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Saeimas vēlēšanas –
jau sestdien!

Foto: Krišjānis Grantiņš

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavā
Jau kopš pirmdienas visi 15 vēlēšanu iecirkņi mūsu pilsētā ir atvērti – tajos var iepazīties ar 12.
Saeimas vēlēšanu materiāliem,
pieteikt balsošanu mājās, kā arī
kopš vakardienas – nodot savu
balsi glabāšanā jeb nobalsot
iepriekš vienā no pilsētas iecirkņiem – Jelgavas kultūras namā.
Savukārt sestdien, 4. oktobrī,
būs Saeimas vēlēšanu diena,
kad nobalsot varēs no pulksten
7 līdz 20. Jelgavas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Jānis
Dēvics apliecina, ka visi iecirkņi
darbu sākuši bez starpgadījumiem un vēlēšanām ir gatavi.
Plašāk par Saeimas vēlēšanu
kārtību lasiet 4.lpp.

Iecirkņa numurs 	Iecirkņa nosaukums	Iecirkņa adrese
189.
JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA
Uzvaras iela 10, Jelgava
190.
IESTĀDE «KULTŪRA»
K.Barona iela 6, Jelgava
191.
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA
Meiju ceļš 9, Jelgava
192.
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA
Aspazijas iela 20, Jelgava
193.
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Skolotāju iela 8, Jelgava
194.
JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA
Filozofu iela 50, Jelgava
195.
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Mātera iela 44, Jelgava
196.
LLU SPORTA ZĀLE
Tērvetes iela 91D, Jelgava
197.
SIA «ALVIMA»
Lietuvas šoseja 2, Jelgava
198.
MIEZĪTES BIBLIOTĒKA
Dobeles šoseja 100, Jelgava
199.
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA
Akmeņu iela 1, Jelgava
200.
JELGAVAS 1. INTERNĀTPAMATSKOLA
Institūta iela 4, Jelgava
201.
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
Akadēmijas iela 25, Jelgava
202.
JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA
Brīvības bulvāris 6, Jelgava
203.
JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA
Loka maģistrāle 29, Jelgava
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Jelgava – Eiropas Gada
pašvaldība; pieci jelgavnieki –
Eiropas Gada cilvēki
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā piektdienā Jelgavas kultūras namā notika
konkursa «Eiropas Gada pašvaldība 2014» apbalvošanas
pasākums. Jelgava saņēma divas balvas – galveno balvu
kopvērtējumā lielo pilsētu konkurencē un balvu nominācijā «Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai».
Vēl tika paziņoti Eiropas Gada cilvēki Jelgavā, un šo godu
izpelnījās pieci jelgavnieki. Pasniedzot balvu Jelgavas
pašvaldībai, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs
Andris Jaunsleinis teica: «Es Jelgavu redzu kā eiropeisku
pilsētu. Mums Latvijā ir šādas pilsētas, bet mēs paši to
neredzam.»
«Teritorijas veido cilvēki, un
viņi arī ir mūsu lepnums un mūsu
padarītais darbs. Bet mēs, pašvaldības, runājam, rūpējamies,
darām un domājam par saviem
cilvēkiem,» tā Jelgavas pilsētas
mērs Andris Rāviņš.
Latvijas Pašvaldību savienības
ģenerālsekretāre un žūrijas komisijas pārstāve Mudīte Priede norāda,
ka galveno balvu saņēmēji tika
noteikti matemātiskā ceļā – katrs
žūrijas loceklis lika punktus, un,
tos saskaitot, tika noskaidrots uzvarētājs. «Katrs žūrijas komisijas
pārstāvis vērtēja viņam svarīgas
lietas. Personīgi es augstu vērtēju Jelgavas pašvaldības darbu
sabiedrības integrācijas jomā un
uzskatu, ka Jelgava šajā ziņā ir
labākā pašvaldība Latvijā,» norāda
M.Priede. Viņasprāt, tāpat Jelgava
žūriju pārliecināja par to, ka mūsu

pilsētā ikviens iedzīvotājs, tostarp
cilvēki ar īpašām vajadzībām, var
saņemt daudzpusīgu un kvalitatīvu
izglītību un ikvienam ir iespēja būt
radošam. Augstu vērtējumu mūsu
pilsēta saņēmusi arī no Veselības
ministrijas pārstāvjiem, kas izvērtē
nominācijas «Pašvaldība veselam
iedzīvotājam» pretendentus.
Kopumā pašvaldības tika vērtētas četrās nominācijās: «Pašvaldība
izglītotam, radošam un aktīvam
iedzīvotājam», «Pašvaldība veselam iedzīvotājam», «Pašvaldība
iedzīvotāju iesaistīšanai», «Pašvaldība ES vērtību un iespēju
popularizēšanai». Jelgavas pašvaldība saņēma balvu pilsētu grupā arī
nominācijā «Pašvaldība ES vērtību
un iespēju popularizēšanai», kurā
uzvarētājus noteica Eiropas Parlamenta Informācijas birojs.
Turpinājums 3.lpp.

– iecirkņi pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Rekonstruējamās ielas sāk asfaltēt
 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

plānotā satiksmes termināļa
apkalpošanai nepieciešamās ielu
Paralēli intensīviem
infrastruktūras izbūvi, sākti
būvdarbiem ielās un
asfaltēšanas darbi – asfalts jau ieielu posmos ap Stacijas
klāts Zemgales prospekta posmā
parku un Lietuvas šoseno Palīdzības līdz Stacijas ielai,
jā jau sākusies atsevišdaļēji aptverot arī jaunizbūvēto
ķu posmu asfaltēšana.
apļveida krustojumu pie dzelzAsfalts jau ieklāts daļā
ceļa stacijas. «Īstenotais projekts
Zemgales prospekta,
paredz mainīt satiksmes organiasfaltēšanas darbi turzāciju pie dzelzceļa stacijas – tur
pinās jaunizbūvētajā
stacijas priekšā izbūvēts apļveida
Sporta ielas posmā, sakrustojums, tādējādi vietā, kur
vukārt Lietuvas šosejā
pirms rekonstrukcijas bija luksolīdz nedēļas beigām
fors un gājēju pāreja, ielu šķērsot
būs pabeigti darbi apvairs nebūs iespējams. Savukārt
mēram kilometru garā
jauna gājēju pāreja izbūvēta Zemposmā, iebraucot pilsēgales prospektā, un gājēju plūstā no Elejas puses.
ma, lai cilvēki no stacijas nokļūtu
Stacijas parkā, tiks novirzīta pa
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- Zemgales prospektu,» skaidro
saimniecība» projektu vadītāja E.Kidere, norādot, ka apļveida
Eva Kidere stāsta, ka, īstenojot krustojuma daļa noasfaltēta, lai

tur varētu nodrošināt satiksmes
kustību. Savukārt, reaģējot uz
vairākām iedzīvotāju sūdzībām
par nepietiekamo apgaismojumu
pie stacijas, tur ierīkots papildu
prožektors, kas uzlabo vilciena
pasažieru un autovadītāju, kas
izbrauc no stāvlaukuma pie stacijas, redzamību.
Pašlaik noslēgumam tuvojas
arī Sporta ielas turpinājuma asfaltēšana. «Vispirms tiek asfaltēta
daļa jaunizbūvētā ielas posma – no
Zemgales prospekta virzienā uz
Pasta ielu. Pieslēgumā pie Pasta
ielas vēl turpinās pēdējie inženierkomunikāciju rekonstrukcijas
darbi, līdz ar to šajā ielas daļā asfalta seguma tiks ieklāts nedaudz
vēlāk,» piebilst E.Kidere.
Jāatgādina, ka šie darbi norit
projekta «Satiksmes termināla
apkalpošanai nepieciešamās ielu

infrastruktūras izbūve, Jelgavā»
gaitā un tos veic ceļu būves firma
SIA «Binders». Visās projektā
iekļautajās ielās un ielu posmos
asfalta apakškārtu paredzēts ieklāt vēl šajā gadā un tehnoloģiskās
pauzes laikā tur atjaunot satiksmes kustību. Savukārt pavasarī
tiks ieklāta asfalta virskārta un
veikti labiekārtošanas un satiksmes drošības uzlabošanas darbi.
Jau drīzumā būs noasfaltēts arī
apmēram kilometru garš Lietuvas
šosejas posms pilsētas teritorijā
– no pilsētas administratīvās
robežas līdz pirmajai caurtekai
virzienā uz Jelgavu no Elejas puses. Tādējādi kvalitatīvs segums
līdztekus «Latvijas valsts ceļu» jau
sakārtotajam posmam Jelgavas
novada teritorijā būs arī pirmais
kilometrs, iebraucot pilsētā.
Turpinājums 3.lpp.

Foto: Krišjānis Grantiņš

Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam konkursa rīkotāji pasniedza galveno balvu – apliecinājumu par to, ka Jelgavas
pilsēta ir ieguvusi titulu «Eiropas Gada pašvaldība 2014», savukārt
Eiropas Gada cilvēki mūsu pilsētā – Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas priekšsēdētāja Marija Kudrjavceva (trešā no kreisās),
Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs Gints
Reinsons un Jelgavas 4. vidusskolas bērnu kora vadītāja Arta Jurgenovska, koncertmeistare Daiga Rudzīte un kora vadītājs Ingus
Leilands – no Eiroparlamenta deputātes Ivetas Grigules saņēma
uzaicinājumu doties vizītē uz Strasbūru.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 136 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas saukļu
ir publicēti 25. septembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 91 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Arnis Šenkevics,
Anda Cunska, Zita Lisovska, Rudīte Īviņa, Santa Gaile, Ruta Kroģe,
Andrejs Dreimanis, Baiba Kļaviņa, Ineta Tokareva.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Šonedēļ Latvijā svin Skolotāju dienu, kad katrs no
mums ir aicināts atcerēties savus skolotājus, pateikt viņiem paldies. Dažas dienas pirms svētkiem
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunā skolotājus, kuri kopā
ar kolēģiem mūsu izglītības iestādēs sākuši īstenot
jaunas lietas, kas paplašina skolēnu redzesloku, mācīšanās procesu padara saistošāku un sniedz jaunas
zināšanas. Šādu pedagogu Jelgavā netrūkst, jo katrs
skolotājs, kurš savu darbu dara no sirds, domā, kā
izglītošanos jauniešiem padarīt interesantāku.

viedokļi
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«Nav pareizi, ja citu tautu
vēsturi zina labāk par
savas pilsētas vēsturi»

«Iemācīt matemātisku
domāšanu ir būtiskāk nekā
atcerēties virkni formulu»
Evija Slokenberga, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas matemātikas
skolotāja:
«Matemātika nav no tiem vieglākajiem priekšmetiem, tāpēc kopā ar
kolēģiem nemitīgi meklējam veidus,
kā priekšmetu padarīt saprotamāku un saistošāku skolēniem. Es kā
skolotāja strādāju bērna izaugsmei
un priekam, un, manuprāt, lielāks
ieguvums ir nevis no tā, ka skolēns
no galvas zina kārtējo formulu, bet
ka viņš spēj atrast veidus, kā tikt
galā ar problēmu. Ja uz to skatāmies caur matemātikas prizmu,
tad būtiskāk ir iemācīt matemātisku domāšanu, nevis Pitagora
teorēmu.
Mūsu bērni tehnoloģijas apgūst
ātrāk un vieglāk nekā mēs, tad
kāpēc lai mēs neņemtu talkā jaunās tehnoloģijas, ja tās spēj padarīt
matemātiku kādam mazāk grūtu?
Tieši tāpēc Valsts ģimnāzijā jau
kādu laiku matemātikas mācīšanā
izmantojam tādu viegli lietojamu
interaktīvu datorprogrammu kā
«GeoGebra», kas ir dinamiska
matemātikas programma visiem
izglītības līmeņiem un apvieno
ģeometriju, algebru, zīmēšanu, statistiku, matemātisko analīzi vienā
ērti lietojamā paketē. Šī datorpro
gramma palīdz attīstīt matemātisko
domāšanu, izskaidrot matemātiskas

darbības un formulas jauniešiem
uztveramākā veidā. Un tas noteikti
ir interesantāk nekā skolotājs pie
tāfeles ar krītiņu rokās.
Pagaidām vēl gan nav veikti
pētījumi, vai, matemātikas stundās
izmantojot šādu jaunu rīku, kur tas
ir iespējams, jauniešu zināšanas
matemātikā uzlabojas, taču mana
personīgā pieredze liecina, ka, mācoties matemātiku ar šīs programmas
palīdzību, jauniešu interese par
matemātiku palielinās.
Iespējams, ka vēl kādā Jelgavas
skolā «GeoGebra» jau tiek izmantota, taču mūsu skolas mērķis
ir plašāks – pielietot šo datorpro
grammu ne tikai mācīšanās procesā
savā skolā, bet arī apmācīt kolēģus
Jelgavā, lai arī citās skolās to varētu
ieviest, tā, iespējams, liekot iemīlēt
matemātiku vēl kādam jaunietim.
Skolotāja darbs ir mans hobijs
un mana profesija – vienīgais, ko
es savā dzīvē esmu vēlējusies darīt.
Tieši tāpēc šādā priekšsvētku brīdī,
kad tuvojas Skolotāju diena, varu
droši teikt, ka man daudz lielāki
svētki ir mirklis, kad mani audzēkņi parāda labu rezultātu mācībās.
Un nav nozīmes, vai kādam tā ir
uzvara olimpiādē vai citam, kuram
matemātika padodas grūti, beidzot
nopelnīts labs sešnieks – mans gandarījums būs vienlīdz liels.»

Signe Lūsiņa, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas skolotāja:
«Droši vien, ka mūsu skolas
jaunajam priekšmetam «Skolas
un pilsētas vēsture» ir zināma
saistība ar to, ka esmu kļuvusi
par pilsētas gidi. Tā arī skolā
radās ideja – ja reiz mums ir savs
gids, kurš izzina pilsētas vēsturi,
varbūt ir vērts skolēniem piedāvāt fakultatīvu priekšmetu,
kas papildinātu viņu zināšanas
Jelgavas vēsturē?! Nevar iemīlēt
to, ko tu nepazīsti. Un mēs skolā
atskārtām, ka skolēnu zināšanas par mūsu pilsētu ir gaužām
skopas. No vienas puses, var
šķist – kas gan Jelgavā var būt
tāds, ko es vēl nezinu: katru
dienu pa šīm ielām staigāju,
katru dienu šīs mājas redzu!
Bet vai, ejot uz Valsts ģimnāziju
katru rītu, skolēni zina, kāpēc šī
iela, pa kuru viņi ik dienu mēro
ceļu, nosaukta Mātera vārdā,
kas ir Juris Māters? Nezina! Šis
priekšmets mūsu skolā šobrīd
ir 7. klašu skolēniem. 7. klasē
jaunieši uz mūsu skolu sanāk
no dažādām pilsētas un citām
skolām. Jau uz pirmo jautājumu «Vai jūs esat bijuši Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā vai Ā.Alunāna

muzejā?» man par pārsteigumu
apstiprinošu atbilžu bija visai
maz. Vairāki pabijuši Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī,
taču, kā izrādījās, tam tikai
cauri izskrējuši. Tieši tāpēc
mūsu stundas nenotiek klasē
– mēs ejam ielās, apmeklējam
vēsturiskas vietas un objektus
mūsu pilsētā, mācāmies ieraudzīt un izzināt to, kam gadiem
esam gājuši garām.
Šobrīd tas vēl ir tikai sākums,
tāpēc pagaidām secinājumus
izdarīt ir grūti. Bet, jāatzīst,
man nezināmu iemeslu dēļ
skolēniem vēsture skolā parasti
nav tas mīļākais priekšmets.
Es vēlos lauzt šo stereotipu
un parādīt, ka vēsture var būt
dzīva un interesanta. Ļoti ceru,
ka jau semestra beigās skolēni
būs mainījuši savu viedokli par
vēsturi kā par neinteresantu un
grūtu priekšmetu.
Pilsētas vēstures izzināšana
kopā ar skolēniem man pašai ir
jauns izaicinājums, lai gan kā
latviešu valodas un literatūras
skolotājai zināma saistība ar
vēsturi ir bijusi vienmēr. Tu nevari mācīt Raini, ja nezini, kurā
laikā Rainis ir dzīvojis. Taču tā
īsti mani vēsturei pievērsa mans

krusttēvs Raimonds Treijs,
izcils vēstures skolotājs, kurš
apbalvots pat ar Triju Zvaigžņu
ordeni. Atceros, kad mācījos
12. klasē un tuvojās eksāmenu
laiks, bija deviņdesmito gadu
sākums – mūsu vēsture bija mainījusies kājām gaisā. Sapratu,
ka manas zināšanas ir tik vājas,
ka eksāmenu nolikt būs neiespējami. Lūdzu palīdzību savam
krusttēvam, kurš pilnīgi mainīja
manu priekšstatu – viņš stāstīja
tik interesanti un saistoši, ka
uzreiz iemīlēju vēsturi. Nezinu,
kāpēc tomēr tālāk aizgāju mācīties uz filologiem, bet vienmēr tā
vēsture kaut kur iekšā ir sēdējusi… Tagad droši vien bija īstais
brīdis, lai tā atkal ienāktu manā
dzīvē. Es nesaku, ka zinu pilnīgi
visu par Jelgavas vēsturi – arī
es vēl tikai mācos, aizpildu tos
robus, kas ir manās zināšanās,
un nepārtraukti pilnveidojos, jo
vēlos, lai mūsu pilsētu iemīlētu
ne tikai es, bet arī tie, kuriem es
par to stāstu.
Un, ja tā pavisam godīgi, es
vairāk nekā Skolotāju dienu
gaidu mūsu ekskursijas pilsētā,
kas notiks Jelgavai zīmīgajā
datumā – 21. novembrī, kā arī
11. un 18. novembrī.»

«Ceturtdienās no policistes kļūstu par skolotāju»
Tatjana Flandere, Jelgavas
6. vidusskolas skolotāja, Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa vadītāja:
«Es noteikti jūtos kā skolotāja,
lai gan mans pamatdarbs ir Valsts
policijā. Nu jau vairāk nekā gadu
reizi nedēļā dodos uz Jelgavas
6. vidusskolu, kur vidusskolas
klasēm, kas izvēlējušās apgūt
vispārējo izglītību ar profesionālu
ievirzi policijas darbā, pasniedzu
izmeklēšanas pamatus.
Patiesībā jaunībā tas bija mans
sapnis – kļūt par skolotāju. Ieguvu arī pedagoģisko izglītību,
dažus gadus strādāju bērnudārzā
par audzinātāju, bet tad dzīve
iegrozījās tā, ka nonācu policijā,
kur arī sākotnēji mans darbs bija
cieši saistīts ar bērniem – strādāju Nepilngadīgo lietu inspekcijā. Manuprāt, kā viena, tā otra
darba būtība ir visai līdzīga – ir
jāmīl strādāt ar bērniem. Lai gan,
neapšaubāmi, darbs klasē krasi
atšķiras no darba Nepilngadīgo
lietu inspekcijā.
Kad piekritu strādāt par sko-

lotāju, biju ļoti satraukta, jo
apzinājos, ka šāda izglītības
programma, kāda tika ieviesta
6. vidusskolā, nav nekur Latvijā.
Man vidusskolēniem jāpasniedz
ļoti teorētisks un nopietns priekšmets – izmeklēšanas pamati, kas
būtībā sevī iekļauj trīs priekšmetus: krimināltiesības, kriminālprocesu un kriminālistiku,
kas jau daudz plašāk tiek mācīti
augstskolā. Bija bažas, vai spēšu
tik sausas teorētiskas zināšanas
saistoši pasniegt jauniešiem. Šobrīd jau varu teikt, ka tas izdodas
un man noteikti palīdz ilggadējā
pieredze policijas darbā, jo likuma pantus spēju saistoši parādīt
ar praktiskiem piemēriem no
savas darba pieredzes policijā.
Izlasot likumu, vienu vai otru
lietu ir ārkārtīgi grūti izprast,
kur nu vēl jauniešu vecumā, bet,
izskaidrojot to ar piemēriem no
reālās dzīves, aina kļūst daudz
saprotamāka.
Pirmajā stundā šajā mācību gadā
bija ļoti patīkami runāt nu jau ar
11. klases audzēkņiem par zināšanām, ko apguvām 10. klasē: kaut

arī pa vidu bija garā vasara, viņu
zināšanās praktiski nebija robu
par iepriekš apgūto vielu. Tātad
priekšmets viņiem ir saistošs.
Neapšaubāmi, līdz ar izaicinājumu pieņemt skolotājas darbu,
slodze ir būtiski augusi, jo mans
pamatdarbs joprojām paliek
policija. Nereti gatavošanās stundām notiek vēlos vakaros, bet,
neraugoties uz to, es no skolotājas darba gūstu ārkārtīgi lielu
gandarījumu un viennozīmīgi
varu teikt, ka daru no sirds to,
kas man ir uzticēts.
Arī tad, ja visi šie jaunieši, kas
šobrīd 10. un 11. klasē ir uzsākuši
mācības policijas ievirzes klasē,
nākotnē nekļūs par policistiem,
viņiem noteikti būs iedota zināma dzīves gudrība un papildu
zināšanas – kādi likumi valda
mūsu valstī, kur un kā tos var
atrast. Šādas zināšanas noder
katram iedzīvotājam. Taču daļa
bērnu, izvēloties mācības šajā
klasē, ļoti mērķtiecīgi virzās uz
tālāku izglītošanos šajā jomā.
Skolotāja darbam ir jābūt
sirdsdarbam, un es sevī noteikti

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalīsieties
Saeimas vēlēšanās?
Jānis, autobusa šoferis:
– Nav jau par
ko balsot! It
kā startē vairāk nekā 1000
deputātu kandidātu, ir vairāki saraksti, taču neredzu nevienu progresīvu cilvēku, kas
varētu strādāt tautas labā. Iepriekš
vienmēr esmu gājis uz vēlēšanām,
bet šobrīd sliecos domāt, ka tajās
nepiedalīšos. Neticu, ka kāds no
šiem cilvēkiem, kurš grib iekļūt Saeimā, strādās cilvēku labā. Šobrīd
visur priekšplānā ir izvirzītas savtīgas
intereses.
Māra, pensionāre:
– Protams, ka
piedalīšos! Vai
tad citādi maz
var būt?! Ja
mēs nebalsosim, kas tad vispār Latvijā notiks?
Es jau zinu, par ko sestdien balsošu.
Nepatīkami, ka tagad deputātu
kandidāti sacenšas ar nomelnošanu,
taču es savu izvēli izdarīju, vērtējot
iepriekšējos darbus, un man šķiet,
ka tas ir viens no galvenajiem kritērijiem, jo partiju programmas gandrīz
visiem ir vienādas.
Kaspars, strādā celtniecībā:
– Ja vēlēšanu
dienā nebūs
jāstrādā un
būs brīvs laiks,
aiziešu. Taču
mans viedoklis ir tāds, ka tur jau
viss bez mums – tautas – ir izlemts.
Mana balss maz ko var mainīt. Es
saprotu, ka piedalīšanās vēlēšanās
ir katra pilsoņa pienākums, taču īsti
neredzu tam jēgu. Nezinu arī, par
ko balsot. Skatos debates, ziņas,
taču deputātu kandidāti tur brīžiem
tādus solījumus bārsta, ka bail.
Anna Diāna,
mācās:
– Cik esmu
dzirdējusi, liela
daļa iedzīvotāju šajās vēlēšanās neplāno
piedalīties, taču es gan balsošu.
Mani klasesbiedri vēl ir par jaunu,
tāpēc nevar piedalīties vēlēšanās,
taču es ar draudzeni iešu. Uzskatu:
ja tev ir dota iespēja balsot, tad izvēle
ir jāizdara. Vismaz kaut ko būšu darījusi, lai pēc tam varētu spriest par
valstī notiekošo. Par ko balsošu, vēl
domāju – kandidāti ir vairāki.
Sintija, strādā:
– Nekādā gadījumā! Deputāti
tikai sola, bet
solījumi darbos
neatspoguļojas. Manuprāt,
tiem Rīgā strādājošiem kungiem
mēs, iedzīvotāji, nemaz neinteresējam. Viņi visu ir izlēmuši, lai tikai
pašiem būtu labāk. Pretēja attieksme
man ir pret pašvaldību vēlēšanām
– tajās vienmēr piedalos un jūtu, ka
solītais pilsētā arī tiek realizēts.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171

jūtu aicinājumu būt skolotājai.
Brīdī, kad ieeju klasē, es vairs neesmu policiste – esmu šo jauniešu
skolotāja, tā viņi mani uztver, tā
arī es jūtos. Ja reiz man ir tāda
izdevība, gribu sveikt visus skolotājus Skolotāju dienā, novēlēt
veselību, aktīvus un zinātkārus
skolēnus un darbu, kas sniedz
gandarījumu. Skolotāja darbs
nav viegls, bet, ja darbu mīl un
strādā ar dvēseli, tad tas noteikti
sniedz gandarījumu. Starp citu,
es pati savulaik esmu beigusi 6.

vidusskolu, tāpēc sveicu arī savus
bijušos skolotājus no šīs skolas.
Skolotāju diena man nav sveša
– ir skolēni, kas jau mani apsveic
kā skolotāju, un tas ir ārkārtīgi
patīkami. Man ir bērns, kas vēl
mācās skolā, kā arī vecākā meita, kura nu jau strādā par angļu
valodas skolotāju.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Krišjānis Grantiņš
un no personīgā arhīva
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Jelgava – Eiropas Gada
pašvaldība; pieci jelgavnieki –
Eiropas Gada cilvēki
No 1.lpp.

Kā skaidro M.Priede, šajā nominācijā tika vērtēts tas, kā pašvaldība
izmanto ES sniegtās iespējas, kā
informē iedzīvotājus par šīm iespējām, kā rīko pasākumus, kuros
tiek popularizētas šīs iespējas. «ES
pamatvērtības ir cieņa, līdztiesība
un iespējas,» tā M.Priede. Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā
vadītāja Inna Šteinbuka pasniedza
dāvanā datoru un novēlēja Jelgavai
pārliecināt Eiropas Komisiju, kur
īsti atrodas Eiropas centrs. Eiropas
Parlamenta deputāte Iveta Grigule
uzsvēra, ka zina, kāda Jelgava bijusi
pirms gadiem 20, un redz, kāda
tā ir šodien. «To var izdarīt tikai
tad, ja pilsētu vada īsts saimnieks
ilgtermiņā,» tā viņa. Vēl Jelgavas pilsētas pašvaldība saņēma Pateicības
rakstu no Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības un sveicienus
no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
izpilddirektora Māra Kučinska.
Apbalvošanas ceremonijas laikā
tika sveikti arī Eiropas Gada cilvēki
pašvaldībās. Jelgavā šis gods tika
Latvijas Poļu savienības Jelgavas

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Rekonstruējamās
ielas sāk asfaltēt

nodaļas priekšsēdētājai Marijai
Kudrjavcevai, Pašvaldības operatīvās informācijas centra jeb POIC
vadītājam Gintam Reinsonam un
Jelgavas 4. vidusskolas bērnu kora,
kas 8. Pasaules koru olimpiādē kļuva par čempioniem, vadītājiem Artai
Jurgenovskai, Ingum Leilandam un
koncertmeistarei Daigai Rudzītei.
Kā norāda Latvijas Pašvaldību
savienība, šī titula ieguvēji daudz
darba, pūļu, nesavtības un sirsnības ieguldījuši gan kultūras, gan
veselīga dzīvesveida, gan izglītības
un iedzīvotāju iekļaušanas jomā, tā
paaugstinot dzīves kvalitātes latiņu
savā novadā vai pilsētā. Jāpiebilst,
ka visu pašvaldību Eiropas Gada
cilvēki balvā saņēma braucienu uz
Strasbūru.
Pašvaldības tika vērtētas trīs grupās: pilsētas, lielie novadi (iedzīvotāSāk asfaltēt arī jaunizveidoto apli pie dzelzceļa stacijas.
Foto: Krišjānis Grantiņš
ju skaits virs 7000) un mazie novadi
(iedzīvotāju skaits līdz 7000).
No 1.lpp.
camo ceļu,» informē B.Bērziņa. pilsētas teritorijā jeb no Platones
Jāpiebilst, ka konkurss «Eiropas
«Pilsētsaimniecības» projektu Viņa norāda, ka Lietuvas šosejas ielas līdz pilsētas administratīvajai
Gada pašvaldība» Latvijā notiek
vadītāja Betija Bērziņa skaidro, ka asfaltēšana turpināsies pakāpenis- robežai. Darbu gaitā tiks rekonstrešo gadu. Iepriekšējos divus gadus
būvdarbi Lietuvas šosejas posmā ki, pa posmiem virzienā uz pilsētas truētas arī trīs autobusu pieturas,
Jelgava tika atzīta par labāko pašpilsētas administratīvajā teritorijā centru. Lietuvas šosejā jau veikta izbūvējot tām paplašinājumu un
valdību iedzīvotāju iesaistīšanā.
sākti ar caurteku rekonstrukciju. asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana platformas, kā arī divos posmos
«Pašlaik jau rekonstruēta pirmā un tur tiks ieklāta vienlaidus as- izbūvētas gājēju ietves. Darbus veic
caurteka virzienā no pilsētas un faltbetona seguma virskārta, kā arī SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
brauktuve virs tās tiek gatavota uzpildītas brauktuves nomales.
«Igate»».
asfaltēšanai. Savukārt šobrīd norit
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
Autovadītāji un gājēji būvdarbu
otrās caurtekas rekonstrukcija, ka līdz gada beigām jāpabeidz visi zonā aicināti sekot līdzi izvietokuras laikā transporta plūsma no- būvdarbi aptuveni 2900 metrus tajiem satiksmes organizācijas
virzīta pa speciāli izbūvēto apbrau- garajā Lietuvas šosejas posmā tehniskajiem līdzekļiem.
projektu par daudzdzīvokļu namu
pagalmu labiekārtošanu rīko no
2013. gada. Šogad konkursam kopā
tika iesniegti 38 pieteikumi par
46 māju pagalmu labiekārtošanu.
Darba grupa, apsekojot pagalmus,
izdarīja izvēli, par prioritāti izvirzot
kritēriju – bērnu drošība rotaļu  Ligita Vaita
laukumā.
«Tuvākajā laikā tiksimies ar māju
Kaut arī darba pienāvecākajiem vai kontaktpersonām,
kumus LLU rektore Irikuras pieteica pagalmus, lai kopā
na Pilvere pilda jau
saliktu vēlmes un varētu uzsākt
kopš 1. jūlija, svinīgā
sagatavošanās darbus pagalmu pārKonventa sēdē 26. sepvērtībām, kuras notiks novembrī, īsi
tembrī rektori inaugupirms Latvijas dzimšanas dienas,»
rēja. Saņemot rektora
stāsta D.Zviņģele, piebilstot, ka ļoti
ķēdi, I.Pilvere uzsvēra
cer uz pašu iedzīvotāju iniciatīvu
pārmaiņu nozīmīgumu
iesaistīties darbos.
universitātē. «StrādāRektora ķēdi Irinai Pilverei pasniedz LLU Senāta priekšsēdis
«Igate» šo sociālās atbildības prosim tā, lai par mūsu
Imants Liepa un LLU Konventa priekšsēdis Voldemārs Bariss.
jektu sāka 2013. gadā, lai piedalītos
mājām liecina nevis
Foto: Ruslans Antropovs/LLU
Jelgavas pilsētas pagalmu sakārtostāvu skaits, bet gan
šanā. Šajā uzņēmuma iniciatīvā nejami jēdzieni, taču redzam, ka
Tāpat pasākumā piedalījās
tās gars,» tā I.Pilvere.
tiek izmantota nodokļu maksātāju
sadarbība var būt vēl ciešāka, zemkopības ministrs Jānis Dūknauda. Līdz šim kopējās izmaksas,
«Cenšos raudzīties uz priekšu, sevišķi jau, gatavojot nākamos lavs, ekonomikas ministrs Vjakuras «Igate» novirzījusi šim projek- mazāk atpakaļ. Redzu virzienus, LLU studentus. Mēs aicinām česlavs Dombrovskis, Latvijas
tam, ir vairāk nekā 3000 eiro.
kur mums jāpilnveidojas – īpaši LLU mācībspēkus iesaistīties Zinātņu akadēmijas pārstāvji,
augstu potenciālu saskatu bioeko- skolēnu izglītošanā, sevišķi da- Latvijas un ārvalstu augstskolu
nomikas nozarē, un arī turpmāk baszinātnes jomās, un veidot ko- pārstāvji, pašvaldību pārstāvji
būs nepieciešami augsti speciali- pīgas izglītības programmas, lai un citi. Pēc svinīgās Konventa
zēti un zinoši cilvēki šajā jomā,» kopā gatavotu tautsaimniecībai sēdes rektori LLU pagalmā
tā I.Pilvere, uzsverot, ka univer- tik nepieciešamos speciālistus,» sveica LLU zirgkopības mācību
centra «Mušķi» zirgu priekšsitātes lepnums ir tās absolventi tā A.Rāviņš.
Sveikt rektori bija ieradusies nesums.
un LLU var lepoties ar saviem
Jāatgādina, ka šī gada maijā
absolventiem teju visās tautsaim- Ministru prezidente Laimdota
niecības nozarēs un arī lielākajos Straujuma. «Es Irinu Pilveri LLU Konvents vēlēja jaunu rekpazīstu jau ļoti sen un zinu, ka toru, jo iepriekšējam LLU rekLatvijas uzņēmumos.
Sveicot jauno rektori, Jelgavas uzņēmības un mērķtiecības viņai toram Jurim Skujānam beidzās
domes priekšsēdētājs Andris netrūkst. Tāpēc novēlu veiksmi pilnvaru termiņš. No četriem
Rāviņš pilsētas vārdā aicināja īstenot tās idejas, kuras rektore rektora amata kandidātiem Konveidot vēl ciešāku sadarbību jau ir prezentējusi valstiska līme- vents ievēlēja bijušo LLU Ekonoar pilsētas skolām. «Protams, ņa sanāksmēs,» veiksmi amatā mikas un sabiedrības attīstības
fakultātes dekāni I.Pilveri.
Jelgava, LLU un pils ir nesarau- vēl L.Straujuma.

«Igate» labiekārtos pagalmus
Loka maģistrālē, Kronvalda
ielā un Dobeles šosejā
 Ilze Knusle-Jankevica

Izvērtējot visus saņemtos
pieteikumus, ceļu būves
uzņēmums «Igate» nolēmis, ka šogad labiekārtos trīs pagalmus. «Saprotot, ka remontdarbi
nepieciešami daudzos
Jelgavas dzīvojamo māju
pagalmos, pieņēmām lēmumu, ka kopā ar māju
iedzīvotājiem vienu laukumu labiekārtosim pilnībā, bet divos pagalmos
veiksim nelielus uzlabošanas darbus,» norāda
uzņēmuma personāla
un biroja vadītāja Dace
Zviņģele.
Pilnībā tiks labiekārtots pagalms
Loka maģistrālē starp 7., 11., 13. un
15. māju, savukārt uzlaboti tiks pagalmi Kronvalda ielā 5 un Dobeles
šosejā 96 un 98.
Jāatgādina, ka uzņēmums sociālo

Inaugurē jauno LLU rektori
Irinu Pilveri

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija» pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un
atrašanās vieta:
- transportlīdzekļa «Renault Trafic» (izlaiduma gads – 2011.) rezerves
daļas, šasijas numurs VF1FLAMA6BV415695, nosacītā cena – 1370,00
EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi),
- transportlīdzeklis «VW Vento», izlaiduma gads – 1994., nosacītā cena
– 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro un 00 centi);
Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar atkārtotās izsoles noteikumiem
var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Jelgavā,
Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz
14, pusdienu pārtraukums – no plkst.12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā
«Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Jelgavā, Mazajā ceļā 3, iepriekš
sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu, tālrunis 29641393.

4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija
notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Jelgavā, Mazajā ceļā 3, 34.
kabinetā, līdz 2014. gada 17. oktobra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība:
10% (par transportlīdzekļa «Renault Trafic» rezerves daļām – 137,00 EUR
(viens simts trīsdesmit septiņi euro un 00 centi), par transportlīdzekli
«VW Vento» – 24,00 EUR (divdesmit četri euro un 00 centi)) apmērā no
izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu
Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija», AS «SEB banka», kods UNLALV2X, ar norādi
«Izsolāmās mantas (norādīt attiecīgi «Renault Trafic» rezerves daļas vai
«VW Vento») nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 17. oktobrī plkst.10 Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā Jelgavā, Mazajā ceļā 3, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc
līguma parakstīšanas.
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Īsi
 No 1. oktobra Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC) un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis strādā
pēc ziemas sezonas darba laika. JRTC
joprojām pakalpojumus sniegs septiņas
dienas nedēļā, bet tiks saīsināts darba
laiks. Ziemas sezonā, no 1. oktobra līdz
30. aprīlim, JRTC, kas atrodas torņa 1.
stāvā, no pirmdienas līdz ceturtdienai
strādās no pulksten 10 līdz 21, piektdienās un sestdienās no pulksten 10 līdz 22,
bet svētdienās no pulksten 11 līdz 18.
Vēstures ekspozīcijas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī ir iespējams apmeklēt no
otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10
līdz 18, sestdienās no pulksten 10 līdz 17,
svētdienās no pulksten 11 līdz 17, skatu
laukums būs atvērts no pirmdienas līdz
ceturtdienai no pulksten 10 līdz 21, piektdien, sestdien no 10 līdz 22, svētdien no
11 līdz 18.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde un
Māmiņu klubs 11. oktobrī pulksten
10 aicina jaunos vecākus uz divām
bezmaksas lekcijām, kuras vadīs viena
no Latvijā vadošajām fizioterapeitēm
darbā ar bērniem Klaudija Hēla.
Programmā: pulksten 10 – bērna vadīta
ēdināšana, pulksten 12 – rotaļāšanās
attīstība no dzimšanas līdz trim gadiem
pēc Emmijas Pikleres pedagoģijas. Tikšanās notiks Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9. Vietu skaits ierobežots,
tāpēc interesentiem iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63048913. Bērnus gan organizatori lūdz atstāt mājās, lai produktīvāk
varētu uzņemt jauno informāciju.
 Atzīmējot Pasaules Redzes dienu,
optikas saloni «Metropole» aicina
jelgavniekus parūpēties par savu redzi
un izmantot iespēju veikt bezmaksas
pārbaudi. Optikas salonu «Metropole»
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Kristīne Gruznova informē, ka pārbaudīt
redzi Jelgavā bez maksas būs iespējams
7. oktobrī optikas salonā «Metropole»
Driksas ielā 4 (t/c «Pilsētas pasāža»),
iepriekš piesakoties pa tālruni 29321512,
un 8. oktobrī optikas salonā «Metropole»
Rīgas ielā 48 (t/c «RAF centrs»), iepriekš
piesakoties pa tālruni 25640811. Vietu
skaits ir ierobežots. Par iespēju pārbaudīt
redzi bērniem salons lūdz interesēties
piezvanot.
 SIA «Fortum Jelgava» informē, ka
saistībā ar karstā ūdens sagatavošanas sistēmas remontu oktobrī vairākās
ēkās nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens
nebūs: 2. oktobrī no pulksten 8 līdz 17
Rīgas ielā 55; 6. oktobrī no pulksten 8
līdz 17 Mātera ielā 61; 8. oktobrī no
pulksten 8 līdz 17 Puķu ielā 2; 10. oktobrī
no pulksten 8 līdz 17 Blaumaņa ielā 10;
14. oktobrī no pulksten 8 līdz 17 Meiju
ceļā 50; 16. oktobrī no pulksten 8 līdz 17
Loka maģistrālē 21. SIA «Fortum Jelgava»
atvainojas par sagādātajām neērtībām.
 Veselības ministrijas un Slimību
profilakses un kontroles centra (SPKC)
kampaņas «Nenovērsies!» laikā Jelgavā piedāvā apmeklēt bezmaksas
konsultācijas pie privāti praktizējoša
psihiatra. Jelgavā no 6. līdz 10. oktobrim
bezmaksas konsultācijas sniegs psihiatrs
Aleksandrs Veržbickis doktorātā Uzvaras
ielā 5. Interesenti lūgti sazināties ar ārstu
individuāli pa tālruni 29170297, lai
vienotos par vizītes laiku. Vietu skaits ir
ierobežots. Šāda iespēja tiek piedāvāta,
lai mazinātu sabiedrībā pastāvošos
aizspriedumus par psihisku saslimšanu
un veicinātu vēršanos pēc specializētas
palīdzības. SPKC aicina iedzīvotājus
izmantot šo bezmaksas iespēju konsultēties ar kompetentiem speciālistiem,
nebaidīties ieskatīties problēmām acīs
un meklēt tām risinājumu.

Ritma Gaidamoviča

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.
/K.Apškrūma/

Sveicam visus Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas skolotājus
Pasaules Skolotāju dienā!
Vēlam veselību un izturību,
optimismu un dzīvesprieku!
Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas kolektīvs
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tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris

Saeimas vēlēšanas – jau sestdien!
Jau sestdien, 4. oktobrī, norisināsies Saeimas vēlēšanas, kad no 1156
kandidātiem būs jāievēl tie 100 deputāti, kas iedzīvotāju intereses
turpmākos četrus gadus pārstāvēs parlamentā. 12. Saeimas vēlēšanās, kurās startē trīspadsmit politiskie spēki, nobalsot varēs jebkurā
vēlēšanu iecirknī Latvijā, taču jāņem vērā, ka katrā no kopumā
pieciem vēlēšanu apgabaliem – Zemgale, Latgale, Vidzeme, Latgale
un Rīga – deputātu kandidātu saraksti atšķiras. Vēlēšanu iecirkņos
Jelgavā būs iespējams nobalsot par politisko partiju Zemgales vēlēšanu apgabala kandidātiem. Kopš pirmdienas dažas stundas dienā ir
atvērti visi vēlēšanu iecirkņi, tostarp 15 mūsu pilsētā, interesentiem
ļaujot iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem
un priekšvēlēšanu programmām, kā arī pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā, savukārt kopš vakardienas tiem balsotājiem, kuri
nevarēs nobalsot vēlēšanu dienā, 4. oktobrī, tiek piedāvāta iespēja
190. vēlēšanu iecirknī, kas iekārtots Jelgavas kultūras namā, nodot
savu balsi glabāšanā. «Jelgavas Vēstnesis» īsi pirms vēlēšanām apkopo svarīgāko, kas jāņem vērā, dodoties balsot.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem
uz 2014. gada 4. jūniju Jelgavā ir 62 445
iedzīvotāji, no kuriem 39 921 ir balsstiesīgais. Tiesa, vēlēšanās var balsot pēc izvēles jebkurā tuvākajā vēlēšanu iecirknī,
un kopumā šāda iespēja nodrošināta 953
vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 99 vēlēšanu
iecirkņos ārvalstīs.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics apliecina, ka vēlēšanām gatavi visi piecpadsmit vēlēšanu
iecirkņi mūsu pilsētā un pirmdienas
vakarā tie veiksmīgi sākuši darbu.
«Pagājušās nedēļas beigās pašvaldību
vēlēšanu komisijas, tostarp Jelgavas
Vēlēšanu komisija, saņēma 12. Saeimas
vēlēšanu materiālus, un pirmdien – vēl
pirms iecirkņu atvēršanas – tie nogādāti
vēlēšanu iecirkņos mūsu pilsētā. Kopu-

mā Jelgavai piešķirti 38 000 vēlēšanu
zīmju komplekti un tikpat aplokšņu,»
informē J.Dēvics. Tāpat Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) Jelgavai piešķīrusi
4000 reģistrācijas apliecības, kuras tiks
izsniegtas tiem vēlētājiem, kuri pirms
oficiālās vēlēšanu dienas savu balsi nodos
glabāšanā 190. vēlēšanu iecirknī. «Kaut
arī pirms šīm Saeimas vēlēšanām ieviesti
vairāki jauninājumi, piemēram, vēlētāja
apliecības izsniegšana personām, kuru
rīcībā ir tikai personas identifikācijas
karte, vai iespēja nodot balsi glabāšanā,
domāju, ka nekādām problēmām nedz
pirms vēlēšanām, nedz arī vēlēšanu
dienā nevajadzētu būt, jo, gatavojoties
Saeimas vēlēšanām, CVK organizēja
virkni apmācību iecirkņu komisijām,
tostarp atsevišķas apmācības, izspēlējot

Balsošanas kārtība:
P ierodoties vēlēšanu iecirknī, katrs vēlētājs

Uzziņu tālrunis – 67049999

Līdz 5. oktobrim vēlētāju informēšanai par 12. Saeimas vēlēšanu kārtību darbosies Centrālās
vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999. Tas strādā no pulksten 8 līdz 20, bet 3. oktobrī
un vēlēšanu dienā, 4. oktobrī, tālruņa darba laiks būs no pulksten 7 līdz 24.

dažādas iespējamās situācijas, notika
to iecirkņu komisijas locekļiem, kuros
pirms vēlēšanām tiek pieņemtas balsis
glabāšanā,» tā Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Kā ierasts, Saeimas vēlēšanās balsošanas iespēja tiks nodrošināta gan pacientiem, kuri vēlēšanu dienā atradīsies slimnīcā (to nodrošinās 202. vēlēšanu iecirkņa
Jelgavas pilsētas slimnīcā komisija), gan
slimnīcas «Ģintermuiža» pacientiem

(to nodrošinās 194. vēlēšanu iecirkņa
Jelgavas 2. internātpamatskolā komisija), gan Jelgavas cietumā ieslodzītajiem
(to nodrošinās 201. iecirkņa Jelgavas
Amatu vidusskolā komisija), gan sociālās aprūpes centra «Jelgava» klientiem
(to nodrošinās 200. iecirkņa Jelgavas 1.
internātpamatskolā komisija).
Jāpiebilst, ka 4. oktobrī vēlēšanu iecirkņi balsotājiem durvis slēgs pulksten
20 un pēc tam sāksies balsu skaitīšana,

saņem vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu
aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa
komisijas zīmogu;
P vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par
visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu
sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes
saņemšanu;
P atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs
vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc
savas izvēles var:
• pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi «+», ja īpaši atbalsta
kandidāta ievēlēšanu,
• svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu,
• atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm);
P Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu
vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam,
par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē;
P kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli un vienu
vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē
iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē;
P izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas
izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt
līdzi vai atstāt aizklātā nodalījumā, vai paņemt
no nodalījuma jebkuru vēlēšanu zīmi.

kas, kā ierasts, notiks ar skeneri, tādējādi
balsu skaitīšanas procesu padarot operatīvāku un ļaujot izvairīties no cilvēciskām
kļūdām. Nākamajā dienā pēc vēlēšanām,
5. oktobrī, CVK mājas lapā jau būs
publicēti visi provizoriskie 12. Saeimas
vēlēšanu rezultāti, savukārt 4. novembrī
12. Saeima sanāks uz pirmo sēdi.

Lai nobalsotu
Ja nav pases, jāizņem vēlētāja apliecība Policija
gada 11. septembrim būs
atrašanās vietā, Vēl
tikai šodien un rīt, 2. un 3.
strādās
pieteikušies saņemt vai
oktobrī, vēlētāji, kuru vienīgais
būs saņēmuši tikai persoapliecinošais dokuvēlēšanu iecirknī personu
nas apliecību.
pastiprinātā
ments ir personas apliecība
Vēlētājiem, kuri būs sajeb eID karte, tajā Pilsonības
jānogādā
ņēmuši vēlētāja apliecību,
un migrācijas lietu pārvaldes
režīmā
bet vēlāk pieteiksies sa(PMLP) teritoriālajā nodaļā, kur
iesniegums
ņemt arī Latvijas pilsoņa
tika izsniegta personas apliecīDienu pirms 12. Saeimas
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 4. oktobrī nevarēs
ierasties balsošanas telpās,
šo vēlētāju aprūpētāji un
slimojošu personu aprūpētāji drīkst pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Balsošana mājās jāpiesaka vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā
vēlēšanu iecirknī.

Iesnieguma veidlapa par balsošanu
atrašanās vietā pieejama Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapā www.
cvk.lv, sadaļā «12. Saeimas vēlēšanas»,
«Balsošana atrašanās vietā». To, izdrukātu un aizpildītu, tuvākajā vēlēšanu
iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja
uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai
kaimiņš. Taču vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt
arī iecirknī – šajā gadījumā iesniegumā
papildus jānorāda arī vēlētāja uzticības
personas vārds un uzvārds.
Iesniegumā par balsošanu atrašanās
vietā jānorāda: vārds, uzvārds; personas kods; iemesls, kādēļ nepieciešama
balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.
Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju
kodu, ja tāds ir, un tālruņa numuru, pa
kuru Vēlēšanu komisija var sazināties
ar vēlētāju problēmsituācijās.
Iesniegumu iecirknī var nogādāt
pirms vēlēšanām tā darba laikā, taču
to var izdarīt arī vēlēšanu dienā, 4.
oktobrī. Tiesa, šajā gadījumā jāņem
vērā, ka obligāti izpildāmi ir tikai tie
iesniegumi, ko Vēlēšanu komisija būs
saņēmusi līdz 4. oktobra pulksten 12.
Savukārt iesniegumi, kas saņemti
vēlēšanu dienā pēc pulksten 12, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas
pārstāvjiem ir iespējams ierasties pie
vēlētāja līdz pulksten 20, kad noslēgsies 12. Saeimas vēlēšanas un iecirkņi
balsotājiem tiks slēgti.

ba, var saņemt vēlētāja apliecību, kas dos tiesības piedalīties
Saeimas vēlēšanās. Vēlētājiem,
kuriem ir derīga Latvijas pilsoņa
pase, vēlētāja apliecība nav
nepieciešama.

Saeimas vēlēšanās netiek lietots vēlētāju
reģistrs un drīkst balsot pēc izvēles jebkurā
tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Lai nodrošinātu
principu «viens vēlētājs – viena balss», vēlētāja pasē tiek izdarīta atzīme (spiedogs) par
dalību vēlēšanās. Vēlētājiem, kuru rīcībā
nav pases, bet ir tikai personas apliecība, lai
piedalītos 12. Saeimas vēlēšanās, ir jāizņem
vēlētāja apliecība.
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) atgādina, ka Saeimas vēlēšanās drīkst piedalīties
ar derīgu Latvijas Republikas pilsoņa pasi
vai arī ar personas apliecību, kas pirms balsošanas būs jāuzrāda kopā ar personalizētu

vēlēšanu apliecību – to līdz 3. oktobrim bez
maksas var saņemt tajā PMLP teritoriālajā
nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas
apliecība (informācija par izdevējiestādi norādīta personas apliecības otrā pusē). Šādu
kārtību paredz grozījumi Saeimas vēlēšanu
likumā, kas pieņemti, ņemot vērā apstākli,
ka šobrīd valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu,
kuru vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība.
Vēlētāja apliecība, lai varētu nobalsot,
jāizņem tiem vēlētājiem, kuriem 2014. gada
4. oktobrī būs derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība, bet nebūs derīgas Latvijas
pilsoņa pases, kā arī tiem, kuri līdz 2014.

pasi, PMLP pasē izdarīs
atzīmi, ka personai izsniegta vēlētāja apliecība.
Ierodoties vēlēšanu iecirknī un reģistrējoties balsošanai, vēlētājam, kuram ir
vēlētāja apliecība, tā būs jāuzrāda kopā ar
personas apliecību – vēlēšanu komisijas loceklis ierakstīts vēlētāju balsotāju sarakstā
un uz vēlētāja apliecības uzspiedīs spiedogu
par dalību 12. Saeimas vēlēšanās. Saņemot
vēlēšanu materiālus, vēlētājam apliecība
būs jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

PMLP Jelgavas nodaļa
atrodas Uzvaras ielā 8.
Darba laiks:
ceturtdien, 2. oktobrī –
no pulksten 11 līdz 18;
piektdien, 3. oktobrī –
no pulksten 8 līdz 14.

Var nodot balsi glabāšanā
Vēlēšanu iecirkņi dažas stundas dienā interesentiem
atvērti jau kopš pirmdienas,
ikvienam ļaujot iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, ziņām
par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām. Taču
vakar vakarā pirmie vēlētāji
jau varēja izdarīt savu izvēli
Saeimas vēlēšanās jeb nodot
balsi glabāšanā.
Visā Latvijā kopumā ir 61 iecirknis,
kurā var atstāt savu balsi glabāšanā
– 39 pilsētās un novados, kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo (pilns saraksts
pieejams mājas lapā www.cvk.lv). Jelgavā tas iespējams tikai 190. iecirknī,
kas iekārtots Jelgavas kultūras namā
K.Barona ielā 6.
Vakar visi vēlēšanu iecirkņi bija atvērti no pulksten 17 līdz 20 – tiesa, šajā
laikā laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau bija nodots drukāšanai tipogrāfijā,
tādēļ to, cik vēlētāju pirmajā dienā

izmantojuši iespēju nobalsot iepriekš,
nebija iespējams uzzināt. Taču nodot
balsi glabāšanā iespējams arī šodien
un rīt – Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) šo iespēju gan lūdz izmantot
tikai tajā gadījumā, ja vēlētājam tiešām
nav nekādu iespēju nobalsot jebkurā
iecirknī visā Latvijā vēlēšanu dienā,
4. oktobrī.
CVK uzsver, ka nodot balsi glabāšanā
atļauts tikai vienu reizi. Vēlēšanu aploksnes, kas saņemtas šajā laikā – trīs
dienas pirms vēlēšanām, kad iespējams
nobalsot iepriekš –, tiks uzkrātas īpašās reģistrācijas aploksnēs, uz kurām
būs norādīts vēlētāja vārds, uzvārds

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
2. oktobrī – no plkst.9 līdz 12 (vēlēšanu
iecirknī Jelgavas kultūras namā var nobalsot iepriekš);
3. oktobrī – no plkst.10 līdz 16 (vēlēšanu
iecirknī Jelgavas kultūras namā var nobalsot iepriekš);
4. oktobrī (vēlēšanu dienā) – no plkst.7
līdz 20.

un kārtas numurs balsotāju sarakstā.
Glabāšanā nodotās balsis tiek uzkrātas
atsevišķā vēlēšanu kastē.
Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu
dienā, taču tikai tajā iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā. Šādā gadījumā
iecirkņa komisija balsotāju sarakstā
anulēs ierakstu par balss nodošanu
glabāšanā, vēlētāju reģistrēs vēlēšanu
dienas balsotāju sarakstā un atkārtoti
izsniegs balsošanas materiālus. Vēlēšanu rezultātam pieskaitīs vēlēšanu
dienā nodoto balsi, savukārt vēlētāja
reģistrācijas aploksne ar glabāšanā
nodoto balsojumu tiks dzēsta.
Jāuzsver, ka iepazīties ar kandidātu
sarakstiem, ziņām par kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmām vēlētāji
var gan internetā (http://sv2014.cvk.
lv/saraksti/), gan jebkurā vēlēšanu
iecirknī to darba laikā, savukārt atdot
savu balsi glabāšanā Jelgavā var tikai
vēlēšanu iecirknī, kas iekārtots kultūras namā K.Barona ielā 6.

vēlēšanām, 3. oktobrī, un
vēlēšanu dienā, 4. oktobrī,
būs spēkā pilnīgs aģitācijas aizliegums. Tas nozīmē,
ka šajās dienās ir aizliegts
izvietot aģitācijas materiālus televīzijā, radio, preses
izdevumos, internetā, publiskās vietās, kā arī valsts un
pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk
nekā 50 procenti kapitāla
daļu pieder valstij vai pašvaldībai.

Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce informē, ka pirmsvēlēšanu nedēļā arī Pašvaldības policijas
inspektori strādā pastiprinātā režīmā
un patruļu maršruti tiek tuvināti
vēlēšanu iecirkņiem pilsētā. Tāpat arī
vēlēšanu dienā pie iecirkņiem tiks norīkoti Pašvaldības policijas darbinieki,
lai nodrošinātu kārtību un aģitācijas
aizlieguma ievērošanu Saeimas vēlēšanu laikā.
Vēlēšanu un priekšvēlēšanu laikā arī
iedzīvotāji tiek aicināti informēt tiesībsargājošās iestādes par iespējamiem
vēlēšanu pārkāpumiem, zvanot Valsts
policijai pa tālruni 110. Savukārt par
iespējamiem balsu pirkšanas mēģinājumiem jāinformē Drošības policija pa
tālruni 67208964 vai e-pastu dpdd@
dp.gov.lv.
Par pamanītajiem priekšvēlēšanu
aģitācijas pārkāpumiem, tajā skaitā
iespējamo slēpto aģitāciju, lūgums informēt KNAB pa e-pastu pa@knab.gov.
lv vai tālruni 80002070. Savukārt par
novērotajiem aģitācijas pārkāpumiem
12. Saeimas vēlēšanu iecirkņos un 50
metrus no iecirkņa ieejas jāinformē
attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētājs.
Sagatavoja
Sintija Čepanone,
foto Krišjānis Grantiņš

Ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris

Startē cīņu festivālā

Jelgavas karatē kluba «Shinri» pārstāvjiem
cīņas mākslu festivālā trīs medaļas. Zelts
– Danielai Skujai (12 – 13 gadi) kumite
absolūtajā kategorijā. Sudrabs – Annai
Poņetovskai (16+) kata kategorijā un
Marekam Stepiņam (16 – 17 gadi) kumite
absolūtajā kategorijā. Visus trīs sportistus
trenē treneris Aleksejs Bistrovs. Cīņas
mākslu festivālā «Rīgas rudens» sportisti
sacentās tādos veidos kā karatē, kikbokss,
džiudžitsu, teikvondo un citos. Kopumā sacensības
pulcēja ap 600 dalībnieku no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Ukrainas
un Baltkrievijas.

Medaļas duatlona
čempionātā

Par Latvijas čempioni duatlonā kļuva
un 3. vietu Baltijas kausā izcīnīja jelgavniece Elza Mestere. Viņas distance: 3,2
km skrējiens, 16,5 km velobraukšana,
1,6 km skrējiens. Elzai savā grupā bija
trešā vieta, bet pirmajās divās pozīcijās
– baltkrievietes. Čempionātā piedalījās
arī triatlonists Viktors Vovruško, kurš
šobrīd Jelgavā bauda atvaļinājumu
pēc sezonas noslēguma Spānijā. Viņš
izcīnīja sudraba medaļu. Viktors veica
distanci: 6,4 km skrējiens, 27,5 km
velobraukšana, 3,2 km skrējiens. Viņš
savā grupā finišēja ceturtais, bet, tā kā
otrajā un trešajā pozīcijā bija lietuvietis
un baltkrievs, Latvijas čempionāta sudrabs tika Viktoram.
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sports
Krīgeram – jauns sasniegums

ASV noslēgusies Pasaules kausa izcīņas
sacensību sezona
BMX superkrosā.
Pirmo reizi ceturtdaļfinālu sasniedza juniors Kristens Krīgers,
bet Rihards Veide sacensības noslēdza astotdaļfinālā. Latvijas
Riteņbraukšanas federācija informē, ka
Pasaules kausu savā īpašumā, neskatoties
uz kritienu ceturtdaļfinālā, ieguva Lielbritānijas sportists Laims Filips, bet pēdējā
posmā triumfēja Austrālijas sportists Sems
Vilobijs. Jāatgādina, ka K.Krīgeram pirmo
reizi iekļūt Pasaules kausa posmā BMX riteņbraukšanā pamatsacensībās pieaugušo
konkurencē izdevās aprīlī.

Skolām – handbola inventārs

26. septembrī Jelgavā, tāpat kā visā Latvijā,
tika atzīmēta Olimpiskā diena. Skolēni un
citi interesenti pulcējās Zemgales Olimpiskā
centra stadionā, lai dienu sāktu ar rītarosmi.
Olimpiskā diena tika atklāta ar svinīgu olimpiskā karoga pacelšanu – tas tika uzticēts
olimpietim Jelgavas peldētājam Guntaram
Deičmanam un skolu labākajiem sportistiem. Pēc tam skolēni sacentās stafetēs ar
minihandbola elementiem. 6. – 7. klašu
uzvarētāji balvās saņēma LOK dāvātas bumbas un T kreklus, bet visas skolas no Sporta
servisa centra – 150 eiro inventāra iegādei.

Otro gadu notika «Schenker»
Superkauss, kurā cīnījās divas
labākās Latvijas un Igaunijas
komandas. VK «Biolars/Jelgava» kausu izcīnīja pērn, bet
šogad to noturēt komandai
neizdevās – to aizveda Tallinas Tehniskās universitātes
(TTU) volejbolisti. Tomēr Superkauss bija tikai kā iesildīšanās pirms regulārā čempionāta – VK «Biolars/Jelgava»
pirmās spēles aizvadīs 4. un
5. oktobrī Zemgales Olimpiskajā centrā.
Šogad Superkausa pirmajā dienā savā
starpā tikās latviešu un igauņu komandas, cīnoties par vietu finālā. Latvijas
komandu duelī VK «Biolars/Jelgava»
sīvā piecu setu cīņā pārspēja komandu
«RTU/Robežsardze». Pirmais sets noslēdzās par labu jelgavniekiem – 25:22,
otrajā setā rīdzinieki atspēlējās – 28:26,
trešais sets atkal labvēlīgs jelgavniekiem
– 25:21, ceturtajā piekāpās rīdziniekiem
– 19:25, piektajā setā ar 15:13 uzvarēja
VK «Biolars/Jelgava».
Igaunijas komandu duelī TTU pārspēja «Bigbank Tartu», līdz ar to finālā
mūsu komanda tikās ar TTU volejbolistiem. Lai gan, kā norāda komandas
menedžeris Andrejs Jamrovskis, jelgavnieki bija apņēmības pilni aizstāvēt
pērn izcīnīto titulu un nosargāt kausu,

šoreiz tas neizdevās – zaudējums četros
setos. Pirmajā setā «Biolars/Jelgava»
atzina pretinieku pārākumu ar 22:25,
arī otrajā nācās piekāpties ar 27:29,
trešajā setā jelgavnieki revanšējās un
uzvarēja ar 25:19, bet ceturtajā setā
uzvaru no rokām izlaida tikai pašās seta
beigās – 23:25.
«Šis bija pirmais nopietnais turnīrs
jaunajā sezonā. Kopumā komanda
parādīja ļoti labu sniegumu – bija labas epizodes, laba spēle, bet pieļāvām
saspēles kļūdiņas, kad vairāki spēlētāji
nezināja, ko īsti darīt ar bumbu,» VK
«Biolars/Jelgava» sniegumu vērtē komandas menedžeris A.Jamrovskis. Viņš
spriež, ka jelgavnieki varēja fināla spēlē
aizķerties un uzvarēt, jo spēle bija līdzīga, gāja punkts punktā – šoreiz iegrieza
pašu pieļautās kļūdas.
Jau nedēļas nogalē VK «Biolars/
Jelgava» aizvadīs pirmās «Schenker»
līgas spēles Zemgales Olimpiskajā
centrā: 4. oktobrī pulksten 17 – pret
VK «Danpower/Voru», 5. oktobrī
pulksten 16 – pret «Bigbank Tartu».
Jāpiebilst, ka šogad «Schenker» līgā
startēs 12 vīriešu volejbola komandas
– ir pievienojušies divi jauni klubi
«ASK/Kuldīga» (Latvija) un «Jarvema»
(Igaunija). «Mūsu mērķis, protams, ir
cīnīties par katru bumbu. Tiesa, šogad
visas līgas komandas ir ļoti stipras,
turklāt Igaunijas komandās ir daudz
leģionāru,» tā A.Jamrovskis, norādot,
kā šosezon komandas mērķis ir iekļūt
«Schenker» līgas finālturnīrā, kurā

Nedēļas nogalē norisinājās
Jelgavas pilsētas atklātās
meistarsacīkstes brīvajā
cīņā. Tajās piedalījās 256 dalībnieki no septiņām valstīm
– Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Lielbritānijas,
Baltkrievijas un Krievijas. Kā
norāda sacensību organizators Vladimirs Smirnovs, pēdējos 12 gadus, kopš turnīrs
notiek Jelgavas Sporta hallē,
tik liels dalībnieku skaits nav
pieredzēts.
Jelgavu šajās sacensībās pārstāvēja
cīņas klubi «Milons» un «Herkuless»,
bet pie medaļām tika tikai milonieši
– viņiem četras zelta, četras sudraba
un trīs bronzas medaļas.
Sportisti tika vērtēti trīs vecuma
grupās. Konkurence zēniem bija ļoti
liela – vidēji ap 20 sportistu vienā svara
kategorijā. Jaunākajā vecuma grupā
(2004. – 2006. dz.g.) milonieši izcīnīja
trīs zelta medaļas – Oļegs Bērziņš sva-

Būvfirma SIA «4B» meklē iekšējās apdares
speciālistus(-es). Tālrunis 29245346.
SIA «N un N» piedāvā darbu kurinātājam pirtī
Pļavu ielā 4, Jelgavā. Zvanīt ceturtdien, piektdien,
sestdien no plkst.11 līdz 17. Tālrunis 29225453.

Meklē darbu
Matemātikas skolotāja. Tālrunis 29817860.
Mājas saimniecības darbos. Tālrunis 28857770.
Santehniķis – krānu, izlietņu, sifonu, podu,
vannu, boileru, cauruļu nomaiņa un uzstādīšana. Tālrunis 28861525.

Aprūpētāja (50) no Bauskas novada meklē
darbu, ir sertifikāts un darba pieredze. Varu
strādāt par auklīti. Ir iespēja dzīvot pie jums
mājās un aprūpēt slimnieku. Strādāšu ar
brīvdienām. Tālrunis 20659205, Inga.
Šoferis, ir BE, CE, DE kategorija (no 1966. gada)
un 95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Masieris. Tālrunis 29649375.

Pārdod
1ist. dzīvokli Meiju ceļā, 8000 EUR. T.28146654
Ozola briketes. 155 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Pārdod mazlietotus ledusskapjus, saldētavas, veļas
mašīnas, gāzes un elektroplītis, televizorus un mūzikas centrus. No Vācijas, Šveices. Lēti. Garantija.
Veikals Uzvaras ielā 12. T.29141057
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
140 EUR /t. T.27029553

Pērk
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Pērk māju ar zemi. T.29884983

Sezonu VK «Biolars/Jelgava» iesācis ar 2. vietu Superkausā, kurā sacentās labākās
Latvijas un Igaunijas komandas, bet nedēļas nogalē Jelgavā klubs aizvadīs pirmās Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež,
Foto: Latvijas Volejbola federācija, Renārs Buivids maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
«Schenker» līgas spēles.
tiksies četras spēcīgākās komandas.
Savukārt Latvijas mērogā komanda
gatava cīnīties gan par čempionu titulu, gan par Latvijas kausu.
Jāatgādina, ka VK «Biolars/Jelgava»
šogad startēs arī Eiropas CEV Izaicinājuma kausa izcīņā. «Latvijas klubs šajā
kausā startēs pēc piecu gadu pārtraukuma, un tas jau ir notikums. Tiesa, mums
nepaveicās ar izlozi, jo pretinieki mums
būs piektais spēcīgākais Krievijas klubs.
Būsim godīgi – izredžu uzvarēt mums
nav, bet vismaz būsim redzējuši, kā

Jelgavas meistarsacīkstēs piedalās
septiņu valstu cīkstoņi
 Ilze Knusle-Jankevica

Piedāvā darbu

Sieviete no Bauskas novada Īslīces pagasta meklē
aprūpētājas darbu, ir sertifikāts. Varu dzīvot pie
jums mājās un aprūpēt. Tālrunis 20657807.

Volejbolisti nedēļas nogalē
ZOC uzņems igauņus
 Ilze Knusle-Jankevica
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ra kategorijā līdz 24 kilogramiem,
Andris Apsītis svara kategorijā
līdz 30 kilogramiem un Volodars
Smirnovs svara kategorijā līdz
33 kilogramiem. Vēl šajā vecuma grupā jelgavniekiem divas
bronzas medaļas – Timofejam
Kaļiņenokam svara kategorijā
līdz 24 kilogramiem un Vladam
Skodorovam svara kategorijā līdz
36 kilogramiem.
Vidējā vecuma grupā (2001.
– 2003. dz.g.) «Milona» sportistiem – divas sudraba medaļas un
viena bronzas medaļa. Sudrabu
izcīnīja Maksims Stasjuks svara
kategorijā līdz 37 kilogramiem Kluba «Milons» cīkstoņi Jelgavas čempioun Osmans Dzaseževs svara nātā izcīnīja četras zelta medaļas. Viena no
kategorijā līdz 42 kilogramiem. tām – Diānai Dzaseževai (no labās).
Bronza – Markam Vasiļjevam
Foto: no kluba arhīva
svara kategorijā līdz 33 kilogramiem. Vecākajā grupā (1997. – 2000. dzimušo meiteņu grupā svara kategodz.g.) sudraba medaļa Jurim Eglem rijā 43 – 46 kilogrami. Tiesa, viņai gan
svara kategorijā līdz 71 kilogramam bija tikai viena pretiniece.
un Artūram Brencim svara kategorijā
Tagad cīkstoņi gatavosies Latvijas
līdz 75 kilogramiem.
čempionātam jauniešiem (līdz 15
Zelta medaļu izcīnīja arī jelgavniece gadiem), kas notiks 17. – 18. oktobrī
Diāna Dzaseževa 1999. – 2001. gadā Daugavpilī.

viss notiek šādā līmenī,» tā komandas
menedžeris, papildinot, ka vispirms komandas tiksies izbraukumā novembra
sākumā, bet, visticamāk, 19. novembrī
atbildes spēle notiks Jelgavā.
Komandas «Biolars/Jelgava» sastāvs:
Edgars Baiks, Andis Cimšoka, Arnis
Reliņš, Kārlis Pauls Levinskis, Austris
Štāls, Pēteris Aukmanis, Matīss Gabduļins, Rolands Ozoliņš, Agris Leitis,
Andrejs Baburovs, Raimonds Liniņš.
Komandas galvenais treneris – Jurijs
Deveikus.

Sporta pasākumi
 2. oktobrī pulksten 14 – skolēnu
spartakiāde futbolā 1995. – 1998. g.dz.
zēniem (ZOC).
 2. un 3. oktobrī pulksten 16 – Peldēšanas skolas sezonas atklāšanas sacensības
(baseinā).
 3. oktobrī pulksten 19 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Ventspils» (ZOC).
 4. oktobrī pulksten 12 – Latvijas,
Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā (Pasta salā).
 4. oktobrī pulksten 13 – futbols: FK
«Jelgava» – BFC «Daugavpils» (ZOC).
 4. oktobrī pulksten 17 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – VK «Danpower/Voru»
(ZOC).
 4. oktobrī pulksten 20 – Latvijas florbola čempionāta Virslīgas spēle: Jelgavas
novads – Lielvārde (Sporta hallē).
 5. oktobrī pulksten 16 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – «Bigbank Tartu» (ZOC).
 5. oktobrī pulksten 20 – Latvijas florbola čempionāta Virslīgas spēle: Jelgavas
novads – Bauska (Sporta hallē).
 8. oktobrī pulksten 19 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Jēkabpils» (ZOC).
 9. oktobrī pulksten 20 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2014» nakts 3. kārta
(pie ZOC).
 12. oktobrī pulksten 8.30 – sacensības
makšķerēšanā «Lielupes līdaka 2014» (Liel
upē aiz airēšanas bāzes Pils salā).

Dažādi

Īsta bērnu paradīze! Attīstošas un radošas
nodarbības, bērnu rīti, ballītes.
www.lauminasakademija.lv
Ādas ārsts Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju
pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu
Jelgavā, Dambja ielā 10. T.29217661.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt
darījumu; iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Zemes frēzēšana T.20626223
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Skursteņu tīrīšana, mūrēšana un remontdarbi. T.27073304
Mēbeļu dizains un izgatavošana. Virtuves, iebūvējamie skapji, bērnu laukumiņi. T.25916500
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
Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
Skumju brīdī esam kopā ar Anitu,
dzīvesdraugu Ēriku mūžībā pavadot.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
tautas deju ansamblis «Kalve»,
vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Kalve Zelta smiltis»

Aizsaulē aizgājuši
VIJA DZIEDĀTĀJA (1924. g)
ANATOLIJS BAKAJS (1974. g.)
ANTOŅINA BORTAŠČENKO (1924. g.)
ANNA ŠUTA (1910. g.)
GAĻINA MUGINA (1938. g.)
ĒRKS DZELZĪTIS (1961. g.).
Izvadīšana 03.10. plkst.13 no Meža kapsētas
Sēru nama uz Kalnakroga kapsētu.
JEVGENIJA PIZĀNE (1931. g.).
Izvadīšana 02.10. plkst.13 Bērzu kapsētā.
HARIJS MAJORS (1950. g.).
Izvadīšana 03.10. plkst.11 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1895.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 6.sērija.
10.30 «Vasara Skotijā». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 TIEŠRAIDE. «ES komisāra kandidāta V.Dombrovska publiskā
noklausīšanās».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 6.sērija.
0.35 «Dala ezers: Kašmīras peldošā pasaule». Dok.filma (ar subt.).
1.25 ««De facto»».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 480.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 481.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Cits Pompeju stāsts: Herkulāna». Dokumentāla filma.
21.05 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.35 «Bruņinieku stāsti. Kronis un pūķis». Piedzīvojumu filma.
23.15 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.45 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 78.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 58.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 61.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 45.sērija.
5.40 «Tikko precējušies». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 31. un 32.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.35 «Gatavo 3».
12.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
12.50 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
13.55 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 11.sērija.
14.55 JAUNUMS. ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 13. un 14.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 9.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
0.05 «Dzīvās ugunis». ASV spraiga sižeta filma. 1987.g.
2.35 «Nekā personīga».
3.25 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 31.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 7. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1896.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 7.sērija.
10.30 «Kruīzs septītajās debesīs. Horvātija». Melodrāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.30 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1896.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 8.sērija.
17.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Staļins». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Dārgāks par zeltu». Francijas romantiska komēdija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 481.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 482.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
23.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 4.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 81.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Florences noslēpums». Vācijas drāma. 2012.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 17.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 59.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 82.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 62.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere: Sieviete uz klints».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 14.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 46.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 9.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 27.sērija.
12.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
12.50 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
13.55 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
14.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 14. un 15.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
0.10 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 1.sērija.
1.10 «Medikopters 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 46.sērija.
3.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 32.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 8. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1897.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 8.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.30 «Latvija var!»*
12.00 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.30 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1897.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 9.sērija.
17.15 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».

tv programma
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
0.55 «Valdība». Seriāls. 6.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 482.sērija.
9.30 «Mana ģimene 5». Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 5». Seriāls. 13. un 14.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 483.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
21.00 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 4.sērija. (ar subt.).
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 23.sērija.
0.15 «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 82.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Rozamunde Pilčere: Sieviete uz klints». Vācijas romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 18.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 60.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 83.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 63.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 30.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Baltā tuksneša saule». Krievijas piedzīvojumu filma. 1969.g.
2.00 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 47.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 28.sērija.
12.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
12.50 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
13.55 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
14.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 15. un 16.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
22.40 JAUNUMS. «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
1.35 «Medikopters 3». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 47. un 48.sērija.
3.05 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 9. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1898.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 9.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1898.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 JAUNUMS. «Es varu būt premjerministrs».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Staļins». Dokumentāla filma.
1.15 «Aizliegtais paņēmiens».

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

Ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 483.sērija.
9.30 «Mana ģimene 6». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 6». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 484.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu
val.). Vada V.Radionovs.
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Jeņisej».
21.35 «Ātruma cilts».
22.05 «Piedzīvojums dabā».
22.35 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.00 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.55 «Autosporta programma nr.1».
1.25 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 83.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Blondīne policijā». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 61.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 84.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 64.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
22.15 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
23.10 «Neparedzamā Polifaksas kundze». ASV drāma. 1999.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.10 «Zīlniece». (ar subt.).
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 48.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
11.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 59.sērija.
12.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
12.50 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
13.55 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
14.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 16. un 17.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 6.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie». ASV spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
0.05 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Medikopters 3». Seriāls. 6.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 49.sērija.
3.15 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 60.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 10. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 15.sērija.
9.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 3.sērija.
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. «Miglas krasts». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
0.15 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 3.sērija.
1.05 «Es varu būt premjerministrs».*
2.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
3.10 «Province».* (ar subt.).
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 484.sērija.
9.30 «Mana ģimene 6». Seriāls. 3. un 4.sērija.

10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
16.00 «Mana ģimene 6». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 485.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
20.25 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 32.sērija.
21.15 TIEŠRAIDE. «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle». Latvija – Islande.
0.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.45 «Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g».*
3.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 84.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Kā pavedināt savu vīru». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 62.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 65.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Laikā». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Blondīne policijā». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 49.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Tikko precējušies». Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 29.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
12.50 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
13.55 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
14.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 17. un 18.sērija.
16.50 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
17.20 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
21.00 «Zoodārza sargs». ASV romantiska komēdija.
23.05 «Trīspadsmit dienas». ASV vēsturiska drāma.
1.55 «Medikopters 3». Seriāls. 7.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 50.sērija.
3.30 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 11. oktobris
LTV1
5.00 «Firmas noslēpums».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 1.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 «Pelnrušķīte». Vācijas pasaku filma. 2011.g. (ar subt.).
13.10 «AS «Latvijas gāze» Gada balva operai 2014».*
14.55 «Ciemos».* TV spēle.
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «G.Grekovs. Hanana». Liepājas teātra izrāde.
0.15 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.05 «Baltijas ceļa 25. gadadienai veltīts koncerts».*
4.20 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.35 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».
Latvija – Islande.
15.35 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
16.10 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Latvijas studentu koncerts.

Ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris
17.40 TV PIRMIZRĀDE. «Rikijs». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
19.20 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 32.sērija.
20.45 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.15 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 27.sērija.
23.50 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
0.20 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
1.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 85.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 1.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 2.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
12.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.05 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 1.–4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 11. un 12.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
3.00 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
3.25 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
4.05 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 1.sērija.
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 50.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Paulija piedzīvojumi». ASV ģimenes filma. 1998.g.
12.30 «Mīlestības solījums». ASV drāma. 2004.g.
14.30 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
16.55 «Zoodārza sargs». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 JAUNUMS. «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.

20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Rango». ASV animācijas filma.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Zvērests». ASV romantiska drāma. 2012.g.
1.00 «Mīlestības solījums». ASV drāma. 2004.g.
2.35 «Paulija piedzīvojumi». ASV ģimenes filma. 1998.g.
4.05 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 16.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 12. oktobris
LTV1
5.00 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 2.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Aļaskas savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Vasara Amalfi». Vācijas komēdija. 2013.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Ģimenes lokā». Vācijas komēdija. (ar subt.).
23.25 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
0.25 «Brigitas Vīnšteines noslēpums».*
1.25 «Top Latvijas Likteņdārzs».* Pūtēju orķestra «Rīga» koncerts.
2.25 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
3.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.05 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». LTV videofilma.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
jebkurā vecumā 2014./2015. m.g.
mācībām latviešu un krievu valodā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā
«Uzņemšana». E-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897.

TV programma
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014.
Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).
12.45 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
13.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.05 «Rikijs». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
16.45 «Kruīzs septītajās debesīs. Austrālija». Vācijas melodrāma.
18.30 TV PIRMIZRĀDE. «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku
ielejā». Dokumentāla filma.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Gaismas pilsēta». ASV fantāzijas filma.
21.20 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.20 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 5.sērija.
23.25 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 32.sērija.
0.15 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
2.25 «Gaismas pilsēta». ASV fantāzijas filma. 2008.g.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 79.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
6.20 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 3.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 22.–24.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).

Audzēkņu uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolas
interešu izglītības grupā

«Keramikas apgleznošana».
Uzņemam audzēkņus no 14 līdz 25 gadu vecumam.
Nodarbības notiek trešdienās no plkst.15 līdz 19.
www.j-m-s.lv

«Vārds uzņēmējiem»
Jauns uzņēmums Jelgavā –
«Nature For Baby»

100% dabīgi, Latvijā ražoti produkti
zīdaiņu un bērnu aprūpei – pretkoliku
jostiņas, mantiņas krūšu sildīšanai saaukstēšanās
gadījumā, čībiņas pēdu sildīšanai.
Produkti tapuši, konsultējoties ar ģimenes ārstiem
un pediatriem.
Tie pieejami interneta veikalā www.natureforbaby.lv.
Jelgavā – bezmaksas piegāde.

19. oktobrī – tirdziņš «Hercogā»

Ziemas apģērbi, apavi un aksesuāri bērniem –
19. oktobrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā «Hercogs».
Stūrītis «Dāvinu» – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 17. oktobrim, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942, 26456942.
• Spēka mandalu veidošana –
8.10.2014. no plkst.18.30 līdz 20.30;
• Psihosofija: Dzīves spēka atslēga –
11.10.2014. no plkst.11 līdz 14;
• Inese Prisjolkova: Audzēt mīlestību –
18.10.2014. no plkst.11 līdz 14;
• Acis – mūsu dvēseles spogulis –
08.11.2014. no plkst.11 līdz 13
(dienas grims, vakara grims, toņu saderības u.c.).
Sīkāka informācija un pieteikšanās –
pa tālruni 28338300, e-pastu freija@freija.lv; www.freija.lv.
Norises vieta – Lielā iela 19, Jelgava
(mācību un konsultāciju centrs «Līderis»).
Outsourcing without
the Compromises
Saistībā ar uzņēmuma attīstību, kā arī nepieciešamību sniegt
inženiertehnisko atbalstu ražotnei Dānijā savam draudzīgajam
kolektīvam aicinām pievienoties

inženierus(-es) (darbam Dobelē).
Prasības:
• augstākā/nepabeigta augstākā izglītība inženierzinātnēs (var būt pēdējā kursa students);
• latviešu, krievu un angļu valoda – sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi organizēt un
plānot savu darbu;
• vēlama izpratne par metālapstrādes tehnoloģiskajiem
procesiem.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā profesionālā industriālās metināšanas uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Kontaktpersona – Kristīne (personāla vadītāja).
Tālrunis 63781704, e-pasts CV nosūtīšanai
info@eastmetal.lv.
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15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 19. un 20.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
0.00 «Kā pavedināt savu vīru». Vācijas romantiska komēdija.
1.45 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
2.35 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 79.sērija.
3.20 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
4.00 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 51.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
6.45 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.40 «Zvērests». ASV romantiska drāma. 2012.g.
14.50 «Rango». ASV animācijas filma.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 5.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Tiesības nogalināt».
ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma.
1.05 «Trīspadsmit dienas». ASV vēsturiska drāma. 2000.g.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 51.sērija.
4.25 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 17.sērija.

Atvērts jauns
ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets!
Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar
cukura diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām,
pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un
citām ar pēdu aprūpi saistītām problēmām.
Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena no plkst.9 līdz 19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).
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Piedāvā darbu administratoram(-ei)
viesnīcas «Jelgava» recepcijā.
Ja esi atvērta, atsaucīga un vienmēr pozitīvi uzlādēta
persona, tad meklējam tieši Tevi!
Slīdošais darba grafiks, nakts maiņas.
Iespēja apvienot ar citu darbu vai studijām.
Pieteikties Lielajā ielā 6, viesnīcas «Jelgava» administrācijā, vai sūtīt CV pa e-pastu personals@kulk.lv.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecība Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

SIA «ACD» piedāvā pastnieka darbu.
Darbs no rīta (no plkst.5 līdz 7) –
abonētās preses piegāde klientu pastkastītēs.
Iecirkņi: Skolas, Jēkaba u.c. apkārtējo ielu rajonā;
«Ģintermuižas» rajonā; Pārlielupē: Cukura, Ziedoņa,
Veco Strēlnieku ielas rajonā, Depo mikrorajonā, Alkšņu,
Apiņu, Emīla Melngaiļa ielas rajonā.
Interesēties pa tālruni 26655010 vai 67063121.
SIA AKG Thermotechnik Lettland
aicina darbā

DARBINIECES UN DARBINIEKUS
METĀLAPSTRĀDĒ.
Prasības:
• māka lasīt tehniskos rasējumus;
• pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās pakāpes līmenī;
• izglītība ar tehniku saistītajās profesijās tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu.
Šajā profesijā mūsu uzņēmumā vienlīdz sekmīgi strādā
gan vīrieši, gan sievietes. Aicinām personas, kuras vēlas
pievienoties mūsu komandai, 9. oktobrī no plkst.16 līdz
18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā,
Aviācijas ielā 34, uz rakstisku pārbaudi. Līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments un CV.
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Pasākumi pilsētā
 2. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde «Aprēķina laulības». Režisors
Dž.Dž.Džilindžers. Lomās Imants Strads, Ieva Puķe vai Māra Mennika, Elīna Vāne,
Aigars Apinis, Ingus Kniploks. Biļešu cena – € 6 – 8,50 (kultūras namā).
 3. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (k/n Lielajā
zālē).
 4. oktobrī no pulksten 10 līdz 15 – Ražas svētku tirdziņš. Kursēs autobuss no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa: pulksten 9.30 un 12 – uz «Zemnieka cienastu»;
pulksten 11.30 un 14 – atpakaļ (pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts»).
 5. oktobrī pulksten 10.30 – Latvijas novadu meistarsacīkstes sporta dejās 2014.
Biļešu cena visai dienai – € 6 (k/n 3. stāvā).
 5. oktobrī pulksten 11 – seniori aicināti kopā ar ilggadējo ārstnieciskās vingrošanas
skolotāju Rutu Kļaviņu mācīties vingrojumus veselīgai ikdienai un apgūt komandu
spēli «Bokio», kas padara aktīvu gan prātu, gan ķermeni. Dalība – bez maksas (Sporta
hallē Mātera ielā 44a).
 5. oktobrī pulksten 14 – Valda Indrišonoka koncerts. Ieeja – par ziedojumiem
baznīcas parādes durvju restaurācijai (Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1).
 8. oktobrī pulksten 19 – Maskavas teātra «Sovremeņņik» aktiera un Krievijas
tautas mākslinieka Valentīna Gafta vakars «Aizmirsto atmiņu dārzs». Programmā:
atmiņas, poēzija un proza. Vakara vadītājs – Maskavas izdevējs dzejnieks Valērijs
Krasnopoļskijs. Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
 10. oktobrī pulksten 16 – izglītojošs seminārs vecākiem «Bērna emocionālā
audzināšana». Dalība – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).

Izstādes
 3. oktobrī pulksten 15 – Giedra Šukščus (Lietuva) plakātu un fotografikas izstādes «Laika zīmes: nojauta» atklāšana. G.Šukščus radošā darba virzieni: fotografika,
fotogrāfija, grafiskais dizains, kompleksā projektēšana. Izstāde apskatāma līdz 9.
novembrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 8. oktobra līdz 30. novembrim – izstāde «Kad priekškaramais novēlies...»
(Ā.Alunānam – 166, Jelgavas Alunāna teātrim – 55) (Ā.Alunāna muzejā Filozofu
ielā 3).
 9. oktobrī pulksten 16 – starptautiskas izstādes «Īstenība. Labestība. Pacietība
mākslā» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. oktobrim (k/n 2. stāvā).
 Oktobrī – Ilonas Austrumas fotogrāfiju izstāde «Dabas noskaņas». Izstāde apskatāma no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 15 līdz 20 (k/n «Rota» Garozas
ielā 15).
 Līdz 14. oktobrim – Valtera Poļakova personālizstāde «Latvijas bērni» (kultūras
namā).
 Līdz 11. oktobrim – Serafimas Buldinskas izšūto gleznu izstāde (Miezītes bibliotēkā
Dobeles šosejā 100).
 Līdz 15. oktobrim – 3. Starptautiskā Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde
«Vasara Spārē» (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).

Sveic Pasaules koru
olimpiādes čempionus
 Ligita Vaita

Novērtējot pedagogu, skolēnu un arī vecāku ieguldījumu koru sagatavošanā 8.
Pasaules koru olimpiādei,
Jelgavas pilsētas vadība sveica koru olimpiādes čempionus – Jelgavas 4. vidusskolas
bērnu kori – un zelta medaļu
ieguvējas meiteņu kori «Spīgo». Katrs koris pateicībā
no pašvaldības saņēma dāvanu karti 300 eiro vērtībā,
ko var iztērēt pēc saviem
ieskatiem.
Pilsētas vadība – domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, vietnieki Rita
Vectirāne un Aigars Rublis –, kā arī
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza un pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics teica paldies ikvienam, kas savu
roku pielicis bērnu sagatavošanā koru
olimpiādei.
Koriem tika pasniegta pašvaldības
dāvana – katrs koris saņēma 300
eiro dāvanu karti, kas iztērējama pēc
saviem ieskatiem, vien lēmumu saska-

ņojot ar Jelgavas Izglītības pārvaldi.
Bērnu kora diriģente Arta Jurgenovska
norāda, ka bērni izteikuši vēlmi doties
ceļojumā, tāpēc koris plāno apvienot
patīkamo ar lietderīgo un pavasarī dosies uz tuvāko koru konkursu Lietuvā.
«Tā kā nākamais ir Skolēnu dziesmu
svētku gads, konkurss pavasarī būs
laba iespēja sagatavoties arī skatei,»
teic A.Jurgenovska. Savukārt kora
«Spīgo» meitenes nolēmušas, ka šoreiz
vēlas atpūsties, tāpēc, visticamāk, par
pašvaldības dāvināto naudu dosies
uz «Līvu akvaparku». Tāpat pie īpašiem sveicieniem no pašvaldības tika
skolas direktors Agris Celms, kā arī
koru diriģenti – bērnu kora diriģenti
A.Jurgenovska un Ingus Leilands un
«Spīgo» diriģentes Līga Celma-Kursiete un Liena Celma.
Jāatgādina, ka 8. Pasaules koru
olimpiādē, kas šogad jūlijā norisinājās
Latvijā, divi Jelgavas 4. vidusskolas
kori guva īpaši augstus rezultātus
– meiteņu koris «Spīgo» ieguva zelta
medaļu gan viendabīgo jauniešu koru
kategorijā, gan tautas mūzikas/folkloras kategorijā, savukārt par čempionu
titulu Jelgavai parūpējās 4. vidusskolas
bērnu koris.

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 2. oktobris

Nākamnedēļ –
teātra svētki Jelgavā
 Rima Gaidamoviča

Šogad aprit 166 gadi, kopš
dzimis Ādolfs Alunāns, un
55 gadi, kopš Jelgavā dibināts Ā.Alunāna Jelgavas
teātris. Atzīmējot abus šos
notikumus, kultūras namā
nākamnedēļ notiks izrāžu
festivāls «No aktiera nāk
joki…». 11. un 12. oktobrī
jelgavnieki aicināti noskatīties sešas izrādes, no kurām
divas domātas ģimenēm ar
bērniem. Bet no 8. oktobra
Ā.Alunāna muzejā būs aplūkojama īpaša svētku izstāde, kurā skatītājiem ļauts
ielūkoties teātra aizkulisēs
– aplūkot rekvizītus, tērpus,
afišas, fotogrāfijas.
Ā.Alunāna izrāžu festivāls no «Aktiera nāk joki…» šogad sāksies tieši teātra
tēva Ā.Alunāna dzimšanas dienā. Teātra
direktors Arvīds Matisons stāsta, ka uz
festivālu uzaicināti tuvi un tāli draugi,
no kuriem vieni jelgavniekus iepriecinās pirmo reizi. «Pirmo reizi pie mums
brauc Strazdumuižas amatierteātris
no Rīgas ar Gunāra Priedes lugu «Udmurtijas vijolīte». Tas ir četru cilvēku
stāsts par jūtām, ilūzijām un dzīvi,» tā
A.Matisons. Bet smiltenieši uz Jelgavu
ved Paula Putniņa «Pusdūšu», kas atzīta par Latvijas amatierteātros labāko
iestudējumu 2013. gadā. Jāpiebilst, ka,
pateicoties šai izrādei, smiltenieši uzvarējuši četrās nominācijās no septiņām
– Smiltenes Tautas teātra režisors Agris
Māsēns atzīts par Gada režisoru, Gada
aktieris ir Aigars Veldre par Zigmunda
lomas tēlojumu «Pusdūšā», bet Gada
aktrise – Dace Purvlīce (Dzidras loma
«Pusdūšā»).
Ā.Alunāna Jelgavas teātris sevi festivālā pieteicis ar trim izrādēm, tostarp
tikko iestudēto Māras Svīres lugu
«Slazdu krogs un divi nami Rīgā», kas
pirmizrādi piedzīvoja 25. septembrī.
Turpinot tradīcijas, festivālā svētdiena tiek veltīta bērniem. Proti, šajā dienā
būs iespēja noskatīties divas ģimenēm
ar bērniem domātas izrādes. «Nereti
kultūras namā saņemam jautājumu:
kad būs kāds pasākums bērniem? Varu
atbildēt – 12. oktobrī! Ciemos uz Jelgavu
brauc leļļu teātris «Tims» no Aizkraukles, kas muzikālā izrādē bērniem stāstīs
par mežu, sēņošanu, par to, ko drīkst un
ko nedrīkst darīt mežā. Bet pēcpusdienā
Alunāna teātra aktieri spēlēs «Sprīdīti»,» tā A.Matisons.
Raksturojot šī gada festivāla izrādes,
A.Matisons atzīst, ka tās būs nopietnas,
bet ar komiskiem iestarpinājumiem, kas
ienesīs arī humora un smieklu devu.
«Domāju, ka šīs izrādes arī skatītājos
raisīs pārdomas par sevi, apkārtējiem
notikumiem, par to, ko dara pareizi,
nepareizi. Nereti uz lietām reaģējam ļoti
saasināti, taču man šķiet, ka daudzkārt
tomēr ir nepieciešams pieiet ar vēsu

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris izrāžu festivālā «No aktiera nāk joki…» piedalās ar
trim izrādēm. To vidū arī tikko pirmizrādi piedzīvojusī Māras Svīres traģikomēdija
«Slazdu krogs un divi nami Rīgā», kurā tiek risinātas cilvēcisko attiecību peripetijas.
«Tur ir viss nepieciešamais dramaturģiskam sacerējumam – mīlestība, naids, mantas
kāre, pat divas slepkavības,» teikts izrādes aprakstā.
Foto: Krišjānis Grantiņš

prātu, kā to darīs aktieri,» tā teātra
direktors, aicinot jelgavniekus atnākt
uz festivālu. «Jo īpaši gaidām skolu
jauniešus uz G.Priedes izrādēm. Viņš
ir viens no latviešu dramaturģijas stūrakmeņiem, bet viņa izrādes mūsdienās
bieži vairs netiek iestudētas, taču festivālā varēs redzēt pat divas,» piebilst
A.Matisons.
Bet no 8. oktobra Ā.Alunāna muzejā
Filozofu ielā 3 būs skatāma izstāde «Kad

Jāņa baznīcā koncertā vāks Darbu atsāks multikulturālā
ziedojumus durvīm
teātra studija «Pasaka»

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (no labās) par skolas koru sasniegumiem pateicās arī Jelgavas 4. vidusskolas direktoram Agrim Celmam.
Foto: no 4. vidusskolas arhīva

Svētdien, 5. oktobrī, pulksten 14 Svētā
Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1 notiks Valda Indrišonoka labdarības koncerts. Tajā tiks vākti
ziedojumi baznīcas parādes durvju restaurācijai. Jāņa baznīcas draudzes priekšniece
Biruta Ribaka stāsta, ka pērn baznīcai par
saviem līdzekļiem izdevies nomainīt grīdas
segumu koridorā un jau tad atklājies, ka
steidzami nepieciešams remonts parādes
durvju ailai un pašām durvīm. «Šobrīd
viens uzņēmums mums ir apsolījis sakārtot
trīs celiņus, kas ved uz baznīcu, un kāpnes
pie dievnama. Taču, ja mēs «kustināsim»
kāpnes, obligāti ir jārenovē durvju aila un
durvis,» stāsta B.Ribaka, gan atzīstot, ka
baznīcai pašai līdzekļu tam nav, tāpēc tiek
rīkots labdarības koncerts.

Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē
(SIP) piektdien, 3. oktobrī, pulksten 13.30
jaunajā sezonā darbu atsāks multikulturālā
teātra studija «Pasaka». Tajā iesaistīties aicināti 1. – 4. klašu dažādu tautību skolēni.
Bērniem būs iespēja apgūt runas kultūru, aktiermākslu, improvizāciju. Nodarbības vadīs
pasniedzēja Evita Dambīte, un plānots, ka
studija «Pasaka» tiksies piektdienās no pulksten 13.30 līdz 15. Iestudējumu visi mācās
latviešu valodā, kas ļauj mazākumtautību
bērniem uzlabot valodas zināšanas, tāpat
kopīgas nodarbības uzlabo savstarpējo
komunikāciju un toleranci starp Jelgavā
dzīvojošo dažādu tautību bērniem. Multikulturālās bērnu teātra studijas «Pasaka»
nodarbības notiks SIP Sarmas ielā 4.

priekškaramais novēlies…». Kā jau
vēsta izstādes nosaukums, šoreiz muzejnieki sadarbībā ar teātri vēlas parādīt
teātra aizkulises. Muzeja vadītāja Maija
Matisa stāsta, ka izstādē tiks eksponēti
Ā.Alunāna teātra izrāžu tērpi, tērpu un
rekvizītu skices, rekvizīti, plakāti, fotogrāfijas no izrādēm. «Izstāde ilgs līdz
30. novembrim, un šajā laikā aicinām
arī bērnudārzu audzēkņus un skolēnus
ciemos pie mums,» tā M.Matisa.

Kāda izskatījās svētku kleita
20. gadsimta sākumā?
Līdz 15. oktobrim Miezītes
bibliotēkā Dobeles šosejā
100 apskatāma izstāde
«Atceroties aizmirsto!».
Izstādē var apskatīt 18
priekšmetus no 20. gadsimta sākuma. Piemēram,
svētku kleitu, trompeti,
mutes mazgājamo bļodu.
Miezītes bibliotēkā informē, ka ekspozīcija tapusi pēc sarunas ar
bibliotēkas lasītāju Dzidru Rūsu par viņas
tēva jubileju. Viņam šogad paliktu 100
gadi, un tam par godu lasītājas mājā tika
rīkota izstāde, kurā varēja apskatīt tēva un
mātes jaunības dienu mantas. Daļa no šīs
izstādes nu izvietota Miezītes bibliotēkā.

