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Pašvaldība neakceptē piedāvāto
«Depo» būvi Jelgavā

Pašvaldībai līdz 15. oktobrim ir jāizlemj, ko tieši tā gribētu būvēt
Foto: Raitis Supe
Cukura ielā, pļavā pie Lielupes.

 Kristīne Langenfelde

«Pēdējo gadu laikā pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamu
darbu un resursus, lai sakārtotu upes krastus Jelgavā
– mums ir labiekārtota Lielupes labā krasta promenāde, Pasta sala, Čakstes bulvāris, Mītavas tilts –, un mēs
nevaram pieļaut, ka šo jaunizveidoto pilsētas vides
ainavu sagrauj tipveida lielveikala būve,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Tieši investoru
nevēlēšanās izprast pilsētas vidi un radīt individuālu
projektu, kas iekļautos Lielupes krasta līnijā, bija galvenais iemesls, kāpēc pašvaldība nesaskaņoja arhitekta
piedāvāto projektu veikala «Depo» būvniecībai pļavā
pie Lielupes. Tagad pašvaldība ar zemes īpašnieku
mēģina rast kompromisu – pašvaldība piedāvā zemes
īpašniekam šajā vietā uzbūvēt pašvaldības funkcijām
nepieciešamu ēku, ko pēc tam varētu no īpašnieka
– Igaunijas fonda «Eften Capital» – nomāt.
«Galvenais, ko gribu uzsvērt,
– Jelgavai nav nekādu pretenziju
pret veikala «Depo» ienākšanu
mūsu pilsētā. Mūs neapmierina

tikai un vienīgi arhitektoniskais
ēkas risinājums konkrētā vietā,
kas neiekļaujas pilsētas vidē.
Esam centušies gada garumā

panākt kompromisu, piedāvājot
zemes īpašniekam un projekta investoram mainīt ēkas vizuālo tēlu,
taču pasūtītājs nav bijis ar mieru,
jo tas būtiski sadārdzina projektu.
Tieši tāpēc pašvaldība meklē citu
risinājumu. Jā, mums šobrīd ir
dažādas vajadzības – pilsētas
centrālā bibliotēka atrodas ēkā,
kas pilnībā neatbilst bibliotēkas
vajadzībām, bērnu un jauniešu
centram «Junda» telpas jau sen kā
kļuvušas par šauru, arī moderns
baseins pilsētā ar 50 metru garu
celiņu būtu nepieciešams. Tāpēc
esam sākuši sarunas ar zemes
īpašnieku par iespēju pļavā pie
Lielupes būvēt nevis lielveikalu, bet pašvaldības vajadzībām
nepieciešamu ēku, ko Igaunijas
fonds konceptuāli ir atbalstījis,»
skaidro A.Rāviņš, piebilstot, ka
šobrīd pašvaldība izskata iespēju

par 10 000 kvadrātmetru plašas
ēkas nomu.
Pašvaldībai līdz 15. oktobrim ir
jāizlemj, ko tieši tā gribētu būvēt
Cukura ielā, pļavā pie Lielupes.
Pēc tam jau varētu sākties sarunas
ar zemes īpašnieku, lai vienotos
par jaunā objekta būvniecību.
Paredzams, ka projektu pilnībā
realizēs Igaunijas fonds, bet pašvaldība uzbūvēto ēku no īpašnieka
nomās.
«Tas varētu būt labs kompromiss, lai saglabātu Jelgavas upes
krastu jaunizveidoto tēlu,» uzskata A.Rāviņš.
Lielveikals «Depo», kas vēlējās
šajā vietā nomāt telpas savām
vajadzībām, «Jelgavas Vēstnesim»
atteicās komentēt radušos situāciju un arī savus nākotnes plānus
attiecībā par ienākšanu Jelgavā,
iespējams, citā vietā.

Jelgavā ir
senas rūpnieciskās ražošanas tradīcijas – jau hercoga Jēkaba
laikā darbojās Jelgavas
dzelzs manufaktūra, kurā
izgatavoja dažādus ikdienas dzīvē nepieciešamus
priekšmetus no dzelzs.
Rūpniecības apvērsuma sākums Latvijā tiek datēts ar 19. gadsimta
30. – 40. gadiem pēc brīvā darbaspēka pieplūduma no laukiem
uz pilsētām apstākļos, kad norisinājās zemnieku brīvlaišana no
dzimtbūšanas. Visas Latvijas mērogā tieši dzelzceļa izbūves «bums»
19. gadsimta 60. – 70. gados sekmēja industrializāciju paātrinātā
tempā, un izņēmums nebija arī Jelgava, kur industrializāciju sekmēja
dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava atvēršana 1868. gadā. Jelgava 19. gadsimta 2. pusē izveidojās par industriālās ražošanas centru Zemgales
reģionā, un tāda bija līdz pat Otrā pasaules kara postījumiem, kad
Jelgavā palika tikai tukši rūpnīcu korpusi. Tomēr industriālās ražošanas tradīcijas, dzelzceļa mezgls, ģeogrāfiskais novietojums veicināja
vissavienības ministriju pakļautībā esošo rūpnīcu celtniecību un ekonomisko migrāciju. Varam tikai pieņemt, ka zināmā mērā padomju
vara vienlaicīgi mēģināja iznīcināt Jelgavas «vēsturisko atmiņu»:
pilsēta, kura savulaik bija nozīmīgs vācu kultūras centrs Latvijā 19.
gadsimtā, bet 20. gadsimta 30. gados Latvijas prezidenta K.Ulmaņa
mīlētā pilsēta – metropole kā Zemgales estētisko un ētikas vērtību
etalons visai Latvijai.
Pēc pirmo pēckara grūtību novēršanas rūpniecībā un pilsētas
sociālās un satiksmes infrastruktūras atjaunošanas Jelgava pamazām sāka veidoties par pilsētu ar attīstītas rūpniecības iespējām.
20. gadsimta 50. – 60. gados uzsāka esošo rūpniecisko uzņēmumu
paplašināšanu, modernizēšanu un pārprofilēšanu. Pilsētā uzcēla
jaunus rūpnīcu korpusus, noliktavas, pie rūpnīcām nodrošināja sociālā atbalsta infrastruktūru strādājošajiem – atvēra veikalus, ēdnīcas,
bērnudārzus un citas sociālo pakalpojumu iestādes. Padomju ekonomikas galvenā atšķirība no mūsdienu Latvijas bija sadales ekonomikas
pastāvēšana, kuras pamatā parasti bija visaptverošs saimnieciskais
plāns, un jebkura kļūda pieprasījuma prognozēs veicināja konkrētā
produkta krājuma izbeigšanos, kas tika apzīmēts ar padomju ikdienā
tik pazīstamo vārdu «deficīts». 1975. gadā Jelgavā atvēra visā PSRS
slaveno vieglo mikroautobusu rūpnīcu RAF. 1966. gadā Jelgavai
pieslēdza Dašavas gāzesvadu.
Jelgavas iedzīvotāju skaits 20. gadsimta 70. – 80. gados sasniedza
70 000. Savukārt jelgavnieku etniskais sastāvs izteikti kļuva daudznacionāls. Mācību praksē vai pastāvīgā darbā Jelgavas uzņēmumos
ieradās strādāt speciālisti no visas plašās Padomju Savienības. Jāņem
vērā, ka dati par atsevišķām statistikas nozarēm PSRS bija slepeni, un,
zinot Jelgavas kā «slēgtās pilsētas» statusu ar lielu padomju militārpersonu klātbūtni, jābūt piesardzīgiem par patieso iedzīvotāju skaitu
pilsētā un latviešu procentuālo īpatsvaru, kurš minēts aptuveni 50
procentu robežās no kopējā Jelgavas iedzīvotāju skaita.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Vairāk nekā 100 jauniešu sāk
mācības «Junioru universitātē»
 Andra Ozola

Aizvadītās nedēļas nogalē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) jauno mācību
gadu Jelgavas pašvaldības atbalstītajā mērķpro
grammā «Junioru universitāte» sāka 127 dalībnieki
– Jelgavas skolu piekto, sesto, septīto un astoto
klašu skolēni, kā arī «Junioru universitātes plus»
dalībnieki no devītajām un desmitajām klasēm.

«Ja vairāk nekā 100 jauniešu te» vadītāja Latvijas Universitātes
sestdienas rītā nāk kaut ko papil- Dabaszinātņu un matemātikas
dus darīt, tas pilsētai ir liels inte- izglītības centra vadošā pētniece
lektuāls ieguvums. Uzņēmējiem Ilze France.
vajag radošus cilvēkus, kas māk
I.France ieradās Jelgavā, lai atsadarboties un risināt problēmas. klātu «Junioru universitātes» jauMēs strādājam tāpēc, lai skolā no mācību gadu, tiktos ar bērniem
dotajām zināšanām klāt liktu vēl un viņu vecākiem. Šī «Junioru unišo pievienoto vērtību,» uzsver versitātei» ir jau piektā sezona.
Turpinājums 3.lpp.
vai personai ar invaliditāti – 144 programmas «Junioru universitāeiro pusgadā.
Savukārt izmaiņas Jelgavas
pilsētas pašvaldības pabalstu pieIkviena cilvēka dzīvē skolotājs ienāk ar īpašu misiju – caur savu
šķiršanas noteikumos paredz, ka
pieredzi un zināšanām palīdzēt atklāt pasauli.
pabalstu ēdināšanai vispārējās
Paldies visiem tiem pedagogiem, kas, sevi netaupot, ne tikai bērizglītības iestādē, pirmsskolas
niem, bet arī vecākiem māca uzticēties, saprasties un rast jaunus
izglītības iestādes ēdināšanas pamērķus. Paldies par lielo atdevi un atbalstu, ko esat snieguši,
kalpojuma apmaksai, individuālo
jaunos cilvēkus gatavojot visnopietnākajam izaicinājumācību piederumu iegādei, pilsētas
mam – dzīvei. Jūsu darbs ir mērāms vērtībās, ko nevar
sabiedriskā transporta braukšanas
atņemt ne attālums, ne laiks.
maksas segšanai, medicīnas pakalpojumu apmaksai varēs saņemt arī
maznodrošinātas ģimenes ar bērniem. Grozītajos noteikumos arī
precizēta kārtība, kā tiek piešķirts
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
pabalsts medicīnas pakalpojumu
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
apmaksai.

Uz pabalstiem varēs pretendēt arī maznodrošinātās ģimenes
 Ritma Gaidamoviča

Sociālās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa
Jelgavas domes deputāti
skaidro, ka izmaiņas tiek veiktas,
septembra domes sēdē
ņemot vērā Valsts kontroles un Labatbalstīja izmaiņas Jelgaklājības ministrijas priekšlikumus
vas pilsētas pašvaldības
saistošajos noteikumos pilnveidot
pabalstu piešķiršanas
kārtību pašvaldības pabalstu pienoteikumos un Sociālās
šķiršanai un izmaksai.
palīdzības pabalstu pieLīdz ar izmaiņām Sociālās palīšķiršanas noteikumos.
dzības pabalstu piešķiršanas noteiGrozījumi paredz, ka no
kumos paredzēts, ka no 2016. gada
jaunā – 2016. – gada uz
uz dzīvokļa pabalstu varēs pretenvairākiem pabalstiem
dēt arī ģimenes (personas), kuras
līdztekus trūcīgām peratbilst maznodrošinātas ģimenes
sonām varēs pretendēt
(personas) statusam, – ģimenes ar
arī maznodrošinātie.
bērniem, kurām vidējie ienākumi
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes nepārsniedz 180 eiro, izvērtējot viņu

materiālo stāvokli, lai tas atbilstu
papildu noteiktajiem kritērijiem.
«Mainīta tiks arī kārtība attiecībā
uz pensionāriem. Līdz šim, lai pretendētu uz dzīvokļa pabalstu, tika
vērtēti tikai pensionāra ienākumi,
taču no jaunā gada tiks izvērtēts arī
viņa materiālais stāvoklis, piemēram, vai viņam pieder nekustamais
īpašums, automašīna, un citi kritēriji,» skaidro M.Liepiņa. Jāpiebilst, ka
maznodrošinātai ģimenei, kurā nav
darbspējīgu personu, tiks piešķirts
dzīvokļa pabalsts 108 eiro pusgadā,
maznodrošinātai ģimenei ar bērniem – 120 eiro pusgadā, maznodrošinātam vai atsevišķi dzīvojošam
maznodrošinātam pensionāram,

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

Cienījamie pedagogi, augstskolas mācībspēki!

Priecīgus
profesionālos svētkus!

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Langervaldes meža
izstrādes darbi turpināsies
līdz decembra vidum
«Jelgavas Vēstneša» lasītājs
Jānis Šandro no Apiņu ielas
savā un citu vietējo iedzīvotāju
vārdā pauž neapmierinātību
par to, ka Langervaldes meža
labiekārtošanas projekta gaitā
notiekošo mežizstrādes darbu
dēļ ir slēgts Jaunais ceļš. Tā
abos galos izvietotas ceļa zīmes
«Iebraukt aizliegts», un šī iemesla dēļ viņš un citi iedzīvotāji
nevar izbraukt uz apvedceļa, kā
bija to darījuši līdz šim. Lasītājs
noskaidrojis: lai brauktu meža
darbu zonā, nepieciešama atļauja, kuru izsniedz LLU. «Kur
un kā iespējams saņemt šādu
atļauju?» jautā viņš.
Langervaldes meža projekta īstenotāju pārstāvis LLU
Meža fakultātes dekāns Dagnis
Dubrovskis skaidro, ka, saskaņojot ar pašvaldību, izvietotās
ceļa zīmes ir pagaidu un tās nepieciešamas, lai ievērotu darba
drošības prasības un novērstu

iespējamos negadījumus mežiz
strādes darbu gaitā. «Tuvākajā
laikā ceļa malās tiks pievesti
kokmateriāli, un tas radīs papildu bīstamību. Mežā strādā
mežizstrādes tehnika, tiek gāzti
koki, jāievēro arī drošības zonas,» stāsta D.Dubrovskis.
Mežizstrādes process turpināsies līdz decembra vidum, tāpēc
iedzīvotāji pret notiekošajiem
darbiem lūgti izturēties ar sapratni. Viņš piebilst, ka uz apvedceļa iespējams izbraukt pa otru
pusi – pa Rubeņu ceļu. Tas gan
būšot kādu kilometru vairāk,
taču apbraukšanas iespēja ir.
«Atļaujas tiek izsniegtas LLU
Meža fakultātē, bet tās tiek izsniegtas tikai autotransportam,
kas saistīts ar Langervaldes
meža projektu. Iedzīvotāji atļaujas nevar saņemt, jo mēs nevaram garantēt viņu drošību,»
uzsver D.Dubrovskis.

atbildam
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Vācijas pilsoņa zeme
slīgst atkritumos

Sagatavoja Andra Ozola Kāda «Jelgavas Vēstneša» lasītāja vērš uzmanību uz nesakopto teritoriju Pasta, Sudrabu Edžus un Mātera
ielas kvartālā, norādot, ka šis kvartāls ir pats pilsētas centrs un atkritumi, kas tur regulāri mētājas un netiek savākti, pilsētai godu nedara. Viņa zemesgabala saimnieku lūdz saukt pie atbildības, lai viņš beidzot
nodrošinātu kārtību savā īpašumā. Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce skaidro, ka zemesgabala
īpašniekam jau vairākkārt sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli gan par zāles nepļaušanu, gan par
atkritumu nesavākšanu, taču īpašnieks par tiem neliekas ne zinis, līdz ar to teritoriju kaut nedaudz kārtībā
cenšas uzturēt apkārtējo māju iedzīvotāji pēc savas iniciatīvas. «Situāciju apgrūtina tas, ka zemesgabals
Pasta, Sudrabu Edžus un Mātera ielas kvartālā pieder kādam 90 gadus vecam Vācijas pilsonim. Agrāk
viņam Latvijā bija pilnvarota persona, kas arī risināja visus ar īpašumu saistītos jautājumus, taču šobrīd
tajiem atkritumiem atsevišķās
tādas nav,» informē S.Reksce. Ņemot vērā, ka tā ir privāta teritorija, arī pašvaldībai nav tiesību iesaistīties
vietās jau izvietoti, piemēram, atFoto: Raitis Supe
teritorijas sakopšanā.
kritumu savākšanas laukumā pie
daudzdzīvokļu mājām Pasta ielas
un Sudrabu Edžus ielas apkaimē,
savukārt vēl tādi tuvākajā laikā
plānoti trijās četrās vietās pilsētā.
«Visi iedzīvotāju pieteikumi, kuros
rosināts nodrošināt iespēju šķirot
«Pirmo sezonu pārvietojos ar automašīnām un mani ielaida tikai Savukārt, zvanot pa norādīto inatkritumus tuvāk dzīvesvietai,
motorolleru
(mopēdu) – vēl apgūstu tāpēc, ka aiz manis bija izveidojusies formatīvo tālruni, tirdzniecības
tiek piereģistrēti. Tiklīdz radīsies
tāda iespēja, tiks izskatīta iespēja zināšanas par vietām, kur drīkstu rinda,» raksta Liene Katrīna. Viņa centra pārstāve paskaidroja, ka
tādus izvietot arī pieteikumos «noparkot» savu spēkratu. Kādā ir neizpratnē, kāpēc uz izkārtnes nav teorētiski motociklu stāvvietā nolietainā dienā izvēlējos «noparko- norādīts, ka iebraukšana «Pilsētas vietot var, taču cilvēks vienkārši
norādītajās adresēs,» tā viņš.
Pieteikumu dalīto atkritumu ties» «Pilsētas pasāžas» pazemes pasāžas» stāvvietā ir tikai automa- netiks iekšā. «Barjeras sensors
vākšanas punkta izveidei iedzīvo- stāvvietā – braucot garām, nees- šīnām. «Es jutos ļoti apkaunota reaģē tikai uz automašīnu, tādēļ, pie
tāji aicināti sūtīt pa e-pastu eko@ mu redzējusi paziņojumu, ka tur citu stāvvietas izmantotāju priekšā. barjeras piebraucot ar jebkuru citu
nedrīkst atstāt moto transportu, Nevēlos, lai kāds cits pieļauj šo pašu transportlīdzekli, sensors vienkārši
eko.jelgava.lv.
«Zemgales Eko» valdes loceklis tādēļ braucu lejā, taču pie barjeras, kļūdu, ja to var nosaukt par manu nenostrādās un līdz ar to barjera
nepacelsies,» tā viņa, solot gan ņemt
norāda, ka šobrīd Dzirnavu un nospiežot pogu, ekrānā parādījās kļūdu,» tā viņa.
uzraksts:
«Tikai
ar
auto.»
Aiz
manis
vērā ierosinājumu redzamā vietā
apkārtējo ielu iedzīvotājiem tuKā pārliecinājās «Jelgavas Vēst- pie iebrauktuves pazemes stāvvietā
vākais dalīto atkritumu vākšanas jau bija izveidojusies liela rinda
laukums ir Salnas ielā 20, taču to, (aptuveni četras automašīnas), nesis», fakts, ka «Pilsētas pasāžas» izvietot paziņojumu par to, ka stāvkur atrodas pārējie atkritumu šķi- un nebija kur apgriezties. Beigās stāvvietā nedrīkst iebraukt ar moto vieta paredzēta tikai automašīnām
rošanas punkti un laukumi pilsē- barjera pacēlās, un mani ielaida, transportu, nav minēts ne tikai pie un ar moto transportu tur iebraukt
tā, var uzzināt uzņēmuma mājas neiedodot biļeti. Kad izvēlējos vietu, iebrauktuves, bet arī stāvvietas aizliegts.
lapā www.zemgaleseko.lv, sadaļā pie manis pienāca apsargs un pa- lietošanas noteikumos, kas izvieSagatavoja Sintija Čepanone
«Atkritumu šķirošana» – dalīto at- teica, ka šī stāvvieta paredzēta tikai toti pazemes stāvvietā pie sienas.

Dzirnavu ielai tuvākais
atkritumu šķirošanas
laukums ir Salnas ielā 20
«Es ļoti gribētu šķirot atkritumus, taču manas dzīvesvietas
tuvumā tādas iespējas nav. Tad nu
stikla burkas, lai manā atkritumu
konteinerā tās neaizņemtu pārāk
daudz vietas, nākas vispirms sadauzīt, taču es labprāt tās vienkārši izmestu stikla tarai paredzētajos
zaļajos konteineros, kādi izvietoti
pilsētā,» stāsta Dzintra. Viņa lūdz
izskatīt iespēju arī teritorijā aiz
gaisa tilta, piemēram, Dzirnavu
ielas apkaimē, izveidot dalīto atkritumu vākšanas punktu.

«Pilsētas pasāžas» stāvvietā
mopēdus novietot nevar

SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis informē, ka Jelgavā kopumā ir
nedaudz vairāk kā 100 dalīto
atkritumu vākšanas punktu, kā
arī divi dalīto atkritumu vākšanas
laukumi – Salnas ielā 20 un Paula
Lejiņa ielā 6 – un atkritumu šķirošanas komplekss Ganību ielā 84.
«Diemžēl visu pilsētas teritoriju
nav iespējams aptvert, tādēļ iedzīvotāji atbrīvoties no sašķirotajiem
atkritumiem aicināti savai dzīvesvietai tuvākajā dalīto atkritumu kritumu vākšanas punktu adreses
vākšanas punktā vai laukumā,» pieejamas lapas apakšā.
norāda A.Jankovskis, piebilstot,
ka šogad jauni konteineri šķiroSagatavoja Sintija Čepanone

Dārza kamīnā lapas
dedzināt nedrīkst, bet ar
malku kurināt to var
Izlasot «Jelgavas Vēstnesī»
ziņu par to, ka pilsētā nedrīkst
dedzināt lapas, kādam lasītājam
no Bebru ceļa radās jautājums:
«Bet vai lapas un ābeļu zarus
es drīkstu dedzināt savā dārza
kamīnā?»
Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce
skaidro, ka aizliegums pilsētā
dedzināt lapas un zarus attiecas
ne tikai uz kaudzēs sagrābto,
bet uz dedzināšanu jebkurā
vietā un veidā. «Tas nozīmē,
ka lapas nedrīkst dedzināt arī
dārza kamīnā, jo tās dūmo un
līdz ar to var radīt neērtības
citiem pilsētas iedzīvotājiem,»
tā viņa, atgādinot, ka saskaņā
ar saistošajiem noteikumiem
Nr.09-6 «Saistošie noteikumi
par sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanu» aizliegts dedzināt
jebkura veida atkritumus, tajā
skaitā bioloģiski noārdāmos
– zāli, zarus, lapas, koku, krūmu atgriezumus un citus augu
valsts atlikumus.
Tiesa, ar malku dārza kamīnu
nav aizliegts kurināt.
Jāatgādina, ka bioloģiski noārdāmos atkritumus drīkst kompostēt sava īpašuma teritorijā.
Tāpat no sagrābtajām lapām
nelielos apjomos bez maksas var
atbrīvoties pilsētā izveidotajos
dalīto atkritumu savākšanas
laukumos (Salnas ielā 20, Paula
Lejiņa ielā 6 un Ganību ielā 84),
bet, ja lapu ir vairāk, – atkritumu
poligonā «Brakšķi», kur tas ir
maksas pakalpojums (48,28 eiro
par tonnu).
Sagatavoja Sintija Čepanone

«Vai tā drīkst transportēt slimu cilvēku?»
reģionālā centra (ZRC) vadītājs
Roberts Fūrmanis skaidro: lai nodrošinātu NMPD deleģēto funkciju
un uzdevumu kvalitatīvu izpildi,
dienestā ir izstrādāti vairāki iekšējie
normatīvie akti, darbību reglamentējošas procedūras un instrukcijas,
kas nosaka NMPD darbinieku
rīcību, pildot darba pienākumus.
NMPD ārstniecības personas atbilstoši savai kompetencei rīkojas
saskaņā ar atbilstošajā procedūrā
noteikto, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli.
R.Fūrmanis norāda, ka pēc iepazīšanās ar lasītājas vēstulē izklāstīto
situāciju ZRC iepazinies arī ar pacientes medicīnisko dokumentāciju
un saņēmis ārstniecības personāla
paskaidrojumus par šo konkrēto
NMPD izsaukumu.
«Neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigādes vadītājs pēc
pacienta izmeklēšanas izvērtē
veselības stāvokli. Konstatējot, ka
ir nepieciešama veselības stāvokļa
novērtēšanai padziļināta izmeklēšana vai ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro veselības
Neatliekamās medicīniskās palī- aprūpes pakalpojumu neatliekamā
dzības dienesta (NMPD) Zemgales kārtā, ārstniecības personu uz«Augustā dārzā atsitu kāju pret
metāla ūdens mucu. Neko sliktu
sākumā nejutu, bet vakarā sākās
sāpes potītē, kuras arvien pastiprinājās un kļuva neciešamas. Meita
izsauca «ātros». Viņi atbrauca,
«iešpricēja» pret sāpēm un teica, ka
jābrauc uz slimnīcu taisīt rentgenu.
Tagad rūgti nožēloju, ka piekritu, jo
pēc šī brauciena jāārstē nopietnākas
problēmas – galva, nevis kāja. Mani
ielika krēslā – izkrist no tā nevarēju
– un grūda pa kāpnēm lejā. Es jutos kā kosmosā, kā murgā, jo visu
ķermeni tā satricināja, bet man ir
lielas problēmas ar muguru – disku
trūce, kakla skriemeļu deformācija
pēc avārijas –, un to visu no jauna
satricināja. Rentgenā neko neuzrādīja. Uzlika kompresi un palaida
mājās. Bet man tagad reiboņi ir
līdz ģībonim. Tāds bija mans «ceļojums» uz slimnīcu. Kāpēc rakstu?
Man jau, protams, tas nepalīdzēs,
bet ir jautājums: vai tā pa kāpnēm
drīkst transportēt slimu cilvēku?»
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāda
sieviete no Garozas ielas.

raudzībā ar operatīvo medicīnisko
transportlīdzekli nogādā cietušo
(saslimušo) ārstniecības iestādē,
transportēšanai izmantojot nepieciešamos speciālos palīglīdzekļus.
Konkrētajā gadījumā pēc medicīniskajām indikācijām nogādāšanai
līdz operatīvajam medicīniskajam
transportlīdzeklim tika izmantots saliekamais transportēšanas
krēsls,» skaidro NMPD ZRC vadītājs, akcentējot, ka, pēc brigādes
darbinieku skaidrojuma, paciente
par savām sajūtām transportēšanas laikā brigādes personālam
neko nenorādīja, kā arī neizteica
pretenzijas.
Viņš piebilst, ka katra pacienta
sajūtas šādas transportēšanas laikā
ir individuālas, taču pārvietošana ir
droša un traucējumus veselības stāvoklim nerada. «NMPD izmantotā
visa medicīniskā aprīkojuma komplektācija, kura atrodas operatīvajā
medicīniskajā transportlīdzeklī,
ir sertificēta, verificēta un atbilst
visiem ES apstiprinātiem kvalitātes standarta noteikumiem,» tā
R.Fūrmanis.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Dodot ceļu
velosipēdiem,
ar skrituļslidām
drīkst
pārvietoties arī
pa veloceliņu
«Vai cilvēkiem, kuri pārvietojas
ar skrituļdēli un skrituļslidām, ir
tiesības atrasties uz veloceliņa?»
vēlas noskaidrot kāds «Jelgavas
Vēstneša» lasītājs. Viņš pats pa
Jelgavu bieži vien pārvietojas ar
velosipēdu un ikdienā novērojis,
ka daudziem satiksmes dalībniekiem trūkst izpratnes par gājēju
un velosipēdistu celiņu izmantošanas mērķi. «Ir prieks, ka jelgavnieki kļūst aktīvāki un arvien
vairāk cilvēku brauc ne tikai ar
velosipēdu, bet arī ar skrituļslidām
un skrituļdēli, taču, jāatzīst, braucot, piemēram, pa Čakstes bulvārī
izveidoto veloceliņu, viņi apdraud
gan sevi, gan velobraucējus. Gluži
tāpat kā gājēji, kuri, lai gan blakus
ir ietve, vienā mierā slāj pa veloceliņu,» saka velobraucējs. Savukārt
nesen pārsteigumu piedzīvojis
kāds autovadītājs, kuram Filozofu
ielā pa priekšu braucis jaunietis ar
skrituļdēli.
Citējot ceļu satiksmes noteikumu 17. punktu, VAS «Ceļu
satiksmes drošības direkcija»
pārstāve Līga Medne norāda, ka
pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu,
gājēju un velosipēdu ceļu vai
nomali, izmantojot skrituļslidas,
skrituļdēļus un tamlīdzīgu sporta
vai atpūtas inventāru, atļauts, ja
tas netraucē pārējos gājējus. Savukārt šķērsot brauktuvi ar minēto
inventāru atļauts ar ātrumu, kas
nepārsniedz gājēju pārvietošanās
ātrumu.
Jāuzsver, ka no ceļu satiksmes
noteikumu viedokļa skrituļdēļi
un skrituļslidas ir sporta inventārs. «Saskaņā ar šo noteikumu
17. punktu ar sporta inventāru
drīkst pārvietoties pa ietvi, gājēju
ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai
nomali, netraucējot gājējus; bet velosipēda ceļš (apzīmēts ar ceļa zīmi
Nr.413) ir paredzēts braukšanai ar
velosipēdiem,» norāda L.Medne,
skaidrojot, ka gan ar skrituļdēli,
gan skrituļslidām drīkst pārvietoties arī pa veloceliņu, kas apzīmēts
ar ceļa zīmi Nr.413 («Velosipēdu
ceļš»), taču priekšroku dodot velosipēdiem.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Diāna
Purviņa precizē, ka cilvēki, kas
pārvietojas ar skrituļslidām un
skrituļdēli, pieskaitāmi pie gājējiem, līdz ar to pārvietošanās pa
ceļa braucamo daļu ar skrituļdēli
ir aizliegta. «Līdz šim gan policijā
nav fiksētas strīdus situācijas,
kad velobraucēji un gājēji, skrituļotāji nav varējuši sadalīt
velosipēdu ceļu,» par situāciju
Jelgavā saka viņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Pensionāri un skolēni
6. vidusskolas peldbaseinā
varēs peldēt lētāk
 Ritma Gaidamoviča

vadītāja Gunta Auza skaidro, ka
līdz šim 6. vidusskolas peldbaseiNo oktobra samazināna maksas pakalpojumu cenrādī
ta cena par individuālo
atsevišķi netika izdalīti pensionāri.
peldbaseina apmeklējuPensionāri, tāpat kā citi pieaugušie,
mu bērniem Jelgavas 6.
par individuālo baseina apmeklējuvidusskolas peldbaseinā.
mu maksāja 3,25 eiro stundā, bet
Līdzšinējo 2,12 eiro viešobrīd domes deputāti nolēmuši
tā bērniem par stundu
Jelgavā deklarētajiem pensionāriem
būs jāmaksā 1,50 eiro
piešķirt vairāk nekā 40 procentu
bez PVN jeb 1,82 eiro
atlaidi. Līdz ar to peldbaseina apar PVN. Tāpat iekļauta
meklējums senioriem 6. vidusskolā
jauna iedzīvotāju kategomaksās 1,82 eiro, bet desmit apmekrija – arī Jelgavas pilsētā
lējumu (katrs stundu) abonements
deklarētie pensionāri 6.
– 10 eiro bez PVN jeb 12,10 eiro.
vidusskolas peldbaseinu
Līdz ar atlaides piešķiršanu
varēs izmantot ar ievēpensionāriem nolemts samazināt
rojamu atlaidi, par stunpeldbaseina apmeklējuma maksu
du maksājot 1,82 eiro
6. vidusskolā arī bērniem. Turpmāk
ar PVN. Šādu lēmumu
bērniem par stundas peldbaseina
septembra domes sēdē
apmeklējumu jāmaksā 1,82 eiro,
pieņēma deputāti.
līdz ar to samazinās arī abonementa
maksa, un tā par desmit reizēm būs
Jelgavas Izglītības pārvaldes 12,10 eiro ar PVN.

Vairāk nekā 100 jauniešu sāk
mācības «Junioru universitātē»
No 1.lpp.

ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska stāsta,
ka ar katru gadu interese par «Junioru universitāti» pieaug un visus
interesentus nav iespējams uzņemt,
tāpēc skolēniem pirms mācību
uzsākšanas bija jāveic zināšanu
pārbaudes tests.
Šogad atlases tests organizēts
piekto un septīto klašu grupai un
programmai «Junioru universitāte
plus», kurā piedalās devīto un desmito klašu skolēni.
«Junioru universitātes plus»
dalībnieku atlases kārta norisinājās
divās daļās. Septembra sākumā
notika teorētisko zināšanu pārbaude, bet sestdien – praktisko
un pētniecisko iemaņu pārbaude
trīs disciplīnās: praktiskie darbi
ķīmijā, fizikā, bioloģijā. Divpadsmit
zinošākie un veiksmīgākie vidusskolēni «Junioru universitātē plus»
turpinās pilnveidot savas praktiskā
darba iemaņas dabaszinātnēs, lai
gatavotos starptautiskajai dabaszinību olimpiādei EUSO – 2015, kas
nākamā gada maijā norisināsies
Tartu, Igaunijā.
«Ir liels prieks, ka skolēniem
augusi interese par dabaszinībām
un matemātiku, kas izteikts arī
«Junioru universitātes» devīzē
«Saprast matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju – tas ir forši!». Viens

no jaunumiem – šogad «Junioru
universitātes» dalībnieki izmantos
ZRKAC e-studiju sistēmu, kas
nodrošinās saziņu starp pasniedzējiem un dalībniekiem ārpus
nodarbību laika, informāciju par
nodarbību saturu un veicamajiem
mājas darbiem, kā arī audzēkņi
varēs iepazīties ar paveiktā darba
vērtējumu,» tā S.Šabanska.
«Atnācu tāpēc, lai papildinātu
savas zināšanas matemātikā un
dabaszinībās,» saka Linda Andersone no 5. klašu grupas, kurai pirmās
nodarbības tēma bija «Cik dažādi
iespējams izveidot iesaiņojumu
kastītei?». «Dabaszinībās gribu
iemācīties ko jaunu. Man patīk
fizika, īpaši eksperimenti. Gribu
izpētīt, kādi priekšmeti ir vieglāki,
bet kādi – smagāki par ūdeni,» saka
Kārlis Blūmanis.
Pēc tikšanās Konferenču zālē
nodarbības piecām klašu grupām
turpinājās ZRKAC grupās. Uzsvars
likts uz praktiskām lietām, jo,
kā atzīst «Junioru universitātes»
vadītāja I.France: «Nereti mums
nākas aizpildīt robus praktiskajās
lietās, jo skolās vēl bieži vien ar praktiskajiem darbiem esam uz «jūs».
Ne jau tāpēc, ka skolotāji strādātu
slikti, bet tāpēc, ka to reāli nevar
izdarīt, jo skolu mācību programmā
dabaszinātnes ir «sasmalcinātas»,
taču šeit mēs katrai tēmai varam
veltīt pietiekami ilgu laiku.»

Valsts iestādes atvērs durvis
 Ilze Knusle-Jankevica

9. oktobrī notiks Valsts
pārvaldes atvērto durvju
diena, kurā iedzīvotāji
aicināti iepazīt vairāku
valsts iestāžu darbu. Jelgavā viesus gaidīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
(NMPD), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD), Valsts
sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) un Latvijas Nacionālā arhīva
Jelgavas zonālais valsts
arhīvs. Apmeklētāji aicināti pieteikties iepriekš.
NMPD apmeklētājus gaidīs no
pulksten 10 līdz 15 Jelgavas brigāžu
atbalsta centrā Svētes ielā 37, kur
līdztekus prezentācijai par dienesta darbu varēs apskatīt operatīvo
medicīnisko transportlīdzekļu un
brigāžu aprīkojumu, kā arī iemācīties veikt atdzīvināšanas pasākumus. Iepriekš gan jāpiesakās, jo

tiks komplektētas grupas (tālrunis
26370253, e-pasts olga.pauce@
nmpd.gov.lv).
VUGD interesentiem izrādīs Jelgavas depo Dobeles ielā 16, tehniku,
ekipējumu, ko apmeklētāji varēs arī
piemērīt, iejūtoties ugunsdzēsēja
glābēja tēlā. Apmeklētāji gaidīti no
pulksten 10 līdz 16.
Durvis vērs arī VSAA Jelgavā,
Pasta ielā 43. Tur no pulksten
9 līdz 12 apmeklētājus plānots
iepazīstināt ar VSAA pieejamajiem e-pakalpojumiem, sociālās
apdrošināšanas aktualitātēm. Kontaktpersona – Zeltīte Narkevica
(tālrunis 63084425, e-pasts Zeltite.
Narkevica@vsaa.lv).
Pasākumā iesaistīsies arī Latvijas
Nacionālā arhīva Jelgavas valsts zonālais arhīvs, kas atrodas Pulkveža
Brieža ielā 24. Arhīva darbinieki
apmeklētājiem laikā no pulksten 10
līdz 16 piedāvās iepazīties ar arhīvu
un ekskursijā apmeklēt glabātavas.
Interesentiem jāpiesakās līdz 6.
oktobrim. Kontaktpersona – Edīte
Ilgavīze (tālrunis 63023421, e-pasts
edite.ilgavize@arhivi.gov.lv).
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Šūšanas uzņēmums
plāno nodrošināt 60
darbavietas

Foto: Raitis Supe

Pagājušajā nedēļā Zemgales Darījumu centrā atklāts šūšanas uzņēmums «Elas Baltic», kas ražo medicīnas
preces un gumiju. Šobrīd tajā ir 40 darbinieki, bet drīzumā to skaitu plānots palielināt līdz 60.
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā piektdienā
Zemgales Darījumu centra telpās Atmodas ielā
svinīgi atklāts jauns šūšanas uzņēmums «Elas Baltic». Šobrīd tajā strādā 40
darbinieki, bet drīzumā
strādājošo skaitu plānots
palielināt līdz 60.
«Esam Dānijas gumijas ražošanas uzņēmuma «Elas» meitas
uzņēmums un pārstrādājam gumiju, radot dažādus produktus.
Tos galvenokārt izmanto medicīnā
un apakšveļas ražošanā,» norāda
uzņēmuma ražošanas direktore
Anita Embovica.
Uzņēmuma «Elas Baltic» valdes
loceklis Andress Bolls stāsta, ka Dānijā uzņēmums dibināts 1952. gadā,
bet kopš 2002. gada strādā arī Latvijā. Sākotnēji uzņēmums sadarbojās
ar šūšanas uzņēmumu «Spectre»
Kalnciemā, kur nomāja telpas un
šuva savu produkciju. Tomēr, augot
pieprasījumam, bija jāsāk domāt pašiem par savu ražotni. «Pēc rūpīgas
situācijas izpētes izvēlējāmies Latviju, un tālākajā mums ļoti palīdzēja
Dānijas Karalistes vēstniecība,» tā
viņš, uzsverot: viens no iemesliem,

kāpēc tika izraudzīta Latvija, ir
darbaspēka pieejamība, kas ļauj pasūtījumus izpildīt tikpat kvalitatīvi
un punktuāli kā Dānijā.
Vēstniecības pārstāve Inese LejaRaphael, kura palīdzēja meklēt
telpas, norāda, ka Jelgava izvēlēta
tāpēc, ka šajā apkārtnē uzņēmumam jau ir sadarbības partneri, tā
kā Jelgava ir viena no lielākajām
Latvijas pilsētām, te arī ir plašākas
iespējas atrast piemērotu darbaspēku, svarīgs ir arī Rīgas, lidostas,
tuvums,» skaidro vēstniecības pārstāve, piebilstot: tā kā uzņēmums
ražo medicīnas preces, ļoti būtiska
ir vide, kādā uzņēmums atrodas,
telpas. Viņa neslēpj, ka telpas meklētas arī Olainē, Dobeles pusē. Tika
meklētas 400 – 500 kvadrātmetrus
plašas telpas 1. stāvā, daļēji apsildāmas, ar elektropieslēgumu un
internetu, kurās ierīkot gan ražotni,
gan noliktavu.
Šobrīd uzņēmumā strādā 40
darbinieki no Jelgavas un Kalnciema, tuvākajos mēnešos strādājošo
skaitu plānots palielināt vēl par 20.
Meistare Sintija Žukoveņa stāsta,
ka darbs tiek organizēts divās maiņās – no pulksten 6 līdz 14.30 un
no pulksten 14.30 līdz 23. Pārsvarā
ir darbinieces ar pieredzi šūšanā
vai atbilstošu izglītību, bet esot arī

darbinieces bez pieredzes. Viņas tiek
apmācītas uz vietas. «Šūšanas operācijas nav grūtas. Galvenais šajā
darbā ir uzmanība un akurātums,»
stāsta meistare. Viņa uzņēmumā
strādāja jau tad, kad tas atradās
Kalnciemā. Darbiniekiem tiek
maksāta minimālā alga un ir arī
bonusu sistēma.
Uzņēmuma atklāšanā piedalījās
arī Dānijas vēstnieks Latvijā Hanss
Brasks un citi vēstniecības pārstāvji,
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un viņa vietnieki Jurijs
Strods un Aigars Rublis. «Katra
jauna uzņēmuma ienākšana pilsētā
mums ir svētku diena, jo mēs zinām,
cik ļoti svarīgs šodien ir darbs, darbavieta. Pilsētas devīze ir «Jelgava
– pilsēta izaugsmei», un ceru, ka
arī šis uzņēmums dos ieguldījumu
pilsētas izaugsmē,» klātesošos uzrunāja Jelgavas mērs.
«Elas Baltic» dibināts februārī un
pirmo gatavās produkcijas kravu
aizsūtīja jau maijā. Jelgavā izgatavotie žņaugi, katetru turētāji un citi
produkti tiek eksportēti uz Dāniju,
Igauniju, Poliju, produkcija tiek
izmantota arī Latvijā, piemēram,
bokseršortu gumijas pērk apakšveļas ražotne Tukumā. «Augustā jau
strādājām bez mīnusiem,» norāda
ražošanas direktore.

Karjeras nedēļai jāpiesakās līdz 7. oktobrim
 Ritma Gaidamoviča

No 12. līdz 16. oktobrim
Jelgavā notiks Karjeras
nedēļa, kurā jaunieši aicināti iepazīt un plānot
savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu
profesiju pārstāvjiem,
apmeklēt uzņēmumus
un karjeras konsultācijas. Ekskursijām Jelgavas
uzņēmumos, karjeras
konsultācijām un virknei
citu pasākumu obligāti
iepriekš jāpiesakās līdz
7. oktobrim, atsevišķām
aktivitātēm – līdz 9. oktobrim.
Jelgavas pašvaldības jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle
stāsta, ka šogad Karjeras nedēļas
vienojošā tēma ir «Durvis». «Šīs
nedēļas laikā skolēni aicināti atvērt
jaunas durvis, domājot par nākotni,» tā J.Grīsle.
Karjeras nedēļā aicināti piedalīties skolēni no 5. līdz 12. klasei
un profesionālo skolu audzēkņi.
Jauniešiem tiek piedāvāts izzināt

savas stiprās un vājās puses, aizpildot interešu testu, Nodarbinātības valsts aģentūrā un Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) apmeklēt karjeras konsultācijas, lai uzzinātu
savām interesēm atbilstošāko profesiju, saprastu, kur doties tālāk
mācīties. 12. oktobrī pulksten 14
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
vidusskolēni un profesionālo skolu
audzēkņi aicināti uz diskusiju
«Atver savas profesijas durvis!»,
kur varēs iepazīties ar dažādu
profesiju pārstāvjiem un viņu
personīgo izaugsmes ceļu.
Savu programmu ar dažādām
aktivitātēm sagatavojusi arī Amatu
vidusskola un Jelgavas tehnikums,
piedāvājot iepazīt profesijas, kas
tiek mācītas šajās skolās. Amatu vidusskola rīko radošās nodarbības,
bet Jelgavas tehnikums – pasākumu kompleksu «Durvis uz profesiju
pasauli». 15. oktobrī jaunieši gaidīti
arī ZRKAC Metālapstrādes mācību
parkā, lai iepazītu metinātāja un
CNC operatora profesiju. Bet LLU
15. oktobrī aicina iepazīt grauda
ceļu no klēts līdz galdam, izzinot
graudu daudzveidību, to kvalitāti,

izmantošanas iespējas.
Lai redzētu, kā strādā Jelgavas
uzņēmumos, ko tie ražo un kādi
speciālisti uzņēmumiem nepieciešami, skolēni aicināti doties ekskursijā uz vairākiem pilsētas uzņēmumiem. Ekskursijas tiek piedāvātas
uz «Jelgavas tipogrāfiju», mēbeļu
ražotni «Nakts mēbeles», bērnu
preču ražošanas uzņēmumu «Berling», cauruļu sistēmu ražošanas
uzņēmumu «Evopipes», ceļa zīmju
ražošanas uzņēmumu «Signum»,
kokapstrādes uzņēmumu «EibeL», ēdināšanas uzņēmumu «Silva»,
ražošanas uzņēmumu «Flora».
Tāpat skolēni šajā nedēļā gaidīti
ekskursijā Pašvaldības operatīvās
informācijas centrā.
Ekskursijām un arī citiem Karjeras nedēļas pasākumiem jauniešiem
obligāti iepriekš jāpiesakās līdz 7.
oktobrim, atsevišķiem pasākumiem
– līdz 9. oktobrim. Ar precīzu pasākumu programmu un pieteikšanās
kārtību var iepazīties Sabiedrības
integrācijas pārvaldes mājas lapas
sip.jelgava.lv sadaļā «Jauniešiem»
vai Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas viaa.gov.lv sadaļā
«Karjeras nedēļa 2015».

3

Īsi
 Saistībā ar jaunas siltumtrases
izbūves darbiem Ozolniekos, Skolas ielā, no šīs nedēļas nogales
SIA «Jelgavas autobusu parks» 1.
un 18. maršruta autobusiem, kas
brauc līdz pieturai «Ozolnieku vidusskola», gala pietura būs izbūvētā pagaidu autobusu pietura
laukumā pie Ozolnieku novada
domes. Plānots, ka remontdarbi
noslēgsies 15. decembrī. Sīkāku
informāciju par satiksmes kustības
izmaiņām var iegūt mājas lapā
www.ozolnieki.lv.
 No 1. oktobra Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC)
un Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis strādā pēc ziemas sezonas darba laika. Tūrisma centra
pakalpojumi joprojām tiks sniegti
septiņas dienas nedēļā, bet būs saīsināts darba laiks. Ziemas sezonā,
no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, JRTC
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. Mainīts
arī Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa darba laiks. No otrdienas līdz piektdienai no pulksten
10 līdz 18, sestdienās no 10 līdz 17
un svētdienās no 11 līdz 17 tornī
ir iespējams apmeklēt trīs interaktīvas vēstures ekspozīcijas un
iepazīt Latvijas Valsts prezidentu
dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus,
nozīmīgākos vēstures notikumus
Jelgavā, doties virtuālā pastaigā
pa kādreizējo Svētās Trīsvienības
baznīcu, kā arī izzināt Zemgales
tautastērpu rakstus. Torņa skatu
laukums un izstāžu zāle būs atvērta visas septiņas dienas nedēļā
– no pirmdienas līdz ceturtdienai
no pulksten 10 līdz 21, piektdienās un sestdienās no pulksten 10
līdz 22, svētdienās no pulksten
11 līdz 18.

Ritma Gaidamoviča
Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā sociālo
darbinieku(-ci) darbam
ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā
vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un
organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā
pēdējo 3 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm
un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu
risināšanā.
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 16. oktobrim.
Tālrunis informācijai – 63007524.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas
sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā sociālo
darbinieku(-ci) darbam
Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrā.
Prasības kandidātiem:
• profesionālā augstākā izglītība
sociālajā darbā un sociālā darbinieka
kvalifikācija;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā
pēdējo 3 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt vecu cilvēku un personu ar invaliditāti apsekošanu
dzīvesvietā un novērtēt vajadzības
pēc sociālajiem pakalpojumiem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu
risināšanā.
CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz
2015. gada 16. oktobrim.
Tālrunis informācijai –
63050876, 63050882.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

Jelgavā jau no 1. klases
ir obligātā peldēšana
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Raitis Supe

Kamēr valstī pēc Latvijas Peldēšanas federācijas iniciatīvas portālā
manabalss.lv vēl tiek vākti paraksti par to, lai valsts nodrošinātu
obligāto peldētapmācību 1. – 4. klašu skolēniem, Jelgava šajā ziņā
jau ir soli priekšā. Daudzus gadus obligātā peldētapmācība par
pašvaldības līdzekļiem tiek organizēta Jelgavas 2. klases skolēniem, lai bērns iemācītos peldēt un justos droši uz ūdens, bet līdz
ar iespējām, ko paver jaunais peldbaseins pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē «Kāpēcīši» Ganību ielā 66, šajā mācību gadā obligātā peldētapmācība bez maksas tiek nodrošināta arī Jelgavas
pirmklasniekiem. Daļa 1. klases skolēnu pirmās nodarbības aizvadīja
pagājušajā nedēļā, bet šajā mācību gadā pavisam tajās piedalīsies
ap 700 pirmklasnieku, kā arī ap 600 otrklasnieku. Jelgavas Izglītības
pārvaldē uzsver, ka no oktobra «Kāpēcīšu» baseins darbdienās no
pulksten 16 līdz 19 būs pieejams arī pārējiem skolēniem vecumā līdz
12 gadiem, kur varēs par maksu doties uz peldēšanas nodarbībām
trenera uzraudzībā. Pārvalde uzsver, ka baseina uzturēšanas maksu
un pedagogu atalgojumu segs pašvaldība, bet vecākiem par 40
minūšu treniņu būs jāmaksā līdzmaksājums – trīs eiro. Nodarbībām
iepriekš būs jāpiesakās.

Atbilstoši statistikai Latvijā nāves
cēlonis «noslīkšana» tiek konstatēts
piecreiz biežāk nekā citās ES valstīs.
Turklāt dati liecina, ka Latvija ir vienā
no sliktākajām pozīcijām pēc noslīkušo
skaita visā ES. Viens no risinājumiem, kā
mazināt noslīkušo skaitu, būtu panākt,
lai jau bērnībā katrs bērns mācētu gan
peldēt, gan zinātu, ko darīt, ja slīkst pats
vai kāds cits.

Peldētapmācība –
pašvaldības iniciatīva

«Valstī šobrīd peldētapmācība bērnudārzos un skolās ir pašvaldības iniciatīva, un Jelgava tai jau sen ir devusi zaļo
gaismu. Peldēšanas nodarbības notiek
jau bērnudārzos «Rotaļa», «Ķipari» un nu
arī «Kāpēcīšos», kur var uzņem arī tuvāko
bērnudārzu audzēkņus,» skaidro G.Auza,
piebilstot, ka jau 15 gadus peldētapmācība
skolas programmā ir iekļauta pilsētas 2.
Indra Soiklases skolēniem. Kāpēc tieši 2. klases?
ka-Dreimane,
Tālab, ka Jelgavas 6. vidusskolas un LLU
Te h n o l o ģ i j u
baseina dziļums apgrūtina jaunāku bērnu
vidusskolas 2.
peldētapmācības organizēšanu, jo tie nav
klases skolniepiemēroti pirmsskolas vecumam. Savuka Ādama mamkārt peldbaseini bērnudārzos «Rotaļa» un
ma:
«Ķipari» skolēniem ir par mazu, turklāt
« Pe l d ē š a n a
pašas iestādes tos aktīvi izmanto un tajos
– tā ir veselība,
peldas arī tuvāko bērnudārzu bērni. Tieši
fiziskā aktivitātāpēc, kad plānoja rekonstruēt pašvaldīte, tā nostiprina
bas bērnudārzu «Kāpēcīši» Ganību ielā
mugurkaulu. Ļoti atzinīgi novērtēju Jel- 66, pašvaldība par vienu no prioritātēm
gavas pašvaldības iniciatīvu pirmklasniekiem un otrklasniekiem nodrošināt
bezmaksas peldēšanas nodarbības. Es
gan gribētu, lai Ādams vairāk peld, taču
šobrīd viņam topā ir futbols – treniņi  Ritma Gaidamoviča
četras reizes nedēļā, tāpēc priecājos, ka
Ieceri par obligāto peldētvismaz 2. klasē viņam 12 nodarbības
apmācību 1. – 4. klašu skobūs obligātā peldēšana. Nereti ar ģimeni
lēniem atbalsta arī Jelgavas
aizbraucam uz baseinu, un skatos, kā
Specializētās peldēšanas skotēti sešgadniekus cenšas iedabūt ūdelas direktore Zelma Ozoliņa,
nī, taču viņiem ir bail no lielā baseina.
kuras vadībā jau 15 gadus
Tāpēc kolosāli, ka pilsētā ir mazāks
tiek nodrošināta 2. klases skobaseins, kurā bērns var apgūt pirmās
lēnu apmācība peldēšanā LLU
iemaņas. Ieviešot peldētapmācību 1.
Sporta nama baseinā. Viņa
un 2. klasē, ir iespēja bērnu pieradināt
atzinīgi novērtē to, ka Jelgava
pie ūdens.»
atšķirībā no citām pilsētām
Aļona MakLatvijā nu jau to nodrošina 1.
simova, 5.
un 2. klašu skolēniem. Būtiski
vidusskolas 1.
tas, ka pēdējos gados arī veklases skolnieka
cāki arvien vairāk apzinās, cik
Timura mamtas ir svarīgi bērniem.
ma:
«Par to, ka
2. klases skolēniem šobrīd notiek 13
profesionālu
– 14 peldēšanas nodarbības peldbaseinā,
treneru vadībet 1. klases – desmit. Gan Z.Ozoliņa,
bā iemācīties
gan «Kāpēcīšu» peldēšanas trenere
peldēt mazajās
klasēs ir svarīgi, pārliecinājos pirms Gundega Jankovska atzīst, ka tas nav
daudziem gadiem. Meitai, kura šobrīd pietiekami, lai bērns izcili peldētu, bet
mācās 10. klasē, 2. klasē jau bija obli- pamats tiek dots. «Bērns šajā laikā pagātā peldēšana. Viņa iemācījās peldēt, spēj apgūt pirmās iemaņas un, tā teikt,
nebaidīties no ūdens, viņa jūtas pār- sadraudzēties ar ūdeni. Lai gan jāteic, ka
liecināta par savām spējām. Tāpēc ļoti pie mums atnāk diezgan droši bērni un
atzinīgi vērtēju pašvaldības ideju šogad daļa ir jau sagatavoti. Vieni ir peldējuši
peldēšanu bez maksas nodrošināt arī bērnudārzā, citiem to iemācījuši vecāki.
pirmklasniekiem. Tas nozīmē, ka peldēt Protams, katrā grupā ir pa kādam, kuiemācīsies visi, ne tikai tie, kuru vecāki ram mazliet bail vai bijusi neveiksmīga
to var atļauties kā maksas pakalpojumu. pirmā pieredze ūdenī, un tad ir vajadzīga
Jāatzīst, ka pašiem vecākiem bērnu īpaša pieeja, taču pilnīgi visi pēc šīm 13
peldēt ir grūti iemācīt, jo mēs neesam nodarbībām spēj nopeldēt 25 metrus
profesionāļi. Savukārt trenerim tas ir uz muguras un krūtīm. Jā, tiem, kuri
vieglāk, viņš ir pacietīgāks. Pati vēroju sākuši «no nulles», tas nevedas tik raiti,
pirmās nodarbības – esmu sajūsmā bet viņi to var izdarīt,» atzīst Z.Ozoliņa,
gan par baseinu, gan personālu, kas ar piebilstot, ka savulaik otrklasniekiem
bijušas 24 nodarbības, taču šobrīd bamazajiem tik rūpīgi strādā.»

Vecāku viedoklis par
obligāto peldētapmācību
Alla Ignaškina, 5. vidusskolas 2. klases
skolnieces Jūlijas mamma:
«Pagājušajā
mācību gadā,
kad meita mācījās 1. klasē,
izmantojām izdevību pilotprojekta gaitā doties uz «Kāpēcīšu» baseinu
peldēt. Lai gan vecākiem pašiem bērns
bija jāvadā, mums nebija šaubu, ka
šī iespēja jāizmanto obligāti. Tā bija
ļoti laba relaksācija, uzreiz jutām, ka
garastāvoklis un arī veselība meitai uzlabojas. Apzinoties, cik tas ir svarīgi, jau
iepriekš viņu paši vedām uz nodarbībām
pie trenera LLU baseinā, taču tas ir liels
un Jūlijai bija bail, toties šajā mazajā
baseinā viņa kļuva daudz drošāka. Pati
tik labi nepeldu, un šovasar pludmalē
novērtēju, cik kolosāli ir, ka bērns iemācījies peldēt! Paldies pašvaldībai, un
priecājos, ka arī šogad, kad Jūlija mācās
2. klasē, šāda iespēja atkal būs.»
Inga Platonova, 4. sākumskolas 3. klases
skolnieka Markusa mamma:
«Peldēt ir jāmāk obligāti.
Markusam jau
bērnudārzā
«Rotaļa» piecu
gadu vecumā
bija peldēšana divas reizes nedēļā, kas
viņu norūdīja, un viņš tik daudz vairs
neslimo. Daļa vecāku uztraucas, ka,
sākot peldēt, bērns sāks arī slimot. Taču
tas ir aplami – ja kārtīgi noslaukās un
neapģērbies neskrien laukā, tas tikai
stiprina veselību. Bijām priecīgi, ka arī
2. klasē piedāvāja bez maksas apmeklēt
peldēšanu. Tā fiziski attīsta bērnu, viņš
kļūst spēcīgāks. Lai gan puika trenējas
futbolā, viņš pats atzina, ka peldēšana
bija fiziski grūtāka. Es pavēroju nodarbības – pirmajās reizēs dažas meitenes
bija ļoti bailīgas, bet beigās jau arī viņas
baseinā jutās droši. Progress ir jūtams,
turklāt bērnam iemācīja dažādus knifus,
kā rīkoties uz ūdens. Priecē, ka šogad
dēls mācās Sporta klasē un arī tur vienu
reizi peldēšana ir bez maksas.»

«Mēs katrs apzināmies, cik
svarīgi ir prast peldēt, būt
drošam par savām spējām
uz ūdens un veselam. Jo īpaši
aktuāli tas kļūst, ņemot vērā
melno statistiku par noslīkušo
skaitu Latvijā pēdējos gados,
tāpēc, mūsuprāt, ļoti būtiski ir
bērnam iemācīt peldēt, un to
atbalsta Jelgavas pašvaldība,»
saka Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Sarmīte Joma stāsta, ka skolas organizē
transportu, kas bērnus uz baseinu atved.
«Pagājušā mācību gada otrajā semestrī
jau pilotprojektā «Kāpēcīšos» piedāvājām peldēšanu Tehnoloģiju vidusskolas
un 5. vidusskolas pirmklasniekiem.
Sākumskolas skolēni un viņu vecāki aicināti
Šis pasākums gan balstījās uz vecāku
vērot bērnu peldēšanas nodarbības, gūt atpleciem. Mēs bez maksas piedāvājām
bildes uz jautājumiem par peldētapmācības
nodarbībām un praktiski un radoši darboties iespēju peldēt, bet vecākiem bērns bija
eksperimentu stacijās. Bet pirmsskolas izglītības jānogādā uz nodarbību un jāpaņem pēc
iestādēm ir iespēja vērot bērnu peldēšanas tās. Lai gan tās bija zināmas neērtības,
nodarbības, darboties eksperimentu stacijās, atsaucība bija liela – no abām skolām
kā arī piedalīties sporta aktivitātē «Veiklības piedalījās 84 pirmklasnieki. Tas nozīmē,
trase». Sīkāka informācija un pieteikšanās – pa ka vecāki novērtē, cik svarīgi ir bērnam
tālruni 26033384.
mācēt peldēt, ka peldēšana norūda un tā
izvirzīja uzbūvēt divus peldbaseinus: lai ir svarīga veselībai,» tā S.Joma.
viens būtu piemērots bērniem līdz sešu
gadu vecumam, bet otrs, kuram ir četri «Kāpēcīšos» peldēšanu
celiņi, – mazāko klašu skolēniem, lai piedāvās kā pulciņu
Apzinoties, ka bērni ir dažādi un ar
arī viņi varētu apgūt pirmās peldēšanas
desmit pašvaldības apmaksātajām obliiemaņas.
Speciālisti pārliecināti, ka ideja nodro- gātajām nodarbībām pirmklasniekiem,
šināt peldēšanas iemaņu apguvi pilsētas iespējams, būs par maz, kā arī pieļaujot,
2. klases skolēniem ir attaisnojusies, ka 3. un 4. klašu audzēkņi vēlas turpitāpēc nav šaubu, ka pareizs ir lēmums arī nāt mācīties peldēt un pilnveidot savas
pirmklasniekiem to nodrošināt, lai bērni prasmes, šāda iespēja tiks nodrošināta.
pēc iespējas agrāk iemācītos peldēt un Ar pašvaldības atbalstu jau no oktobra
justos droši uz ūdens. «Ir svarīgi, lai šis darbdienu pēcpusdienās no pulksten 16
darbs nebūtu pārtraukts. Tāpēc 1. klasē līdz 19 bērnudārza «Kāpēcīši» peldbabērni iemācīsies pirmās iemaņas, bet 2. seinā tiks organizētas interešu izglītības
klasē darbu turpinās un papildinās savas nodarbības peldētapmācībā 1. – 4. klašu
skolēniem. «Četru celiņu baseins ir pareprasmes,» pārliecināta G.Auza.
dzēts skolēniem vecumā līdz 12 gadiem.
Tas nenozīmē, ka vecāki jebkurā laikā
Pilotprojekts
varēs atvest savu bērnu un palaist peldēt.
apliecināja svarīgumu
Pirmklasnieki peldētapmācības nodar- Līdzīgi kā citos interešu pulciņos pilsētā,
bības sāka apmeklēt pagājušajā nedēļā, un tiks veidotas grupas, kurās vienlaikus
katras skolas 1. klases skolēni pēc noteik- darbosies 10 – 12 bērni, tāpēc iepriekš
ta grafika piedalīsies desmit obligātajās būs jāpiesakās. Informācija par nodarbību
nodarbībās. Šobrīd «Kāpēcīšos» paralēli laikiem pieejama «Kāpēcīšu» mājas lapā
uzņem vairāku Jelgavas skolu audzēk- www.kapecisi.lv,» tā S.Joma, piebilstot, ka
ņus – Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas pašvaldība segs peldbaseina uzturēšanas
1. internātpamatskolas, 2. pamatskolas, un tehniskās izmaksas, bet vecākiem būs
3. sākumskolas un Jelgavas Tehnoloģiju jāiesaistās ar līdzmaksājumu – trīs eiro
vidusskolas. Ņemot vērā, ka klasē ir 25 un par nodarbību. Viņa piebilst, ka šobrīd
vairāk bērnu, viņi nodarbībā tiek sadalīti mainīta arī maksa interešu izglītības
mazākās grupās, un ar viņiem strādā trīs nodarbībai bērnudārzā «Rotaļa», kur
treneri. Jelgavas Izglītības pārvaldes spe- turpmāk vecākiem par nodarbību būs
ciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos jāmaksā trīs eiro līdzfinansējums.

No 5. līdz 9. oktobrim katru
dienu no pulksten 9 līdz 12
pirmsskolas izglītības iestādes
«Kāpēcīši» peldbaseinā notiks
Atvērto durvju diena.

«Pēc 10 – 12 nodarbībām peldēt māk visi»
seinu kapacitāte to neatļauj. Z.Ozoliņa
min, ka šogad salīdzinājumā ar pagājušo
gadu otrklasnieku skaits ir krietni audzis
– klāt nākušas trīs 2. klases, kas ir vairāk
nekā 60 bērnu, bet LLU baseins neuzņem Tehnoloģiju vidusskolas un 1. internātpamatskolas 2. klašu skolēnus, kuri
mācīsies «Kāpēcīšos», savukārt Jelgavas
6. vidusskola peldētapmācību nodrošina
pie sevis. «Kāpēcīši» šajā mācību gadā
uzņems ap 700 pirmklasnieku.
Treneres stāsta, ka bērniem nodarbībās tiek iemācītas pirmās peldēšanas
iemaņas. Viņiem māca peldēt uz muguras, uz krūtīm, tā saucamajā sunīša stilā,
kā nebaidīties iegremdēt seju ūdenī, kā
pareizi elpot, kā rīkoties slīkšanas gadījumā, kādas var būt sekas, kā uzvesties,
ko drīkst un ko nedrīkst darīt uz ūdens,
savstarpējo sadarbību. Protams, bērni,
kuri nejūtas droši, izmanto palīglīdzekļus. «Kopumā varu atzīt, ka bērni ar
ūdeni ir uz «tu» un dažbrīd pat šķiet,
ka atnāk mazliet pārdroši. Jau pirmajās
nodarbībās grib lēkt no baseina malas,
ko, protams, neļaujam. Viņiem šķiet,
ka visu jau māk,» piebilst G.Jankovska.
Z.Ozoliņa uzsver, ka optimālais vecums,
kad jāsāk mācīt peldēt, ir seši septiņi
gadi. «Ūdens ļoti norūda, lai bērns neslimotu, par ko esam pārliecinājušies arī
praksē,» tā Z.Ozoliņa, uzskaitot, ka bērni
iemācās peldēt, viņi ūdenī jūtas drošāk,
kas ir neatsverams ieguvums visai dzīvei.
«Pilsētā ir divas labiekārtotas pludmales,
nereti jelgavnieki dodas atpūsties pie
upes, jūras, ezera, un cilvēks, kurš nemāk peldēt, jūtas neērti. To mēs redzam
pēc jelgavniekiem cienījamā vecumā,
kuri tagad nāk uz LLU baseinu, lai iemācītos peldēt,» tā Z.Ozoliņa. Abas treneres

uzsver, ka tie bērni, kuri labi apguvuši
peldēšanu, nelien nezināmos, nepārbaudītos ūdeņos, kas arī ir liels ieguvums,
jo viņi nav pārgalvīgi, un tādējādi tiek
novērstas iespējamās nelaimes.
Jāpiebilst – lai gan peldētapmācība
iekļauta skolas programmā, vecāki var
izvēlēties, vai savu bērnu laist uz šīm
nodarbībām vai ne. Iespējams, ir bērni,
kuriem ir veselības problēmas vai citi
iemesli. Z.Ozoliņa atzīst, ka pirms dažiem gadiem aptuveni desmit procenti
vecāku atteicās vest savus bērnus uz
peldēšanu, minot visdažādākos iemeslus, taču šobrīd situācija ir mainījusies
un vecāki labprāt izmanto pašvaldības
piedāvāto iespēju. Ja ir kāds bērns, kurš
nodarbības neapmeklē, tad galvenokārt
iemesls ir veselība. Abas treneres atzinīgi
vērtē to, ka šogad peldēšana tiks uzsākta
jau 1. klasē, kad tiks ielikti pamati, bet
2. klasē jau varēs paspēt kaut ko vairāk
iemācīt, piemēram, dažādus peldēšanas
stilus. Jāteic, ka pēc obligātajām nodarbībām vecākiem tiek piedāvāts pašiem
vest bērnus par maksu uz nodarbībām,
lai viņi turpinātu izaugsmi. Z.Ozoliņa
norāda, ka aptuveni 30 procenti vecāku
jeb teju trešā daļa to arī dara.
Tiesa, ja valstī ieviesīs obligāto peldētapmācību 1. – 4. klasēm, būs jārisina arī
baseinu jautājums, jo jau tagad Jelgavā
ir grūtības to nodrošināt. «LLU baseins
ir ļoti noslogots – tur ir nodarbības
studentiem, darbojas Peldēšanas skola,
notiek individuālās nodarbības, bet peldētapmācībai varam izmantot tikai divus
malējos celiņus un baseina seklo galu.
Tāpat Jelgavas 6. vidusskolas baseins ir
noslogots, un tagad jau arī «Kāpēcīšiem»
pilns grafiks,» vērtē Z.Ozoliņa.

Ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

Kausa izcīņā piekāpjas
rīdziniekiem

Sestdien Jelgavā norisinājās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausa izcīņa
BMX, kas ir Latvijā pēdējās sacensības
BMX. Vienlaikus tika noskaidrots sezonas
labākais klubs. Jelgavas «Mītavas kumeļi»
ar izcīnītām desmit medaļām ierindojās 2.
vietā; 1. vieta – Rīgai, 3. vieta – Mārupei.
Zelta medaļu izcīnīja Vanesa Buldinska,
Paula Zavinska un Rihards Laimīte, sudrabu
– Edgars Dimants, Roberts Dancis, Markuss
Soļims un Alvis Lānso, bronzu – Emīls Jekševics, Rodrigo Antulis un Ernests Šteinbergs.
«Eiropā BMX sezona noslēgsies oktobrī
Mančestrā, Lielbritānijā. Uz šīm sacīkstēm
plāno doties arī vairāki mūsu braucēji,»
piebilst «Mītavas kumeļu» vadītājs Aivars
Balbeks.

Bronza Baltijas kausā

BJSS airētāji Jānis Timbors un Armands Celmiņš Baltijas kausā izcīnījuši bronzas medaļu
500 m pārairu divniekos. Lai noskaidrotu
medaļniekus, bija nepieciešams fotofinišs,
jo norvēģi no mūsējiem atpalika vien četras
sekundes desmitdaļas. Trenere Agita Puriņa
piebilst, ka iepriekšējā dienā puiši 2 km
distances finālā salauza airi un startēja ar aizlienētu. Latvijas izlase izcīnīja divas medaļas,
no kurām viena – jelgavniekiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Airēs garās distances

Sestdien, 3. oktobrī, Jelgavā, Lielupē
Pasta salā, notiks noslēdzošās airēšanas
sezonas sacensības – Zemgales rudens
maratons, kas vienlaikus ir arī Latvijas
un Baltijas čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā garajās distancēs.
Pulksten 12 uz starta izies sievietes,
juniores, jaunietes, meitenes, zēni un
veterāni, kas veiks astoņu kilometru
distanci (vienu apli). Dalībnieki startēs
pa grupām ar dažu minūšu intervālu.
Ap pulksten 13.30 startēs vīrieši, juniori
un jaunieši, kas veiks 16 kilometru
distanci (divus apļus). Apbalvošana
plānota ap pulksten 16. Sacensības
organizē airēšanas klubs «KC» sadarbībā ar Sporta servisa centru un Latvijas
Kanoe federāciju.

Noslīd uz 3. vietu

Pēc zaudējuma FC «Skonto» mūsu futbola
klubs Latvijas čempionāta Virslīgas kopvērtējumā noslīdējis uz 3. vietu. FK «Jelgava»
un FC «Skonto» tikās sestdien ZOC, un ar
2:0 pārāki izrādījās viesi. Patiesībā uzvara
tika gandrīz uzdāvināta – spēles 42. minūtē
jelgavnieks Valērijs Redjko raidīja bumbu
savos vārtos, savukārt 68. minūtē, pēc tam,
kad mūsu Mārcis Ošs laukumā notrieca pretinieku spēlētāju, «skontieši» realizēja 11 m
soda sitienu. Jāpiebilst, ka šodien tiks lemts,
vai FK «Jelgava» piešķirt tehnisko zaudējumu
šajā spēlē, jo laukumā atradās seši leģionāri
atļauto piecu vietā. Tehniskā zaudējuma
gadījumā komandai ieskaita zaudējumu ar
0:3 un piešķir 400 eiro naudas sodu. Vēl FK
«Jelgava» atlikušas četras spēles, nākamā
– 2. oktobrī pulksten 19.30 Liepājā.

BK «Jelgava» treneris: «Mūsu
lielākais pluss ir spēja pārsteigt»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jauno sezonu sācis BK «Jelgava», otrdien aizvadot izbraukuma spēli pret komandu «Jūrmala/Fēnikss». Tajā jelgavnieki
zaudēja ar 53:60. Kā norāda
komandas galvenais treneris
Mārtiņš Gulbis, šogad nav izvirzīts mērķis sasniegt konkrētu
vietu. «Mūsu mērķis šosezon ir
katrā spēlē cīnīties par uzvaru,»
tā viņš.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jaunajā
sezonā BK «Jelgava» sastāvā palikuši četri
spēlētāji – Jānis Bērziņš, Kristaps Pļavnieks, Andris Justovičs un Agnis Čavars,
kurš ievēlēts par komandas kapteini. Pārējie nākuši klāt no jauna – Jānis Atelbauers,
Kristaps Gludītis, Harijs Rubenis, Mārtiņš
Šteinbergs, Rihards Zēbergs, trīs BJSS audzēkņi – Maksims Husko, Rolands Opaļevs
un Niks Kļaviņš – un viens lietuviešu leģionārs saspēles vadītāja pozīcijā Augusts Šuliausks. «Seši spēlētāji ir vietējie, un sanāk,
ka teju puse komandas ir jelgavnieki. Tieši
par to klubam agrāk visvairāk pārmests
– ka tajā nav vietējo spēlētāju,» norāda BK
«Jelgava» pārstāvis Jānis Tiltiņš. Komandas galvenais treneris M.Gulbis piebilst,
ka vēl tiek meklēts viens spēlētājs garajā
galā. «Pagaidām to kompensējam ar lielu
enerģiju,» norāda treneris.

timālu sagatavošanās procesu, kurā uz
pārbaudes spēlēm nebija likts galvenais
akcents. M.Gulbis atklāj, ka viņam būtiskāk bija pārbaudīt spēlētāju raksturus un
citas nianses, nevis par katru cenu uzvarēt
pārbaudes mačos. «Pārbaudes spēlēs mēs
parādījām, ka varam spēlēt, un man tas
ir svarīgākais. Vienmēr esmu uzsvēris, ka
pretiniekiem ir jābaidās no mums, nevis
mums – no viņiem, jo mūsu lielākais pluss
ir tas, ka varam pārsteigt,» tā treneris.
Šī BK «Jelgava» būs jau piektā sezona, un
ar katru gadu arvien vairāk tiek pilnveidota
kluba sadarbība ar BJSS, veidojot sistēmu,
kurā jaunie spēlētāji saredz savas izaugsmes
iespējas. Piemēram, šovasar ar lielo komandu trenējās trīs BJSS jaunieši. «Spēlējot
kopā ar pieaugušajiem, pretī nāk spēcīgāki
un meistarīgāki spēlētāji, arī treniņi ir
intensīvāki,» spriež U-16 Latvijas basketbola izlases dalībnieks M.Husko. Otrs U-16
vecuma grupas spēlētājs R.Opaļevs piebilst,
ka jaunatnes līgā spēlētājiem laukumā tiek
dota lielāka vaļa, bet te tomēr visu nosaka
treneris. Jaunieši atzīst, ka stress būs, bet
cer, ka viņiem izdosies sevi pierādīt un
saglabāt vietu komandā.

Trūkst sestā spēlētāja

Šogad «Aldara» Latvijas Basketbola
līgā spēlēs 11 komandas. «VEF Rīga» un
«Valka/Valga» ar pārējām komandām spēlēs pa divām reizēm (katrai pa 20 spēlēm),
atlikušās – BK «Ventspils», BK «Jēkabpils»,
«Liepāja/Triobet», «Jūrmala/Fēnikss»,
Komandā – arī jaunie no BJSS
«Barons/LDz», BK «Valmiera/ORDO», BK
Viņš teic, ka komanda aizvadījusi op- «Jelgava», «Latvijas Universitāte» un BK

Smirnovam, Markam Apsītim, Vitālijam
Maļinovskim un vienīgajai meitenei, kas
Sestdien Jelgavā norisinājās
startēja no Jelgavas, Diānai Dzaseževai.
starptautisks turnīrs brīvajā
Kluba vadītājs norāda, ka vissīvākās
cīņā. Tajā organizatoru klubu
cīņas bija Volodaram un Diānai. «Mei«Milons» pārstāvēja 11 sportistenēm bieži ir problēmas ar cīņu skaitu,
ti, un tikai viens no viņiem pajo dalībnieču parasti ir maz. Šoreiz bija
lika bez medaļas. «Šajā turnīrā
piecas meitenes, kuras cīnījās katra
konkurence tiešām bija nopietar katru. Tas nozīmē, ka Diānai bija
na, un iesācējiem tajā nebija ko
četras cīņas, un viņa visās uzvarēja,» tā
darīt,» vērtē kluba vadītājs un
V.Smirnovs.
sacensību galvenais organizaVēl trīs jelgavnieki – Vlads Skodorovs,
tors Vladimirs Smirnovs.
Arturs Janovskis un Marks Vasiļjevs
– izcīnīja sudraba medaļas, savukārt
«Milona» sportisti izcīnīja četras pie bronzas godalgas tika Andris Apzelta medaļas. Tas izdevās Volodaram sītis, Maksims Stasjuks un Juris Egle.

Jelgavnieku izcīnītās medaļas
Zēni
2001. – 2003. dz.g.
30 kg 1. vieta – Vitālijs Maļinovskis
34 kg 1. vieta– Marks Apsītis
38 kg 2. vieta – Marks Vasiļjevs
44 kg 3. vieta – Maksims Stasjuks
2004. – 2005. dz.g.
31 kg 3. vieta – Andris Apsītis
34 kg 2. vieta – Artūrs Janovskis
37 kg 1. vieta – Volodars Smirnovs
40 kg 2. vieta – Vlads Skodorovs
1997. – 2000. dz.g.
69 kg 3. vieta – Juris Egle
Meitenes
52 kg 1. vieta – Diāna Dzaseževa

Meklē darbu
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Aukles darbu. Tālrunis 28236557.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 29730049.
Autovadītājs, A, BE, CE, DE, 95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja apliecība.
Tālrunis 29682212.

Piedāvā darbu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā psihologu(-ģi).
Tālrunis 63021897.
SIA «VMS Group» (reģ.Nr.44103055677), armatūras pārstrādes uzņēmums, aicina darbā
metinātājus(-as). Darbs Jelgavā, Rūpniecības
ielā 39. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu razosana
@vms.lv vai zvanīt pa tālruni 29456739.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.
Nr.43603022128) piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) atkritumu (metāla) šķirošanai
ar rokām. Darbavieta: atkritumu šķirošanas
stacija «Brakšķi», Līvbērzes pagasts, Jelgavas
novads. Zvanīt pa tālruni 26356403.
LLU Sporta centrs (reģ.Nr.90000041898) piedāvā nepilnas slodzes darbu 2 apkopējiem(-ām)
Sporta nama 1. un 2. stāva vīriešu ģērbtuvēs,
tualetēs un dušas telpās. Tālrunis 63027563 (no
plkst.9 līdz 16), e-pasts sports@llu.lv.
Vajadzīga(-s) slimas sievietes aprūpētāja(-s).
Laba samaksa. Tālrunis 26029152, 28205133
(Anastasija Kuļeša).

Izīrē
Izīrē istabu. Tālr.26683203

Pārdod
Jaunu gultas matraci, 2 x 0,9 m. T.22045116
Bērnu drēbes 7 – 12 g.v. meitenēm. Ir jaunas
un mazlietotas (topiņi ar īsām un garām rokām, blūzītes, svārciņi, kleitas, džinsi, virsdrēbes). Ir arī apavi, 36. – 39. izm. T.22045116
Izremontētu 2-istabu dzīvokli, autonomā
apkure, lēti komunālie. T.25464488
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
SIA «Latvijas logi» – PVC, koka logus, durvis, dzelzs durvis. 20877777
Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836

BK «Jelgava» saspēles vadītājs Kristaps Pļavnieks (no kreisās), saņemot jauno Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsformu, solīja šosezon laukumā vairāk uzņemties līdera lomu. Foto: Raitis Supe mēslus. T.26816035
«Ogre» – savā starpā aizvadīs četrus apļus
(katrai pa 36 spēlēm). 50 basketbola spēles
tiks translētas internetā LMT Straumē.
Nākamā spēle BK «Jelgava» būs 7. oktobrī izbraukumā pret «Jēkabpili», un spēli
rādīs LMT Straumē, tās sākums pulksten
18.30. Pirmā mājas spēle (BK «Jelgava»
savas mājas spēles aizvadīs Zemgales Olimpiskajā centrā) mūsu komandai būs 10.
oktobrī pulksten 19 pret BK «Barons/LDz».
«Es pats agrāk spēlēju basketbolu, tāpēc
zinu, cik nozīmīgs ir sestais spēlētājs. Eiropas čempionāta laikā, jūtot līdzi Latvijas
izlasei, mēs, latvieši, parādījām, ka varam

un mākam atbalstīt basketbolu. Kāpēc lai tā
nebūtu BK «Jelgava» komanda?» jelgavniekus vairāk atbalstīt savus sportistus aicina
BK «Jelgava» fanu kustības dalībnieks
Kārlis Žūriņš. Skatītājiem ieeja uz spēli būs
trīs eiro. Arī šosezon laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» un portāla www.jelgavasvestnesis.lv lasītājiem tiks piedāvāta iespēja laimēt
konkursos biļetes uz basketbola spēlēm.

Laimē ielūgumus uz basketbolu!

www.jelgavas
vestnesis.lv
Konkurss – 5. oktobrī
portālā
www.jelgavasvestnesis.lv

Bez medaļas paliek tikai viens cīkstonis
 Ilze Knusle-Jankevica
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Jāpiebilst, ka iespēja iegūt bronzas
medaļu bija arī Edgaram Batkovskim,
kurš startēja vienā kategorijā ar J.Egli.
Viņi abi ieguva tiesības startēt gandarījuma turnīrā, jo pretinieki, kuriem viņi
piekāpās, iekļuva finālā. Juris šo iespēju
izmantoja, bet Edgars grūtā cīņā zaudēja
pretiniekam pa punktiem.
Turnīrā pavisam piedalījās 157 cīkstoņi no deviņām valstīm – Anglijas,
Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas,
Baltkrievijas, Moldovas, Slovākijas un
Latvijas. Vēl tika gaidīti viesi no Austrijas
un Izraēlas, bet viņi neieradās. Jelgavu
kopumā pārstāvēja 16 sportisti no trīs
klubiem. Medaļas šoreiz izcīnīja tikai
Pašmāju sportisti Jelgavas
meistarsacīkstēs brīvajā
cīņā tika pie
desmit medaļām. Viens
no medaļu
ieguvējiem
– Vitālijs
Maļinovskis
no kluba
«Milons»
(sarkanajā
Foto: Raitis Supe tērpā).

«Milona» pārstāvji. Tiesa, sacensībās
nestartēja visi labākie jelgavnieki. «Bija
plānots, ka piedalīsies arī Diānas brālis
Osmans Dzaseževs, bet viņš pirms trīs
nedēļām izsita plecu. Tāpat neieradās
Alberts Jurčenko, kurš devies uz mēnesi ilgu treniņnometni, lai sagatavotos
divām starptautiskām sacensībām pieaugušo grupā,» stāsta V.Smirnovs.

10. oktobrī –

Jelgavas pilsētas atklātās
sacensības makšķerēšanā
no laivām

«Lielupes Līdaka
2015».

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
LED televizorus, datorus, mūzikas centrus,
pastiprinātājus, tumbas. T.29141057
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela
67A. T.26984528
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Lauksaimniecības zemi. T.29482245

Dažādi
Zemes frēzēšana. Tālr.25994203
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Piedāvājam dažāda veida remonta darbus
jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro; iesniegt prasību tiesā (uzturlīdzekļi). Raiņa 14, t.29179847
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
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingrīdai
Budrēvicai, mammu zaudējot.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija

Aizsaulē aizgājuši
Sacensības notiks Lielupes posmā no
Lielupes tilta līdz Svētes ietekai.
Sacensības ilgs no pulksten 8.30 līdz 15.
Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija –
sacensību vietā no pulksten 7.45
aiz airēšanas bāzes Pilssalā.
Papildu informācija – pie sacensību
galvenā tiesneša Jura Kaminska
(tālrunis 29196004).

ALEKSANDRA
SUHRAMENDA-VĪTOLA (1927. g.)
JĀZEPS ANDREJS UPENIEKS (1938. g.)
ILZE BAMBERGA (1963. g.)
NIKOLAJS VERŠKOVS (1949. g.)
GRIGORIJS ČABAKS (1932. g.)
RAITIS ZANDERS (1975. g.)
VALENTĪNA LUKINA (1932. g.)
SERGEJS BUGAJS (1955. g.)
GAĻINA NIKOLAJEVA (1965. g.).
Izvadīšana 02.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2100.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Inga Lindstrēma. Mūžīgi mūžos Zommerlunda».
Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 176.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2100.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 3.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī». Dok.filma. 2.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 175.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.05 «Aculiecinieks».*
12.40 «Varenais Kalns. Atgriešanās».*
13.25 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Turcija – Latvija.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.).
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Tūrists manā ciltī. Senegāla». Dokumentāls seriāls.
21.05 «Tava kārta dejot!» Muzikāla melodrāma. 2013.g.
23.05 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.50 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 146.sērija.
11.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 116.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 117.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 2.sērija.
23.15 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.05 «Attīstības kods».
1.30 «LNT ziņu «Top 10»».
2.15 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 5.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 48. un 49.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.30 ««Gatavo 3» mežā».
12.05 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
12.35 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 16. un 17.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija. Ol
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 6. oktobris
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2101.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Vasara Portugālē». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 177.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2101.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Snoudena lielā bēgšana». Dokumentāla
filma (ar subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Sulainis». ASV vēsturiska drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 176.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 8.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Latvija – Čehija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
21.50 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.45 «Tilts 2». Detektīvseriāls. 3.sērija. (ar subt.).
23.50 «Tūrists manā ciltī. Senegāla». Dokumentāls seriāls.
0.50 «Lilīhammera 3». Seriāls. 3.sērija.
1.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 147.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 17.sērija.
12.00 «Mana bijušā drauga kāzas». Vācijas romantiska komēdija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 118.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 119.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pati pilnība». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.05 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 1.sērija.
1.15 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.40 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
2.20 «Nemelo man!» (ar subt.).
3.15 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
6.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 2. un 3.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 17. un 18.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.00 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.30 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 13.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 7. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2102.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.50 «Kas te? Es te!»*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.40 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 178.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 30.sērija.

tv programma
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2102.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.25 «Snoudena lielā bēgšana». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 177.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 9.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
12.00 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.25 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
14.35 «Olimpiskie zelta mirkļi».
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 10.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nanorevolūcija».
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.00 «Mana pirmā šepte».
21.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Agnese Laizāne.
Spoguļvīrs». Īsfilma.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Reinis Spaile.
Tukšās zemes ritmi». Īsfilma.
23.10 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.40 «100 g kultūras. Personība».*
0.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 148.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.05 «Pati pilnība». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 120.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 121.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.15 «Cietais rieksts». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 23.sērija.
1.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.54 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 2. un 3.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 4. un 5.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 18. un 19.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
1.10 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.05 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
2.50 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 14.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 8. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2103.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 179.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2103.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».

Ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 178.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 10.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
Arvīds Mūrnieks (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.35 «Olimpiskie zelta mirkļi».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 5.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.15 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Nanorevolūcija». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 149.sērija.
10.55 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
12.00 «R.Pilčere. Dubultā dzīve». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 122.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 123.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 14.sērija.
23.15 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 24.sērija.
1.20 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 149.sērija.
2.05 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 4. un 5.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 6. un 7.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 19. un 20.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zaļā zona».
ASV un Francijas spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
0.15 «Kinomānija».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 15.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 9. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 13.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 6. un 7.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 180.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
18.55 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6».
Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 6. un 7.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 179.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 17.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.35 «Olimpiskie zelta mirkļi».
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Jay-Z»».
22.00 «Mušpapīrs». ASV un Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.
23.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.25 «Spoguļvīrs». Īsfilma.
0.50 «Tukšās zemes ritmi». Īsfilma.
1.25 «Ulda Marhilēviča koncerts «Marhils un draugi»».*
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 150.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «R.Pilčere. Dubultā dzīve». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 124.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 125.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 4.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Parasta nāvessoda izpilde». Francijas drāma. 2010.g.
1.45 «Dzīvīte».
2.05 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.
4.55 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 6. un 7.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 16.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 8. un 9.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.55 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Rozā pantera 2». ASV un Čehijas komēdija. 2009.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Tas neērtais brīdis».
ASV romantiska komēdija. 2014.g.
0.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
1.25 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 16.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 10. oktobris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* Džezs Latvijā.
7.00 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zariņš». Norvēģijas piedzīvojumu filma ģimenei.
2009.g. (ar subt.).
11.55 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
12.55 «Adreses».*
13.25 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.00 «Momentuzņēmums».*
14.20 «Kūku kari».*
15.20 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dabas apvienotie spēki». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Viļņas universitāte un apkārtne.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.20 «Mušpapīrs». ASV un Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.
1.00 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes zvaigžņu
koncerts II Arēnā «Rīga»».*
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.56 «Aristofans. Kameropera «Līsistrate»». 2.daļa
«Līsistrates atgriešanās».
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

LTV7
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Balss pavēlnieks».
8.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
14.00 «Kas tur dzīvo?»*
15.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 4.sērija.
18.00 JAUNUMS. «Futbola algoritms». Dokumentāls stāsts.
18.30 TIEŠRAIDE. ««UEFA Euro 2016» atlases spēle».
Islande – Latvija.
21.25 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 5.sērija.
21.55 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.45 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēļu apskats».
23.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 17.sērija.
0.50 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6».
Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.30 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.
3.20 ««SeMS» piedāvā...
Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 3.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Visas upes plūst». Austrālijas seriāls. 1983.g. 4.–6.sērija.
15.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.20 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 21.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».

K.Ustupa autoskola
(reģ.Nr.43603009204)

piedāvā darbu
CSN, SD, TI pasniedzējam(-ai).
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»

turpina uzņemt bērnus no 1,6 līdz 3 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

aicina savus bijušos
audzēkņus un
darbiniekus
satikties

20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 1.sērija.
0.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.05 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
5.40 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
6.05 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 2.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.30 «Līgavas tēvs 2». ASV komēdija. 1995.g.
12.45 «Runcis». ASV animācijas filma. 2003.g.
14.15 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
17.00 «Rozā pantera 2». ASV un Čehijas komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «TV3 ziņas piedāvā: Ievainotie». Dokumentāla filma. 2015.g.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mošķīšu universitāte». ASV animācijas filma. 2013.g.
22.10 «Zirnekļcilvēks 3». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
1.05 «Līgavas tēvs 2». ASV komēdija. 1995.g.
3.00 «Runcis». ASV animācijas filma. 2003.g.
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 11. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* V.Singajevska.
7.00 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.

Tikšanās ar astroloģi Akvelīnu Līvmani

9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lidojums virs Spānijas».
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Toskāna: turp un atpakaļ».
Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Piektā vara». ASV trilleris. 2013.g.
1.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
2.00 «Nakts vēstules». Koncertuzvedums Kuldīgas estrādē.
4.30 «Imanta – Babīte».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Sekotāji».*
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Province».* (ar subt.).

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma oktobrī:
Struktūras pušķos, dekoros un
vainagos.

17. oktobrī no plkst.11 līdz 13 Lielajā ielā 19, Jelgavā.

Dienas grupai nodarbības –
12., 13., 14. oktobrī,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28338300 vai
e-pastu freija@freija.lv; www.freija.lv.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.

«Liktenis – dotais un iespējas. Laimes potenciāls» –

UZŅEMŠANAS KOMISIJA TURPINA PIEŅEMT
DOKUMENTUS ESF GRUPĀS
Jelgavas tehnikums 2015./2016. mācību gadā piedāvā iegūt profesionālās kvalifikācijas:
• Bārmenis (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
• Autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases; no 17 gadu vecuma);
• Namu pārzinis (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
• Koka konstrukciju montētājs (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība – 12 klases).
Kāpēc izvēlēties šo profesionālās izglītības programmu?
• Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
• Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
• Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī).
• Apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi,
ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
• Profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanu un prasmju apliecinošo dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas.
Uzņem jauniešus vecumā no 17 līdz 29 (ieskaitot) gadiem.
Dokumentus pieņem: Jelgavas tehnikuma 222. kabinetā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis/fakss 63025605; e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

š.g. 7.oktobrī
plkst. 16:00

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā

SIA «Lāči» aicina darbā

PIPARKŪKU CEPĒJU
UN IESAIŅOTĀJU

(uz laiku no 01.10.2015. līdz 31.12.2015.).

Mēs piedāvājam:
• darbu atpazīstamā un latviskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu pēc padarītā darba apjoma;
• darbu maiņās (6.30 – 18.30/18.30 – 6.30);
• sociālās garantijas;
• apmācību un profesionālās izaugsmes iespējas;
• nakšņošanas vietu darba maiņu laikā;
• subsidēto ēdināšanu;
• darba apģērbu;
• īpaši izdevīgu iepirkšanos tirdzniecības tīklā;
• transportu no Jelgavas (caur Valgundi) līdz ceptuvei
«Lāči» un atpakaļ.
Prasības:
• vēlme strādāt un apgūt jaunas iemaņas;
• godprātīga attieksme pret darbu;
• pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem;
• sanitārā grāmatiņa.
Darba vieta: SIA «Lāči» (reģ.Nr.40101006613),
«Benūžu Skauģi», Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
Papildu informācija – pa tālruni +371 66047555,
27879648 (Kristīne Krompāne, Personāla daļas vadītāja),
pa e-pastu personals@laci.lv; www.laci.lv.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus
un privātstundas:
• ANGĻU valoda pieaugušajiem,
jauniešiem, bērniem un
uzņēmumiem rīta, dienas
un vakara nodarbībās;
• VĀCU valoda;
• FRANČU valoda iesācējiem.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Valmieras teātra viesizrāde

Jelgavas kultūras namā
6. oktobrī pl.19.00
Alvis Lapiņš

"KLAIDOŅA LŪGŠANA"
Drāma 2 cēlienos

Režisors Varis Brasla

Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē (kases tālr. 63084679)
un internetā: www.bilesuparadize.lv, www.vdt.lv

8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Arvīds Mūrnieks (ar subt.).
9.35 «SeMS. Laboratorija».*
10.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.25 «Mana pirmā šepte».*
11.55 «Zariņš». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2009.g. (ar subt.).
13.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Leģendārie albumi. «Jay-Z»». (angļu val., ar subt.).
15.45 «Vasara Ungārijā». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
17.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
18.05 «Kas tur dzīvo?»*
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Zvaigžņu skola». ASV muzikāla komēdija. 2009.g.
21.05 «Lilīhammera 3». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.05 «Anekdošu šovs 2».*
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.30 «Lilīhammera 3». Seriāls. 4.sērija.
3.20 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 4.sērija.
6.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Galileo 3».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
12.00 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 14.sērija.
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13.00 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 2.sērija.
14.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.10 «Dzintara dziesmas 5».
17.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 2013.g. 8. un 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Zeltacs». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
23.40 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
0.35 «Neraudi, bērniņ!» Kanādas trilleris. 2007.g.
1.55 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 2013.g. 8. un 9.sērija.
3.25 «LNT brokastis».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
6.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
6.50 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 3.sērija.
7.20 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.40 «Zirnekļcilvēks 3». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
15.40 «Mošķīšu universitāte». ASV animācijas filma. 2013.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Vieglā nauda». ASV trilleris. 2014.g.
0.30 «Būt par Džonu Malkoviču». ASV komēdija. 1999.g.
2.30 «Tas neērtais brīdis». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
4.05 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības oktobrī un novembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

13.10., 27.10., 10.11.
28.10., 04.11.
23.10., 13.11.
21.10., 11.11.
21.10., 11.11.
14.10., 28.10., 18.11.
14.10., 28.10., 18.11.
19 – 20.10., 23 – 24.11.
13.10., 09.11.
12.10., 26.10., 09.11.
15.10., 29.10., 12.11.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 1. oktobrī pulksten 13.45 – Azemitologa svētki (Jelgavas pils pagalmā).
 1. oktobrī pulksten 18 – Veco ļaužu dienai veltīts koncertuzvedums «Aiziet! Otrā
jaunība!». Režisors R.Svjatskis. Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 2. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
 3. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Mazajā zālē).
 4. oktobrī pulksten 15 – garīgās mūzikas koncerts, piedalās vokālā grupa «Putnu
dārzs» (Rīga), vadītāja Antra Dreģe (Svētās Annas baznīcā).
 4. oktobrī pulksten 18 – grupas «Dagamba» koncerts «Bach goes to Iran». Grupas
mūziķi un tās līderis Valters Pūce skaņdarbu izpildījumam piešķir neatkārtojamu dinamiku
un vitalitāti, spēlē apvienojot Austrumu un Rietumu mūzikas tradīcijas. Tā tiek radīts pavisam jauns ārkārtīgi aizraujošs un spēcīgs skanējums. Šī ir arī jaunā albuma «Recycled»
prezentācija. Biļešu cena – € 7 – 15 (k/n Lielajā zālē).
 6. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde: A.Lapiņš «Klaidoņa lūgšana».
Drāma divos cēlienos. Režisors V.Brasla. Biļešu cena – € 6 – 8,50 (kultūras namā).
 7. oktobrī pulksten 18 – Lolitas Neimanes saruna ar bibliotēkas apmeklētājiem «Kas
jāēd rudenī?» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 7. oktobrī pulksten 19 – «Mielavs un Pārcēlāji». Albuma «Atsaukties» koncertturneja.
Programmā dziesmas no jaunās skaņuplates, kā arī dziesmas no iepriekšējiem grupas
albumiem. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
 10. oktobrī pulksten 16 – Ādolfam Alunānam – 167. Prologs. Ā.Alunāna Jelgavas
teātra izrāde: M.Svīre «Slazdukrogs un divi nami Rīgā». Biļešu cena – € 1 – 3 (kultūras
namā); pulksten 20 – piemiņas brīdis pie Alunāna pieminekļa (Alunāna parkā).
 13. oktobrī pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» 3. sezonas atklāšana.
Tikšanās ar radošām un iedvesmojošām personībām (kafejnīcas «Silva» 2. stāvā Driksas
ielā 7/9).
 13. oktobrī pulksten 18 – Veselības mēneša aktivitāte: «Iedvesmas telpā» viesojas
psiholoģe Diāna Zande. Pieteikšanās līdz 9. oktobrim pa tālruni 63012159, 63082101
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 15. oktobrī no pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 15. oktobrī pulksten 20 – skanēs Dž.Pučīni «Mesa di Gloria», piedalās jauktie kori
«Ogre», «Muklājs» (Rīga), «Sidrabe» (Dobele), ērģelnieks Aigars Reinis, diriģents un
mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis (Svētās Annas baznīcā).
 16. oktobrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: Frederika Lou
mūzikls «Mana skaistā lēdija». Librets veidots pēc Bernarda Šova lugas «Pigmalions».
Režisore D.Vilne. Titullomā K.Ozoliņa. Piedalās grupa «TirkizBand» un TDA «Lielupe».
Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
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Jelgava vasarā
fiksēta 33 fotomirkļos

Līdz 31. oktobrim Jelgavas kultūras namā apskatāma Jelgavas 750 gadu jubilejai veltītā fotokonkursa vasaras posma labāko darbu izstāde.
Foto: Raitis Supe

Izstādes
 5. oktobrī pulksten 17 – Rutas Štelmaheres gleznu izstādes «Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi»
atklāšana ar autores dzejas vakaru. Izstāde apskatāma no 1. oktobra līdz 26. novembrim
(Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 9. oktobrim – gleznotājas Zigrīdas Cīrules darbu izstāde «Peonijas» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 1. līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(k/n 1. stāva Lielajā foajē).
 12. oktobrī pulksten 17 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes «Vasaras atbalsis»
atklāšana un Leokādijas Rinkunas rotaļlietu veidošanas meistarklase. Izstāde apskatāma
līdz 16. oktobrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 18. oktobrim – izstāde «Baltija un vācieši» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 20. oktobrī pulksten 13 – Baltkrievu mākslinieču Larisas Strižakas un Natālijas
Horoļskas akvareļu gleznu izstādes «Mēs mīlam ziedus» atklāšana un meistarklase
«Ziedi baltkrievu tautas ornamentos». Izstāde apskatāma līdz 23. oktobrim (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 22. oktobrim – Ilzes Ezernieces izstāde «Rīta avīze» («Coffee & Wine Gallery»
Lielajā ielā 14).
 Oktobrī – Andra Apšenieka aktu foto izstāde «Baltajā dūmakā» (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 20. oktobrim – izstāde «Sešas dienas ar meistaru» – starptautiskā pasteļglezniecības
meistardarbnīcas un plenēra darbi, kas veltīti Jelgavas 750 gadu jubilejai (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas bērnu darbu izstāde «Jelgavas skati» (t/c
«Pilsētas pasāža» un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 Līdz 31. oktobrim – fotokonkursa «Jelgavai 750» trešā posma – «Vasara» – dalībnieku
darbu izstāde (k/n garderobes foajē).
 Līdz 1. novembrim – leļļu izstāde «Latviešu tautumeitas no Zviedrijas» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. novembrim – izstāde «Jānis Strupulis kolekcijās Dānijā». Izstādē skatāmas
Dānijā tapušas gleznas, grafikas, medaļas un tēlniecības darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. novembrim – starptautiska Aleksandra Puškina oriģinālsējumu izstāde. Katra
grāmata demonstrē īpašu ādas dizaina mākslinieka A.Puškina tēmas redzējumu. Piedalās
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieki, tostarp jelgavniece Ilizane Grīnberga (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras namā atklāta
Jelgavas 750. jubilejai veltītā
fotokonkursa trešā – vasaras
– posma labāko darbu fotoizstāde un apbalvoti konkursa
uzvarētāji. Izstādē var aplūkot
33 fotomirkļus no Jelgavas ikdienas un pilsētas notikumiem.
Šī izstāde Jelgavas kultūras
namā būs apskatāma līdz 31.
oktobrim, bet līdz 1. novembrim organizatori aicina iesūtīt
darbus konkursa noslēdzošajam – rudens – posmam.
Konkursa vasaras posmam kopumā saņemti 180 darbi, ko iesniedza 21 fotogrāfs.
Izstādei izraudzītas 33 labākās fotogrāfijas.
Šoreiz uzvaras laurus plūca un 150 eiro
balvu saņēma Latvijā pazīstamais fotogrāfs
fotovēsturnieks Pēteris Korsaks, kurš konkursam iesniedza pirms vairākiem gadiem
mūsu pilsētā svētku laikā tapušo jelgavnieku portretu sēriju. «Lai gan pats neesmu
jelgavnieks, ar jūsu pilsētu mani saista
vairāki nozīmīgi notikumi. Pirmais, kas
bija svarīgs ne tikai man, bet visai Latvijai,
– 1988. gadā, pateicoties manai darbībai un
rakstam «Kur esi, Lāčplēsi?» Jelgavas laikrakstā, tika atrasts Lāčplēša piemineklis.
Tāpat esmu veidojis un publicējis rakstus
par Jelgavas fotovēsturi, sadarbojies ar
Jelgavas fotoklubu un Haraldu Smilgu.
Man ir mīļas attiecības ar Jelgavu, tāpēc

nolēmu konkursam iesūtīt pirms dažiem
gadiem Jelgavas Pilsētas svētku laikā
rīkotās fotoakcijas darbus. Tajā piedalījās
septiņi fotogrāfi ar uzstādītiem foniem, un
tikai pašam vajadzēja būt atraktīvam, lai
pierunātu jelgavniekus nofotografēties. Rezultātu var redzēt izstādē,» tā P.Korsaks.
«Konkursa nolikumā neesam norādījuši, cik senas fotogrāfijas drīkst iesniegt.
Ņemot vērā, ka iepriekšējos divos posmos
žūrija aizrādīja par portretu un cilvēku
trūkumu bildēs, priecājamies, ka P.Korsaks
iesūtīja veselu jelgavnieku portretu sēriju,»
atzīst pašvaldības iestādes «Kultūra» producents un konkursa kurators Gundars
Caune, piebilstot, ka izstādē eksponēta
daļa darbu.
2. vietu un 70 eiro naudas balvu vasaras
posmā saņēma ziemas posma uzvarētāja
jelgavniece Dzintra Žvagiņa, kura konkursam iesniegusi šovasar iemūžinātos dabas
skatus un elementus no Jelgavas, bet 3.
vieta un 40 eiro naudas balva pasniegta
Bikstu iedzīvotājai Egitai Veidemanei, kura
iesniegusi darbus no Jāņu ielīgošanas pasākuma Jelgavas Pils saliņā šogad jūnijā.
Vērtējot konkursam iesniegtos darbus
un izstādi, žūrijas locekle Latvijas Foto
grāfijas muzeja vadītāja Maira Dudareva
atzīst: «Darbi ir skaisti, jo Jelgava ir skaista, tomēr žūrija šoreiz bija gaidījusi kaut
ko vairāk, jo šī vasara, kas arī aizvadīta
Jelgavas 750. jubilejas zīmē, bija pasākumiem piesātināta. Diemžēl tas šajā izstādē
neatspoguļojas, tāpēc ir mazliet žēl.»
Žūrijas komisijas loceklis Jelgavas Māks-

linieku biedrības vadītājs Māris Brancis
vien piebilst, ka ir dažas Pilsētas svētku
gājiena bildes, taču ar to ir par maz, lai mēs
parādītu, kā Jelgavā tiek svinēti svētki,
kā jelgavnieki tajos piedalās. «Mums bija
varens gājiens, Dziesmu un deju svētki
Zemgales Olimpiskajā centrā, grandiozs
koncerts Jelgavas pils pagalmā… Turklāt
zinu, ka to iemūžināja daudzi, bet bilžu
konkursam nav. Var jau atrunāties, ka
vasara ir atvaļinājumu laiks, taču, ja gribi
izpausties šajā mākslas veidā, konkurss
ir īstais brīdis,» saka M.Brancis, atzinīgi
novērtējot P.Korsaka portretu sēriju, kur
starp iesūtītajām bildēm pamanījis arī
sevi kopā ar Viju Vētru. Šī fotogrāfija gan
izstādē nav iekļauta.
M.Dudareva atzīmē, ka šajā fotokonkursa posmā jau atkal akcents likts uz
«smukbildītēm», galvenokārt parādot
pilsētas centru – Mītavas tiltu, Pasta salu,
sakārtotos upju krastus, taču «gribas redzēt bildes ar «odziņu» arī ārpus centra».
«Šobrīd var iesniegt darbus konkursa
rudens posmam. Dalībniekus, izraugoties
fotogrāfijas, aicinu veidot stāstu. Būtiski
atcerēties, ka Jelgava nav tikai centrs, bet
arī cilvēki, tās nomales, kur rosās brīnišķīgi jelgavnieki, un šajās 5 – 10 bildēs par
viņiem var izstāstīt ļoti daudz,» mudina
žūrijas komisijas vadītāja M.Dudareva.
Ar fotokonkursa rudens posma nolikumu var iepazīties un pieteikuma anketu
atrast pašvaldības iestādes «Kultūra»
mājas lapas www.kultura.jelgava.lv sadaļā
«Uzzini», apakšsadaļā «Nolikumi».

Muzejā – lelles latviešu tautastērpos un izzinoša nodarbība par rotaļlietām
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā apskatāma
izstāde «Latviešu tautumeitas
no Zviedrijas» – 30 lelles, kuras ģērbtas dažādos latviešu
tautastērpos, ļaujot skatītājam
iepazīt etnogrāfiskos tērpus.
Bērndārzniekiem un 1. – 4. klašu skolēniem līdztekus izstādei
tiek piedāvāta arī izglītojoša
programma «Laiks spēlēties»,
kurā var uzzināt par rotaļlietu
vēsturi, pārbaudīt vienkāršas
rotaļlietas darbībā, minēt mīklas un veidot papīra lelles.
Leļļu izstāde uz Jelgavas muzeju atceļojusi no Latvijas vēstniecības Zviedrijā, kur
glabājas 120 lelles no Marijas Muzikantes
un Dzidras Ciparsones plašās kolekcijas.
Kopumā tajā ir vairāk nekā 200 leļļu

latviešu tautastērpos. Muzejā stāsta, ka
M.Muzikante, kura jau aizgājusi aizsaulē,
ar ģimeni Zviedrijā ieradās 1944. gadā līdz
ar citiem bēgļiem no Latvijas. Viņa līdzi
ņēmusi savu Rucavas tautastērpu, kuru
valkāja, dziedot Reitera korī. Kā saka
M.Muzikantes laikabiedri, viņa kļuva nemierīga, aizejot pensijā, kas sakritis ar laiku,
kad 70. gadu vidū pie viņas ciemos ieradās
Latvijā palikusī māsa, līdzi atvedot suvenīru
– lellīti tautastērpā. Tieši šī lellīte kļuva par
pamudinājumu, un M.Muzikante nolēma
apģērbt tik pazīstamās Bārbijas un Kenus
latviešu tautastērpos. «Katrs tērps ir unikāls roku darbs. Viņa pievērsusies katrai detaļai – galvasrotai, kreklam, jostai, apaviem,
dažām lellēm ir pat īsti mati – pašas autores
un viņas mazmeitas,» stāsta muzejpedagoģe Teika Putna. Vēlāk M.Muzikantei
talkā nākusi audēja Dz.Ciparsone, kura
auda materiālu tautastērpu svārkiem un
prievītes, kas tika izmantotas jostu vietā.
Latvijas vēstniecība Zviedrijā nolēmusi, ka

daļa no kolekcijas noteikti ir jāredz plašākai
publikai arī Latvijā, un tā lelles uzsākušas
savu ceļojumu pa Latviju, iepazīstinot ar
latviešu tautas kultūru un to, cik dažādi ir
mūsu novadu tautastērpi. T.Putna stāsta,
ka izstādē Jelgavas muzejā apskatāmas
30 lelles, to vidū ir vairākas Zemgalei
raksturīgajos tautastērpos, Nīcas, Bārtas
un citos tautastērpos. «Izstāde tiešām ir
ļoti interesanta, jo īpaši piesaista skolēnus,
kuri pirmo reizi redz, ka viņu iemīļotajai
rotaļlietai Bārbijai ir šāds tērps. Tāpat bērni aizrautīgi pēta, kurai lellei ir īstie mati,
kurai nav,» stāsta T.Putna.
Līdztekus leļļu izstādei muzejs pirmsskolas vecāko grupiņu bērniem un 1. – 4. klašu
skolēniem piedāvā piedalīties izglītojošā
programmā «Laiks spēlēties», lai uzzinātu
ko vairāk par rotaļlietu vēsturi. «Runājam
par rotaļlietu rašanos, kā tās gadu gaitā
mainījušās, izskatījušās, ko mēģinu parādīt
arī ar uzskatāmiem piemēriem,» stāsta
T.Putna, piebilstot, ka tiek runāts gan par
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koka un māla rotaļlietām, kas radītas pirms
apmēram 4000 gadiem, gan mīkstajām
rotaļlietām, kas radītas pirms kādiem 200
gadiem. «Ļaujam mazajiem muzeja apmeklētājiem pašiem izmēģināt mūsu pašizgatavotās rotaļlietas,» stāsta T.Putna, piebilstot,

ka bērniem ir iespēja minēt arī mīklas par
rotaļlietām un noslēgumā pašiem izgatavot
papīra lelli un izveidot tai tērpu. Šī nodarbība mazajiem jelgavniekiem ir bez maksas,
vien iepriekš interesentu grupai jāpiesakās
pa tālruni 63080150.

