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Ozolskvērā būs alnis

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Brauciens pilsētas autobusā
maksās 70 eiro centus
 Sintija Čepanone

Šodien domes sēdē deputātiem jālemj par jaunajiem eiro tarifiem nākamajam gadam pilsētas
pasažieru pārvadājumos.
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) plāno, ka Jelgavas autobusos biļetes
tāpat kā mēnešbiļetes
līdz ar eiro ieviešanu kļūs
nedaudz lētākas.

Aļņa skulptūrai tiek veikti pēdējie darbi, lai jau nedēļas nogalē tā tiktu izvietota pilsētvidē.
 Ritma Gaidamoviča

Jau pēc dažām dienām
pilsētā garāmgājēju uzmanību varētu piesaistīt
gandrīz sešus metrus
augsts metāla alnis. Plānots, ka aļņa pagaidu
mājvieta būs Ozolskvērs.
Šonedēļ mākslinieku
Ineses Valteres un Donāta Mockusa veidotais
alnis nocinkots un tiek
krāsots zeltaini brūns
ar perlamutra spīdumu, bet tam galvā būs
sudraba krāsas kronis.
Ja darbi noritēs, kā plānots, jau nedēļas nogalē
skulptūra tiks modelēta
dabā.

Metāla alni latviešu tēlniece
I.Valtere un lietuviešu mākslinieks
D.Mockuss sāka būvēt septembra
sākumā līdz ar Metāla svētkiem
Jelgavā, kad Raiņa parkā bija
iespēja arī klātienē iepazīties ar
metāla skulptūras tapšanas procesu. Bet šobrīd skulptūrai tiek veikti
pēdējie darbi, lai jau nedēļas nogalē
tā tiktu izvietota pilsētvidē.
«Alnis ir pabeigts. Lai skulptūra
ilgāk «dzīvotu», to pirmdien nocinkoja Latvijā lielākajā cinkošanas
vannā, kas atrodas tepat Jelgavā,
SIA «Zn Metals», un tagad alni
nodevām autokrāsotāju rokās,
lai to nokrāso. Iedvesmojoties no
Jelgavas pilsētas ģerbonī esošā
aļņa krāsas, mūsu alnis tiek krāsots zeltaini brūns ar perlamutra
spīdumu, un galvā viņam būs sud-

raba krāsas kronis, kādu atradām
vecajos pilsētas ģerboņos,» stāsta
tēlniece I.Valtere. Metāla alnis
ir nepilnus sešus metrus augsts,
platākā vieta tam ir 1,70 metri,
bet tā garums ir 2,30 metri. Skulptūras būvniecībā izlietota tonna
metāla. Taujāta par darba procesu,
I.Valtere atzīst, ka «caur krūmiem
tas alnis nācis, bet atnācis». «Kopumā jau viss noritēja labi, bija
vien dažas tehniskas aizķeršanās,
taču ar rezultātu esam apmierināti. Brangs tas alnis sanācis,» vērtē
I.Valtere.
Pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītāja vietnieks tehniskajos jautājumos Andris Vaišļa stāsta, ka šobrīd alnis atrodas autoservisā, kur
tas tiek krāsots speciālās kamerās.
«Apzinoties, ka alnim būs jākalpo

JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs skaidro, ka jau kopš 1. septembra autobusā izdrukātajā biļetē
maksa par braucienu uzrādīta gan
latos, gan eiro. Pašlaik brauciens
pilsētas autobusā maksā 50 santīmus un analogs eiro, konvertējot
pēc oficiālā maiņas kursa, kas ir
0,702804 eiro par vienu latu, biļetē
norādīts 71 eiro cents. «No nākamā
gada biļetes cenu pilsētas autobusos
plānojam samazināt līdz 70 eiro
centiem jeb par nepilnu santīmu,
un galvenais arguments šādam
solim ir pasažieru apkalpošanas
kvalitātes saglabāšana. Atlikuma
– sīknaudas – izdošana būtiski
palēninātu pasažieru apkalpošanas
Foto: Ivars Veiliņš ātrumu un līdz ar to arī kvalitāti,
jo autobusos vēl aizvien norēķinās
ilgu laiku, tas tiek krāsots ar īpašu
skaidrā naudā. Ar apaļu summu
auto krāsu, kas paildzinās skulptūstrādāt neapšaubāmi ir vieglāk,»
ras mūžu,» piebilst A.Vaišļa.
komentē P.Salkazanovs.
Plānots, ka alnis, tiklīdz būs noSavukārt pilnas mēnešbiļetes
žuvusi krāsa, tiks uzstādīts Ozolskvērā, lai priecētu garāmgājējus
un garāmbraucējus. Taču skvērs
būs aļņa pagaidu «mājas», kamēr
vēl līdz galam nav izlemts, kur būs
viņa īstā vieta pilsētvidē.
 Ilze Knusle-Jankevica
Skulptūras būvniecība notiek
sadarbībā ar SIA «Armets A»
Privātmāju īpašniekiem
un «Zn Metāls», savukārt krālapu savākšana un izsošanas darbus veic SIA «Auto
vešana no īpašuma un
Mikss 111».
tam piegulošās teritoriMetāla alnis būs vēl viens atjas jānodrošina pašiem,
gādinājums par Jelgavas simboatgādina pašvaldības
lu alni, kas ir Jelgavas ģerbonī.
iestādes «PilsētsaimnieTāpat kopš 2002. gada Jelgavas
cība» pilsētas zaļo zonu
pasākumu biežs viesis ir Jelgavas
apsaimniekošanas spetalismans alnītis Driksis.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavas Pašvaldības policija reida laikā
aizturēja astoņas nepilngadīgas personas
smēķējam un trīs nepilngadīgas personas
alkohola reibumā. Kā
norāda Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Reksce, lai kontrolētu,
vai nepilngadīgajiem
netiek pārdots alkohols
un cigaretes, Jelgavas
Pašvaldības policija tirdzniecības vietas, nakts
klubus un citas pulcēšanās vietas pārbauda
regulāri.

«Nedēļas nogalē reida laikā sadarbībā ar Jelgavas pilsētas Bāriņtiesu tika apsekotas Jelgavas
pilsētas tirdzniecības centru publiskās telpas un nakts klubi, bet tur
pārkāpumi netika konstatēti. Tomēr reida laikā aizturētas astoņas
nepilngadīgas personas smēķējam
un trīs nepilngadīgas personas
alkohola reibumā. Par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkohola
lietošanā vienai personai sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols,» stāsta S.Reksce, norādot, ka
visbiežāk jaunieši pulcējas parkos,
rotaļu laukumos, pie kāpņutelpām.
Viņa uzsver, ka reida laikā tika
pievērsta uzmanība tirdzniecības
vietām, par kurām saņemtas sūdzības, ka tur tiek tirgots alkohols
un tabakas izstrādājumi nepilngadīgām personām, tomēr tikai vienā

Jelgavas veikalā tika konstatēts
pārkāpums – alkohola tirdzniecība nepilngadīgajam. Pārdevēja
norādīja, ka veikala vadība viņu
bija brīdinājusi par atbildību, kas
iestājas, pārdodot nepilngadīgajiem
alkoholu, un viņai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
– pārdevējai draud naudas sods no
200 līdz 250 latiem.
S.Reksce piebilst, ka reida laikā
pēc pulksten 22 ielās klaiņojam
tika aizturētas trīs mazgadīgas
personas, kuras nebija sasniegušas
16 gadu vecumu. Pusaudži nogādāti dzīvesvietā un viņu vecākiem
izsniegtas pavēstes par ierašanos
Pašvaldības policijā paskaidrojumu
sniegšanai. «Vecākiem vajadzētu
pievērst uzmanību savu bērnu
draugu lokam un viņu brīvā laika
pavadīšanas iespējām, savukārt

cena pašlaik ir 20 lati, kam ekvivalenta summa būtu 28,46 eiro, taču
paredzēts, ka nākamgad mēnešbiļetes cena būs 28 eiro – par 46 eiro
centiem jeb 34 santīmiem lētāka.
Taču arī šis jautājums šodien tiek
skatīts Jelgavas domes sēdē. Ja
deputāti akceptēs jaunos eiro tarifus
pilsētas sabiedriskajā transportā
nākamajam gadam, tad jau no 1.
janvāra gan viena brauciena biļetes,
gan mēnešbiļetes cena pilsētas autobusos nedaudz samazināsies.
Tiesa, saskaņā ar JAP aplēsēm biļešu cenas samazinājums par vienu
eiro centu gada griezumā pasažieru
pārvadātajam radīs zaudējumus
36 000 latu apmērā, savukārt mēnešbiļetes cenas samazinājums
par 46 eiro centiem papildus radīs
zaudējumus ap 4000 latu apmērā,
jo gadā vidēji tiek pārdotas 8000
pilsētas autobusu mēnešbiļetes.
Jaunie tarifi vēl jāapstiprina
deputātiem.
Viņš norāda, ka biļešu cenu izmaiņas līdz ar eiro ieviešanu būs arī
reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos. «Arī tālsatiksmē no
1. janvāra pāries uz tā saukto piecu
eiro centu slieksni, summu eiro
matemātiski noapaļojot uz augšu
vai uz leju. Tādējādi līdz ar pāreju
uz eiro starppilsētu autobusos būs
gan biļetes, kas maksās mazāk, gan
arī nedaudz dārgākas. Šādu kārtību
nosaka Autotransporta direkcija,»
piebilst P.Salkazanovs.

Privātmāju īpašniekiem
lapas jāvāc pašiem

ciāliste Ilze Gamorja.

Šogad pieķerti 70 nepilngadīgi smēķētāji
 Ilze Knusle-Jankevica
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iedzīvotājus lūdzam informēt Pašvaldības policiju par tirdzniecības
vietām Jelgavā, kurās ir pieejams
alkohols un tabakas izstrādājumi
nepilngadīgām personām,» aicina
Pašvaldības policija. Ar Pašvaldības
policiju var sazināties pa tālruni
63028550 vai 8550.
Šogad Pašvaldības policija aizturējusi 71 nepilngadīgo smēķējam,
41 nepilngadīgo alkohola reibumā
un divas pārdevējas par alkohola
un cigarešu pārdošanu nepilngadīgajiem. Pašvaldības policija rīko
mērķtiecīgus reidus, lai kontrolētu
tabakas realizācijas, reklāmas un
lietošanas ierobežojumus un Alkoholisko dzērienu aprites likuma
ierobežojumu ievērošanu, kā arī lai
novērstu administratīvos pārkāpumus pret nepilngadīgām personām
un nepilngadīgo personu vidū.

Viņa skaidro, ka nelielu daudzumu lapu (divus trīs maisus) var vest
uz dalīto atkritumu savākšanas
laukumiem, kādi Jelgavā ir trīs.
Laukumi Salnas ielā 20 un Paula
Lejiņa ielā 6 strādā no pirmdienas
līdz piektdienai no pulksten 8 līdz
19, sestdienās un svētdienās – no
pulksten 9 līdz 18, bet pirmdienās
ir slēgti. Savukārt laukums Ganību ielā 84 strādā darba dienās no

pulksten 8 līdz 17 un sestdienās no
8 līdz 14, bet svētdienās tas ir slēgts.
Lapas tur var nodot bez maksas.
I.Gamorja norāda, ka Ošu ceļā
ir izveidots komposta laukums, ko
apsaimnieko SIA «Zemgales Eko».
Tāpēc, ja lapu ir daudz un tās nevar
nodot dalīto atkritumu savākšanas
laukumā, jāsazinās ar «Zemgales
Eko» valdes locekli Zani Ķinci pa
tālruni 29479994, lai vienotos par
lapu savākšanu un aizvešanu. Arī
šis pakalpojums ir bez maksas.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija atgādina, ka privātmāju un
mazdārziņu teritorijā ir aizliegts dedzināt rudens lapas, kā arī jebkurus
citus atkritumus. Par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu vai pārkāpšanu var
piemērot brīdinājumu un naudas
sodu – fiziskām personām no 10 līdz
100 latiem, juridiskām personām no
50 līdz 500 latiem.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 27. septembrī laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no
Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku
ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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viedokļi

Bērnu pieskatīšanu ar valsts finansiālu
atbalstu Jelgavā piedāvā trīs aukles
Līdz šai nedēļai trīs jelgavnieki reģistrējušies bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniegšanai mūsu pilsētā, par
to cerot saņemt atlīdzību no valsts.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja – lai risinātu problēmu
ar vietu skaita trūkumu bērnudārzos, valsts atbalsts no
septembra līdz 31. decembrim tiks sniegts arī norēķiniem
par bērnu pieskatīšanu pie alternatīvajiem pakalpojuma
sniedzējiem, piemēram, auklēm, aukļu dienestiem, bērnu
pieskatīšanas centriem. Tas nozīmē, ka vecāki bērna
pieskatīšanai var izvēlēties ne tikai privāto bērnudārzu,
bet arī alternatīvo pakalpojuma sniedzēju, teiksim, aukli,
kura atbilstoši reģistrējusies un var pieteikties uz valsts
atbalstu 100 latu apmērā mēnesī.
Kopš pagājušās nedēļas Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājas lapā ir pieejams publiskotais Bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrs, un atbilstoši
tam Jelgavā bērnu pieskatīšanu ar valsts atbalstu privāti
pašlaik nodrošina trīs privātpersonas – Daina Veikmane,
Zigita Zīle un Austris Auziņš.
It kā šķiet vienkārši – IKVD jāiesniedz nepieciešamie
dokumenti, tur tos izskata un personu reģistrē bērnu

uzraudzības pakalpojuma sniegšanai jeb, vienkārši sakot,
kā aukli, kura par savu darbu saņem atlīdzību no valsts.
Tomēr pirmie jelgavnieki, kas gājuši cauri šim procesam,
atzīst, ka viss nav tik vienkārši, kā sākumā šķiet. Dokumentus nokārtot nevarēja uzreiz septembra sākumā,
kā sākotnēji bija solīts, – reģistrēšanās aizņēma krietni
ilgāku laiku, un no Jelgavas pirmā aukle oficiāli tika
reģistrēta tikai 16. septembrī. Tagad aukles nezina, vai
līdz ar šo valsts novēloto reģistrēšanu varēs pretendēt uz
pilna apjoma samaksu par savu darbu šomēnes – aukles
sāka strādāt jau septembra sākumā. Viņas cer, ka valsts
savas birokrātijas dēļ šķēršļus tomēr neliks un, kaut arī
oficiāli reģistrētas vēlāk, atalgojumu par septembri saņems, un viņu darbs nebūs jāapmaksā vecākiem. Pretējā
gadījumā sanāk, ka valsts it kā ir piešķīrusi finansējumu
auklēm no septembra, bet oficiālajā reģistrā IKVD mājas
lapā parādās dati, tikai sākot no 16. septembra, kad viņi
reģistrējuši pirmās aukles valstī. Tātad par pusmēnesi
valsts finansējums netiks piešķirts.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita
Juhņēviča skaidro, ka Ministru kabineta noteikumi
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Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums
par valsts finansējumu auklēm,
kuras oficiāli reģistrētas septembrī
Piemērs:
Ja aukle ir reģistrēta IKVD 16. septembrī un no šī datuma
strādā katru darba dienu, kopā septembrī būs nostrādātas
11 dienas. Pavisam septembrī ir 21 darba diena.
Atalgojuma aprēķins:
100 : 21 = 4,76 lati (tā ir vienas darba dienas samaksa).
11 darba dienas x 4,76 = 52,36 lati.
Tātad par 11 darba dienām septembrī aukle saņems 52,36 latus.
Darba laika uzskaite stingri jāparedz aukles un ģimenes
noslēgtajā līgumā.

stājās spēkā 1. septembrī un agrāk pieņemt reģistrēšanai aukles dienests nevarēja – kamēr tika pārbaudīti un
citās institūcijās saskaņoti visi dokumenti, pagāja vismaz
divas nedēļas, tāpēc pirmās aukles arī reģistrētas mēneša
vidū. Labklājības ministrija savukārt nesaskata nekādu
problēmu, jo uzsver, ka MK noteikumi stājās spēkā ar 1.
septembri un tie nosaka, ka no šī datuma sākas aukļu
reģistrēšana, nevis nodrošinājums ar finansējumu – atlīdzību par savu darbu aukles saņems no tā datuma, kurā
reģistrētas reģistrā.
Pagaidām šīs nepilnības nav mazinājušas trīs Jelgavas
aukļu apņemšanos strādāt šajā sistēmā.

«Savā dzīvoklī vienu istabu
esmu atvēlējusi bērniem,
kurus pieskatu»
Daina Veikmane, pieskata
piecus bērniņus:
«Piedāvāt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu mani pamudināja bērnu vecāki – līdz ar
privātās pirmsskolas izglītības
iestādes «Saulītes rakari» slēgšanu bija jāmeklē citas darba
iespējas. Tā kā šajā bērnudārzā
strādāju par audzinātāju, ik
dienas komunicēju ar vecākiem,
un ziņa par to, ka nu jāmeklē
cits bērnudārzs, viņus satrauca
– pašvaldības dārziņā vēl nebija
pienākusi rinda, bet laist citā
privātajā bērnudārzā negribēja.
Tā nu vairāki vecāki, uzzinot
par valsts atbalstu alternatīvajiem pakalpojuma sniedzējiem, mani uzrunāja, rosinot
nodrošināt bērnu pieskatīšanas
pakalpojumu privāti. Tādējādi
reģistrējoties es jau zināju, kurus bērniņus pieskatīšu.
Saskaņā ar līgumu, ko par
bērnu pieskatīšanu esmu noslēgusi ar vecākiem, šo pakalpojumu nodrošinu katru darba
dienu no pulksten 8 līdz 18.
Mums ir ļoti jauka «kompānija»
– divi puisīši un trīs meitenītes
vecumā no pusotra līdz četriem
gadiem no kopumā trim ģimenēm. Un tieši bērnu atšķirīgais
vecums, manuprāt, ir ļoti pozitīvs aspekts bērnu attīstībai, savukārt pieci bērniņi – optimāls
skaits, lai es kvalitatīvi spētu
nodrošināt viņu pieskatīšanas
pakalpojumu. Vecāki, ar kuriem
noslēgts līgums, ir apmierināti
ar šo modeli un pauduši gatavību ilglaicīgi man uzticēt savus
bērnus, tāpēc jaunus audzēkņus
no citām ģimenēm vismaz pagaidām neplānoju uzņemt.
Mans pedagoģiskā darba
stāžs ir vairāk nekā 19 gadu,
un tas ļoti palīdz darba un laika
organizēšanā. Visu esmu saplā-

nojusi tā, lai mazajiem ne mirkli
netrūktu manas uzmanības,
un, manuprāt, tieši pieredze
pedagoģijā sniedz iespēju sajust
katra bērna vajadzības, līdz ar
to viņu ikdienu, tostarp ēdināšanu, rotaļas, izglītošanās procesu, organizēt profesionāli.
Šim mērķim savā dzīvoklī
Akadēmijas ielā esmu iekārtojusi vienu istabu, un mēs visi
jūtamies ērti – bērni ir aprūpēti un dzīvespriecīgi, vecāki
– priecīgi un apmierināti, un
arī mani šāds modelis pat ļoti
apmierina. Valsts atbalstu bērna pieskatīšanas pakalpojuma
nodrošinātājiem tiešām vērtēju
pozitīvi, vēl jo vairāk tādēļ, ka
nu vecākiem ir izvēles iespējas – ne visi taču vēlas un var
atļauties bērnu laist privātajā
dārziņā.
Šī, protams, ir jauna pieredze gan vecākiem, gan bērnu
pieskatīšanas pakalpojuma
nodrošinātājiem, gan arī pašvaldībai. Zinu, ka biju pirmā
privātpersona no Jelgavas, kas
oficiāli reģistrējusies kā bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, taču, ielūkojoties reģistrā,
redzu, ka no mūsu pilsētas parādās arī citi vārdi. Iespējams,
mēs tomēr būsim vairāki, un
man prieks par to! Vienīgi nav
skaidrības, kā tiks samaksāts
par manu darbu šomēnes, jo
strādāt sāku 2. septembrī.
Gribas ticēt, ka, iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijai
sava darba atskaiti par šo mēnesi, man arī tiks samaksāts,
neraugoties uz to, ka reģistrā
birokrātijas dēļ oficiāli esmu
reģistrēta no 16. septembra.
Citādi sanāks dīvaini – valsts
solīja atbalstu no 1. septembra,
bet mani pakalpojumi šomēnes
būs jāsedz vecākiem?!»

«Kad viņš man rāda aitiņu,
gribi negribi jāsāk blēt»
Zigita Zīle, pieskata vienu
bērniņu:
«Esmu izaudzinājusi divus savus
bērnus un šobrīd, kamēr pašai mazbērnu vēl nav, man šķiet, ka esmu
tādā vecumā, kad pieskatīt citu
bērnus man pat ļoti piestāv. Man
laikam ir paveicies, jo visu mūžu
darbs ir bijis hobijs – attiecīgā laika
periodā esmu darījusi to, kas pašai
tobrīd visvairāk ir paticis. Šobrīd
tā ir bērna pieskatīšana. Manam
auklējamajam drīz būs divi gadi,
un, lai gan noteikumi ļauj pieskatīt
vienlaicīgi līdz pieciem bērniem,
pagaidām es neredzu iespēju uzņemties atbildību par vēl kādu
bērniņu.
Vienai auklei ir divas rokas, un kā
gan es varētu garantēt, ka paspēšu
pašaut spilvenu apakšā diviem
vai trim bērniem vienlaikus! Ar
divgadīgu bērnu jau tā nav viegli
tikt galā, kur nu vēl ar diviem vai

trim vienaudžiem. Jau tagad gadās
reizes, kad rotaļu laukumā bērns
apsitas riņķī un skrien. Un tad ir
pussekunde laika, lai izšķirtos – ķert
pēc ratiem un somas vai skriet viņam pakaļ. Es izšķiros par bērnu,
jo kas tad tajā manā somā ir – 10
lati un mobilais telefons!
Esmu izgājusi arī kursus – 480
stundas mācījusies kļūt par aprūpētāju bērnam ar īpašām vajadzībām. Tas bija pamatīgi un nopietni
– gan pirmā palīdzība, gan veselīgs
uzturs, attīstība. Tāpēc domāju, ka
aukles darbam esmu sagatavota,
taču, ja nākamgad valstij šķitīs, ka
ar manām 480 stundām ir par maz
un jāiziet arī tās noteiktie 40 stundu
kursi, es to darīšu.
Jā, mēs nodrošinām bērnu uzraudzības pakalpojumu – kā to valsts ir
definējusi –, taču es nedomāju, ka
ir iespējams bērnu tikai uzraudzīt,
neattīstot viņa spējas. Tas jau nav

iespējams – bērns taču no tevis
nemitīgi prasa. Te viņš grib grāmatiņu palasīt, te padziedāt, te viņu
viens interesē, te – jau kaut kas cits.
Pavisam vienkārši – ja mēs ejam
pa pilsētu un mazais ierauga tās
mūsu smukās aitiņu dekorācijas,
man gribi negribi jāsāk blēt. Tāpat
mans darbs ir regulāri bērniņu vest
uz «Jundas» Bēbīšu skolu – arī tur
tiek attīstītas viņa iemaņas. Es jau
vispār nesaprotu, kā tagad vecāki
var atļauties nevest savus bērnus
uz tādām nodarbībām, ja reiz
pašvaldība to visu apmaksā – tas
taču ir grēks! Vecākiem nekas nav
jāmaksā, bet bērnam – tāda izglītojoša nodarbība! Fantastiski!
Pieļauju, ka pienāks brīdis, kad
mans auklējamais saņems vietu
pašvaldības dārziņā. Tad gan droši
vien likšu sludinājumu un meklēšu
citu bērniņu, ko pieskatīt. Pagaidām
mani šāda kārtība apmierina.»

«Trīs bērni vienai auklei ir maksimums»
Mamma, kuras divus bērnus vecumā no 1,5 līdz 5
gadiem pieskata Austris
Auziņš:
«Es kā mamma, kura izvēlējusies, lai manus bērnus pieskata
aukle, uzskatu, ka divi bērni vienai auklei ir optimāls variants.
Ar savu aukli diskutējot, esam
pieņēmuši, ka vēl varbūt trešo
bērniņu varētu piesaistīt, bet tad
gan tas būtu maksimums. Saprotiet, ka tādiem īstiem mājas bērniem, kādi ir mani, nepieciešams

organizēt attīstošas nodarbības
– mani bērni «Jundā» apmeklē
gan dziedāšanu, gan dejošanu,
gan keramikas nodarbības. Tātad auklei bērns ir jānogādā uz
šīm nodarbībām. Tīri praktiski
padomājot, neredzu iespēju
vairāk par trim mazuļiem vienlaikus iesēdināt mašīnā un nogādāt uz nodarbībām. Protams, ja
maniem bērniem pievienotos vēl
kāds, būtu labi, ja pieskatīšana
tomēr notiktu manās mājās, kur
es spēju nodrošināt atbilstošu

vietu un apstākļus. Vēl ideālākā
gadījumā būtu labi, ja šis bērniņš
nāktu no ne latviski runājošas
ģimenes, kas savukārt palīdzētu
viņiem kopā apgūt kādas jaunas
zināšanas.
Kāpēc aukle, nevis privātais
bērnudārzs? Ja valsts kā vienā,
tā otrā gadījumā sniedz finansiālu atbalstu, tad es labāk izvēlos
aukli, jo zinu, ka tā būs nodarbināta tikai ar maniem bērniem,
savukārt privātā bērnudārzā
vienā grupā ir pietiekami daudz

bērniņu – audzinātāja visiem
klāt izstāvēt nevar.
Tas ir tīri par praktisko pusi,
taču šajā aukļu sistēmā man
ir virkne citu lietu, kas vēl nav
skaidras un saprotamas. Kāpēc
valsts tik novēloti reģistrēja aukles, ja reiz strādāt varēja sākt no
1. septembra? Cik īsti aukle par
savu darbu saņems? Kāpēc man,
jau kopš jūlija interesējoties par
šo jautājumu Izglītības kvalitātes
valsts dienestā, neviens kompetenti nespēj sniegt atbildes uz

interesējošajiem jautājumiem?
Laikam jau Jelgavas pašvaldības ierēdņi mani ir izlutinājuši,
jo šeit, ja man ir nepieciešama
atbilde uz jautājumu, man vai
nu atbild uzreiz, vai arī norāda,
kurš spēs atbildēt. Diemžēl par
valsts ierēdņiem es nevaru teikt
to pašu.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai jums šovasar
izdevās paceļot?
Zane, studente:
– Šogad nekāda dižā ceļošana nesanāca – vien ar
ģimeni bijām
dažu dienu atpūtā uz Siguldu.
Izbraucām ar gaisa vagoniņu,
panorāmas ratu, apskatījām
pilsētu, Spieķu parku. Taču šis
izbrauciens tika apvienots ar radinieku apciemošanu. Gribētos
varbūt vēl kaut kur aizbraukt,
bet pagaidām nav vaļas.
Laila, māmiņa:
– Mums ir
mazs bērniņš,
tādēļ uz ārzemēm šobrīd
fiziski nevaram aizbraukt – nav ērti. Taču
izmantojam laiku un apceļojam
Latviju. Bijām Tērvetē, Bauskā un Iecavā, apskatījām mini
zoodārzu un trušus. Jūrmalā arī
piedalījāmies Zvejnieku svētkos.
Visi kopā jauki esam pavadījuši
laiku, apskatot interesantas vietas tepat kaimiņos.
Artjoms, bezdarbnieks:
– Nē, nekur.
No vienas
puses, ceļojumiem naudas
nav, no otras,
– tam arī nav laika. Taču tuvākajā
laikā ir doma kopā ar draudzeni
aizbraukt uz izslavēto Siguldu,
lai izbaudītu rudeni. Parasti taču
saka, ka rudens jābauda Siguldā.
Sen tur neesmu bijis, tādēļ būs
interesanti apskatīt pārmaiņas
pilsētā.
Uldis, mūziķis:
– Šogad diezgan bieži
esmu bijis ārzemju braucienos un
daudz ko redzējis, taču tā īsti
nav palicis atmiņā kaut kas īpaši
interesants. Drīzāk man pašam
vairāk patikuši šī gada ceļojumi
tepat pa mūsu valsti. Daudz
būts Latgalē – piemēram, Rēzeknē tagad uzcelta ļoti skaista
koncertzāle, tāpat priecājos par
Latgales bagātību – ezeriem.
Modris, elektriķis:
– Vienmēr
atvaļinājumu
pavadu kaut
kur pie dabas
– šogad divas
nedēļas atpūtos pie jūras, baudot sauli, apskatot apkārtni. Citur gan nav būts. Laika trūkums,
arī tā saņemšanās pieklibo. Ja
izdosies, vēl gribētu aizbraukt
uz Stokholmu. Tas jau ātri – ar
prāmi prom, apskati pilsētu un
vakarā brauc atpakaļ! Varbūt
saņemsimies.
«Jelgavas Vēstnesis»
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VUGD Jelgavas daļai
jauns komandieris
 Ilze Knusle-Jankevica

No pirmdienas par
VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieri iecelts kapteinis
Aleksandrs Koržeņevskis, kurš līdz šim bija
Kalnciema posteņa
komandieris. Viņš dienestā strādā jau 18
gadus.
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka dienesta gaitas VUGD
A.Koržeņevskis uzsāka 1995.
gadā kā Jelgavas brigādes Kalnciema posteņa ugunsdzēsējs,
bet no 2002. gada Kalnciema
postenī strādāja par vada komandiera vietnieku. Vēlāk
A.Koržeņevskis bijis Jelgavas
brigādes inspektors, Jelgavas
brigādes komandiera vietnieks
civilās aizsardzības jautājumos
un Zemgales reģiona brigādes
inspektors. No 2007. līdz 2009.
gadam un no 2011. gada līdz
šim A.Koržeņevskis strādāja par VUGD Jelgavas daļas
Kalnciema posteņa komandieri.
A.Koržeņevskis par priekšzīmīgu dienestu saņēmis arī vairākus VUGD apbalvojumus.
Jaunais Jelgavas daļas komandieris Rīgas Tehniskajā universitātē ir ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs un šobrīd
turpina studijas Ugunsdrošības
un civilās aizsardzības koledžā.
Par sava darba prioritāti viņš

uzskata darbinieku apmācību,
īpaši apgūt prasmes strādāt ar
jauniegūto tehniku, kas ir viena
no labākajām valstī. Vēl viņš
norāda, ka nākotnē Jelgavā plānots izveidot Zemgales reģiona
ūdenslīdēju centru, kurā būs
nepieciešami 12 ūdenslīdēji.
Jāpiebilst, ka iepriekšējais
Jelgavas daļas komandieris
Vadims Kuzmičs, kurš amatā
stājās 2012. gada martā, dienestu turpina kā VUGD Bauskas
daļas komandieris. Viens no
iemesliem, kāpēc viņš pameta
darbu Jelgavā, bija tas, ka ik
dienu nācās mērot ceļu uz darbu. Līdzīgi bija arī ar V.Kuzmiča
priekšgājēju, kurš bija no Rīgas. Arī jaunais Jelgavas daļas
komandieris nav jelgavnieks
– viņš dzīvo Kalnciemā –, bet
uzskata, ka 35 kilometri ceļā
nav pārāk liels attālums, turklāt viņš jau agrāk vairākus
gadus strādāja Jelgavā. «Kā
redzat, mani tas nenobiedēja,»
nosaka A.Koržeņevskis.

Jelgavas muzejs ticis
pie Rīgas pils vitrīnām

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs savā īpašumā
ieguvis stikla vitrīnas no Rīgas pils – tajās agrāk glabājušās Latvijas
Valsts prezidentu saņemtās dāvanas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs ticis pie
vērtīgām vitrīnām no
Rīgas pils. Tajās agrāk
stāvējušas Latvijas prezidentu dāvanas. 12
vitrīnas jau nogādātas
Jelgavā, un šobrīd muzejnieki plāno, kurās
ekspozīcijās tās turpmāk tiks izmantotas.
«Rīgas pilī šobrīd norit vērienīgi rekonstrukcijas darbi,
un Valsts prezidenta kanceleja
nolēmusi, ka vairs nebūs nepieciešamas vitrīnas, kurās pirms
ugunsgrēka atradās Latvijas
Valsts prezidentu saņemtās dāvanas. Vitrīnas tika piedāvātas
Latvijas muzejiem, un veiksmīgi
sakrita, ka atsaucāmies pirmie,
savā īpašumā iegūstot ļoti vērtīgas vitrīnas,» stāsta muzeja
direktores vietniece Marija

Kaupere, piebilstot – citu muzeju kolēģi droši vien cerēja, ka
jelgavnieki dalīsies ar guvumu,
taču mūsu muzejnieki paši redz
pielietojumu visām vitrīnām.
Pavisam muzejs saņēmis 12
stikla vitrīnas ar oša apdari.
«Tās ir pamatīgas. Jāteic, ka
šis ir ļoti vērtīgs ieguvums, jo
muzeju vitrīnas ir ļoti dārgas.
Šajā gadījumā mēs tās ieguvām
tikai par atvešanas cenu jeb
transporta izmaksām,» skaidro
M.Kaupere. Dažas vitrīnas ir
metru platas un dziļas, divus
metrus augstas, bet lielākā daļa
– 170 centimetrus augstas un 95
centimetrus dziļas un platas.
Direktores vietniece atzīst, ka
vitrīnu izmērs ir ļoti labs un
viegli pielāgojams mūsu muzeja
vajadzībām. Šobrīd muzejnieki
vēl tīra jaunieguvumus, bet jau
šonedēļ daļa no tām būs liktas
lietā. Pamatā vitrīnas izmantos
pastāvīgajās ekspozīcijās, ievietojot tajās muzeja eksponātus
jau šonedēļ.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Helmaņa ielai 3 – vācu
kvalitātes zīmogs

3

Īsi
 Jelgavas 4. vidusskolas bijusī
skolotāja Ruta Kļaviņa saka paldies
agrākajiem skolēniem un kolēģiem,
kuri ar ziedojumu piedalījās kapa
pieminekļa izveidē skolotājam Rolandam Čuhalovam. Viņa informē,
ka Skolotāju dienā, 6. oktobrī,
pulksten 12 Jelgavas Meža kapos
notiks skolotāja R.Čuhalova pieminekļa atklāšana.
 No 30. septembra līdz 4. oktobrim turpināsies pilsētas ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana Atmodas, Ganību, Nameja,
Kooperatīva, Agroķīmiķu ielā,
kā arī Dobeles šosejā, 1., 2. un
3. līnijā, informē SIA «Jelgavas
ūdens». Skalošanas laikā ūdensvada
tīklā iespējama ūdens saduļķošanās
arī piegulošajās ielās, taču tas nav
kaitīgs cilvēku veselībai. «Jelgavas
ūdens» atvainojas par sagādātajām
neērtībām.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» apsaimniekotā māja Helmaņa ielā 3 ārpus Vācijas
ir pirmā pasaulē, kuras renovācijas procesā īstenoti vācu augstās kvalitātes standarti. Ēkai
piešķirot īpašu fasādes goda plāksni jeb kvalitātes zīmogu, Vācijas eksperti novērtējuši mājas
energoefektivitāti, savukārt Jurim Vidžim pasniegtais Atzinības raksts ir kā vācu puses pateicība
Foto: Ivars Veiliņš
par veiksmīgo sadarbību un sasniegtajiem rezultātiem.
 Sintija Čepanone

Pie daudzdzīvokļu ēkas
Helmaņa ielā 3 atklāta
goda plāksne jeb kvalitātes zīmogs, kas apliecina, ka ēkas renovācijā
izmantoti energoefektīvi
vācu būvmateriāli un
tehnoloģijas. Šī ir pirmā ēka pasaulē ārpus
Vācijas, kurā īstenoja
vācu augstās kvalitātes
standartus, un viena
no kopumā četrām Latvijā, kas ieguvusi Vācu
būvtehnoloģiju labās
prakses titulu.
«Jau četrus gadus Helmaņa
ielas 3 iedzīvotāji dzīvo atbilstoši
vācu standartiem siltinātā mājā,
un renovācijas procesā izmantoto
materiālu un tehnoloģiju augsto
kvalitāti apliecina gan jau valsts
mērogā gūtā atzinība – saņemtais
pirmais Energoefektīvākās dzīvojamās ēkas tituls 2010. gadā –, gan
arī nupat atklātā plāksne, ar kuru
mūsu pilsētā paveikto novērtē Vācijas eksperti,» saka SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis,
akcentējot, ka tieši sadarbībā ar
Vācijas Vides ministriju īstenotā
siltināšanas projekta laikā gūtas
vērtīgas atziņas turpmākajam dar-

bam. «Tieši sadarbība ar vācu speciālistiem mums iemācīja, ka, lai
iegūtu maksimālu ekonomiju, nepieciešama pilna mājas renovācija,
visus darbus veicot kompleksi. Un
šo pieredzi JNĪP apsaimniekotajās
mājās izmantojam, ēku siltināšanu
īstenojot arī ar ES atbalstu. Mums
ir svarīga materiālu, tehnoloģiju un
darba kvalitāte,» tā viņš.
Vācijas Ekonomikas un tehnoloģiju ministrijas Efektivitātes un
racionālas enerģijas izmantošanas
nodaļas pārstāvis Reinhards Gīze
akcentē, ka daudzdzīvokļu ēka
Helmaņa ielā 3 ārpus Vācijas ir
pirmā pasaulē, kurā vācu kvalitāte,
pielietojot energoefektīvus vācu
būvmateriālus un tehnoloģijas, izmantota dzīvojamās ēkas atjaunošanā. «Šī ēka uzskatāmi apliecina
augstas kvalitātes priekšrocības,»
tā viņš.
Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā
Vācu būvtehnoloģiju labās prakses
titulu Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameras un Vācijas Ekonomikas un tehnoloģiju ministrijas
eksperti piešķīruši četrām atjaunotām un no jauna uzceltām ēkām,
kurās izmantoti energoefektīvi
vācu būvmateriāli un tehnoloģijas.
Šo titulu un kvalitātes zīmogu līdztekus atjaunotajai daudzdzīvokļu
ēkai Helmaņa ielā 3 ieguva arī
biroju ēka ar tirdzniecības funkciju
«Rīgas Industriālais parks», biroju

ēka «Upmalas biroji» Rīgā, kā arī
Ventspils poliklīnikas ēka. Savukārt svinīgā pasākumā īpaši godināti visu četru vācu būvtehnoloģiju
labās prakses projektu īstenotāji
un attīstītāji, tostarp JNĪP valdes
loceklis J.Vidžis.
«No vācu kolēģiem mācījušies
mūsu projektētāji, būvnieki, apgūstot vācu praksi materiālu un
tehnoloģiju izvēlē un pielietojumā,
lai sasniegtu maksimāli augstu
rezultātu. Mācījāmies mēs visi,
tieši tādēļ arī turpmāk meklēsim
jaunus sadarbības veidus ar Vācijas
ekspertiem,» norāda Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
piebilstot – varam būt lepni par to,
ka līdz 2020. gadam Jelgava ar uzviju būs izpildījusi Eiropas pilsētu
mēru paktā paredzētās prasības
par CO2 izmešu samazināšanu, ko
būtiski veicina kvalitatīvi renovētās mājas pilsētā.
Jāpiebilst, ka kvalitātes zīmogs
Helmaņa ielai 3 un vēl trim ēkām
Latvijā piešķirts, Vācijas–Baltijas
Tirdzniecības kamerai sadarbībā
ar Vācijas Federālo Ekonomikas
un tehnoloģiju ministriju īstenojot
projektu «Energoefektīva ēku
būvniecība un rekonstrukcija. Vācu
kvalitāte Latvijā. Labas prakses
projekti». Tā mērķis ir stiprināt
vācu tehnoloģiju un būvmateriālu
atpazīstamību, kā arī akcentēt to
augsto kvalitāti.

Izbūvē pagaidu piebraucamo ceļu
 Ilze Knusle-Jankevica

Dobeles šosejas labajā pusē, braucot
Dobeles virzienā, starp
2. un 3. līniju notiek
ceļa uzbēršanas darbi.
«Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Māris
Mielavs skaidro, ka
tur tiek uzbērts pagaidu koplietošanas ceļš,
lai iedzīvotāji varētu
piekļūt saviem īpašumiem.
Šobrīd jau pabeigti sagatavošanās darbi, ir izvesta liekā
grunts un tiek uzbērta pagaidu
piebraucamā ceļa pamatne.
M.Mielavs norāda, ka darbi
noritēs aptuveni līdz oktobra

Dobeles šosejas labajā pusē,
braucot Dobeles virzienā,
starp 2. un 3.
līniju tiek būvēts pagaidu
piebraucamais
ceļš. Tā segums
būs frēzētais
Foto: Ivars Veiliņš asfalts.
beigām. Plānotā pagaidu piebraucamā ceļa garums ir 270
metri, tā segums būs frēzētais
asfalts. Pagaidu ceļa izbūvē
tiek izmantoti otrreizējie materiāli, kas iegūti ielu un ceļu
rekonstrukcijas laikā: šķembas,
smilts, grants maisījums, frēzētais asfalts. «Piebraucamā ceļa
izveides darbu grafiks ir pieskaņots lielajiem rekonstrukcijas

darbiem, jo materiāli, kas tiek
izmantoti tā izbūvei, tiek vesti
gan no Lietuvas šosejas, gan
Čakstes bulvāra, gan Dambja un
Filozofu ielas, kur notiek darbi,»
skaidro M.Mielavs. Darbus veic
«Kulk», un provizoriskās izmaksas ir ap 7000 latu.
«Pilsētsaimniecības» pārstāvis
norāda, ka nākotnē šo ceļu plānots pagarināt un labiekārtot.

 Trešdien, 2. oktobrī, pulksten
11 Valsts kanceleja LLU aicina apmeklēt publisko lekciju par bijušo
valdības vadītāju, iekšlietu un
tieslietu ministru, Jelgavas pirmo
domes vadītāju Pēteri Juraševski.
Lekciju par izcilo Latvijas valsts un
sabiedrisko darbinieku P.Juraševski
lasīs Latvijas Universitātes asociētais
profesors Ēriks Jēkabsons. Tajā piedalīsies arī Latvijas politiķa mazdēls
Rolands Juraševskis, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kā arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un LLU rektors Juris Skujāns. Interesenti lekcijai aicināti pieteikties
līdz 30. septembrim. To var izdarīt
pa tālruni 63005556 vai e-pastu
redaktors@dome.jelgava.lv. Pasākuma laikā varēs aplūkot izstādi
no Latvijas Valsts vēstures arhīva,
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
krājuma un R.Juraševska privātā arhīva par bijušā Ministru prezidenta
dzīvi un politisko darbību.
 NVA Jelgavas filiāle aicina darba devējus 10. oktobrī pulksten
10 bistro «Silva» konferenču zālē
2. stāvā piedalīties informatīvā
bezmaksas seminārā «Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem». Dalībai
seminārā jāpiesakās līdz 7. oktobrim pa tālruni 63048836, 26469347
vai e-pastu Inga.Lejina@nva.gov.lv.
Semināra mērķis ir sniegt aktuālo
informāciju par bezmaksas vakanču
reģistrāciju un darbinieku atlasi,
iespējām saņemt līdzfinansējumu
darbaspēka nodrošināšanā, darba
devējam nepieciešamo speciālistu
apmācību ar NVA atbalstu. «Tāpat
seminārā pārrunāsim nodarbinātības situāciju reģionā, sadarbības
ieguvumus, darba devējam piedaloties aktīvās nodarbinātības pasākumos, to īstenošanas nosacījumus
un pieteikšanās iespējas pašreiz
īstenotajos un arī jaunajos NVA
pasākumos,» tā NVA Jelgavas filiāles
pārstāve Inga Lejiņa.
 «Jelgavas tipogrāfijai» pēdējā
laikā krietni palielinājušies grāmatu cietajos vākos izgatavošanas apjomi – šogad pieaugums,
salīdzinot ar pagājušo gadu, ir
par 30 – 40 procentiem –, tāpēc
pieņemts lēmums mērķtiecīgi
paplašināt šo darbības jomu.
«Plānojam specializēties šajā virzienā,» norāda tipogrāfijas valdes
priekšsēdētājs Juris Sīlis. Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā ir
izsludināts iepirkums – «Jelgavas
tipogrāfija» plāno iegādāties jaunu
cietā sējuma grāmatu izgatavošanas līniju. «Tas mums ļaus šajā
virzienā strādāt ātrāk, lētāk, efektīvāk,» norāda J.Sīlis, piebilstot, ka
jaunās iekārtas pavērs arī perspektīvas dienasgrāmatu un plānotāju
izgatavošanā. «Dienasgrāmatu
un plānotāju tirgus perspektīvas
redzam kaimiņos un Skandināvijā,» tā J.Sīlis, spriežot, ka grāmata
cietos vākos ir prestižāks produkts
un ar augstāku pievienoto vērtību.
Jāpiebilst, ka šogad «Jelgavas tipogrāfijas» apgrozījums, salīdzinot
ar pērno gadu, ir pieaudzis par 15
– 20 procentiem. Savu artavu tajā
devusi arī «cieto» grāmatu apjoma
palielināšanās.

Ritma Gaidamoviča
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Pusgada laikā poligonā apglabājamo
atkritumu apjomu samazina par
80 procentiem
 Sintija Čepanone

Jau pusgadu līdzās atkritumu poligonam «Brakšķi» darbojas atkritumu šķirošanas stacija, kas izveidota ar mērķi samazināt poligonā
apglabājamo atkritumu apjomu. «No visiem ievestajiem sadzīves
atkritumiem pašlaik apglabāti tiek vairs tikai kādi 15 – 20 procenti
– pārējie tiek sašķiroti un nodoti pārstrādei. Tiesa, šķirošanas stacija
līdz šim darbojusies tikai pavasara un vasaras mēnešos un darbība
norisinās tā sauktajā testa režīmā, kad gan iekārtu uzstādītāji, gan
mēs kā iekārtu lietotāji mācāmies, regulējam un apgūstam labākos
ekspluatācijas režīmus. Līdz ar to pašlaik mums nav pieredzes, kā
praktiski noritēs darbs, kad laukā būs ilgstošs slapjdraņķis vai sniegs,
kas šķirošanas procesu varētu apgrūtināt, taču ceram, ka būtiskām
problēmām nevajadzētu rasties,» saka atkritumu šķirošanas stacijas
«Brakšķi» apsaimniekotājas SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds. «Jelgavas Vēstnesis» devās uz «Brakšķiem»,
lai pārliecinātos, kā darbojas vairāk nekā miljons latu vērtā ar Kohēzijas
fonda līdzfinansējumu izveidotā atkritumu šķirošanas stacija.
«Brakšķu» šķirošanas stacijā nonāk
visi sadzīves atkritumi, kas nešķiroti izmesti konteineros Jelgavā un Ozolnieku
novadā. Darbadienās šķirošanai tiek atvestas līdz 100 tonnām dienā, brīvdienās
– mazliet mazāk: līdz 80 tonnām dienā.
«Jau sākotnēji bijām aplēsuši, ka vismaz
puse no sadzīves atkritumiem, kas nonāk
poligonā «Brakšķi», ir tādi, kurus būtu
iespējams pārstrādāt un izmantot otrreiz.
Tieši ar šādu mērķi – samazināt poligonā
apglabājamo atkritumu daudzumu – arī
tika īstenots projekts par šķirošanas stacijas izveidi. Pašlaik stacijā no pārējiem
atkritumiem mehāniski tiek atdalīti
reģenerējamie jeb otrreiz izmantojamie
un kompostējamie atkritumi. Vispirms
no šķirošanas stacijā ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem atdala
lielgabarīta un būvniecības atkritumus,
bet atlikušie atkritumi tehnoloģiskajās
iekārtās mehāniski tiek sadalīti četrās
plūsmās: bioloģiski noārdāmie, vieglie
degošie, melnie un krāsainie metāli, kā
arī apglabājamie, kas tiek nogādāti poligonā «Brakšķi»,» stāsta A.Grīnfelds, gan
akcentējot, ka iedzīvotāji par šo šķirošanas
procesu papildus nemaksā, jo izmaiņas
tarifā netika veiktas. Taču ieekonomēt var
uz poligonā apglabātajiem atkritumiem
– par tonnu apglabājamo atkritumu jāmaksā 20,69 lati plus PVN, un, ja iepriekš

Visi šķirošanas stacijā izbērtie sadzīves atkritumi vispirms īpašā iekārtā tiek sasmalFoto: Ivars Veiliņš
cināti un tad mehāniski šķiroti sīkāk pa frakcijām.
Pašlaik, lai tiktu galā ar ievērojamo atkritumu
apjomu, stacijā nodarbināti astoņi šķirotāji, un
stacijas vadītājs Aleksejs Jankovskis norāda, ka
lielākoties tie ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri pēc
pirmās algas «pazūd». Acīmredzot viņi nolemj,
ka saņemt pabalstu ir vieglāk un izdevīgāk,
nekā naudu nopelnīt pašam. «Ilgākais, cik viens
cilvēks nostrādājis par atkritumu šķirotāju, ir
trīs mēneši,» tā A.Jankovskis. Šķirotājiem tiek
maksāta minimālā alga, taču uzrunātie cilvēki,
kas šobrīd tur nodarbināti, spriež, ka atalgojums ir adekvāts padarītajam. «Šeit strādājam
kopš 17. septembra, un darbs kaulus nelauž.
Tie atkritumi jau vienreiz ir sašķiroti, tāpēc nav
grūti to metālu atšķirot no plēves, plastmasas
un lupatām, kas ap to aplipušas,» saka Natālija
Poļečonoka un Inga Veigule, atklājot, ka, šķirojot atkritumus, atrastas kā labas brilles, tā maks
ar santīmu iekšā, bet kolēģei pat palaimējies
atrast latu. Taujāti, vai pēc pirmās algas negrasās šo darbu pamest, visi šķirotāji apgalvo, ka
ne. «Kamēr mums vien atļaus te strādāt, tikmēr
strādāsim,» apņēmīgi ir viņi.

gada laikā tika apglabātas gandrīz 30 000
tonnas atkritumu, tad tagad šis apjoms
gada griezumā būtiski saruks. Pusgada
laikā no ievestajām vairāk nekā 10 000
tonnām nešķiroto atkritumu apglabātas
vien nepilnas 1500 tonnas, un tas ir būtisks
ieguvums vides saudzēšanā.
A.Grīnfelds neslēpj, ka, šķirošanas stacijai uzsākot darbu, atklājušās vairākas
tehnoloģiskas nepilnības, kas šķirošanas
procesā liedz iegūt «tīru» materiālu, līdz ar
to daļu vienreiz jau mehānisko šķirošanas
procesu «izgājušu» atkritumu iekārtās
nākas «palaist» atkārtoti un papildus mehāniskajai šķirošanai piesaistīt arī cilvēku
roku darbu.
Jāuzsver, ka jaunajā šķirošanas stacijā
atkritumi tiek tikai sašķiroti, nevis pārstrādāti, līdz ar to «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» meklē iespējas sašķirotos
atkritumus realizēt tirgū. A.Grīnfelds
norāda, ka ilgtermiņa līgums noslēgts vien
ar cementa ražotni «Cemex», tāpat līgums
ir par riepu realizāciju, savukārt pārējais
šķirošanas procesā iegūtais materiāls,
tostarp metāls, tiek pārdots tirgū par iespējami izdevīgāku cenu. «Mums jau tas
sortiments nav tik plašs, tāpēc ar sašķiroto
atkritumu realizāciju problēmu nav – cenu
svārstības nav tik ievērojamas, līdz ar to
uzkrājumus, gaidot labāku materiāla cenu,
neveidojam,» tā viņš.

Atkritumu šķirošanas stacijas «Brakšķi» darbības rezultāti 2013. gadā*
Kopumā ievesti nešķiroti sadzīves atkritumi – 10 144 tonnas
Atšķirotais materiāls

Daudzums
(tonnās)
Bioloģiski noārdāmie atkritumi
6693
		
Melnie metāli
115
Krāsainie metāli
1,5
Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi
1482
No atkritumiem iegūts kurināmais
967
Riepas
8

Tālāka apsaimniekošana
Kompostēšanas laukums
un novietošana biošūnā
Nodots pārstrādei
Nodots pārstrādei
Apglabāts poligonā «Brakšķi»
Nodots pārstrādei
Nodots pārstrādei

* SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» dati

Līdztekus šķirošanas stacijas pastāvīgajiem darbiniekiem tur strādā arī šķirotāji, kuru
galvenais uzdevums ir iegūt tīru metāla frakciju, jo iekārtās iebūvētais elektromagnēts, kas automātiski no citiem atkritumiem atšķiro metālu, līdzi «paķer» arī citus
atkritumus, kas aplipuši apkārt metālam, piemēram, plēvi, lupatas. Šķirošanas stacijas
«Brakšķi» vadītājs Aleksejs Jankovskis norāda, ka pēc mehanizētās šķirošanas metāla
un citu atkritumu proporcija ir 1:3, tas ir, no trijiem kubikmetriem daļēji atšķirotu
atkritumu iegūst vienu kubikmetru metāla, kas pēc tam tiek nodots pārstrādei.
Mēnesī stacijā tiek iegūtas apmēram 14 tonnas metāla.

Pirmā šķirošanas fāze ir šķirošana pēc izmēra, ko nodrošina siets ar 6 x 6 centimetrus lielām «acīm». Tādējādi tiek iegūta smalkā frakcija jeb bioloģiski noārdāmie
atkritumi, ko sākotnēji bija plānots izmantot tikai komposta gatavošanai. Taču
līdztekus mizām, lapām un citiem kompostējamiem materiāliem bioloģiski noārdāmo atkritumu frakcijā nonāk ap 10 procentiem citu atkritumu, līdz ar to vismaz
pašlaik tīru kompostu šajā šķirošanas procesā iegūt lielos apjomos nav iespējams.
«Taču šai frakcijai esam raduši citu pielietojumu, proti, tā tiks nogādāta bioloģiski
noārdāmo sadzīves atkritumu uzkrāšanas šūnā biogāzes ražošanai un pēc šī procesa
beigām vēlreiz atkārtoti pāršķirota. Savukārt ar saražoto biogāzi mūsu angāram
tiek nodrošināts tik ļoti nepieciešamais siltums sašķiroto atkritumu žāvēšanai, jo,
lai iegūto materiālu realizētu tālāk, tam jāatbilst noteiktām kvalitātes prasībām,»
stāsta Alvils Grīnfelds.
Šķirošanas procesā atkritumi vairākkārt «iziet cauri»
magnētiem, kas pievelk metālu, turklāt papildus ar gaisa
pūsmu atkritumi tiek sadalīti vieglajā un smagajā frakcijā,
tādējādi nodrošinot, ka arī tie vieglie metāliskie atkritumi,
ko magnēts nesavāc, piemēram, folijas izstrādājumi, tiek
sagatavoti pārstrādei. Savukārt tā sauktā smagā frakcija ir
atkritumi, kas tiek vesti uz poligonu apglabāšanai. Gadās,
ka apglabāšanai paredzēto masu, lai tiešām maksimāli
izskaustu otrreiz pārstrādājamo materiālu klātbūtni,
vēlreiz «izlaiž cauri» visam šķirošanas ciklam. Šādu nepieciešamību kontrolē šķirošanas stacijas darbinieki.
Pēdējais etaps mehanizētajā šķirošanas procesā ir
vēl viens smalcinātājs, kurā 100 naži pēc tam, kad
jau viss šķirošanas cikls iziets un atkritumi sašķiroti
pa frakcijām, sasmalcina atlikušos – vieglos degošos
– atkritumus. «Izejot cauri» šai iekārtai, atkritumi
tiek sasmalcināti līdz piecus centimetrus mazos
gabaliņos, un iegūtā masa kļūst par kurināmo materiālu cementa ražošanai.

Tāda izskatās masa, kas no atkritumiem
kļuvusi par kurināmo. «Šis materiāls
rūpnīcā «Cemex» Brocēnos kā kurināmais tiek izmantots cementa ražošanai.
Ja runājam par apjomu, tad būtībā tie ir
apmēram 10 procenti no visa šķirošanas
stacijā ievestā un sašķirotā sadzīves atkritumu daudzuma,» tā Alvils Grīnfelds.
Viņš skaidro – lai šo masu varētu pārdot,
tai jābūt ne tikai atbilstoši sasmalcinātai,
bet arī sausai. Žāvēšana tiek nodrošināta
ar siltumu, kas iegūts turpat «Brakšķos»
no atkritumu radītās biogāzes.
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13 medaļas un viens tituls

Jelgavā notika
Latvijas čempionāts divniekos un
Jelgavas divnieku
kauss. Par Latvijas
čempioniem kļuva juniori Kaspars
Eihvalds un Arkādijs Jefremovs 5000 m kanoe. Vēl zeltu
izcīnīja Aleksejs Ševcovs un Matīss Ozols
(kanoe 2500 m 2000. g.dz. un jaunāki),
Roberts Lagzdiņš pārī ar «Rīdzenes»
sportistu Antonu Jerjominu (kanoe
2500 m 1998. – 1999. g.dz.) un Baiba
Petrovska un Daiga Liepiņa (smaiļošana
2500 m 1998. – 1999. g.dz.). Kopumā
jelgavnieki izcīnīja četras zelta, sešas
sudraba un trīs bronzas medaļas.

Gatavojas pasaules spēlēm

Karatists Kalvis Kalniņš (60 kg) nupat
izcīnījis sudraba medaļu Premjerlīgas posmā «German Open» Vācijas
pilsētā Frankfurtē – tā viņam ir otrā
sudraba medaļa divu nedēļu laikā
(septembra sākumā Kalvim 2. vieta
Premjerlīgas posmā Stambulā). Savu
startu viņš komentē: «Šogad neiet
finālos.» Tagad sportists gatavojas sacensībām «World Combat games», kas
notiks pēc
mēneša
Sanktpēterburgā
– tajās tiksies pasaules labākie
sportisti.
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sports
Nosargā titulu

Latvijas veikborda
čempiona titulu
nosargāt izdevies
jelgavniekam Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas (agrāk
– 1. ģimnāzijas)
absolventam Vadimam Makaram.
Čempionāta pēdējā posmā Vadims
finišēja otrais, bet tas viņa pozīciju kopvērtējumā nesašķobīja – viņš kļuva par
Latvijas čempionu. Pirms pēdējā posma
sportists kalkulēja, ka čempiona titulu
neiegūtu tikai tad, ja tuvākais sekotājs
pēdējā posmā nobrauktu trijniekā, bet
viņš pats paliktu pēdējais. Jāatgādina,
ka jelgavnieki Vadima sniegumu varēja
vērot Pilsētas svētkos.

Skries krosu

3. oktobrī pulksten 16 pļavā pretī pilij
notiks rudens kross. Tajā piedalīsies skolu
jaunatne, bet aicināti arī citi interesenti.
Dalība vispārīgajā grupā jāpiesaka līdz 2.
oktobra pulksten 12 pa e-pastu Alona.
Fomenko@sports.jelgava.lv. Pieteikumā
jānorāda skrējēja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un sporta organizācija, ko
viņš pārstāv. Vispārīgajā grupā vīriešu
un sieviešu konkurencē 3 km skrējienā
var piedalīties 1993. gadā dzimušie un
vecāki. Dalībnieki startēs vairākās vecuma grupās: 1998. – 1999. g.dz. zēni un
meitenes (1 km), 1994. – 1997. g.dz.
meitenes (1 km), 1994. – 1997. g.dz.
jaunieši (zēni un meitenes) (1,5 km) un
vispārīgajā grupā. Sacensības organizē
Sporta servisa centrs.

Jelgavā tiksies četras spēcīgākās
«Schenker» līgas komandas
 Ilze Knusle-Jankevica

Piedāvā darbu
Veikals «Mājai un dārzam» Jelgavā aicina darbā
pārdevējus(-as) konsultantus(-es). CV ar norādi
«Pārdevēja konsultanta amatam» sūtīt pa e-pastu mdjelgava@diana.lv vai iesniegt veikalā līdz
30. septembrim.
Pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķu māja» piedāvā
darbu auklītei. Tālrunis 26460913, 63026159.
SIA «KULK» piedāvā darbu maketētājam(-ai) (ar
IT zināšanām). Pienākumi: reklāmas materiālu izstrāde (bukleti, flaieri, vizītkartes, ielūgumi), kā arī
mājas lapas administrēšana. CV un pieteikumu sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv, faksu 63048959
vai iesniegt personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34,
SIA «KULK», 2. stāvā, Personāldaļā.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvā
darbu atkritumu šķirošanas stacijā «Brakšķi»
(Līvbērzes pag., Jelgavas novads) šķirošanas līnijas
meistaram(-ei), vēlams ar tehnisko izglītību. Pienākumi: šķirošanas līnijas darbības kontrolēšana,
iekārtu apkopes u.c. Pieteikties – SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» Dobeles šosejā 34, 2.
stāvā, Personāldaļā, aizpildot pieteikuma anketu,
vai sūtīt CV pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Tālrunis 29357119.
SIA «Alvima» aicina pastāvīgā darbā namda
rus(-es), krāsotājus(-as), apmetējus(-as), flīzētājus(-as). Kontaktinformācija – 20640040,
63026085; e-pasts alvima@apollo.lv.
SIA «N un N» piedāvā darbu kurinātājam(-ai).
Tālrunis 29225453.

Meklē darbu

Mēbeļu restaurators – atjaunoju antīkās un mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358, 29659962.

«Schenker» līgas
superkausa izcīņas
kalendārs

Ar šo gadu plānots iedibināt jaunu volejbola tradīciju
– sezonu sākt ar superkausa
izcīņu. Pirmā «Schenker» līgas
superkausa izcīņa volejbolā
vīriešiem notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, 28.
un 29. septembrī.

• 28. septembris
Pulksten 16 – «Selver Tallinn» : «Parnu VK»
Pulksten 18 – VK «Biolars/Jelgava» : «Poliurs/Ozolnieki»

Celtnieks. Tīra, mūrē, skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204, 29594208.

• 29. septembris
Pulksten 14 – spēle par 3. vietu
Pulksten 16 – spēle par 1. vietu

Izīrē

«Superkausa izcīņas turnīrā startēs
aizvadītās sezonas nacionālo čempionātu
līderi, vicelīderi un kausu ieguvēji. Latviju
pārstāvēs Latvijas čempioni un Latvijas
kausa ieguvēji VK «Biolars/Jelgava» un
Latvijas vicečempioni «Poliurs/Ozolnieki»,
bet Igauniju – Igaunijas čempioni «Selver
Tallinn» un kausa ieguvēji «Parnu VK»,»
stāsta Latvijas Volejbola federācijas pārstāve Lilita Mitrofanova.
Izspēles kārtība būs šāda: pusfināla
mačos 28. septembrī savā starpā tiksies
abi Igaunijas un abi Latvijas klubi, bet nākamajā dienā notiks spēles par vietām. 28.
septembrī spēles sāksies pulksten 16, bet 29.
septembrī – pulksten 14. «Skatītājiem varētu būt interesanti redzēt spēles ar aizvadītās
sezonas četru labāko abu valstu – Latvijas

un Igaunijas – komandu piedalīšanos un
iepazīties ar viņu varējumu pirms gaidāmās
sezonas,» spriež L.Mitrofanova, piebilstot:
ieeja uz visām spēlēm ir bez maksas. Tiesa,
spēles translēs arī sportacentrs.com televīzija. «Mūsu mērķis šajā turnīrā, protams, ir
uzvarēt,» uzsver «Biolars/Jelgava» pārstāvis
Andrejs Jamrovskis.
Jāpiebilst, ka jaunā «Schenker» līgas
sezona sāksies oktobra pirmajā nedēļā.
Volejbola federācija informē, ka «Schenker»
līgā šogad nemainīgi startēs desmit Latvijas
un Igaunijas labākie vīriešu volejbola klubi
– četri Latvijas («RTU/Robežsardze», «Daugavpils Universitāte», «Poliurs/Ozolnieki»
un VK «Biolars/Jelgava») un seši Igaunijas
klubi.
Šobrīd VK «Biolars/Jelgava» sastāvā

Jelgavnieki Domes kausā
izcīna bronzas medaļas

Nedēļas nogalē BK «Jelgava» aizvadīja pirmās šīs sezonas oficiālās spēles
– Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notika Jelgavas domes kausa izcīņa,
kurā līdztekus mājiniekiem piedalījās vēl trīs komandas: «Barons kvartāls»,
«Jūrmala/Fēnikss» un «Delikatesas» no Jonišķiem. Pirmajā spēlē, ar 75:78
piekāpjoties jūrmalniekiem, mūsu basketbolisti zaudēja iespēju cīnīties par
Domes kausu. Šajā spēlē rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem mūsējiem
bija Lauris Mizis.
Cīņā par bronzas godalgām BK «Jelgava» ar 92:77 apspēlēja komandu
«Barons kvartāls». Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 23 punktiem bija
Artūrs Dušelis. Jelgavas komandas kapteinis Edgars Krūmiņš uzskata, ka
iekļūt finālā liedza uztraukums – pirmā mājas spēle –, ne pārāk augstā
precizitāte un pamatsastāva spēlētāja Kristapa Kanberga nepiedalīšanās
pirmajā Domes kausa mačā.
Par turnīra čempioniem kļuva jūrmalnieki, kuri finālā ar 91:75 apspēlēja
Jonišķu komandu.
Jāpiebilst, ka oficiālā LBL sezona BK «Jelgava» sāksies 2. oktobrī ar izbraukuma spēli pret Saldus komandu, bet pirmā mājas spēle būs 15. oktobrī
ZOC pret Jēkabpili.
Foto: Ivars Veiliņš
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Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

Pieskatīšu un aprūpēšu vecu, slimu cilvēku, arī
gulošu. Varu palikt pa nakti. Tālrunis 26725496.
Lauku māju ar piemājas zemi Staļģenes
apkaimē. Zvanīt 26487780

Pārdod

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Rudens cenas. Piegāde. Tel.28828288.
Bērza briketes. Ar piegādi 100 Ls/t. T.29907466.
Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tālrunis 29800103.
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881

VK «Biolars/Jelgava» pirmās šīs sezonas spēles aizvadīja pagājušajā nedēļas nodzīvokli Jelgavā,
galē, kad piedalījās turnīrā «Pērnavas rudens 2013». Četru komandu konkurencē Īpašnieks pārdod 2-istabu
Ganību ielā (47 m2, 8/9). Atbrīvots, bez
mūsu volejbolisti izcīnīja 2. vietu.
Foto: no Pērnavas volejbola kluba arhīva parādiem. Cena Ls 10 800. Mob.29404817
iekļauti Andis Cimoška (1991.), Artūrs Vit- (1989.), Edgars Baiks (1983.), Agris Leitis Steidzami dzīvokli Kārļa ielā. Vienošanās
kovskis (1992.), Matīss Gabduļins (1992.), (1979.), Austris Štāls (1977.), Kārlis Pauls cena. T.28976714, 28117719
A.Jamrovskis (1980.), Rolands Ozoliņš Levinskis (1995.), Ēriks Voroņko (1990.). Pērk
(1996.), Andrejs Baburovs (1987.), Pēteris Komandai superkausa izcīņā palīdzēs arī 1ist. dzīvokli. T.29558600
Aukmanis (1990.), Artjoms Andiļevko Latvijas izlases spēlētājs Ansis Medenis.

Ķers Lielupes līdaku
 Ilze Knusle-Jankevica

Oktobrī notiks ikgadējās
makšķerēšanas sacensības
no laivām «Lielupes līdaka
2013». Dalībnieks, kurš noķers lielāko līdaku, kļūs ne tikai par sacensību uzvarētāju
un Jelgavas čempionu, bet
arī iegūs galveno balvu – 100
latus – inventāra iegādei.
Jelgavas pilsētas atklātās sacensības
makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2013» notiks 12. oktobrī Lielupē
aiz airēšanas bāzes Pils salā. Sacensības sāksies pulksten 8.30, bet dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija sacensību
vietā – jau no pulksten 7.45. Lielākās
līdakas noķeršanai tiks atvēlētas nepilnas septiņas stundas – sacensības ilgs
līdz pulksten 15, bet pulksten 15.10
sāksies zivju svēršana.
Sacensībās var piedalīties gan makšķernieku komandas (laivā divi sportisti, no kuriem vismaz viens – pilngadīgs), gan individuālie dalībnieki.
Sacensību dalībniekam jāuzrāda derīga
makšķerēšanas atļauja. Dalības maksa
– divi lati. Jāpiebilst, ka sportisti netiks

dalīti pēc dzimuma vai vecuma: sacensības notiks individuālajā un komandu
konkurencē.
Sacensību galvenais tiesnesis Juris Kaminskis skaidro, ka komandu
konkurencē augstāku vietu izcīnīs tā
komanda, kuras dalībnieki būs noķēruši lomu ar lielāko kopējo svaru (lomā
tiek ieskaitītas visas plēsīgās zivis
– līdakas, asari, zandarti, salates, sami
u.c.). Gadījumā, ja vairākām komandām būs vienāds loma svars, uzvarēs
komanda, kuras lomā būs lielākā zivs.
Savukārt par uzvarētāju individuālajā
konkurencē kļūs sacensību dalībnieks,
kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars. Vienāda svara gadījumā
– dalībnieks, kuram lielākā zivs. Abās
grupās pirmo trīs vietu ieguvēji tiks
pie balvām.
Sacensības organizē makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši». Papildu informācija – zvanot galvenajam
sacensību tiesnesim J.Kaminskim pa
tālruni 29196004.
Jāatgādina, ka 2012. gadā lielāko
līdaku – 8,6 kilogramus – noķēra «Fortum Jelgava» darbinieks Aleksandrs
Kolibelkins. Sacensībās piedalījās 50
dalībnieki.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku līdzfinansējumu
15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Akvareļglezniecība – interešu izglītības
programma Jelgavas Mākslas skolā:
pirmdienās un trešdienās
no pulksten 13.30 līdz 15.40.
Pedagoģe – Baiba Ūlande.
Tālrunis 63023768, 26674446,
63080180; www.j-m-s.lv.

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Apbalvojumus, ordeņus, nozīmītes.T.28850080.

Dažādi

Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu reģistrācija; maksātnespējas lietas; dažādi līgumi;
prasības pieteikumi. Vairāk – www.ademide.lv,
Raiņa 14 (bij. pasts). T.29179847.
Dārza uzfrēzēšana. Tel.20626223
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav vārdu, kas mierināt spētu...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Ivetu Kotoviču, tēvu mūžībā pavadot.
Nacionālā veselības dienesta kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS JEROHINS (1960. g.)
ELZA SIDOROBA (1933. g.)
DAINIS TOPECS (1960. g.)
VALDIS KACARS (1959. g.)
JĀNIS VEINBERGS (1934. g.)
JOZS LIDEIĶIS (1942. g.)
ZILVIJA MAIGA ĶIMENE (1931. g.)
VALENTĪNA SEĻIVANOVA (1926. g.)
VLADIMIRS BUDREVSKIS (1937. g.)
VALENTĪNS SIĻVESTROVS (1928. g.)
INĀRA MASTEIKO (1941. g.). Izvadīšana
27.09. plkst.14 Baložu kapsētā.
VERA ORĻONOKA (1933. g.). Izvadīšana
28.09. plkst.15.30 Zanderu kapsētā.
GELENA LUDOITE (1942. g.). Izvadīšana
26.09. plkst.13 Miera kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.28 «Laimīgai Latvijai».*
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1692.sērija.
9.30  «Apturēt laiku» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
12.30 «Ielas garumā».*
13.00 «Eirobusiņš».*
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45  «Templiešu zudušie dārgumi»Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1692.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 25. un 26.sērija.
16.55 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 4.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE! «Uzturiet debesis spēkā...» Dok.filma.
22.30 «Viss notiek!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
0.00 «“De facto”».*
0.40 «Skats no malas».*
1.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 5.sērija.
1.40 «Četras istabas».*
2.25 «Ielas garumā».*
2.55 «Vizmai Belševicai – 80. Es aiziet nevaru».*
3.50 «Rīgas svētki 2012. “Rīgas mīļdziesmas”». Koncerts.
4.35 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Murr-gi». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 31.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 5.sērija.
11.30  «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «FIBA U-18 “All-Star” spēle basketbolā».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 6.sērija.
16.35  «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 2.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.)
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 13.sērija.
19.45 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.40 «Aleksandrs Laime un Anhela ūdenskrituma dimanti». Dok.filma.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00 «K2 – iekarotā virsotne». Piedzīvojumu filma. 1.sērija.
0.50 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
2.45 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 10.sērija.
3.35 «Imanta – Babīte».*
4.10 «FIBA U-18 “All-Star” spēle basketbolā».*

LNT

5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Baltās dūjas noslēpums». Vācijas melodrāma.
11.50 «Ģimenes ligzda».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā».
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 51. un 52.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 85. un 86.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 120.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls. 8.sērija.
22.20 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1971.g.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu “Top 10”».
1.25 «Galileo».
1.50 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 85. un 86.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 120.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 124.sērija.
5.50 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 136.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 39. un 40.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 12.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 4.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 139.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 3.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 669. un 670.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 41. un 42.sērija.
17.50 JAUNA SEZONA! «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 670.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE! «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Šovs.
23.45 «Nekā personīga».

0.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 124.sērija.
1.35 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 12.sērija.
2.30 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 136.sērija.
3.10 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 4.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 139.sērija.

Otrdiena, 1. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1693.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
12.25 «Viss notiek!»*
13.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati». Komēdija.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1693.sērija.
16.20 «Negantais Henrijs 2». Seriāls. 27. un 28.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule». 32.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.08 «Laimīgai Latvijai».*
22.10 «Pasaules telpa».
22.40 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Laika dimensija».
0.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 6.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
2.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.15 «272 Rundāles pils mirkļi». LTV videofilma.
4.10 «Folkloras programma “Klēts”». Dzied “Skandinieki”.*
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 32.sērija
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull X-fighters” Meksikas posms». 9.03.2013.*
15.05 «Misija Londonā». I.Radēviča.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 3.sērija.
17.30 «Laimīgai Latvijai».*
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.)
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45 «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 5.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 3.sērija.
23.50 «Tas ir Igo. Dzied I.Fomins».*
1.30 «Tiksimies Peipusa krastā».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Meksikas posms». 9.03.2013.*
4.30 «Misija Londonā». I.Radēviča.*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 51. un 52.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 9.sērija.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 8.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 142.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 53. un 54.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 87. un 88.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 121.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Uzticības pārbaude». Komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 10.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 87. un 88.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Šodien novados».
3.05 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 142.sērija.
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 121.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 125.sērija.
5.50 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 137.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 13.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 19.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 5.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 140.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 4.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».

tv programma
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 670. un 671.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 43. un 44.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 671.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 9.sērija.
22.40 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
23.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 22.sērija.
0.40 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 13.sērija.
1.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 137.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 125.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 140.sērija.

Trešdiena, 2. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1694.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Vides fakti».*
12.55 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Vertikāle».*
14.35 «Laika dimensija».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1694.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.28 «Laimīgai Latvijai».*
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 7.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 5.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 33.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull X-fighters” Dubaijas posms». 12.04.2013.*
15.05 «Misija Londonā». M.Pļaviņš un J.Šmēdiņš.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 4.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.)
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 14.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.45 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 1.sērija.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija
22.45 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 99.sērija.
23.50 «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 5.sērija.
0.55 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 13.sērija.
1.30 «Tiksimies Peipusa krastā».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Dubaijas posms». 12.04.2013.*
4.30 «Misija Londonā». M.Pļaviņš un J.Šmēdiņš.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 53. un 54.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Uzticības pārbaude». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 143.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 55. un 56.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 89. un 90.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 122.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 15.sērija.
22.10 «Meitene, kura spēlējās ar uguni». Trilleris. 2.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 89. un 90.sērija.
2.30 «Degpunktā».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 143.sērija.
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 122.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 126.sērija.
5.50 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 138.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 43. un 44.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 1.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 13.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 141.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 5.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 671. un 672.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 45. un 46.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 672.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13» (ar subt.). 6.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 20.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.50 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 9.sērija.
0.45 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 1.sērija.
1.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 138.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 126.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 141.sērija.

Ceturtdiena, 3. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.28 «Laimīgai Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1695.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (Ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1695.sērija.
16.15  «Dinozauru vilciens». Seriāls. 35.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi». U.Dumpim – 70.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 8.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 JAUNA SEZONA! «Valdība 3». Seriāls. 1.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20 «Miranda». Komēdijseriāls. 8.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda».*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Spēlmaņu cilts». U.Dumpis. 1993.g.
3.50 «Zini. Vari. Dari».*
4.20 «Robotāda». Dokumentāla filma.
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Klucānija». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 34.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Nepieradinātā Eiropa». Dok.filma. 4.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull X-fighters” Osakas posms». 1.06.2013.*
15.05 «Misija Londonā». M.Štrombergs.*
15.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 1.daļa.
17.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
17.30 «Laimīgai Latvijai».*
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.)
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 15.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45 «Simtgadnieku noslēpums». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.00 «Motociklisti».*
23.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 1.sērija.
0.25 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 14.sērija.
1.00 «“Positivus 2013”».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Osakas posms». 1.06.2013.*
4.30 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 55. un 56.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs». Jaunāko grāmatu apskats.
10.00 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 144.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 57. un 88.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 91. un 92.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 123.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 2». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
22.20 «Čārlija Vilsona karš». ASV biogrāfiska drāma.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Galileo».
1.15 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 91. un 92.sērija.
2.40 «Degpunktā».
3.05 «Šodien novados».
3.15 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 144.sērija.
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 123.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 127.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 214.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 2.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 6.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 7.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 142.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 6.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 672. un 673.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 47. un 48.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 673.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «“Blitz”». Detektīvfilma.
24.00 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.05 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
2.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 27. un 28.sērija.

Piektdiena, 4. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.28 «Laimīgai Latvijai».*
8.30 «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 8.sērija.
9.55 «Četras istabas».*
10.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 TIEŠRAIDE! «Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai
veltītā konference». Pārraide no Saeimas.
15.05 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Zobenu karaliene». Seriāls. 21. un 22.sērija.
17.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
17.15  «Luijs». Animācijas seriāls. 108.sērija.
17.25  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 36.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 1.sērija.
19.30  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Midsomeras slepkavības 14» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.58 «Laimīgai Latvijai».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
0.15  «Valdība 3». Seriāls. 1.sērija.
1.20 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncertturneja».*
3.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok.filma.
3.15 «Zini. Vari. Dari».*
3.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
4.25  «Zobenu karaliene». Seriāls. 21. un 22.sērija.

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Banka».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 35.sērija
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 1.daļa.
12.15 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «“Red Bull X-fighters” Madrides posms». 20.07.2013.*
15.20 «Olimpieša portrets».*
15.40  «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 10.sērija.
16.35  «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 2.daļa.
17.30 «Laimīgai Latvijai».*
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
18.55 «Laimīgai Latvijai».*
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Lanževēna burvju triki 3». 15.sērija.
19.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 12.sērija.
20.40 TIEŠRAIDE! «Čempionu kausa izcīņa florbolā». SK
“Lielvārde” – Somijas “SPV”.
23.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
23.30  «Nav dūmu bez stobriem». Kriminālkomēdija.
1.25 «Olimpieša portrets».*
1.40 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
2.15 «“SeMS” vasarā».*
3.10 «“Red Bull X-fighters” Madrides posms» 20.07.2013.*
4.45 «Olimpieša portrets».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 57. un 58.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Čārlija Vilsona karš». ASV biogrāfiska drāma.
12.00 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 145.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 59. un 60.sērija.
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15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 93. un 94.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 124.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mans draugs – nenopietns cilvēks». Komiska melodrāma.
23.10 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
1.35 «Dzīvīte».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 93. un 94.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Šodien novados».
3.50 «Galileo».
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 124.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 128.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 215.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 47. un 48.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 3.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 143.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 7.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 29. un 30.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 50. un 51.sērija.
18.25 JAUNUMS! «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 10.sērija.
21.00 «Ceļojums ar tētuku». ASV komēdija.
22.30 «“Krutie” kruķi». Spraiga sižeta komēdija.
1.05 «“Blitz”». Lielbritānijas detektīvfilma.
2.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 29. un 30.sērija.

Sestdiena, 5. oktobris
LTV1

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Zini. Vari. Dari».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 35.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 35.sērija.
8.25  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»*
9.25  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 29. un 30.sērija.
9.55 «Ķepa uz sirds».
10.25 «Kas var būt labāks par šo?»
10.55 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
11.55 «Sirdsdaugava» (ar subt.). Dokumentāla filma.
13.00 «Dievkalpojums, veltīts LTF 25.gadskārtai».
14.05  «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 3.sērija.
15.40 «Laimīgai Latvijai».*
15.45 «Nākotnes parks».* (ar subt.).
16.00 «Laiks vīriem?»
16.30  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 5.sērija.
17.30 «Vides fakti».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «LTF dibināšanas 25.gadskārtai veltīts sarīkojums».
19.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.45 TV PIRMIZRĀDE! «Atmodas antoloģija». Dok.filma.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Amatieris». Latvijas spraiga sižeta drāma. 2008.g.
0.55 «Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”».*

LTV7

6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pavasaris decembrī». Seriāls. 1. un 2.sērija.
14.15 «Simtgadnieku noslēpums». Dokumentāla filma.
15.15 «Sporta balva “Laureus 2013”» (ar subt.).
17.10  «Lanževēna burvju triki 3». 15.sērija.
17.40 «Maša un jūra» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
19.25 «Laimīgai Latvijai».*
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.00 JAUNUMS! «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».
21.30 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 12.sērija.
22.20  «Lūzuma punkts». ASV trilleris. 1991.g.
0.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 12.sērija.
1.25  «Nav dūmu bez stobriem». Kriminālkomēdija.
3.15 «Olimpieša portrets».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 59. un 60.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 57.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 13.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis». Kulinārijas raidījums. 2013.g.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.55 «Īstvika». ASV seriāls. 1.sērija.
13.55 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 5.sērija.
14.55 «Trakie Ginesa rekordi».
15.55 «Piecas manas bijušās draudzenes». Komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE! «Ilgu ainava». Vācijas melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 1.sērija.

23.45 «Trīs karaļi». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
1.55 «Piecas manas bijušās draudzenes». Komēdija.
3.15 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 13.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 129.sērija.
5.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 216.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.35 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
8.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 9.sērija.
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.25 «Kinomānija».
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.00 «Ceļojums ar tētuku». ASV komēdija. 2008.g.
16.40 «Nepalikt ēnā». ASV muzikāla filma. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Vāģi». ASV animācijas filma.
21.55 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
0.05 TV PIRMIZRĀDE! «Mežonīgā sirds». Muzikāla drāma.
2.10 «Nepalikt ēnā». ASV muzikāla filma. 2012.g.

Svētdiena, 6. oktobris
LTV1

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Zini. Vari. Dari».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 36.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 36.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 114.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 31. un 32.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule». 33.sērija.
10.25 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 5.sērija.
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok.filma. 6.sērija.
11.48 «Laimīgai Latvijai».*
12.00 «Dievkalpojums, veltīts LTF 25.gadskārtai». *
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 1.sērija.
17.00  «Dižais Serengeti». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province»
18.50  «Apiņu vasara» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Līgavu reiss» (ar subt.). Vēsturiska drāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15  «Līgavu reiss» (ar subt.). Filmas turpinājums.
0.15  «Midsomeras slepkavības 14» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
1.55 «“De facto”».*
2.35 «LNO nama 150 gadu jubilejas koncerts».*

LTV7

6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.05 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs»
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Zebra».* (ar subt.).
11.50 «Laimīgai Latvijai».*
11.55 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
12.55 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle sievietēm.
15.30 «SeMS. Laboratorija».
16.10 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle vīriešiem.
18.30 «Autosporta programma nr.1».*
19.00 «K2 – iekarotā virsotne». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
20.50 «Laimīgai Latvijai».*
20.55 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 4.sērija.
21.45  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 11.sērija.
22.35 «Maša un jūra» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
0.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 12.sērija.
1.05 «Pavasaris decembrī» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.35 «Jauniešu koru koncerts “Skonto” stadionā. 2003.g».*
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8.55 «Ģimenes ligzda».
9.30 JAUNUMS! «Ražots Eiropā».
10.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 1.sērija.
14.10 «Mentālists 4». ASV seriāls. 21.sērija.
15.10 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 6.sērija.
16.15 «Dzintara dziesmas».
17.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 2». Dok.seriāls. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 JAUNA SEZONA! «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Neglābjami ievainots». ASV krimināldrāma.
2.00 «Meitene, kura spēlējās ar uguni». Trilleris. 2.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 130.sērija.
5.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 217.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 10.sērija.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Sivēntiņa lieliskais piedzīvojums». Animācijas filma.
15.25 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ātrs un bez žēlastības 2». Spraiga sižeta filma.
22.10 «Telefona būda». ASV trilleris. 2002.g.
23.55 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
1.55 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 130.sērija.
3.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 217.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Psihologa privātprakse Loka maģistrālē

Jeļenas Votčeles psihologa privātprakse piedāvā
individuālas konsultācijas pieaugušajiem un bērniem
(t.sk. psiholoģiskā izpēte, konsultācijas vecākiem bērnu
audzināšanas un mācīšanās jautājumos
latviešu un krievu valodā).
Pieraksts pa tālruni 26314283.
Adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava.

Piens – Latvijas baltais zelts!

Piena pārstrādes uzņēmums PKS «Straupe» atvēris firmas
veikalu Jelgavā, Pasta ielā 24b (autoostas teritorijā).
Piedāvājumā: piens (4% un 2,5%), krējums (25%),
vājpiena biezpiens, pilnpiena biezpiens, saldkrējuma
sviests (72,5% un 82%), tīrkultūra, paniņas,
biezpiena krēmi, jogurti un citi piena produkti.
Pircējus gaidām darba dienās no pulksten 8 līdz 19,
sestdienās no pulksten 8 līdz 17
un svētdienās no pulksten 10 līdz 16.
Veikala tālrunis – 26600853.

Vidzemes Mācību centrs

aicina apgūt masiera profesiju –

tagad arī Jelgavā!

Programmā: klasiskā masāža, refleksogēnā, karsto
akmeņu un šokolādes masāža, kā arī mikrobioloģija,
anatomija, aromaterapija.
Pēc kursu veiksmīgas beigšanas tiek izsniegts diploms.
Sīkāka informācija – pa tālruni 27606193.

LNT

5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Šovs. 6.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 58.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 14.sērija.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija aicina darbā
kārtībniekus(-ces).
Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
• stabilu atalgojumu, sākot no Ls 200, un uzturdevas kompensāciju Ls 50 apmērā;
• sākotnējo apmācību;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• karjeras izaugsmes iespējas.
Amata pienākumi:
• veikt sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību objektā un tā teritorijā;
• administratīvo pārkāpumu profilakse, novēršana un atklāšana;
• administratīvās lietvedības dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības pretendentiem:
• likuma «Par policiju» 21. pants;
• teicamas latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Valsts
valodas likums» un 07.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 «Noteikumi
par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību
profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu
par valsts valodas prasmes pārbaudi» nepieciešama C līmeņa 1. pakāpe;
• laba fiziskā sagatavotība un veicamajam darbam atbilstošs veselības stāvoklis.
Pieteikties personīgi Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
Personāla vadības un uzskaites grupā Mazajā ceļā 3, Jelgavā.
Papildu informācija – pa tālruni 63022251.

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem 13
ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un
to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.

Sakarā ar ražošanas paplašināšanu SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā
ražošanas vadītāja asistentu(-i) un kvalitātes vadītāja asistentu(-i).
Galvenie pienākumi:
• produkcijas izgatavošanas termiņu, apjomu un kvalitātes nodrošināšana;
• ražošanas procesu uzraudzība un uzlabošana;
• līdzdalība investīciju un ražošanas iespēju paplašināšanas plānošanā;
• līdzdalība kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā, kā arī citos svarīgos visa uzņēmuma darbību aptverošos jautājumos.
Prasības:
• tehniska izglītība (vēlama augstākā);
• spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt komandā;
• noturība stresa situācijās;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• ļoti labas latviešu, vācu un angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski;
• vismaz 3 mēnešu studiju vai darba pieredze Vācijā;
• pieredze ražošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un darbu atsaucīgā kolektīvā;
• veselības apdrošināšanu.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Asistents» lūdzam sūtīt līdz š.g. 7. oktobrim pa pastu uz adresi: SIA «AKG Thermo
technik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004, pa faksu 63012223 vai e-pastu baiba.legzdina@akg-gruppe.de.
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Pasākumi pilsētā
 27. septembrī no pulksten 17 līdz 21 – Zinātnieku nakts pasākumi LLU. Plašāk
– www.llu.lv.
 27. septembrī pulksten 19 – koncerts «Krievu tautas mūzika un dziesmas». Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 28. septembrī no pulksten 10 līdz 17 – zemnieku, amatnieku un mājražotāju Brāļu
tirgus (pie t/c «Valdeka» Rīgas ielā 11a).
 28. septembrī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu uz Jelgavas novadu un Ķemeru
tīreļa laipu. Dalības maksa – Ls 5; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 4. Līdzi jāņem
groziņš (no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 28. septembrī no pulksten 11 līdz 15 – pārgājiens pa Ozolnieku apkārtni «Meža stāsti
un dabas smaržas rudenī». Dalības maksa – Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 0,50. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (no Svētā Trīsvienības baznīcas torņa).
 28. septembrī pulksten 17 – Žoržs Siksna un «Čigānzēni» koncertprogrammā «Nepalaid garām!». Instrumentālā grupa: A.Livča, K.Gulbis, A.Kutepovs, V.Veļičko, M.Vīte.
Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 29. septembrī pulksten 11 – ekskursija ar velosipēdiem «Septembra krāsas Jelgavā».
Dalības maksa – Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 0,50. Pieteikšanās pa
tālruni 63005447 (izbraukšana no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa stāvlaukuma).
 29. septembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Eduardo Skarpeta
«Skrandaiņi un augstmaņi». Komēdija trīs cēlienos. Režisori – Arvīds Matisons un Andris
Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 1. oktobrī pulksten 14 – Azemitologa svētki LLU. Devīze «Viss mainās, un mēs maināmies tam līdzi» (Jelgavas pils pagalmā).
 5. oktobrī no pulksten 10 līdz 15 – Ražas svētki «Zemnieka cienastā». Piedalās vietējie amatnieki, mājražotāji, piedāvājot rudens augļus un dārzeņus, maizi, medu, sieru,
kokamatniecības izstrādājumus (pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts»).
 5. oktobrī pulksten 19 – Normunds Jakušonoks&Tipa orķestris jaunajā programmā
«Notikums». Biļešu cena – no Ls 6 līdz 10 (kultūras namā).

Veco ļaužu dienā – radošās
darbnīcas, līnijdejas,
bezmaksas konsultācijas
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris

Ar ekskursijām un
pārgājienu noslēdzas
tūrisma sezona
 Ritma Gaidamoviča

Aktīvā vasaras tūrisma sezona ir noslēgusies – vēl tikai
no 26. līdz 29. septembrim
jelgavnieki aicināti uz Pasaules tūrisma dienas pasākumiem, kas reizē arī pieliks
punktu vasaras tūrisma sezonai mūsu pilsētā. Šovakar,
26. septembrī, pulksten 18
Andra Tomašūna stāstījumā
varēs uzzināt, kādas vēstures liecības izdevies atklāt
Lielās ielas rekonstrukcijas
laikā un ko tās vēsta par Jelgavu; sestdien, 28. septembrī, plānota ekskursija uz
Jelgavas novadu un Ķemeru
tīreli, pārgājiens pa Ozolnieku apkārtni, bet svētdien,
29. septembrī, būs iespēja
doties pēdējā šā gada veloekskursijā.

Foto: Ivars Veiliņš
Tūrisma vasaras sezonas noslēgumā, 29. septembrī, veloekskursiju cienītājiem ir
iespēja piedalīties šīs sezonas pēdējā velobraucienā «Septembra krāsas Jelgavā».

Atzīmējot Veco ļaužu dienu, rīt, 27.
septembrī, no pulksten 11 līdz 14 Jelgavas
Pensionāru biedrības dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a būs iespējams
bez maksas izmērīt asinsspiedienu un
noteikt cukura līmeni asinīs – nepieciešams vien iepriekš pieteikties pa tālruni
63024428 vai 29705003. Bet pirmdien,
30. septembrī, pulksten 16 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē (SIP) Sarmas ielā
4 SEB bankas speciālisti seniorus informēs par eiro ieviešanas noteikumiem
(ar tulkojumu krievu valodā), savukārt
pulksten 17 turpat notiks senioru radošo
darbu izstādes «Darām, ko varam» atklāšana. Plānoti Vlaclava Gerajevska, Raisas
Kozačenko dzejas lasījumi un noslēgumā
– Mālkalnu siera degustācija. Izstādē būs
eksponēti Jelgavas senioru rokdarbi,
kurus varēs apskatīt līdz 4. oktobrim SIP
darba laikā.
Otrdien, 1. oktobrī, no pulksten 10 līdz 12
centrā «Sadraudzība» notāre Ilga Tauriņa
senioriem sniegs bezmaksas konsultācijas,
savukārt pulksten 18 kultūras namā norisināsies svinīgs koncerts «No paaudzes
paaudzei». Ieeja – bez maksas. Koncertā

piedalīsies Pensionāru biedrības vokālais
ansamblis «Vīzija», vokālais kolektīvs
«Dziedātprieks», Jelgavas krievu biedrības
«Istok» ansamblis «Slavjanočka», Jelgavas
Pensionāru biedrības līnijdejotāju grupa
«Saulgriezes», Jelgavas Latviešu biedrības
deju kolektīvs «Rudens rozes» un Jelgavas
novada senioru koris «Gaisma».
Trešdiena, 2. oktobris, būs diena priekam
un kustībai «Iepazīsti un piedalies!», kad
«Sadraudzībā» no pulksten 10 līdz 12 varēs
apgūt līnijdeju pamatus, no pulksten 12 līdz
14 – biodejas, bet no pulksten 14 līdz 15
– taidzi vingrošanu. Dalība – bez maksas.
Ceturtdien, 3. oktobrī, «Sadraudzībā» no
pulksten 10 būs atvērtas radošās darbnīcas:
dekupāža, mākslīgo ziedu izgatavošana,
pērļošana, dakšošana, knipelēšana. Tāpat
kopā ar Evu Kulmani meistarklasē (Dobeles Amatu māja) seniori varēs mācīties, kā
no lietotiem T krekliem veidot rotaslietas.
Līdzi jāņem divi T krekli un šķēres. Nodarbībām jāpiesakās pa tālruni 63024428
vai 29705003.
Savukārt no pulksten 11 līdz 13 ceturtdien notiks ekskursija Andra Tomašūna
vadībā, kurā seniori varēs tuvāk iepazīt
Jelgavu. Pulcēšanās – pulksten 11 pie
Trīsvienības baznīcas torņa.
Piektdien, 4. oktobrī, pulksten 14 «Sadraudzībā» notiks Veco ļaužu nedēļas
noslēguma pasākums – muzikāli literāra
pēcpusdiena sadarbībā ar Rokskolas audzēkņiem Endija Rožkalna vadībā.
Paralēli Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
no 30. septembra piedāvā senioriem datorkursus. Ir plānotas divas grupas, un
katra grupa mācīsies trīs dienas. Pirmā
grupa kopā ar pasniedzēju Dagniju Avotu
mācības uzsāks pirmdien, 30. septembrī, no
pulksten 10 līdz 13, bet otrā – no pulksten
14 līdz 17. Otrā nodarbība notiks 2. oktobrī,
trešā – 4. oktobrī. Pieteikties mācībām var
pa tālruni 29398851 vai 63046587.
Pasākumu organizē Jelgavas Pensionāru
biedrība un SIP.

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC) šobrīd apkopojis pirmos datus
un izdarījis secinājumus par sezonu.
Centra vadītāja Anda Iljina atzīst, ka ir
apmierināta ar paveikto un statistikas
rādītāji iepriecina, jo aktīvās tūrisma
sezonas laikā Tūrisma informācijas
centra apmeklētāju skaits ir gandrīz
dubultojies. «Arī torņa apmeklētāju
skaitam joprojām ir augoša tendence.
Lielu atsaucību guvušas arī mūsu organizētās ekskursijas ar autobusu, šā
gada jaunums – veloekskursijas, tāpat
cilvēkiem patīk fotoorientēšanās sacensības. Šajā sezonā interesenti labprāt
devušies dabas ekskursijās uz kaimiņu
novadiem, iepazīstot tos tuvāk,» stāsta
A.Iljina.
Viņa atzīst, ka īpaši liela piekrišana
no kāziniekiem šovasar bijusi torņa
skatu laukumam, kas jūlijā un augustā
bijis ļoti noslogots. Šogad te aizvadītas
35 laulību ceremonijas un notikušas 13
dažādas aktivitātes – pirmais valsis,
kopīga ziepju vārīšana, fotografēšanās.
To, protams, veicinājušas likuma izmaiņas, kas nosaka, ka Dzimtsarakstu
nodaļa šo pakalpojumu var sniegt arī
citās laulībām piemērotās telpās.
A.Iljina uzsver, ka lielu popularitāti
šajā sezonā ir guvis arī ūdens tūrisms
– cilvēki labprāt devušies izbraukumos
ar kuģīti «Frīda» un laivu «Mītava», kā
arī izmantojuši ūdensvelosipēdus un
laivas. Ļoti interesanti apmeklētājiem
šķituši nakts izbraucieni ar ūdens velosipēdiem. Vēl viens jaunums šogad
– velorikšas – gan Jelgavā nav guvis tik
lielu jelgavnieku un tūristu atsaucību.
«Tas ir jauns pasākums, ko pilsētnieki
un mūsu viesi vēl īsti nenovērtē. Pakalpojuma sniedzēji lēš, ka strādāt vērts
tikai nedēļas nogalēs un arī privātajās
ballītēs, kāzās, taču pauž apņēmību arī

«Mis un Misters Jelgava»
atlase

Tornī no 1. oktobra
mainīts darba laiks

Svētdien «Māmiņu klubā» «Hercogā» svētdien –
– jelgavnieces
rudens andele

1. oktobrī ir Starptautiskā veco
ļaužu diena, kuru Jelgavā ar
dažādiem pasākumiem atzīmēs veselu nedēļu. Rīt, 27.
septembrī, seniori, iepriekš
piesakoties, varēs bez maksas
izmērīt asinsspiedienu un noteikt cukura līmeni asinīs, bet
nākamnedēļ viņi aicināti uz
semināru par eiro ieviešanu,
notāres bezmaksas konsultācijām, apgūt līnijdejas, taidzi
vingrošanu un biodejas, kā arī
piedalīties radošajās darbnīcās,
doties ekskursijā pa pilsētu un
mācīties datorkursos.

9. oktobrī pulksten 19 Jelgavas klubā
«Tonuss» notiks skaistumkonkursa «Mis
un Misters Jelgava 2013» dalībnieku
atlase. Konkursa organizatore Anita
Baltrūna informē, ka uz atlasi aicinātas
meitenes un puiši vecumā no 18 līdz 25
gadiem. Jauniešiem jābūt neprecētiem
un bez bērniem. Uz dalībnieku atlasi līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments,
kurpes, kā arī dāmām peldkostīms, bet
puišiem peldbikses. Sīkāka informācija
– pa tālruni 25941925 vai e-pastu info@
tonuss.lv. Konkursa organizatori informē,
ka finālistiem tiks nodrošinātas dažādas
bezmaksas nodarbības divu mēnešu garumā, balvas no atbalstītājiem un iespēja
tikt uz Latvijas konkursu.

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
un Tūrisma informācijas centrs (TIC) no
otrdienas, 1. oktobra, strādās pēc ziemas
sezonas darba laika, informē Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs. Skatu laukums
un izstāžu zāle tornī no pirmdienas līdz
ceturtdienai būs atvērta no pulksten 10 līdz
21, piektdienās un sestdienās – no pulksten
10 līdz 22, svētdienās – no 11 līdz 18. TIC
darba dienās strādās no pulksten 10 līdz
18, sestdienās – no 10 līdz 17, svētdienās
– no pulksten 11 līdz 17, bet vēstures ekspozīcijas tornī pirmdienās apmeklētājiem
slēgtas. No otrdienas līdz ceturtdienai tās
apskatāmas no pulksten 10 līdz 18, sestdienās – no pulksten 10 līdz 17, bet svētdienās
– no pulksten 11 līdz 17.

29. septembrī pulksten 8.50 TV3 raidījumā «Māmiņu
klubs» būs iespēja
redzēt aktīvākās
Jelgavas māmiņas, kuras darbojas jaunizveidotajā Jelgavas Māmiņu klubā.
Pilsētas aktīvākās māmiņas ik trešdienu
no pulksten 9 līdz 12 tiekas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4. Jelgavas
Māmiņu kluba dibinātāja un vadītāja Ieva
Cīrule stāsta, ka raidījums «Māmiņu klubs»
Jelgavā viesojās 13. septembrī, lai filmētu
sižetu par aktīvajām Jelgavas mammām,
kuras apvienojušās klubā. Filmēšana notika
Sabiedrības integrācijas pārvaldē un bērnu
izklaides centrā «Bossiks».

nākamvasar to piedāvāt mūsu pilsētā,»
tā A.Iljina.
Lai pieliktu punktu aktīvajai vasaras
tūrisma sezonai, JRTC šajā nedēļas
nogalē aicina piedalīties virknē pasākumu. Tā jau šovakar, 26. septembrī,
pulksten 18 Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks tematiskais tūrisma
vakars «Stāsti par seno Jelgavu».
Vēsturnieks A.Tomašūns stāstīs, kādas vēstures liecības izdevies atklāt
Lielās ielas rekonstrukcijas laikā un
ko tās liecina par Jelgavas pilsētu.
Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt
jaunākos atradumus no Lielās ielas
rekonstrukcijas un iepazīties ar 30.
gadu Jelgavas karti, kurā varēs redzēt
ielu izkārtojumu toreiz un salīdzināt
ar šodienu.
Bet sestdien, 28. septembrī, tiek
piedāvāta ekskursija ar autobusu un
pārgājiens. Pulksten 10 pie Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa sāksies
ekskursija ar autobusu uz Jelgavas
novadu un Lielo Ķemeru tīreļa laipu.
Šajā dienā paredzēts apmeklēt briežu
dārzu Valgundē, Ziemassvētku kauju
muzeju, Ložmetējkalna skatu torni,
iepazīt Ķemeru Meža mājas jauno
piedāvājumu un doties pastaigā pa
Lielo Ķemeru tīreļa laipu. Līdzi jāņem
groziņš piknikam. Savukārt šajā pašā
sestdienā pulksten 11 plānots pārgājiens pa Ozolnieku apkārtni «Meža
stāsti un dabas smarža rudenī». Pulksten 11 no torņa stāvlaukuma izbrauks
autobuss uz pārgājiena sākuma punktu
– Ozolnieku pieturu «Aizupes» pie
Iecavas tilta. Starts – pulksten 11.20,
un pārgājiens plānots no trīs ar pusi
līdz četrām stundām. Tā laikā dalībnieki varēs uzzināt, cik liela ir Žuburu
priede, kas ir Mazsilgraužu skansts,
kur agrāk atradusies Cenu muiža, un

29. septembrī no pulksten 10 līdz 14
ģimenes restorānā «Hercogs» Krišjāņa
Barona ielā 3 notiks kārtējais apģērbu,
apavu, aksesuāru un mantu tirdziņš. Šoreiz
tas veltīts rudens apģērbiem un apaviem.
Tirdziņa organizatore Sanita Cvetkova informē, ka tajā dāmas tirgosies ar jauniem
un mazlietotiem apģērbiem, apaviem,
kā arī varēs iegādāties rotaslietas un citas
greznumlietas vai ko saimniecībā noderīgu. Tirdziņam pieteikušās vairāk nekā 20
tirgotājas. Apmeklētājiem ieeja būs bez
maksas. Jāpiebilst, ka Jelgavas tirdziņi ir
iemantojuši popularitāti un uz mūsu pilsētu
tirgot pašiem vairs nevajadzīgās vai par
mazu kļuvušās drēbes, apavus brauc dāmas
arī no Dobeles, Bauskas un Rīgas.

Ārvalstu tūristu apmeklējums
Tūrisma informācijas centrā
2013. gadā
(no janvāra līdz augustam)
Valsts
Lietuva
Krievija
Vācija
Igaunija
ASV
Polija
Francija
Zviedrija
Somija
Spānija

Skaits
370
178
136
95
50
41
34
29
24
22

Procenti
31
15
11
8
4
3
3
2
2
2

apciemot zirgus mācību centrā «Mušķi». Galvenais – apģērbties piemēroti
laika apstākļiem.
Bet svētdien, 29. septembrī, velotūrisma cienītājiem iespēja piedalīties
šīs vasaras tūrisma sezonas pēdējā
velobraucienā «Septembra krāsas
Jelgavā». Sākums – pulksten 11 pie
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, bet
maršruts vedīs uz uzņēmuma «Dārzs»
siltumnīcām, slimnīcas «Ģintermuiža»
muzeju, bet noslēgumā varēs ielūkoties
deju centra «Cukurfabrika» radošajā
mājā. Ja nav velosipēda, to iespējams
izīrēt, zvanot pa tālruni 29733112
(Zane).
Pieteikties ekskursijām un pārgājienam var pa tālruni 63005447 vai
e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka vēl šajās dienās jelgavnieki aicināti izmantot iespēju un
izbraukt ar kuģīti «Frīda» vai laivu
«Mītava», ar kartingiem «Rullītī», ar
velorikšām, ar ūdensvelosipēdiem, laivu, kuģīti vai jahtu. Tāpat būs atvērti
pilsētas muzeji un ekspozīcijas. Sīkāka
informācija pieejama mājas lapā www.
visit.jelgava.lv.

Var iepazīt Japānas ziedu
kārtošanas mākslu

Japānas vēstniecība Japānas kultūras
cienītājiem un ziedu mīļotājiem 9.
oktobrī pulksten 18 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
Svētes ielā 33 piedāvā apmeklēt ziedu
kārtošanas mākslas ikebanas demonstrāciju. Demonstrācijas laikā būs iespēja
vērot, kā prasmīgas ikebanas meistares
Midori Jamadas rokās jaunu veidolu
iegūst no dabas paņemti ziedi un augi.
M.Jamada 1992. gadā dibināja Ikenobo
skolas Krievijas un NVS valstu filiāli un
kļuva par tās vadītāju. Ieeja pasākumā
– ar bezmaksas ieejas kartēm. Ieejas
kartes no šodienas, 26. septembra, var
saņemt ZRKAC Svētes ielā 33. Tālrunis
uzziņām – 63082101, 29222737.

