā
zemesgabala platība ir 70 ha ar iespējām to palielināt. Teritorijā atrodas
lidmašīnu pacelšanās – nolaišanās josla – skrejceļš 800 m x 20 m.
Ieinteresētās personas tiek aicinātas pieteikties Jelgavas pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā, 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā,
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8
līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30. Tālrunis 63005522.
Pieteikumi ar piedāvājumiem iesniedzami līdz 2011. gada 20. decembrim.
Pieteikumam jāpievieno piedāvājums un jānorāda:
1) fiziskām personām: vārds, uzvārds, kontakttālrunis un juridiskā adrese;
2) juridiskām personām: nosaukums, kontaktpersona, kontakttālrunis
un juridiskā adrese.
Kontaktpersona uzziņām par nekustamā īpašuma sastāvu – Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka,
tālrunis 63005518.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

izzina degvielas kaitīgo
ietekmi, dosies ekskursijā uz Getliņu ekoloģisko
poligonu.

ZRKAC Vispārējās un profesi
onālās izglītības atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska stāsta,
ka projektā iesaistīti pa sešiem 8.
klases skolēniem no visām pilsētas vidusskolām, ģimnāzijām un
2. pamatskolas, kā arī skolēni no
novada skolām.
«Piedalās skolēni, kurus tiešām
saista dabaszinātnes. Ņemot vērā,

ka šobrīd daudz tiek runāts par
jauniešu piesaistīšanu eksaktajām
zinātnēm, mūsu mērķis ir ar šīm
darbnīcām radīt vēl lielāku interesi
par ķīmiju, bioloģiju un fiziku, reāli
rādot, kā zināšanas tiek izmantotas
praksē,» stāsta S.Šabanska.
Lai iepazītos ar alternatīvās
enerģijas veidiem, līdz šim skolēni
apmeklējuši LLU mācību un pētījumu saimniecību «Vecauce», kur
viņi izzināja biogāzes ražošanas
procesu. Bet pagājušajā sestdienā
ZRKAC notika praktiskās nodarbības. Jaunie ķīmiķi pētīja ikdienā
lietoto ķermeņa kopšanas līdzekļu
– zobupastas, ķermeņa krēma,
dezodoranta, ziepju – ķīmisko
sastāvu, izvērtējot to, kas cilvēka
veselībai un videi nav draudzīgs un
ko varētu mainīt. Rezultātā skolēni
paši izgatavoja videi un veselībai
draudzīgus ķermeņa kopšanas
līdzekļus, kurus viegli pagatavot
mājas apstākļos. To izgatavošanā
izmantots baltais māls, ēteriskās
eļļas, talks, soda, jūras sāls, glicerīns, kaltēti ārstniecības augi.
Daļa skolēnu atzina, ka nodarbība
mudinājusi apdomāt turpmāk šīs
lietas gatavot pašiem. Jaunieši izstrādāja dažādus variantus par to,
kā pudelēm var piešķirt otro dzīvi,
piemēram, no pudelēm izgatavojot

Skolēni, kurus
vairāk interesē
fizika, radošajā
darbnīcā ZRKAC
konstruēja modeļus iekārtām,
ar kuru palīdzību
varētu samazināt
fosilo enerģijas
avotu izmantošanu. Tā praktiskajā
nodarbībā uzbūvēts stadiona
makets ar saules
kolektoru uz
jumta, kurš tiks
demonstrēts arī
26. oktobrī noslēguma forumā.
Foto: Ivars Veiliņš
dāvanu maisiņus.
Fizikas entuziasti konstruēja
iekārtu modeļus, ar kuru palīdzību
varētu samazināt fosilo enerģijas
avotu izmantošanu, piemēram,
saules kolektoru, vēja ģeneratoru.
Pavisam skolēniem ir iespēja
piedalīties astoņās darbnīcās. Vēl
iecerēts pētīt jauniešiem iecienītu
pārtikas produktu, piemēram,
limonādes un saldumu, sastāvu un
meklēt risinājumus, kā kaitīgās vielas aizvietot ar nekaitīgām. Skolēnu
brīvlaikā – 24. oktobrī – paredzēta
ekskursija uz «Eko Getliņi». Tāpat
iecerēts LLU Tehniskajā fakultātē
pētīt, no kādām izejvielām tiek
ražota degviela, izzināt tai alternatīvas. Skolēni arī apzinās klaiņojošo
dzīvnieku problēmu, diskutēs par
cilvēku bezatbildīgu attieksmi pret
mājdzīvniekiem.
Savukārt 26. oktobrī ZRKAC
notiks forums, kurā jaunie pētnieki prezentēs, ko paveikuši.
Bioloģijas grupai ir iecere izveidot
filmu, jaunie ķīmiķi rādīs dažādus
eksperimentus, bet jaunie fiziķi
demonstrēs alternatīvās enerģijas
ieguves modeļus.
Jāpiebilst, ka radošās darbnīcas «Ekoloģiskās alternatīvas»
atbalsta Valsts izglītības attīstības
aģentūra.

Čigānu bērniem
sava klase un atbalsta centrs
 Sintija Čepanone

«Man ir tikai septiņu
klašu izglītība, jo tēvs
īsti negribēja, ka mācos.
Taču es saprotu, cik svarīga mūsdienās ir izglītība, lai cilvēks savā dzīvē
kaut ko varētu sasniegt,
tāpēc esmu nolēmis darīt visu iespējamo, lai
mani bērni būtu izglītoti,» saka Felikss Gindra,
kura dēls Artūrs mācās
multikulturālās klases
piecgadnieku grupā.
Īstenojot projektu «Skola un
sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai», Jelgavas 4. pamatskolā
labiekārtotas piecgadnieku un sešgadnieku klases telpas, kā arī durvis vēris čigānu vecāku un senioru
atbalsta centrs. Šīs aktivitātes
īstenotas, lai sekmētu čigānu jeb
romu bērnu iekļaušanos vispārējās
izglītības sistēmā un viņu ģimeņu
integrāciju sabiedrībā. «Veiksmīga
sadarbība ar Jelgavas pašvaldību
mums ir kopš 2003. gada, kad bērnudārzā «Pasaciņa» darbu uzsāka
skolotājas palīdze Ligita Sunīte, lai
veicinātu savu tautiešu – čigānu
– bērnu izglītošanās procesu. Nu
mēs speram soli skolas vidē – tagad
arī 4. pamatskolā piecgadnieku un
sešgadnieku latviešu bērnu grupiņā integrēti romu tautības bērni,

un viņus ikdienā atbalsta skolotāja
palīdze Dana Dižus,» tā Izglītības
iniciatīvu centra direktore Daiga
Zaķe, atklājot multikulturālās
klases un vecāku atbalsta centra
telpas. Kopumā abās grupās ir 48
bērni – pa 24 katrā. Piecgadnieku
grupiņā mācās divi čigānu tautības
bērni, sešgadniekos – četri.
«Čigānu bērni ir mazliet citādāki, jo viņiem taču ir cita tautība, bet
mēs visi draudzējamies. Mums ļoti
patīk, ka nodarbībās mēs dziedam
čigānu dziesmas, iemācāmies
vārdus čigānu valodā,» saka sešgadnieces Elizabete Kuprēviča un
Emīlija Zariņa. To, ka bērni pēc
cilvēkiem nespriež pēc tautības,
apliecina arī pirmsskolas skolotāja
Ilze Zajankovska. «Mācoties kopā
ar latviešu bērniem, čigānu bērni
iepazīst mūsu kultūru, un otrādi.
Tas noteikti ir pozitīvi, jo viss labais, ko vienas tautības bērni skolā
uzzina par citām tautībām, veicina
sapratni, jo viņi savā pieredzē dalās
ar savu ģimeni, draugiem, un tas
palīdz mainīt aizspriedumus,»
uzskata skolotāja.
Šogad strādāt multikulturālajā
klasē palīdz romu tautības skolotājas palīdze D.Dižus. «Nevar nenovērtēt tās priekšrocības, ko paver
Danas klātbūtne grupiņā, īpaši
jau, runājot par čigānu bērniņiem
– bērni jūt, ka tepat līdzās, skolā,
ir kāds no savējiem, tāpēc kļūst
atvērtāki. Par to jau esam pārlie-

cinājušies – piemēram, pagājušajā
gadā piecgadnieku grupiņu sāka
apmeklēt kāds čigānu tautības
zēns – viņš bija noslēgts, daudz
ko nesaprata un negribēja darīt,
taču šogad ar viņu dzimtajā valodā
aprunājās Dana, un viņš kļuva
drošāks, sadraudzējās ar grupiņas
bērniem. Tagad viņš ir skaļākais
dziedātājs!» stāsta I.Zajankovska.
«Ir forši iesaistīties mācību procesā un redzēt, ka manas tautības
bērni mācās, ka viņu vecāki vēlas,
lai bērni iegūst izglītību,» saka
D.Dižus. Viņa arī atzinīgi novērtē
atklāto čigānu vecāku atbalsta
centru: «Nereti gadās, ka bērns no
skolas vecākiem atnes lapiņu, uz
kuras uzrakstīts, kas jāizdara, bet
vecāki diemžēl neprot lasīt. Tādās
reizēs neveidojas dialogs starp
vecākiem un skolu. Bet tagad ar
katru vecāku aprunājos individuāli, izskaidroju visus jautājumus,
un ieguvēji esam mēs visi. Turklāt
ne tikai bērni, bet arī vecāki skolā
jūtas gaidīti.»
Jāpiebilst, ka projektu kopš
februāra īsteno Izglītības inici
atīvu centrs sadarbībā ar Jelgavas
Izglītības pārvaldi. Projekta mērķis
ir sekmēt čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās
izglītības sistēmā un viņu ģimeņu,
īpaši čigānu senioru, integrāciju
sabiedrībā, veicinot sadarbību un
starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.
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Īsi
 Jelgavā sākusies apkures sezona.
Apkure kopš septembra pieslēgta
septiņām sabiedriskām ēkām, tostarp
bērnudārziem, skolām, tiesai. «Apkures sezona ir uzsākta veiksmīgi. Siltumu
esam gatavi pieslēgt visiem klientiem,
bet tiem, ar kuriem vēl joprojām notiek
sarunas par iespējamiem risinājumiem
parādu nomaksai, – tikai pēc vienošanās
panākšanas,» stāsta «Fortum Jelgava»
valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa,
piebilstot, ka katra konkrētā situācija par
parāda nomaksu tiek risināta atsevišķi,
bet ir jāapzinās, ka nepastāv iespēja nemaksāt par apkuri. Rēķini par iepriekšējā
apkures sezonā piegādāto siltumenerģiju
mūsu pilsētā ir apmaksāti 95 procentu
apmērā. Tāpat kā iepriekš, arī šogad
apkures sezona ir uzsākta septembrī,
kaut gan šogad vidējā gaisa temperatūra
septembrī bija par 1,8 grādiem pēc Celsija augstāka par normatīvu. Taču «Fortum
Jelgava» atgādina, ka, neskatoties uz
saulainajām rudens dienām, apkures
pieslēgšanu ir ieteicams uzsākt laicīgi,
negaidot būtisku gaisa temperatūras pazemināšanos. Uzsākot apkures sezonu,
kad namu sienas ir ievērojami izsalušas
un izmirkušas, telpu uzsildīšanai būs nepieciešams ilgāks laiks un arī intensīvāka
apkures temperatūra.
 Naktī uz trešdienu ugunsgrēks
izcēlās pie autoostas – dega kiosks.
Ugunsdzēsēji pēc liesmu nodzēšanas, braucot atpakaļgaitā, uzbrauca
luksoforam Driksas un Pasta ielas
krustojumā un to nolauza. Vienlaikus
nolauzta arī ceļa zīme, kas informē, ka tur
ir gājēju pāreja, stāsta POIC vadītājs Gints
Reinsons. Negadījums notika pulksten
5.30, un par to nekavējoties informēta
luksoforus apkalpojošā firma «Mītavas
elektra», kas luksoforu salabojusi un
atjaunojusi tā darbību.
 Rīt, 7. oktobrī, Jelgavas pilī Indijas
kompānija «AGS Entertainment» sadarbībā ar LLU un studiju «Ego Media»
sāks uzņemt vairākas topošās mākslas
filmas «Maatraan» epizodes, ziņo LLU
Sabiedrisko attiecību daļa. Režisors Anandans Karimanals Venkatesans Jelgavas
pili iecerējis attēlot kā Medicīnas pētījumu centru, kurā meklē zāles slimībai,
kas Indijā izplatījusies jaunu cilvēku vidū.
«Maatraan» vajadzībām no piektdienas
līdz svētdienai tiks pielāgotas atsevišķas
LLU laboratorijas un telpas. Šajās dienās
tiks izmantotas divas Pārtikas tehnoloģijas fakultātes laboratorijas, telpas
Sociālo zinātņu fakultātē, daži skati tiks
filmēti LLU Fundamentālajā bibliotēkā
un kāpnēs pie bibliotēkas, kā arī kartīšu
katalogā. Bet ēdnīca «Kurzemīte» tiks
pārveidota un attēlota kā hospitālis. Tāpat filmā epizodiski būs redzamas ainas
pils vītņu kāpnēs, aulas foajē, atjaunotajā
ziemeļu kolonādē, Jelgavas pils stāvlaukumā. Svētdien Jelgavas pils stāvlaukumā
tiks uzņemta aina ar helikoptera nosēšanos. Filmas uzņemšanā tiks izmantots
helikopters no SIA «Baltijas helikopters»
Jelgavas novada Nākotnē.
 Policija, veicot reidu uz ceļiem, Jelgavā pārbaudījusi 205 autovadītājus
un fiksējusi 12 pārkāpumus. No tiem
divi – sēšanās pie stūres alkohola
reibumā. Vienam alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā bija robežās no 0,5
līdz 1 promilei, bet otram – pārsniedza
1,5 promiles. Vēl pilsētā aizturēti divi
autovadītāji, kuri brauca ar mašīnu bez
derīgas tehniskās apskates, divi pa tumsu
nelietoja atbilstošu apgaismojumu. Pārējie pārkāpumi – braukšana, ja nav klāt
vadītāja apliecības; braukšana bez drošības jostas; atļautā braukšanas ātruma
pārsniegšana; nav civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas. Reida laikā
administratīvā pārkāpuma protokols
sastādīts arī vienam gājējam.

Ritma Gaidamoviča
Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 5 gadu
vecumam grupās ar
latviešu valodas apmācību.
Bērniem no 4 gadu vecuma
papildus piedāvājam slidot
apmācību Jelgavas ledus hallē.
Vecākiem draudzīgs ikmēneša
maksājums.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālruņi uzziņām: 29379286,
22319986.
Sīkāka informācija
www.saulitesrakari.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kā skolēni
pilda mājasdarbus?
Modris Eihmanis, 4. pamatskolas 2. klases skolnieks, apmeklē Mājasdarbu
pildīšanas skolu:
«Pērn mācījos skolas pagarinātās dienas grupā,
taču man tur nepatika, jo bija daudz bērnu,
troksnis. Man neveicās mācībās, skolotāja gan
palīdzēja un paskaidroja, taču es tik ātri nesapratu, un viņai nebija laika sēdēt tikai ar mani,
tāpēc bieži bija jāpilda uzdevumi arī mājās ar
mammu. Šogad mani iekārtoja Mājasdarbu
pildīšanas skolā, kur mēs ar citu skolotāju
izpildām visus mājasdarbus un papildus mācos latviešu valodu, jo man šajā priekšmetā
nav labu atzīmju. Esmu ļoti priecīgs, ka visu
nākamajai dienai sagatavoju jau skolā, tāpēc
mājās varu darīt, ko gribu.»
Deniss Ļisnojs, 2. pamatskolas 5. klases skolnieks,
mācās mājās:
«Mazākās klasēs es apmeklēju pagarinātās dienas
grupu, taču man nepatika
no agra rīta līdz vakaram sēdēt skolā. Tāpēc
tagad mācos mājās, ja kaut ko nesaprotu,
mamma vai tētis palīdz, bet, ja arī viņi nezina,
eju uz konsultācijām. Līdz šim esmu izmantojis
iespēju aiziet pie matemātikas un latviešu valodas skolotājas. Bet, lai papildus mācītos angļu
valodu, pēc skolas eju uz «Jundu». Manuprāt,
ar visu tieku galā labi.»
Kristaps Liepa, 4. pamatskolas 6. klases skolnieks,
apmeklē Mājasdarbu pildīšanas skolu:
«Līdz šim mājasdarbus pildīju patstāvīgi mājās – ja
kaut ko nesapratu, vecāki palīdzēja, taču ne
vienmēr arī viņi visu zināja. Gāja grūti, jo,
atnākot no skolas, uzreiz jau negribas mācīties – labāk televizoru paskatīties vai datoru
paspēlēt. Mācības atstāju uz pēdējo brīdi, taču
vakarā – nogurums un zūd vēlme mācīties. Lai
būtu labākas atzīmes, atnācu uz Mājasdarbu
pildīšanas skolu un sapratu, ka labāk tomēr ir
izmācīties skolā. Te tu uzreiz pēc stundām visu
izpildi, ja nepieciešams, skolotāja izskaidro.
Nav jāgaida vakars, kad vecāki var palīdzēt.
Pulksten 16 aizeju mājās un esmu brīvs!»
Sofija Moroza, 2. pamatskolas 3. klases skolniece,
apmeklē pagarinātās dienas grupu:
«Vecāki ilgi strādā, tāpēc,
lai es būtu pieskatīta un
drošībā, palieku pagarinātās dienas grupā.
Man te patīk, jo mēs jau ne tikai mācāmies,
bet arī izejam pastaigā, paēdam launagu,
spēlējam spēles. Tāpat es darbojos skolas
pulciņos – man ir izdevīgi uzreiz pēc stundām
izpildīt mājasdarbus skolā un pēc tam iet uz
nodarbībām. Es negribu mācīties mājās, jo
man ir bail, ka nesapratīšu un mamma man
nevarēs palīdzēt.»
Marika Čubrēviča, 4. vidusskolas 3. klases skolniece, apmeklē pagarinātās
dienas grupu:
«Mamma ir Īrijā, un es
dzīvoju ar tanti, taču viņa
ir aizņemta un nevar man palīdzēt mācībās.
Tāpēc palieku pēc stundām pagarinātās
dienas grupā. Izpildu uzdevumus un esmu
droša, ka visu esmu izdarījusi pareizi, nevis
kļūdaini, kā dažreiz klasesbiedri, kuri uzdevumus pilda mājās. Kad visu pabeidzu, eju
uz skolas bibliotēku, jo man ļoti patīk lasīt.
Tā man ir aizpildīta pēcpusdiena, un vakarā,
pārnākot mājās, varu pagalmā ar draugiem
spēlēties.»
Enija Kiesnere, 4. vidusskolas 3. klases skolniece,
mācās mājās:
«Lai sagaidītu, kad māsai
beigsies stundas un mamma mūs varēs izņemt no
skolas reizē, dažas dienas nedēļā pēc stundām
eju uz bibliotēku. Palīdzu bibliotekārei, lasu
grāmatas, tā mazliet atpūšos, taču mājasdarbus
pildu mājās kopā ar mammu. Esmu pamēģinājusi apmeklēt arī pagarinātās dienas grupu, taču
man negribas uzreiz pēc stundām sākt mācīties,
tāpēc labāk to daru mājās, klusumā.»
Simona Rūse, 3. pamatskolas 3. klases skolniece,
mācās pagarinātās dienas
grupā:
«Mamma mani no skolas
vari izņemt tikai pēc darba,
pulksten 17, tāpēc arī palieku pagarinātās
dienas grupā. Tiesa, ne jau visu es te vienmēr
izdaru – citreiz man ir slinkums, un tad skolotāja nespiež mācīties un atļauj uzdevumus pildīt
mājās, citreiz es nemaz visu nepaspēju vai man
nav līdzi īstās grāmatas. Tad ar mammu vakarā
sēžam un mācāmies. Taču labāk ir, ja izmācos
skolā, jo tad man ir brīvs vakars.»

tēma

Ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

Vairākās pilsētas skolās, lai palīdzētu vecākiem, kuri strādā un paši nevar pēc stundām būt kopā ar bērniem, tiek
piedāvāts bērnus atstāt skolu bezmaksas pagarinātās dienas grupās. Te mazāko klašu bērni sagatavo mājasdarbus
nākamajai dienai, interesanti pavada brīvo laiku un ir pieskatīti. Šobrīd šo pakalpojumu pilsētā izmanto 807 skolēni. Citi vecāki, lai bērns būtu drošībā un izpildītu mājas darbus, izvēlas algot privātskolotāju vai aukli. Taču līdz ar
jauno mācību gadu pilsētā parādījusies vēl viena iespēja – Mājasdarbu pildīšanas skola, kurā par maksu skolotāju
uzraudzībā var izpildīt mājasdarbus, atsevišķus priekšmetus mācīties padziļināti vai saņemt privātskolotāja pakalpojumu. «Jelgavas Vēstnesis» izzina, ko jaunā skola piedāvā un ko par to domā pilsētas pedagogi, vecāki.

Pagarinātās dienas grupa, Mājasdarbu
pildīšanas skola vai privātskolotājs?
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī Mājasdarbu pildīšanas
skola strādā tikai dažas nedēļas,
jau šobrīd viedokļi par jauno
iespēju atšķiras. Daļa pedagogu uzskata, ka gandrīz to pašu
skolas jau piedāvā pagarinātās
dienas grupās, turklāt bez
maksas. Daļa spriež, ka šajā
skolā pēcstundu mācībām
būs labāka kvalitāte, jo darbs
notiek individuāli, kā arī šī ir
alternatīva privātskolotājam,
kurš izmaksās vēl dārgāk. Pedagogi ir vienisprātis, ka šī skola
īpaši noderētu skolēniem no 5.
klases un vecākiem, kad vairs
nav pagarinātās dienas grupas,
bet ģimene nevar pievērst tik
daudz uzmanības skološanai.
Savukārt vecāki spriež, ka ideja
ir laba un izvērtējama, īpaši
padziļinātās priekšmetu stundas, lai pašiem nebūtu jāmeklē
privātskolotājs.
Mājasdarbu pildīšanas skolā, kas īrē
telpas 4. pamatskolā, bērni par maksu pēc
stundām var izpildīt mājasdarbus, papildus
mācīties kādu priekšmetu padziļināti, bet
tiem, kuriem pavisam grūti mācībās, ir
iespēja skoloties pie privātskolotāja. Šobrīd
te pēc stundām no pulksten 13 līdz 16.30
mācās 13 Jelgavas 4. pamatskolas skolēni
no 1. līdz 6. klasei. Plānots, ka jau drīzumā
šādu iespēju varētu piedāvāt arī citās pilsētas skolās. Šo filiāli Jelgavā koordinē 4.
pamatskolas skolotāja Sanita Laganovska.
«Redzot reālo situāciju, kad atsevišķās
skolās visiem bērniem pat nepietiek vietas
pagarinātās dienas grupās, bet pamatskolas
un vidusskolas bērniem šādas iespējas nav
vispār, secinājām, ka ir jānāk pretī vecākiem, kuri nevar bērniem palīdzēt mācībās.
Vecāki līdz vakaram strādā, mājās ir vēlu
– ne vairs viņiem ir spēks palīdzēt bērnam,
ne bērnam vairs gribas mācīties. Tāpēc
arī radās šāds jauns piedāvājums,» skolas
izveidi pamato S.Laganovska. Viņa kopā ar
kolēģēm pirms diviem gadiem, kad valstij
nepietika līdzekļu pagarinātās dienas grupu
nodrošināšanai skolās, kā pašnodarbinātās
personas jau piedāvāja pagarinātās dienas
grupu līdz pulksten 18, par ko vecāki maksāja 30 latus mēnesī. «Strādājot ar 30 bērnu
grupu, sapratu, ka varu skolēniem atprasīt
mājas darbus, iemācīt reizrēķinu, taču nav
laika ar katru bērnu strādāt individuāli, jo
ne jau visiem viss izdodas ar pirmo reizi.
Vajadzīga individuāla pieeja, atšķirīgas
metodes, lai bērns saprastu uzdevumu, kādam jāpaskaidro vairākas reizes, taču tam
laika nepietika,» stāsta S.Laganovska. Bet
šīs skolas viens no uzdevumiem ir strādāt
ar bērnu individuāli, piemeklējot katram
atbilstošākās mācību metodes, lai viņš visu
saprastu un iemācītos pareizi mācīties.

Bažījas par vecāku maksātspēju

Pilsētas skolu pagarinātās dienas grupu
skolotāji apstiprina: individuālam darbam
laika tiešām nepietiek. Divās stundās,
kas vidēji tiek atvēlēts mācībām, var tikai
pārbaudīt mājasdarbus, paskaidrot uzdevumus, bet pārējā laikā bērniem jānodrošina
atpūta. «Pieņemu, ka Mājasdarbu pildīšanas skolā ir vieglāk mācīties, jo darbs notiek
mazākā grupā un uzmanība vērsta tieši uz
mācībām. Taču pie mums ir troksnis, jo,
kamēr daļa bērnu mācās, citi spēlējas, zīmē.
Līdz ar to ir grūti koncentrēties. Tieši tāpēc

ir bērni, kuri no grupas šī iemesla dēļ atteikušies. Tagad ir alternatīva, ja vecāki paši
nevar palīdzēt mācībās,» spriež 4. pamatskolas skolotāja Anda Klovāne. Tiesa, liela
daļa tomēr uz jauno iespēju skatās skeptiski, galvenokārt – vecāku maksātspējas dēļ.
4. vidusskolas mācību pārzine Ārija Puriņa
atzīst: «Pieredze rāda – tiklīdz kaut kas ir
par maksu, vecāki cenšas tikt galā paši. To
pierāda laiks, kad pagarinātās dienas grupas bija ar vecāku līdzfinansējumu.»

Katram bērnam individuāla pieeja

S.Laganovska atzīst, ka bieži problēmas
mācībās rodas nevis tāpēc, ka skolēns kaut
ko nemācētu, bet tāpēc, ka viņš vispār nav
sapratis uzdevumu, bet blakus nav pieaugušais, kurš var to paskaidrot. «Viņš atver
darba burtnīcu, izlasa uzdevumu, nesaprot,
taču patiesībā nezina to, ka pirms pildīšanas
šī viela pašam jāapgūst no grāmatas. Līdz
ar to rodas situācija: «Es neko nesaprotu!
Man mācīties nepatīk!» Mūsu uzdevums
ir bērnam iemācīt, kā pareizi mācīties, un
mainīt viņa viedokli par mācībām, skolu,»
skaidro S.Laganovska. Viņa uzsver, ka viena
mācīšanas metode neder visiem, tāpēc šajā
skolā skolotājs katram bērnam piemeklē
individuālu pieeju. «Piemēram, nesen 2.
klases skolniece divas dienas mājās mācījās
dzejoli, bet nevarēja iemācīties. Mēs Mājasdarbu pildīšanas skolā dzejoli uzzīmējām,
un bērns to iemācījās desmit minūšu laikā.
Tā ir individuāla pieeja,» piemēru min
S.Laganovska.

Mācības pēc trim variantiem

Mājasdarbu pildīšanas skolā tiek piedāvātas trīs atbalsta programmas, un
katrs vecāks var izvēlēties savam bērnam
piemērotāko. Pirmais variants – bērns
šeit nāk un izpilda mājasdarbus, uzdod
neskaidros jautājumus, skolotāja viņam
palīdz, visu pārbauda un, ja nepieciešams,
iedod papildu uzdevumus. Šāds pakalpojums maksā 19 latus mēnesī. Otrais variants – bērns nāk uz Mājasdarbu pildīšanas
skolu kādu priekšmetu mācīties padziļināti, piemēram, pirmdienās pusotru stundu
matemātiku, otrdienās latviešu valodu,
trešdienās angļu valodu, vai arī nāk šeit
nostiprināt stundā gūtās zināšanas, jo ne
jau visi vienlīdz ātri uztver mācību vielu.
Šis variants maksā 22 latus mēnesī. «Šī
ir iespēja izvairīties no nesekmības un

Šobrīd Jelgava
ir vienīgā vieta
Latvijā, kur
darbu sākusi
Mājasdarbu pildīšanas skola.
Tajā skolēni par
maksu skolotāju uzraudzībā
izpilda mājasdarbus, atsevišķus priekšmetus
mācās padziļināti. Skolās to
pašu piedāvā
pagarinātās
dienas grupas, taču tajās
skolēnu skaits ir
daudz lielāks un
ne katru reizi ir
iespējama individuāla pieeja.
Foto: Ivars Veiliņš
vasaras darbiem,» spriež skolotāja. Bet grupā. Ir bērni, kuriem vajag parunāt ar
trešajā variantā tiek piedāvātas privāt- skolotāju aci pret aci, taču konsultācijā
stundas bērniem, kuri nevar strādāt grupā sēž vēl 20 bērni.
līdz desmit bērniem un mācībās daudz
jāpalīdz. Šis pakalpojums maksā 70 latus Skolēns rod pārliecību,
mēnesī, un šobrīd to izvēlējusies viena ka viņš var visu
ģimene. Iespējams arī kombinēt pirmo un
Jāpiebilst, ka Mājasdarbu pildīšanas
otro variantu, kas maksā 36,90 latus.
skolas priekšrocība ir tā, ka tajā var mācīties
ne tikai skolēni līdz 4., bet pat līdz 12. klasei.
Kāpēc papildnodarbības par maksu, S.Laganovska gan piebilst, ka šobrīd skolā
ja ir bezmaksas konsultācijas?
mācās bērni līdz 4. klasei. «Mūsuprāt, intePedagogi un vecāki atzinīgāk novēr- rese no 6., 9. un 12. klašu skolēniem parādītē iespēju mācīties kādu priekšmetu sies otrajā pusgadā, kad būs jākārto valsts
padziļināti. Ir vecāki, kuri, lai uzlabotu pārbaudes darbi. Iespējams, tad viņiem
bērna rezultātus, piemēram, angļu valodā, vajadzēs papildu nodarbības,» stāsta viņa.
meklē privātskolotāju, taču tas ir dārgi, jo Lielākais ieguvums, mācoties šajā skolā,
lētākā nodarbība stundas garumā maksā pēc S.Laganovskas domām, ir pārliecība, ka
apmēram četrus latus. «Dēlam grūti iet skolēns var izdarīt visu, jo skolotājs ar bērnu
latviešu valodā. Domājām par privāt- strādās tik ilgi, līdz viņš sapratīs vielu. Līdz
skolotāju, taču tas ir dārgi, turklāt pašai ar to bērnam nav jāiet uz skolu ar bailēm, ka
jāizvadā, bet es to nevaru, jo esmu darbā. nav izpildījis uzdoto, no kā rodas nepatika
Izvēlējāmies Mājasdarbu pildīšanas skolu, pret skolu. «Ir bērni, kuriem nav kontakta
kurā viņš padziļināti mācās ne tikai latvie- ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju,
šu, bet arī angļu valodu un matemātiku. viņam vajag, lai paskaidro cits pedagogs.
Pērn par angļu valodu maksājām desmit Tāpēc šī ir iespēja, kā to nodrošināt,» uzlatus mēnesī, taču tagad par 22 latiem ir skata S.Laganovska.
visi šie priekšmeti un palīdzība arī citos.
Tas nav dārgi, ja redzi, ka ir rezultāts,» tā Noderētu pamatskolas klasēm
Modra mamma Laima Eihmane, kuras
«Ir daļa 5. – 8. klašu skolēnu, kuri regulāri
dēls apmeklē Mājasdarbu pildīšanas skolu, nav izpildījuši mājas darbus. Bērns aiziet
lai padziļināti mācītos atsevišķus priekš- mājās, neko nedara, vecāki pārnāk vēlu,
metus, bet mājasdarbus pilda bezmaksas nepārbauda uzdoto, un rezultātā bērns
pagarinātās dienas grupā. 4. vidusskolas ir nesekmīgs,» skaidro 2. pamatskolas
3. klases skolnieces Alises mamma Ilze skolotāja Jeļena Sevčenko. Tieši tāpēc
Ģibiete nenoliedz, ka tas viņu ģimenei Mājasdarbu pildīšanas skola būtu noderīga
varētu būt aktuāli. «Mēs ar vīru esam pamatskolēniem, kas noteikti disciplinētu,
mācījušies vācu valodu, vīrs nedaudz arī ja vecākiem nav laika. Tāpat pedagogi
angļu. Šobrīd Alisei vēl varam palīdzēt nenoliedz, ka ne jau ar katru audzēkni ir
angļu valodā, taču pēc laika būs grūtības. raksturu saderība, ne katram der viena
Tāpēc pieļauju, ka šāda skola un angļu skaidrošanas metode, tāpēc varbūt ir vajavalodas papildu nodarbības nenāktu par dzīgs pamainīt pedagogu.
ļaunu,» tā I.Ģibiete. Skolotāji piebilst, ka
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Mājasdarbu pildīšanas skola ir labs vari- Gunta Auza spriež, ka Mājasdarbu pildīants, ja bērns slimojis, nav paspējis apgūt šanas skola ir jauna iespēja, un viņa rosina
kādu vielu, jo tad to var izdarīt pie šiem vecākus, sadarbojoties ar skolotāju, izvērtēt,
pedagogiem.
kas bērnam būtu labāk. «Ja jūt, ka skolēTiesa, skolu direktoriem gan ir cits vie- nam ir problēmas kādas tēmas apguvē, ir
doklis – kāpēc padziļināti kādu priekšmetu jārunā ar skolotājiem, jāizvērtē, vai pietiek
mācīties par maksu, ja katrā skolā ir valsts ar skolas piedāvāto bezmaksas konsultāciju
apmaksātas konsultācijas. «Ja bērns nav vai vajadzīgas papildu nodarbības. Nav
sapratis kādu vielu, nokavējis stundu, noslēpums, ka vecāki algo privātskolotājus,
kad tika rakstīts kontroldarbs, viņš iet arī mēs saņemam zvanus no vecākiem ar
uz konsultācijām un visu noskaidro,» jautājumu: «Ko iesakāt jūs?» Šobrīd mums
spriež 5. vidusskolas direktore Natela ir iespēja runāt arī par Mājasdarbu pildīšaSeļiščeva. Taču ne visiem patīk strādāt nas skolu,» tā G.Auza.

Ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris

JLSS atvērta jauna sporta
veida nodaļa – šorttreks

Jelgavas Ledus sporta skolas direktors
Andris Lukss stāsta, ka ar jaunajiem šorttrekistiem strādās šī sporta veida lietpratēja agrākā Latvijas šorttreka izlases (no
2001. gada) un Turīnas Olimpisko spēļu
dalībniece trenere Evita Krievāne. Viņa
būs arī slidotapmācības trenere bērniem
no četru gadu vecuma. Plānots, ka nodarbības notiks sestdienās un svētdienās,
bet nodarbību grafiki tiek saskaņoti.
Papildu informācija, kā arī pieteikšanās
pa tālruni 63007222, 20384690. Maksa
par nodarbībām saskaņā ar Jelgavas domes saistošajiem noteikumiem ir 20 lati
mēnesī. Jāpiebilst, ka šorttreks ir sporta
veids, kurā sportisti sacenšas ātrslidošanā
pa apli hokeja laukumā.

Vingro 1200 skolēni

Olimpiskā
diena rītarosmē pie
Sporta halles
pulcēja ap
1200 skolēnu, bet vēl
daudzi vingroja pie savām skolām. Savukārt stafetēs un individuālajās disciplīnās
piedalījās 224 dalībnieki. 5. – 6. klašu
grupā uzvarēja 5. vidusskola, 2. vieta – 4.
pamatskolai, 3. vieta – 3. pamatskolai. 7.
– 9. klašu grupā uzvarēja Valsts ģimnāzija,
2. vieta – 5. vidusskolai, 3. vieta – Spīdolas
ģimnāzijai. 10. – 12. klašu grupā uzvarēja
un atraktīvākās komandas titulu ieguva
Valsts ģimnāzija, 2. vieta – Spīdolas ģimnāzijai, 3. vieta – 1. ģimnāzijai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Latvijas rekords – 190 kg

Baltijas valstu čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus jaunu Latvijas rekordu
svara kategorijā līdz 100 kilogramiem
uzstādījis «apolonietis» Oļegs Illarionovs
(attēlā), paceļot 190 kilogramus. Sacensībās piedalījās ap 100 spēcīgāko valsts atlētu, un visi sacentās par iespēju pārstāvēt
Latviju pasaules čempionātā, kas notiks
oktobrī Rīgā. Godalgas izcīnīja trīs «Apolona» sportisti – O.Illarionovs, Eduards
Matvejevs (1. vieta junioru
grupā svarā līdz
75 kg – uzspieda 147 kg) un
Dmitrijs Burča (3.
vieta junioros svarā
līdz 90 kg – uzspieda 167 kg).

Bokseriem panākumi
Daugavpilī

Labus panākumus Daugavpils domes kausā
guvuši Jelgavas kluba
«Madara» bokseri. Svara kategorijā līdz 64
kilogramiem uzvarēja
Daniils Šamovičs, bet
otrā vieta brālim Dāvidam. Savukārt pussmagajā svarā līdz
81 kilogramam nepārspēts palika Raitis
Sinkevičs (attēlā). «Savu pretinieku daugavpilieti Aināru Dzenīti Raitis pieveica
cīņas 20. sekundē. Pēc tā finālists, kas
pārstāvēja Lietuvu, no cīņas ar Raiti atteicās,» stāsta treneris Aleksandrs Zaharovs,
piebilstot, ka R.Sinkevičs tika atzīts par
turnīra labāko bokseri.

Paplašinās skolu vērtēšanas sistēmu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc neliela pārtraukuma pilsētā atsākušās sacensības starp
skolām – mācību gada beigās,
summējot rezultātus, tiek
noteikta sportiskākā skola.
«Bet mēs gribam iet tālāk un
panākt, lai arī skolas mēroga
aktivitātes ir nosacījums, kas
tiek ņemts vērā, nosakot sportiskāko un aktīvāko skolu,»
norāda pilsētas Sporta metodiskās apvienības vadītājs
Andris Lukss.

kālpatriotismu, jo daudziem skolēniem
ir ļoti svarīgi pārstāvēt skolu un celt tās
prestižu. Tāpat tā ir iespēja iepazīties ar
vienaudžiem no citām skolām un vienlaikus arī interesanti pavadīt laiku.

Māca arī skolotājus

«Skolotāja loma, lai bērni sportotu,
ir milzīga,» lēš A.Lukss. Tieši tāpēc
metodiskā apvienība uzmanību pievērš
arī pedagogu izglītošanai. Piemēram, oktobra beigās Jelgavas pilsētas un novada,
Ozolnieku novada un Šauļu pedagogi
apgūs futbola vingrinājumus, ko speciāli izstrādājis futbola klubs «Jelgava».
«Arī ar citiem sporta klubiem sāksim
sarunas par to, lai viņu treneri izstrādā
vingrojumus dažādām klašu grupām
elektroniskā formātā, tomēr būtiski ir,
lai vingrinājumus demonstrē attiecīgā
vecuma bērni, nevis pieaugušie, jo tie ir
domāti skolēniem,» tā Sporta metodiskās
apvienības vadītājs. «Valsts standarts
prasa, lai bērniem māca vingrinājumus
no sporta spēlēm, nevis sagatavo tā, lai
viņi prastu spēlēt šīs spēles,» skaidro
A.Lukss, piebilstot, ka visgrūtāk apgūstamā spēle ir volejbols, bet futbolu,
basketbolu, handbolu iemācīt ir vieglāk,
jo tur nav nepieciešamas specifiskas
prasmes. Līdz ar to rodas duāla situācija
– sporta stundās skolēni spēles neapgūst,
bet skolai jāpiedalās dažādās sacensībās.
Kā lai nokomplektē komandu un iemāca
skolēniem darboties komandā?

Vispirms, lai noskaidrotu, kāda šobrīd ir
situācija pilsētas skolās, tiks veikta skolu
apsekošana. «Sākot ar novembri, Sporta
metodiskā apvienība apmeklēs skolas, lai
noskaidrotu, ar kādiem sporta veidiem
tajās nodarbojas, kādas klašu grupas tiek
aptvertas, kādi sporta pasākumi notiek,
kādas netradicionālās metodes tiek izmantotas,» stāsta A.Lukss. Šī informācija
ir nepieciešama, lai tālāk plānotu skolu
sporta dzīvi un sacensības, kuru primārais
mērķis ir vedināt jauniešus uz aktīvu dzīvesveidu. «Ja godīgi, pēdējos gados skolēnu
interese par sportu mazinās, īpaši tas attiecināms uz bērniem, kas dzimuši 90. gadu
otrajā pusē. Ir dators, internets un citi
piedāvājumi, kas no skolēna neprasa lielu
piepūli,» tā metodiskās apvienības vadītājs.
Tiesa, pēdējos gados dzimušie bērni ir ļoti
aktīvi un kustīgi, un tas ļauj cerēt, ka ar
laiku interese par sportu atkal augs – jau Pulciņš vai sporta skola?
tagad vairāki sporta klubi un skolas aicina
Šobrīd ir divas iespējas – apmeklēt
bērnus sportot un apgūt iemaņas, sākot no ārpusklašu pulciņus vai trenēties sporta
četru gadu vecuma.
skolā vai klubā. Jelgavā speciālistu domas dalās, ko darīt ar šiem pulciņiem,
Sacensības trīs līmeņos
lai tas būtu pareizāk. Viens scenārijs ir
Šobrīd valstī skolēnu sacensības notiek saglabāt pulciņus skolā sporta skolotāja
trīs līmeņos – pilsētas, reģiona, valsts. vadībā. Otrs – pulciņu darbu skolās
Pilsētas līmenī skolēni sacenšas futbolā, organizē sporta skolas speciālisti, tā
basketbolā, volejbolā, tautas bumbā, nodrošinot atlasi sporta skolu grupām,
krosā, stafetēs, peldēšanā, vieglatlētikā. bet tas liegtu iespēju sportot virknei
No šī mācību gada klāt nācis arī florbols. bērnu, kas nevēlas ar sportu nodarboTālāk seko jau reģiona līmenis, kurā ties profesionāli, bet dara to tikai sava
tiekas skolēni no Jelgavas, Ozolnieku, prieka pēc un lai iemācītos ko jaunu.
Bauskas, Tukuma, Vecumnieku, Kanda- Tad ir svarīgi atrisināt jautājumu par
vas, Dobeles novada un Jelgavas pilsētas. sporta skolotāju atalgojumu – skolotājs
Savukārt valsts mēroga sacensībās atla- arī ārpus stundām rīko skolas sacensīses kritēriji ir dažādi – citās sacensībās bas, komplektē un gatavo komandas,
kvalificējas reģiona uzvarētāji, bet citās ved bērnus uz sacensībām un mājās,
var piedalīties ikviens.
kopj un labo sporta inventāru.
Jelgavas skolu skolēni esošo sistēmu
vērtē pozitīvi – starpskolu sacensības Aktīvie starpbrīži
veicina ne tikai sportošanu, bet arī loLai mudinātu jauniešus nodarboties

«LIELUPES LĪDAKA
2011»
15. oktobrī pulksten 9
sacensības makšķerēšanā no laivām:
• komandām (laivā 2 sportisti);
• individuāli (laivā 1 sportists).
Sacensību norises vieta – Lielupe
(aiz airēšanas bāzes Pils salā).
Reģistrēšanās sacensību dienā no
pulksten 8.30.

Esi aktīva, Latvija!
Sestdien, 8. oktobrī, apmeklē sporta
klubus visā Latvijā bez maksas!
Akcijas «Nomet riepu!» gaitā apmeklē kādu
no 45 akcijas fitnesa un aktīvās atpūtas
centriem visā Latvijā, piedalies jebkurā
nodarbībā un izvēlies, ar ko nodarboties
šajā sezonā!
Aktīvs cilvēks ir pilns dzīves spara, mērķtiecīgs un enerģisks. Aktīvs cilvēks mīl savu
ķermeni un grib būt spēcīgs un vesels!
Vairāk informācijas par Jelgavā notiekošajām sporta sacensībām un aktivitātēm –
www.sports.jelgava.lv.
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Sporta pasākumi
 8. oktobrī pulksten 10 – galda tenisa sacensību «Veselības dienas 2011»
7. kārta (Sporta hallē).
 8. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas
biljarda čempionāta 10. kārta, A.Maska
jubilejas kauss (6. vidusskolā).
 8. oktobrī pulksten 17 – hokeja
virslīgas spēle: HK «Zemgale» – DHK
«Latgale» (ledus hallē).
 8. oktobrī no pulksten 19.15 – «Zelta rudens 2011» pusfināls un fināls
(ledus hallē).
 9. oktobrī no pulksten 13.15 – Latvijas čempionāts hokejā U-12, U-14,
U-18 grupā (ledus hallē).
 9. oktobrī pulksten 14 – «Schenker»
volejbola līgas spēle: VK «Biolars» – TTU
(ZOC).
 11. oktobrī pulksten 15 – UEFA
Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle
U-21: Latvija – Slovākija (ZOC).
 12. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 41. spartakiāde: netradicionālās stafetes (ZOC).
 12. oktobrī pulksten 19 – LBL 1. divīzijas spēle: BK «Jelgava» – LU (ZOC).
 14. oktobrī pulksten 14.30 – Jelgavas skolu olimpiskās stafetes peldēšanā
(LLU baseinā).
 15. oktobrī pulksten 14 – 1. līgas
futbola čempionāts: FK «Jelgava-2»
– SFK «Varavīksne» (ZOC).
 15. oktobrī pulksten 16 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– «Rakvere» (ZOC).

Meklē darbu
Vīrietis (50) meklē darbu. Vēlams dzīvot
uz vietas. Ir pieredze apkopt vecu cilvēku.
Tālrunis 29696491.
Jauna sieviete meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 26915822, 63025409.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 28866836.

Jelgavas pilsētas skolēnu 41. spartakiādē futbolu nomainījusi vieglatlētika. Pirmais
pārbaudījums – rudens krosa stafetes. Divās no četrām vecuma grupām kopvērtējumā uzvarēja 5. vidusskolas komandas (1992. – 1995., 1998. – 1999. dz.g.). Pa
vienai uzvarai arī 4. pamatskolas (2000. – 2001. dz.g.) un 6. vidusskolas (1998.
Foto: Ivars Veiliņš
– 1999. g.dz.) komandām.
ar fiziskām aktivitātēm, A.Lukss plāno ieviest skolās tā saucamos aktīvos
starpbrīžus. Lai to īstenotu, nepieciešams piemeklēt inventāru, piemēram,
florbola nūjas, futbola un basketbola
bumbas, lecamauklas, jo laukumi pie
skolām lielākoties ir, jāsavelk līnijas
lēkšanai, varbūt jāiekar virves. «Ideju
aizguvu pieredzes apmaiņas braucienā
Somijas pilsētā Oulu, kaut gan arī
citās valstīs un pat Latvijā tas nav
nekāds jaunums – pagājušā gadsimta

70. – 80. gados jau kas līdzīgs bija,»
stāsta A.Lukss. Viņš norāda, ka īpaši
svarīgas fiziskās aktivitātes ir pirmo
sešu klašu skolēniem neatkarīgi no
skolas novirziena. Tiesa, lai sportot
būtu droši, vajadzētu arī dežurantu,
kura uzraudzībā aktivitātes notiek.
«Šādi aktīvie starpbrīži ne tikai mudinātu skolēnus izkustēties un sportot,
bet arī norūdītu viņus un radinātu
nebaidīties no vēsa, mitra laika,»
piebilst A.Lukss.

Jelgavas pilsētas skolēnu 41. spartakiāde futbolā zēniem
Vecuma grupa

Vieta

Skola

Nominācijas

1992. – 1995. g.dz.

1.
Spīdolas ģimnāzija
2.
Valsts ģimnāzija
3.
5. vidusskola
			

Labākais vārtsargs – Mārtiņš Tamisārs (Spīdolas
ģimnāzija), uzbrucējs – Dens Savickis (5. vidusskola),
aizsargs – Rihards Kuligins (1. ģimnāzija),
vārtu guvējs – Kaspars Neimanis (Valsts ģimnāzija)

1996. – 1997. g.dz.

1.
5. vidusskola
2.
Valsts ģimnāzija
3.
4. vidusskola
			

Labākais vārtsargs – Ivans Muznieks (5. vidusskola),
aizsargs – Elvijs Bergmans (4. vidusskola),
uzbrucējs – Deniss Juskjo (6. vidusskola), vārtu
guvējs – Krišs Upenieks (Valsts ģimnāzija)

1998. – 1999. g.dz.

1.
6. vidusskola
2.
4. vidusskola
3.
Valsts ģimnāzija
			

Labākais vārtsargs – Dzintars Konovālovs
(2. pamatskola), aizsargs – Alberts Sankins (Valsts
ģimnāzija), uzbrucējs – Daniels Ivanovs (6. vidusskola),
vārtu guvējs – Mareks Rudakovs (4. vidusskola)

2000. – 2002. g.dz.

Labākais vārtsargs – Dāvids Eldars Husainovs (2.
pamatskola), uzbrucējs – Matīss Ozols (3. pamatskola),
aizsargs – Miks Vīķis (4. pamatskola), vārtu
guvējs – Aksels Grosfogels (4. pamatskola)

1.
4. pamatskola
2.
3. pamatskola
3.
2. pamatskola
			

Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20456190.
Vīrietis. Meklēju jebkādu darbu. Ir augstākā izglītība. Tālrunis 29497467.

Piedāvā darbu
Meklējam auklīti. Vēlama medicīniskā
izglītība. Tālrunis 26016923.
Krievu valodā runājoša ģimene meklē
auklīti vienu gadu vecam bērnam uz pilnu
darba dienu. Tālrunis 26399901.

Pērk
Kolekcijai pērku latviešu mākslinieku gleznas un porcelāna figūriņas. T.28850080

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Divistabu dzīvokli 3. stāvā Māras ielā, 48,5
m2. Māja tiek renovēta. Tel.26557660.

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Apdares darbu veicējs. Kvalitatīvi veicu dzīvokļu
remontu no 0 līdz atslēgai. Apdares darbi, elektroinstalācija, santehnika. T. 28861525 (Jānis).
Aizkaru dizainere Natālija Katlapa uzsāk
darbu «Kanclera namā». T. 29102580.
Pie katoļu baznīcas atrastas dzīvokļa atslēgas
ar piecu zlotu piekariņu. Tālrunis 26055969.

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

Sieviete (60) – auklītes, veca cilvēka vai
slimnieka aprūpētājas darbu. Var piedāvāt
arī citu darbu. Tālrunis 29788771.

Aizsaulē aizgājuši

www.autoprieks.lv

MĀRTIŅŠ HERCS (dz. 1910. g.)
REIMONDS TURONOKS (dz. 1948. g.)
ELZA PAULOVIČA (dz. 1937. g.)
MARINA PROKOPOVIČA (dz. 1935. g.)
ELLA GLĀZERE (dz. 1925. g.)
VALIJA JANSONE (dz. 1935. g.)
GENOVEFA ROMANOVSKA (dz. 1918. g.)
GEORGIJS BRAIČUKS (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 06.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
DZINTRA MITKEVIČA (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 07.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
LILIJA ĢIRUPNIECE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 07.10. plkst.11 Zanderu kapsētā.
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10. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1286.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Dzīvē kā pasakā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.20 «Es – savai zemītei».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Garšvielu ceļš». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokum. seriāls. 39.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1286.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 6.sērija.
19.30 «Province piedāvā... Laimes lācis.lv».*
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dānijas daudzsēriju
dokumentāla filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «Province piedāvā... Laimes lācis.lv».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā».
5.(noslēdguma) sērija.*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 422.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 22.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 KHL spēle. Čehovas Vitjaz – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 422.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «633 km debesīs un ellē». 1.sērija.
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 13.(noslēguma) sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 43. un 44.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Skārda vīrs». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 45.sērija.
10.05 «Aklā uzticēšanās». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Real. šovs. 51.sērija.
12.30 «Ekstrēms tuvplānā».
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 3.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 46.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 6.sērija.
22.10 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 6.sērija.
1.50 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 12.sērija.
5.50 «Atkarība». 3.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 63.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 30.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 113.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 58.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 31.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 406.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 186.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 35.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 406.sērija.

21.00 «Kobra 15». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 249.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 3.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 173.sērija.
2.00 «Neuzveicamais banzuke».
2.50 «Zaudējumi». Seriāls. 12.sērija.
3.40 «Atkarība». Seriāls. 3.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 58.sērija.
4.50 «Nakts joki».

11. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1287.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 23.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Veterinārs». Mākslas filma. 1.sērija.
13.15 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenrēšanā». Dokum. filma.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 39.sērija.
16.15 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 25. un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1287.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 7.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokum. filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Berlīnes truši». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psiholoģe Iveta Gēbele. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 423.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». 3.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 23.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Malta.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 423.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Horvātija – Latvija. Tiešraide.
22.00 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Himki.
0.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
0.25 «Tavs auto».
0.55 «Autosporta programma nr.1».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 46.sērija.
10.05 «Ilgu ziedi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 4.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 47.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Sirdslietas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.05 «Intrigante 3». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Dons Žuans de Marko». ASV romantiska drāma. 1994.g.
1.50 «Sarunas vērts». ASV romantiska komēdija. 1995.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». 13.sērija.
5.50 «Atkarība». 4.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 1.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 31.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Kobra 15». 13.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 114.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 59.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 11.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 407.sērija.

tv programma
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 187.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 36.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 407.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 202.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 32.sērija.
24.00 «Nāvīgā sadursme». ASV mistikas trilleris. 2004.g.
1.50 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 174.sērija.
2.40 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.30 «Zaudējumi». Seriāls. 13.sērija.
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 59.sērija.
4.45 «Nakts joki».

12. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1288.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 24.(noslēguma) sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Jauna nedēļa».*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1288.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 8.(noslēguma) sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokum. filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Es varu būt premjerministrs».
22.35 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 424.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 24.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Himki.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 424.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Popradas Lev. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 45. un 46.sērija.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 27.sērija.
0.45 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 47.sērija.
10.05 «Balva par uzticību». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 5.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 48.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 7.sērija.
22.10 TV pirmizrāde! «Konstantīns». Trilleris. 2005.g.
0.45 «Kareivis». Spraiga sižeta trilleris. 1998.g.
2.30 «Agata Kristi. Slepkavība trīs cēlienos».
ASV detektīvfilma. 1986.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «Atkarība». 5.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 2.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 32.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 3. un 4.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Doktors Hauss 7». 4.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 115.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 60.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 408.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 188.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 37.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 408.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 5.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 6.sērija.
1.55 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
2.45 «Atkarība». Seriāls. 5.sērija.
3.35 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 60.sērija.
4.45 «Nakts joki».

13. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1289.sērija.
9.25 «Viss kārtībā !» LTV iestudējums. 1.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 8.(noslēguma) sērija.
11.30 «Province».*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 25. un 26.sērija.
13.30 «Es varu būt premjerministrs».*
14.45 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1289.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Iepazīsimies – es adoptēju bērnu». Dokum. filma.
19.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokum. filma. 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokum. filma. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 7.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psiholoģe Iveta Gēbele. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 425.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». 5.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 25.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Popradas Lev.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 425.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ceļojums bez robežām. Serbija». Dokumentāla filma.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Šamaņu nakts». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 47. un 48.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Pārcilvēki. Steroīdi». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 48.sērija.
10.05 «Fjordu vilinājums». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 6.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 49.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
22.10 «Mentālists 2». ASV seriāls. 4.sērija.
23.05 «Supernatural 3». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 7.sērija.

1.05 «Konstantīns». Mistikas trilleris. 2007.g.
3.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «Atkarība». 6.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 3.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 33.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 116.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 61.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 409.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 189.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 38.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 409.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 «Makss Peins». Spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.05 «Kinomānija».
0.35 «Specvienība 4». Seriāls. 9.sērija.
1.35 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 10.sērija.
2.30 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
3.20 «Atkarība». Seriāls. 6.sērija.
4.05 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 61.sērija.
4.30 «Nakts joki».

14. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 3.sērija.
9.30 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tiksimies Tartu».*
11.05 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 34.sērija.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. seriāls. 27. un 28.sērija.
14.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.50 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 7.sērija.

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «633 km debesīs un ellē». 1.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 426.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». 6.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 26.sērija.
13.15 «2020». Dokumentāla filma. 8.(noslēguma) sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Horvātija – Latvija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Ceļojums bez robežām. Serbija».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 426.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo –
Jekaterinburgas Avtomobiļist. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 49. un 50.sērija.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 49.sērija.
10.05 «Pērļu kaklarota». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 7.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 50.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».

Ceturtdiena, 2011. gada 6. oktobris
22.05 LNT un Izzi filmu balsošana: «Mazais un lielais
kareivis». Ķīnas un Honkongas spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 2010.g.; «Bandīti». ASV
kriminālkomēdija. 2001.g.; «Alus festivāls». ASV
un Austrālijas komēdija. 2006.g.
0.25 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
2.15 «Līdz pēdējam vīram». ASV vesterns. 1996.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «Atkarība». 7.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 4.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 34.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Trauma». 13.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 117.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 62.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.10 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 190.sērija.
15.40 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 39.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». Komēdija. 2007.g.
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Vera Dreika». Drāma. 2004.g.
3.25 «Mēs no džeza» (ar subt.). Muzikāla komēdija. 1983.g.

15. oktobris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 157. un 158.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 2.sērija Nogalināt ir viegli.
14.00 «Kinorežisors A.Epners. Skolotājs».*
14.10 «Kinorežisors A.Epners. Režisors».*
14.25 Režisoram R.Rikardam – 70. «Krišjānis Barons».
Telefilmas Rīga dokumentālā filma.*
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 25. un 26.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Elizabetes iela. 2.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Impresionisti». Biogrāfiska filma. 2006.g. 1. un 2.sērija.
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī 2011.g.*

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Dīvainā tikšanās» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.05 «Šamaņu nakts». Dokumentāla filma.
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Bobruiskas Dinamo-Šiņņik. Tiešraide.
17.25 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Jekaterinburgas Avtomobiļist.*
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 10.sērija.
20.00 «No 57.paralēles».*
20.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 11.sērija.
21.00 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
21.35 «Montanas debesis». Romantisks trilleris. 2007.g.
23.20 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Omskas Avangard. 2008.g. 24.dec.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 111.sērija.
7.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto 2». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». Komēdijseriāls.
16.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Aļaska». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
12.35 «Eiropas prāta banka».*
13.35 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
16.55 «Dumpiniece». Komēdija jauniešiem. 2006.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
23.30 «Spoku kuģis». Šausmu filma. 2002.g.
1.20 LNT un Izzi balsojuma uzvarētāja filma.*
3.15 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «Atkarība». 8.sērija.

6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 20.sērija.
7.00 «Kaila kods 3». 12.sērija.
8.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 8.sērija.
8.30 «Paņem 100 000… ja vari».*
9.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 1.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Ievas pārvērtības 2».*
11.20 «Kinomānija».*
11.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Parasta pastaiga parkā». Traģikomēdija. 2002.g.
14.25 «Mūsu Zelta dziesma».*
17.55 «Monstri pret atnācējiem». Animācijas filma. 2009.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle. 2011.g.
21.20 «Kurjers 2». Spraiga sižeta trilleris. 2005.g.
23.15 «Brīnišķīgais prāts». Biogrāfiska drāma. 2001.g.
1.50 «Bermudu trijstūris». Mistikas miniseriāls. 2005.g. 1.sērija.
3.35 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
4.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 20.sērija.
4.50 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV programma
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 F-1: Korejas Grand Prix izcīņa.
2.30 «Sarunas ar dārznieku». Komiska drāma. 2007.g.
4.25 «Nakts joki».
SIA „Sailings“

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

REMONTĒ
Veļasmašīnas, ledusskapjus
u.c. sadzīves tehniku
(ja nepieciešams – arī transportējam)

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n0tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Lai tehnikas mūžs turpinās!
Interesēties: Rio centrā Pērnavas ielā 4 (2. stāvā)
Darba laiks: 8-19; S, Sv: 9-19
Tālrunis: 29112256

16. oktobris, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 159. un 160.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. seriāls. 1. un 2.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 40.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 40.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Austrālija». Dok. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 27. un 28.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mūžam 30». Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Zemes pīlāri». Daudzsēriju mākslas filma. 2010.g. 2.sērija.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Ziemeļu puse».
0.15 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Bobruiskas
Dinamo-Šiņņik. 2011.g. 15.okt.*
12.50 «Ar makšķeri».*
13.20 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
13.30 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
13.45 VTB basketbola līgas spēle.
Astana (Kazahstāna) – VEF Rīga.
16.05 «Autosporta programma nr.1».*
16.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Astanas Baris.
19.25 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Bobruiskas Dinamo-Šiņņik.
21.30 «Krējums… saldais».
22.00 «Skārda vīrs». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.
23.35 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Astanas Baris.*
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Dokumentu oriģinālus maģistrants iesniedz pirmajā tikšanās reizē,
slēdzot studiju līgumu.

Atvērsim vārtus harmonijas
pilnām brīvdienām:
- relaksēsimies, sagaidot nedēļas nogali;
- pabūsim divatā ar sevi;
- attīstīsim intuīciju!
No 6. oktobra ceturtdienu vakaros no
plkst.18.30 līdz 19.15 Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16.
Pieteikties pa tālruni 29284599
(vakaros – pēc plkst.19).

Pērk ošu mežus,
cirsmas
(tajā skaitā sanitārās), var būt arī
citu sugu piejaukums līdz 50%,
Kurzemē, Zemgalē.
Cena – sākot no 2000 Ls/ha,
ātra samaksa. Vajadzības
gadījumā palīdz nokārtot
nepieciešamo dokumentāciju.
Tālrunis 28892001.

SIA «Abonēšanas centrs «Diena»»

LNT

piedāvā darbu reklāmas materiālu un
korespondences piegādātājiem.

6.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 112.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 8.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 7.sērija.
11.35 «Ekstrēms tuvplānā».
12.05 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
16.10 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Zodiaks. Sacīkšu sākums». Animācijas filma. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
1.55 «Dumpiniece». Komēdija jauniešiem. 2006.g.
3.40 «Spoku kuģis». Šausmu filma. 2002.g.
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

Papildu darbs nepilnai darba dienai jums
izdevīgā laikā. Darbs saistīts ar reklāmas
materiālu piegādi pastkastītēs Jelgavā.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «Atkarība». 9.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 7.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 21.sērija.
7.25 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
7.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 9.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Monstri pret atnācējiem». Animācijas filma. 2009.g.
13.00 «Kāzu drudzis». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
15.00 «Iekarotājs Kalls». ASV piedzīvojumu filma. 1997.g.
17.00 «Kurjers 2». Spraiga sižeta trilleris. 2005.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».

Apmaksa – pēc piegādātā apjoma.
Interesēties pa tālruni 67063121 vai
26655010.

Pieteikšanās un
nodarbības notiek:

otrdienās pl.1900
trešdienās pl.1700
piektdienās pl.1800

Vēlamais vecums 10 - 16 gadi

Tālrunis informācijai: 27049201
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Kultūras pasākumi
 8. oktobrī pulksten 17 – Zemgales ērģeļu dienu koncerts. Piedalās: A.Cedriņš
(baritons), I.Egle (oboja), G.Dūda (taustiņinstrumenti) (Sv.Jāņa baznīcā).
 8. un 9. oktobrī – Ā.Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera nāk joki...».
Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras namā).
 11. oktobrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde bērniem «Rrrumpel... Rrrūķis». Viesrežisors P.Dipčikovs. Lomās D.Lāce un M.Žideļūns. Aizraujoša un
gudra pasaka ar labām beigām par spēju ieraudzīt, izprast un novērtēt kā nabadzību,
tā bagātību, kuras vienmēr iet roku rokā. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 11. oktobrī pulksten 14 – ziedu nolikšana pie Ādolfa Alunāna pieminekļa.
Pulksten 15 – tikšanās ar literāti Guntu Micāni, viņas jaunās lugu grāmatas atvēršanas
svētki. Ieeja – bez maksas (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 14. oktobrī pulksten 19 – aģentūras «Kultūra» amatiermākslas kolektīvu 10.
sezonas atklāšanas sarīkojums (kultūras namā).
 15. oktobrī pulksten 15 – Zemgales ērģeļu dienas senās mūzikas koncerts.
Piedalās: I.Dejus (vijole), L.Pūķe (ērģeles, pozitīvs) (Sv.Annas baznīcā).
 15. oktobrī pulksten 18 – retrospektīvs koncertuzvedums «Pusgadsimts
mīlestībā ar deju». Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 15. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu torņu mūzikas un kora mūzikas koncerts «In memoriam». Piedalās: I.Egle (oboja), kvintets «Zelmeri brass»,
vadītājs B.Jurgenbergs, Sv.Annas baznīcas koris, diriģents A.Jansons. Svinīga
Svētās Trīsvienības baznīcas strūklakas slēgšana (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 19. oktobrī pulksten 10 un 13 – Valmieras kinostudijas muzikāla viesizrāde bērniem «Tāltālā meža varonis». Režisors I.Strads. Šrekam kopā ar draugu
Ēzelīti jāatgūst mīļotā Fiona, uz kuru savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu zemes
princis Negantais Hugo. Šreka lomā – M.Lūsis. Lomās Valmieras teātra aktieri:
M.Mennika, A.Apinis vai K.Neimanis, J.Johansons vai K.Salmiņš, I.Martinsons vai
I.Strads. Dziesmas aranžējis E.Zilberts. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 19 – grupas «Turaidas roze» koncerts. Biļešu cena – Ls
6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
«Dzīve, mana dzīvīte». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula
programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC «Junda»
mūsdienu deju grupa «Benefice». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu koncerts «Ferencam Listam
– 200». Piedalās: L.Carjkova (ērģeles), Sv.Annas baznīcas koris, diriģents A.Jansons
(Sv.Annas baznīcā).
 23. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 28. oktobrī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa
fināls. Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes zvaigžņu vecmeistaru
koncerts. Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 29. oktobrī pulksten 17 – tautas deju ansamblis «Diždancis» aicina uz koncertu «Rudens danči». Piedalās tautas deju ansambļi «Lielupe», «Kalve», «Kursa» (Saldus), «Sakta»
(Limbaži), «Jandāls» (Bauska). Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – 0,50.

Izstādes
 Līdz 9. oktobrim – gleznotāja Ulda Zutera jubilejas izstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 12. oktobrim – izstāde «Dzīvā daba mežģīnēs», kurā piedalās arī Ursula
Gregora no Vācijas. Izstāde atvērta katru dienu no pulksten 10 līdz 15 (Jelgavas
Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15, ieeja no pagalma).
 Līdz 16. oktobrim – slimnīcas «Ģintermuiža» mākslas terapijas studijas «Iztēle» 10 gadu jubilejas izstāde «Ceļš uz gaismu» (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 20. oktobrim – mākslinieka Jelgavas Mākslas skolas pedagoga Induļa
Landau izstāde «Miniatūras» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 24. oktobrim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» izstāde
«Pirtsdiena» (kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 24. oktobrim – tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
«Pirtsdiena» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 28. oktobrim – Dāvja Beitlera gleznu izstāde «Rudens noskaņas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati».
Ieejas maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. oktobrim – gleznotāja Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfa Raita
Junkera gleznu personālizstāde «No...» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 1. novembrim – grāmatu izstāde «Jelgavā izdotās grāmatas» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Pēc nedēļas kultūras namā
«K – 10 jūtu ķīmijas skatuve»
 Ritma Gaidamoviča

Ja vēlaties redzēt aģentūras «Kultūra» pašdarbības
kolektīvus mazliet citādākā
veidolā nekā tradicionālajos
koncertos, nākampiektdien,
14. oktobrī, pulksten 19
to varēs Jelgavas kultūras
namā. Proti, visi «Kultūras»
kolektīvi tiksies īpašā sezonas atklāšanas koncertā «K
– 10 jūtu ķīmiju skatuve»,
kurā katrs kolektīvs caur
interesantiem priekšnesumiem rādīs savu jūtu ķīmiju pret deju, horeogrāfiju,
melodijām, dziesmām un
mākslu kopumā.
«Agrāk mūsu kolektīvi jauno sezonu
sāka ar sporta spēlēm, taču no šīs idejas jau dažus gadus esam atteikušies
un cenšamies sezonu sākt radošāk
– uzvedot īpašus priekšnesumus, lai
katrs kolektīvs varētu sevi parādīt arī

mazliet no citas puses. Šoreiz mums
kultūras namā būs savs šovs «K – 10
jūtu ķīmiju skatuve», kurā katram kolektīvam jāuzstājas ar priekšnesumu,
tajā parādot savu jūtu ķīmiju,» stāsta
aģentūras «Kultūra» Mākslinieciskās
daļas vadītāja Liāna Krūmiņa. Kāpēc
«K – 10»? Tālab, ka aģentūrai «Kultūra» šī ir desmitās jubilejas sezona
– februārī aģentūra atzīmēs desmito
dzimšanas dienu. L.Krūmiņa piebilst,
ka šajā šovā būs gan nopietni, gan ar
humoru piepildīti priekšnesumi. Pasākuma vadību uzņēmies Jelgavas Jaunā
teātra režisors Rihards Svjatskis ar
savu aktieru komandu, kas arī katru
priekšnesumu vērtēs un rezultātā
izsniegs diplomu. Koncerts ikvienam
ir bez maksas.
Tieši no šīs dienas arī Jelgavas kultūras nama 3. stāvā, kur līdz šim nav
eksponētas izstādes, būs apskatāma
īpaša fotoizstāde – tajā bildēs būs
iespēja redzēt aģentūras «Kultūra» kolektīvus darbībā. Izstāde būs pastāvīgā
ekspozīcija.

NOTIKUMI
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«50 lati par grāmatu nav žēl, bet
bikses par tādu naudu nepirktu»
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 6. novembrim Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā skatāma izstāde «Jelgavā izdotās grāmatas».
To muzejs veidojis sadarbībā ar
jelgavnieku grāmatu kolekcionāru Jāni Vilku. Muzejā skatāmi
tikai daži desmiti viņa dzīves
laikā savākto izdevumu, kas
iespiesti tieši Jelgavā, tostarp
likumi, pasaku grāmatas un
kalendāri. Taču J.Vilka pūrs ir
daudz lielāks – viņa māja ir kā
bibliotēka, kur istabās plauktos
sakārtoti tūkstošiem izdevumu,
kurus rakstījuši latvieši, kuros
rakstīts par latviešiem vai kuriem ir kāda saistība ar Jelgavu.
Tā ir viņa garīgā vērtība, vēstures
glabātuve.
Kā saka pats kolekcionārs: «Tas nebija
tā, ka vienu dienu izdomāju: ah, es tagad
krāšu grāmatas! Mani vecāki bija skolotāji
un jau pakāpeniski no bērnības radināja
pie grāmatām, studiju gados – 1965. gadā
– liktenis saveda kopā ar grāmatu draugiem,
un tā viss palēnām sākās, jo sapratu, ka grāmata ir liela vērtība un tieši izdevumi uzkrāj
mūsu vēsturi,» stāsta J.Vilks. Teju 50 gadu
laikā viņam mājās iekārtota sava bibliotēka,
kur atrodamas grāmatas, žurnāli un avīzes.
Viņu interesē izdevumi, ko sarakstījuši
latvieši un kuros rakstīts par Latviju, latviešiem, īpaši vēsturiski darbi. Piemēram,
J.Vilks grib iegūt visas rakstnieka Anšlava
Eglīša grāmatas – divas vēl trūkstot, no
kurām vienai gan bijis mazs metiens un
atrast to pastāvot maza cerība. Lielu darbu
J.Vilks ieguldījis, arī meklējot un vācot tieši
Jelgavā iespiestos darbus, un droši var teikt,
ka viņam ir bagātākā kolekcija. Lai arī viņa
kolekcija mērāma tūkstošos iespieddarbu un
cilvēkiem noteikti būtu ko tajā redzēt, līdz
šim tikai vienu reizi viņš ar savām grāmatām piedalījies izstādē. Šī ir otrā.

plauktos. Speciāli izīrēju «Volgu», braucu
uz Cēsīm pēc grāmatām, pilnu bagāžnieku
piekrāmēju,» stāsta J.Vilks. Bet pēdējā
grāmata iegādāta pērn interneta veikalā
«Ebay». «Man izdevās no ASV nopirkt
Jelgavas kalendāru komplektu no 1709. līdz
1800. gadam – iekšā 16 kalendāri! Tieši šajā
komplektā ir slavenā vecākā Jelgavas panorāmas bilde, kas daudz izmantota,» stāsta
kolekcionārs, piebilstot, ka komplektu, vēl
aizņemoties naudu, nopircis par 400 dolāriem, turklāt izrādījies, ka 50 lati jānomaksā
muitas nodoklis. Arī pa bēniņiem staigāts,
taču tur esot sliktas kvalitātes grāmatas.
J.Vilks atzīst, ka naudas izdots daudz. «Taču
grāmatām man nav žēl. Bet, ja par 50 latiem
jāpērk bikses, tad staigāšu ar vecajām,»
smaidot atzīst kolekcionārs.

300 dažādu nosaukumu avīžu

Cik latviešiem no likumiem zināt

Jelgavnieka Jāņa Vilka kolekcijā ir vairāki tūkstoši dažādu iespieddarbu. Viņš atzīst,
ka tie pāršķirstīti visi, taču izlasīta tikai maza daļa. «Viens gudrs cilvēks, nostājoties
pie grāmatu plaukta, reiz teica: «Es sarunājos ar grāmatām. Kad man ko vajag, tās
pasaka priekšā, kur ko meklēt.» Tā ir arī man.»
Foto: Ivars Veiliņš

Runājot tieši par Jelgavas izdevumiem,
viņš norāda, ka tie lielākoties atrasti citviet Latvijā un ārzemēs. Sākumā Jelgavā
grāmatizdevēji galvenokārt naudu pelnīja
ar reliģisko literatūru. Te gan jāpiebilst, ka
to iespiest varēja tikai priviliģētie grāmatu
izdevēji. Pirmie iespieddarbi mūsu pilsētā
iespiesti Karnāla iespiestuvē 1660. gadā,
pamatā – hercoga apsveikumi. Vēlāk izdots
viens no pirmajiem latviešu žurnāliem
«Latviska Gadagrāmata». Pēcāk iespiesti
arī likumi, piemēram, «Likumi no ceļu un
tiltu būvniecības», un tur minēts, ka jātur
ceļi kārtībā – ja nevar sataisīt, tad ceļš jātaisa
citur; ja kariete brauc pa ceļu, zāle un koki
skaras pie karietes, tad divu asu platumā
jāiztīra ceļa malas. 1805. gadā «Meža likuASV nopirkti Jelgavas kalendāri mi» – ar piebildi maziem burtiņiem «Cik
Par katru izdevumu, kā tas nonācis pie latviešiem no tiem zināt vajag». Tad jau
kolekcionāra, ir savs stāsts. Te kaimiņš at- arī pasaku grāmatas, mācību grāmatas,
nesis, te draugi atgādājuši, te kas iemainīts daiļliteratūras izdevumi.
ar citu kolekcionāru, te dāvanā saņemts.
«Atceros, 70. gadu sākumā man grāmatu Pret grāmatām izturas pavirši
Vecākā grāmata J.Vilka kolekcijā ir 1584.
izdevēja Jēpes meita piezvanīja un jautāja,
vai nevēlos paskatīties, kas tēva grāmatu gadā izdots «Rūsova hronikas» pirmizde«Mani interesē ne tikai grāmatas, bet
arī avīzes un žurnāli. Manuprāt, avīzes ir
vēstures dienasgrāmata, kas ir jāglabā, lai
zinātu kaut vai to, kas pirms gada pilsētā
un valstī notika. Tās ir atmiņas. Zinu, ka jau
nākamgad daudzviet nevarēs atrast, piemēram, pilnu «Dienas» komplektu, bet man tas
ir,» atzīst J.Vilks. Vecākais avīžu komplekts,
kas ir viņa bibliotēkā, – laikraksts «Rigische
Anzeigen», kas iznācis 1760. un 1761. gadā.
Bet pavisam kolekcionāra rīcībā ir apmēram
300 dažādu nosaukumu avīžu komplekti,
piemēram, «Brīvā Latvija», vācu laika «Tēvija». Šobrīd viņš pats abonē teju visus Latvijas
nacionālos laikrakstus, vien «Neatkarīgo
Rīta Avīzi» atnesot kaimiņš.

«Ģintermuižā» ieskats
pacientu veikumā

Līdz 15. oktobrim slimnīcā
«Ģintermuiža» otrdienās
un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 12 ir iespēja
apmeklēt izstādi «Rudens 2011». Tajā var
novērtēt vairāk nekā 90 slimnīcas pacientu
dažādos darbus jeb redzēt, ar ko pacienti
nodarbojas brīvajā laikā. Izstādē skatāms,
piemēram, kabatas zooparks, grafiti meti,
ziedi, kas veidoti no avīzēm, izšūtas glezniņas, dekori no dabas materiāliem. Izstādi
«Ģintermužas» bijušajās rehabilitācijas
telpās (ieejot pa galvenajiem vārtiem, trešā
ēka pa kreisi) var aplūkot bez maksas. Grupām iespēja pieteikties arī citā laikā, zvanot
galvenajai māsai pa tālruni 26829601.

Stikla pērlīšu koki bibliotēkā

Bibliotēkā «Pārlielupe» Loka maģistrālē 17
līdz oktobra beigām skatāma izstāde «Vasaras atmiņas». Savus stikla pērlīšu darbus
novērtēt piedāvā lasītāja Leokādija Rinkuna.
Bibliotēkas vadītāja Veneranda Godmane
informē, ka L.Rinkuna savu veikumu šogad
piedāvā apskatīt jau otro reizi. «Pirmajā
izstādē bija adījumi, kas veltīti Lieldienām,
taču pa vasaru apgūta stikla pērlīšu tehnika.
Rezultātā tapuši darbi par kāzu, kristību,
mīlestības tematiku. Izstādē aplūkojami arī daudzi
stikla pērlīšu koki,
putni, kas satupuši
koku zaros,» stāsta
V.Godmane.

vums. «Nereti man jautā: «Kāpēc tu vāc to
visu, tam taču ir bibliotēkas?!» Skumji, taču
bibliotēka, manuprāt, pret krāšanu izturas
pavirši. Paiet zināms laiks, daļu grāmatu
lasītāji ilgi nav ņēmuši, un tās noraksta un
izmet. Pats 1989. gadā Zinātniskās bibliotēkas tādos plauktos desmit ļoti vērtīgas
grāmatas atradu. Vai tas ir normāli, ka
Jelgavas bibliotēkā nav pilni komplekti
pilsētā iznākušo avīžu?!» jautā kolekcionārs,
piebilstot, ka pēckara gados provincēs bibliotēkas izveidotas tieši no privāto kolekciju
krājumiem. J.Vilks atzīst – viņu apbēdina
fakts, ka arī cilvēkiem šodien grāmata ir
mazā vērtē. «Mana paaudze ir izaugusi ar
tām, zina, kas tā par bagātību, taču, kad
jaunākiem pajautā, kādu grāmatu pēdējo izlasīja, viņi stāv, brīnās un smaida. Internets
ir pārņēmis visu. Jā, arī tā ir milzīga bagātība, taču mēs nereti nemākam ar to apieties,
lai kļūtu inteliģentāki,» spriež J.Vilks. Taču
viņš ir pārliecināts, ka tas mainīsies tad, kad
augs cilvēku dzīves līmenis. «Kad cilvēkiem
vairs nebūs tik daudz jādomā, kā samaksāt
rēķinus, ko ēdīs, celsies viņu dzīves līmenis
ne tikai materiāli, bet arī garīgi, un tad arī
grāmatām būs lielāka nozīme. Tiesa, nevar
arī noliegt, ka šodien tās ir ļoti dārgas. Bez
desmit latiem labu grāmatu nevar nopirkt,»
tā J.Vilks.

Jelgava – daudzkārt pirmā

Kolekcionāram ir iecere izveidot arī Jelgavas grāmatu izstādi ar mazliet citādāku
skatījumu. Proti, pie katras no grāmatām
iegūt arī klāt tā laika bildes, lai cilvēkiem ir
iespēja arī vizuāli saprast, kas tas par laiku
bijis. «Arī grāmatniecības nozarē mēs varam
teikt, ka Jelgava ir pirmā – Jelgavā iespiesta
pirmā latviešu avīze, pirmais žurnāls «Pagalms», Krišjāņa Barona dainu pirmās trīs
burtnīcas, pirmā grāmata Latvijā, kurā ir
daudz krāsainu ilustrāciju, un tā apskatāma arī izstādē. Manuprāt, arī ar to mums
vajadzētu lepoties,» uzsver J.Vilks.

Lielā balva «mehiem»

Aizvadīti studentu
svētki – Azemitologs.
Par tēmas «Ja vēlies,
lai pasaule mainās
– mainies pats» apspēlēšanu Lielo balvu ieguva Tehniskās
fakultātes studenti. Viņi savā priekšnesumā
aktualizēja «zaļo» dzīvošanu. Proti, «meha»
sākotnēji izveidotais auto kaitējis visai tautsaimniecībai, bet pēc konsultācijām ar citu
fakultāšu kolēģiem «mehs» mainījies un
radījis ekoloģisku, ar baterijām darbināmu
auto. Mazā balva – Lauksaimniecības fakultātes studentiem, kuri akcentēja Latvijas resursu bagātību, zaļāko zāli, plašākos laukus
un labākos mežus, un nevēlamo situāciju ar
resursu aizplūšanu uz citām zemēm.

