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Jelgavas Valsts ģimnāziju atjaunos
30. gadu stilā
Šonedēļ noslēdzies Jelgavas pilsētas pašvaldības izsludinātais iepirkums par Jelgavas Valsts
ģimnāzijas rekonstrukciju un būvuzraudzību, un šobrīd tiek izvērtēti saņemtie pieteikumi.
Pavisam drīz sāksies reāli skolas rekonstrukcijas darbi – vēl pirms tam laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» piedāvā iepazīties ar skolas pārbūves projekta ieceri. Turpinājums 4.lpp.

«ARH STUDIJA» vizualizācija

Vidēji dienā iegādājas 50 JAP e-kartes
 Sintija Čepanone

rēķināties ar JAP e-karti iespējams
kopš 1. oktobra, vēlmi to iegādāties
Līdz 4. oktobra rītam
klienti izrādīja jau septembra beiJelgavas Nekustamā
gās, un, kā skaidro G.Burks, līdz
īpašuma pārvaldes
šim vidēji dienā realizētas apmē(JNĪP) norēķinu punktos
ram 50 e-kartes. «Šobrīd pieprasībija realizētas jau 210
tākā ir JAP e-karte 60 braucieniem
abonementa biļetes
par 42 eiro. Iegādājoties šo e-karti,
jeb Jelgavas Autobusu
vienas biļetes cena ir 70 centi,» tā
parka (JAP) e-kartes.
viņš, atgādinot, ka JAP e-kartes
«Pasažieri ar jauno proiegādāties un papildināt var visos
duktu ir apmierināti, un
JNĪP norēķinu punktos pilsētā, sasistēma veiksmīgi strāvukārt juridiskās personas to var
dā,» rezumē JAP valdes
izdarīt JAP birojā Meiju ceļā 62.
loceklis Gints Burks.
Jāpiebilst, ka arī juridiskie klienti
pirmās e-kartes jau iegādājušies.
Kaut arī pilsētas autobusos noG.Burks vērtē, ka kopumā

sistēma aizgājusi veiksmīgi un ar
būtiskām problēmām līdz šim nav
nācies saskarties.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pasažieriem JAP e-kartes
pieejamas četrās cenu kategorijās:
par 8,50 eiro var iegādāties abonementa biļeti 10 braucieniem
vai rokas bagāžas vai dzīvnieku
pārvadāšanai, tādējādi vienas
biļetes cena ir 85 centi. Par 16
eiro var iegādāties abonementa
biļeti 20 braucieniem, un šajā
gadījumā viens brauciens izmaksā
80 centus. Abonementa biļeti 40
braucieniem var iegādāties par 30
eiro, tādējādi par vienu braucienu

Auto īpašnieks
būs informēts par
pārkāpumiem, kas
veikti ar viņa mašīnu

maksājot 75 centus. Savukārt, ja
JAP e-karte papildināta par 42
eiro, kas paredzēta 60 braucieniem, tad biļetes cena jau ir tikai
70 centi.
Lai norēķiniem pilsētas autobusos izmantotu JAP e-karti,
pasažierim jāvēršas jebkurā JNĪP  Ilze Knusle-Jankevica
norēķinu punktā un par 2,50 eiro
Kopš 1. jūnija spēkā
jāiegādājas e-karte – tas ir vienstājušās izmaiņas Ceļu
reizējs maksājums, jo turpmāk
satiksmes likumā atšo pašu e-karti vajadzēs tikai patiecībā uz tā saukto
pildināt. Jāatgādina, ka braucieni
plāksteru – adminisneatkarīgi no tā, par kādu summu
tratīvā pārkāpuma
e-karte papildināta, jāizlieto sešu
protokolu-lēmumu,
mēnešu laikā no kartes papildikas izrakstīti bez pernāšanas brīža.

1. internātpamatskolai – jauns sporta laukums
 Ģirts Pommers

28. septembrī svinīgi atklāts Jelgavas 1.
internātpamatskolas
sporta laukums. Kā
stāsta skolas direktore
Gunda Balode, nepieciešamība pēc mūsdienīga sporta laukuma bija jau sen, tādēļ
prieks, ka visas vasaras
garumā veiktie būvdarbi ir noslēgušies.
«Svarīgi, ka šis sporta
laukums ir pielāgots
bērniem ar kustību
traucējumiem – mums
ir šūpoles, kuras var
izmantot cilvēki ratiņkrēslā, sporta spēļu
laukumiem ir mīkstāks
segums, lai mazinātu
traumu risku,» uzsver
G.Balode.

Sporta laukuma atklāšanas
pasākumā piedalījās gan Jelgavas
domes deputāti, gan Jelgavas
Izglītības pārvaldes pārstāvji, gan
arī paši skolas audzēkņi un pasniedzēji. Skolai tika dāvināts sporta
inventārs – basketbola bumbas un
badmintona raketes.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš skolēniem vēlēja
noticēt savām spējām un sasniegt
izvirzītos mērķus. «Šis Jelgavai ir
īpašs gads, un man ir liels prieks,
ka mēs esam izpildījuši solījumus
– abās Jelgavas internātpamatskolās ir radīta vide sportošanai. Šeit
ir izbūvēts āra sporta laukums,
kurā skolēni varēs sportot, pavadīt
aktīvi brīvo laiku un nostiprināt
savu veselību. Nesen no Rio paralimpiskajām spēlēm atgriezās
jelgavnieks Edgars Bergs, kurš
lieliski pierāda: ja cilvēks ļoti vēlas,
tad viss ir iespējams. To arī jums
novēlu – gribēt!»

Foto:
Austris
Auziņš
Jelgavas 1. internātpamatskolas
9. klases audzēknis Mārtiņš Karps
atzīst, ka skolā ļoti vajadzējis jaunu
basketbola laukumu un volejbola
laukumu. «Vēl gan nav sanācis tos
iemēģināt, taču ceru, ka jau tuvākajās dienās ar draugiem varēsim
to izdarīt. Gribētos, lai nākamajā
pavasarī tiktu sakārtots arī futbola
laukums – tad skolā tiešām būs

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

ideāli apstākļi sportošanai.»
Sporta laukumu izbūvēja Jelgavas uzņēmums SIA «Kulk»,
projekta aptuvenās izmaksas – 80
tūkstoši eiro, ko sedza no valsts un
pašvaldības budžeta. Būvniecības
darbi ilga visas vasaras garumā
– tika izbūvēts basketbola un
volejbola laukums, āra trenažieri,
šūpoles un spēļu laukums.
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sonas klātbūtnes, –
pārsūdzēšanu.

Plāksteri tiek sastādīti par
apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumiem bez transportlīdzekļa
vadītāja klātbūtnes. «Līdz šim
administratīvo sodu varēja pārsūdzēt autovadītājs – persona,
kas vadīja transportlīdzekli.
Ne visi autovadītāji godprātīgi
sodus samaksāja un par šo faktu informēja transportlīdzekļa
īpašnieku, tāpēc veidojās situācijas, ka mašīnas īpašnieks,
veicot automašīnas tehnisko
apskati Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), uzzināja,
ka ir neapmaksāti sodi, un
viņam nācās tos nomaksāt.
Lai transportlīdzekļa īpašnieks
būtu informēts par visiem pārkāpumiem, kas izdarīti ar viņa
mašīnu, tika veiktas izmaiņas
Ceļu satiksmes likumā,» skaidro
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce.
Tagad administratīvā pārkā-

puma protokols tiek sastādīts
trīs eksemplāros: viens tiek
novietots pie automašīnas priekšējā stikla, otrs paliek policijai,
bet trešo eksemplāru CSDD
elektroniski vai pa pastu nosūta
automašīnas īpašniekam. Viņš ir
tiesīgs sodu apstrīdēt, ja pārkāpumu ar viņa mašīnu izdarījusi
cita persona. «Šādā gadījumā
automašīnas īpašnieks ir tiesīgs
pārsūdzēt protokolu, rakstot
sūdzību, kurā tiek paskaidrots,
kad un kura persona, norādot
personas datus un kontaktinformāciju, brauca ar automašīnu,
pievienojot pierādījumus, piemēram, vadītāja paskaidrojumu,
kurā viņš apliecina, ka pārkāpuma brīdī bija automašīnas
vadītājs,» stāsta S.Reksce. Tālāk
policija izvērtēs situāciju, un, ja
vainīga būs cita persona, nevis
automašīnas īpašnieks, administratīvais sods datu bāzē tiks
dzēsts no transportlīdzekļa un
pārnests uz norādīto personu.
S.Reksce skaidro, ka šogad
līdz oktobrim Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija ir sastādījusi
1550 administratīvā pārkāpuma
protokolus-lēmumus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpumiem. Līdz šim gan
vēl nav bijis neviens gadījums,
kad transportlīdzekļa īpašnieks
vēlētos pārsūdzēt sodu, ja pārkāpuma brīdī pie stūres bija cita
persona.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Problēmu rada
iepriekšējo īrnieku parādi
«Pēc ilgas gaidīšanas beidzot es kā
trīs bērnu māte no pašvaldības esmu
saņēmusi jaunu īres dzīvokli – vecajā
pašvaldības īres dzīvoklī Rožu ielā,
kur dzīvoju jau ap 20 gadu, ar bērniem dzīvot vairs nebija iespējams,
jo māja ir veca, briesmīgā stāvoklī.
Saņēmām dzīvokli Uzvaras ielā, un
jau no 19. septembra man ir noslēgts
īres līgums. Taču izrādās, ka dzīvoklī
nav ne elektrības, ne gāzes – kā lai es
ar bērniem tur dzīvoju? Līdz ar īres
līguma noslēgšanu domē man teica,
ka jādodas uz «Latvijas gāzi» un
«Latvenergo» slēgt jaunu līgumu par
pakalpojuma nodrošināšanu. Tūlīt arī
devos uz abiem valsts «kantoriem», bet
man tur paziņo, ka ar mani līgumu
neslēgs, kamēr pašvaldība nebūs nomaksājusi iepriekšējā īrnieka radītos
parādus. Par gāzi parāds ir ap 90 eiro,
bet par elektrību skaitītāja rādījumi
nesakrīt par 10 kilovatstundām. Jā,
kāds teiks, ka tās 10 kilovatstundas jau
nav nekas daudz, bet es principa pēc
par tām maksāt negrasos. Nav mans
pienākums ar tādām lietām nodarboties,» uzsver Sandra Paulsone, jautājot
«Jelgavas Vēstnesim», vai šāda prakse
ir normāla.
Jelgavas pašvaldības Īpašumu
konversijas pārvaldes galvenais speciālists dzīvokļu jautājumos Renārs
Urtāns skaidro, ka šāda situācija
diemžēl gadās diezgan bieži, izīrējot
pašvaldības dzīvokli jaunam īrniekam,
jo to nosaka nevis pašvaldība, bet gan
pakalpojuma sniedzējs. «Piemēram,
«Latvijas gāzes» kārtība ir šāda:
līdzko pašvaldības dzīvoklis tiek iz-

īrēts nākamajam īrniekam, īrnieks
ierodas uzņēmumā, lai paziņotu par
vēlmi slēgt jaunu līgumu. Tikai tad
«Latvijas gāze» pašvaldībai sagatavo
rēķinu par iepriekšējā īrnieka parādu
un lūdz to apmaksāt pašvaldībai. Tiklīdz rēķins sagatavots, pašvaldība to
apmaksā, lai vēlāk parādu atgūtu no
iepriekšējā īrnieka. Praksē tas parasti
ilgst ne vairāk par pāris dienām. Vienmēr cenšamies rēķinus samaksāt pēc
iespējas ātrāk, lai jaunajam īrniekam
tiktu nodrošināti visi nepieciešamie
pakalpojumi.»
Šādu kārtību apstiprina arī «Latvijas gāzes» Jelgavas iecirkņa vadītājs
Uldis Auniņš.
Savukārt par elektrības parādu
konkrētajā dzīvoklī R.Urtāns skaidro:
«Parasti, tiklīdz pašvaldības dzīvokli
atbrīvo iepriekšējais īrnieks, pašvaldība lūdz «Latvenergo» īpašumā atslēgt
elektrību. Šajā gadījumā tas nav noticis. Pirms jaunu īrnieku ienākšanas
dzīvoklī veikti nelieli remontdarbi,
kuru laikā tad arī remontdarbu veicēji
šos 10 kilovatus elektroenerģijas ir
patērējuši. Parasti remontstrādnieki
izmanto savus ģeneratorus, tāpēc
elektrības patēriņa nav. Uzzinot par
šo situāciju, uzreiz sazinājāmies ar
uzņēmumu, kas veica remontdarbus,
un viņi uzreiz bija gatavi samaksāt par
patērēto elektrību. Līdz ar to elektrība
dzīvoklim nekavējoties pieslēgta.»
Pašvaldība operatīvi samaksāja arī
«Latvijas gāzes» izrakstīto rēķinu, līdz
ar to S.Paulsonei vairs nav nekādu
šķēršļu, lai noslēgtu jaunu līgumu
par gāzes un elektrības pakalpojumu
saņemšanu.

Dzīvnieku pastaigas nav
pamata ierobežot
«Es dzīvoju Filozofu ielā, un situācija,
ko uz ielas nākas piedzīvot katru rītu,
vakaru, nav no patīkamākajām – proti, pa
mūsu rajonu regulāri pastaigās tiek vesti
lieli suņi bez uzpurņa. Zinu, ka agrāk bija
noteikumi – suni bez uzpurņa pastaigā
vest nedrīkst, bet laikam tagad vairs tādu
noteikumu nav. Taču situācija ir tiešām
draudīga – jau pa gabalu redzams, ka
saimnieks to lielo suni pat pie siksnas nav
spējīgs noturēt, bail tādam iet garām. Pavasarī jau bija situācija, ka šādu pie saites
vestu suni saimnieks nenoturēja un tas
izrāvās, uzbruka sievietei, viņu sakožot.
Vai tiešām nav nekādu noteikumu, kas
varētu ierobežot šādas suņu pastaigas?»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā Filozofu ielas
iedzīvotāja Dana.
Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce skaidro, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem suns, pārvietojoties
pa pilsētu, jāved pavadā. «Uzpurnis kā
obligāta prasība ir tikai tad, ja atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr.428
«Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu,
un prasības bīstama suņa turēšanai» suns
atzīts par bīstamu,» tā viņa, skaidrojot,
ka šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.
Jāpiebilst, ka suni par bīstamu var atzīt
tad, ja tas uzbrucis un nodarījis miesas
bojājumus vai izraisījis cilvēka vai cita
dzīvnieka nāvi, ja ir agresīvs un rada
draudus cilvēkam vai citam dzīvniekam.
«Taču par to, vai suns atzīstams par
bīstamu, pamatojoties uz atbilstošu
iesniegumu, lemj Pārtikas un veterinārā
dienesta izveidota komisija pēc suņa uzvedības izvērtēšanas,» norāda S.Reksce,
uzsverot – ja suns uzbrucis, īpašniekam
var iestāties pat kriminālatbildība.
Ja suņa īpašnieks ievēro visas normatīvo aktu prasības un dzīvnieks neapdraud

apkārtējos, suņu pastaigas nav pamata
ierobežot. Taču S.Reksce «Jelgavas Vēstneša» lasītāju aicina informēt Pašvaldības
policiju par konkrētu situāciju, kad viņa
jūtas apdraudēta, lai policijas inspektoriem būtu iespējams pārliecināties, vai
saimnieki, vedot savus suņus pastaigā,
ievēro visus noteikumus.
«Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi par mājdzīvnieku turēšanu līdztekus ierobežojumiem par uzturēšanos ar
suni Pasta salā un Langervaldes meža
labiekārtotajā daļā paredz, ka aizliegts
atrasties ar suni Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta ikgadējā
pašvaldības nodeva par suņa turēšanu;
atrasties ar suni bez pavadas Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, izņemot suņu pastaigu laukumus un mežus,» tā S.Reksce,
atgādinot, ka ar Pašvaldības policiju var
sazināties pa tālruni 63028550 vai 8550.
Jāpiebilst, ka Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
paredzēts sods – brīdinājums vai naudas
sods fiziskajām personām no 7 līdz 350
eiro, bet juridiskajām personām no 15
līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai
bez konfiskācijas. Par tādiem pašiem
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai
materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu:
fiziskajām personām – no 15 līdz 700 eiro,
bet juridiskajām personām – no 700 līdz
1400 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez
konfiskācijas.
Savukārt par bīstama suņa turēšanas
prasību pārkāpšanu naudas sods fiziskajām personām ir no 70 līdz 700 eiro,
bet juridiskajām personām – no 110 līdz
1400 eiro, konfiscējot dzīvnieku vai bez
tā konfiskācijas.
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Ja atsakās no sētnieka,
zāle jāpļauj pašiem

«Pretī mūsu mājai Lietuvas šosejā
42/44 pļāva zāli – gar vienu mājas pusi
nopļāva, gar otru – ne. Kas tā par kārtību?! Es jau arī iepriekš pats esmu pļāvis,
bet nu vairs nevaru – man ir invaliditāte,
regulāri jāsauc «ātrie», vai tiešām man,
vecam un slimam, pašam tā zāle jāiet
pļaut, bet Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde (JNĪP) tik vien spēj, kā iekasēt
naudu? Mūsu mājā ir divi privatizēti
dzīvokļi un divi pašvaldības dzīvokļi.
Varbūt pašvaldība ir tā, kas nepļauj
zāli? Tā taču nevar palikt – kādam tas ir
jādara,» «Jelgavas Vēstnesim» saniknots

stāsta Lietuvas šosejas 42/44 iedzīvotājs.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais
inspektors Sandris Miezis skaidro, ka
Pašvaldības policija pārbaudīja lasītāja
minēto adresi. «Šī māja ir JNĪP apsaimniekošanā, taču tās iedzīvotāji ir atteikušies no sētnieka pakalpojumiem, līdz ar
to apņēmušies kārtību un tīrību savas
mājas teritorijā nodrošināt paši. Tātad arī
zāles pļaušana iedzīvotājiem ir jāorganizē
pašiem. Šajā gadījumā vainīgs nav nedz
apsaimniekotājs, nedz pašvaldība, jo ie-

dzīvotāji attiecībā uz zāles pļaušanu paši
ir izvēlējušies citu kārtību.»
Kāpēc vienā mājas pusē zāle šobrīd
ir nopļauta, bet otrā – ne? Visticamāk,
tas noticis brīdī, kad zāle pļauta līdzās
esošajā teritorijā, un kāds mājas iedzīvotājs palūdzis par atsevišķu samaksu
nopļaut zāli arī gar viņa dzīvokļa logiem,
labi saprotot, ka zāles pļaušana ir pašu
mājas iedzīvotāju pienākums. Protams,
tā kā par zāles pļaušanu viņš maksājis
no savas kabatas, tad arī lūgums attiecies tikai par zāles nopļaušanu gar viņa
dzīvokļa logiem.

Invaliditātes dēļ darbu neatteica
Laikraksta redakcijā vērsās 2. grupas
invalīda 44 gadus vecā Andreja mamma
Ārija, paužot sašutumu par to, ka jau
otro reizi viņas dēls nav pieņemts darbā
SIA «Viktorija B» bistro «Silva». «Šā
gada sākumā mans dēls pieteicās darbā
par trauku mazgātāju. Viņš no darba
devēja saņēma atteikumu tādēļ, ka ir 2.
grupas invalīds, un pavasarī viņu darbā
nepieņēma. Augustā «Silva» atkal meklēja
darbinieku. Pieteicās mans dēls, bet viņu
pat neuzklausīja. Neņemot vērā, ka viņš
ir pavārs un konditors, ka viņš ir gatavs
šobrīd strādāt palīgstrādnieka darbu, viņš
saņēma atteikumu arī šoreiz. Pamatojums
– 2. grupas invalīds, un esot pieņemta
sieviete, kura pirms viņa pieteicās,» tā kundze, piebilstot: «Es uzskatu, ka vispirms
vajadzēja runāt ar manu dēlu, jo viņš jau
pavasarī iesniedza dokumentus. Bet tā
nenotika.» Tiesa, tā «Silvas» darbinieka
vārdu un uzvārdu, kurš it kā esot atteicis
darbu invaliditātes dēļ, Ārijas kundze
nosaukt nevar, jo neesot to pajautājusi.

SIA «Viktorija B» bistro «Silva» vadītāja Sandra Blūmane apstiprina, ka
uzņēmums saņēma Ārijas kundzes dēla
Andreja pieteikuma anketu, un tā tika
izskatīta tieši tāpat kā citu kandidātu
pieteikumi. «Tā kā nav iespējams tikties
ar katru anketas iesniedzēju, izvērtējam
visus pieteikumus un izlemjam, kurus
kandidātus aicināt uz darba interviju.
Brīdī, kad esam atraduši piemērotu
darbinieku, intervijas pārtraucam,»
skaidro S.Blūmane, atklājot – tam, ka
nākamajā darbinieku meklēšanas reizē
nav dota priekšroka Ārijas kundzes
dēlam, ir pamatoti iemesli: pirmkārt,
tās anketas, kas iesniegtas vienam amatam (piemēram, uz trauku mazgātāja
vakanci), automātiski nevar attiecināt
uz citas kvalifikācijas amatu (piemēram,
uz pavāra palīga vakanci), otrkārt, katra
amata anketu datu bāzē ir arī daudzu
citu kandidātu anketas (agrāk un no
jauna iesniegtās), un tās netiek šķirotas
pēc rindas principa.

Komentējot kundzes iebildumus par
darba atteikumu saistībā ar invaliditāti, S.Blūmane norāda, ka uzņēmumā
ir atsevišķi amati un darbi, kuros ir
zināmi ierobežojumi attiecībā uz invaliditāti, taču katrs gadījums tiek izskatīts
individuāli, izvērtējot nepieciešamo
kompetenci, darba vietas pieejamību
un riskus, kā arī nosūtot pretendentu
uz obligāto veselības pārbaudi. «Ja kandidāts ir piemērots konkrētajam amatam gan profesionāli, gan no veselības
viedokļa, tad ne fiziskajiem dotumiem,
ne veselības traucējumiem, ne tautībai,
ne pasaules uzskatiem nav nozīmes. Kā
apstiprinājumu tam varu minēt faktu,
ka arī šobrīd mums ir divi darbinieki ar
2. grupas fiziska rakstura veselības traucējumiem, tādi ir bijuši arī iepriekš, kā
arī daudzus gadus nostrādāja darbinieks
ar garīga rakstura invaliditāti. Arī pēc
tautības nešķirojam – esam multinacionāls kolektīvs: latvieši, lietuvieši, krievi,
baltkrievi, ukraiņi un romi,» tā viņa.

Grāvi Pionieru ielā vairs nepadziļinās
«Man aiz sētas zaļā zona jāpļauj
gandrīz katru nedēļu, taču grāvis ceļa
malā šajā sezonā tika nopļauts vienu
reizi – uz Smilšu skulptūru festivālu.
Ar to pietiek? Tāpat pirms daudziem
gadiem uzsāka grāvja padziļināšanu.
Vienu grāvi izraka, citu – ne. Manu
grāvi apmēram trīs metru garumā
padziļināja, bet pārējo atstāja, kā bija.
Kad to grāvi plānots pabeigt?» vaicā
Ruta no Pionieru ielas.

Pateicība

Iepazīstoties ar «Jelgavas Vēstneša»
lasītājas vēstuli, pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» speciālisti pagājušajā mēnesī apsekoja grāvju sistēmu
Pionieru ielā. «Grāvji ir sausi, un
ūdens notece tiek nodrošināta, līdz
ar to grāvju padziļināšana šajā posmā
nav jāveic,» secina «Pilsētsaimniecības» hidrotehnisko būvju speciāliste
Ilva Meiere.
Savukārt par pļaušanas darbiem

«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka
pašvaldības teritoriju zaļās zonas
saskaņā ar pieejamo finansējumu tiek
pļautas vienu reizi mēnesī, bet grāvju
gultnes – vienu reizi sezonā. Šogad
kārtējā ceļa nomales pļaušana veikta
līdz 15. septembrim.
Sagatavoja Sintija Čepanone
un Kristīne Langenfelde,
foto Austris Auziņš

Paldies par atbalstu olimpiādē Rio

«No sirds vēlamies pateikties par
finansiālo, morālo atbalstu un doto
iespēju sekmīgi piedalīties Rio paralimpiskajās spēlēs.
Paldies Jelgavas pilsētas domei –
priekšsēdētājam Andrim Rāviņam,
priekšsēdētāja vietniekam Aigaram
Rublim; Jelgavas Sporta servisa centram – vadītājam Jurim Kaminskim
un sporta pasākumu organizatorei

Aļonai Fomenko; Latvijas Bērnu un
jauniešu invalīdu sporta federācijai
– Aijai Kļaviņas kundzei; Jelgavas
invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubam «Cerība» – Rutai Kļaviņas
kundzei; Zemgales Olimpiskā centra,
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas darbiniekiem; Jelgavas 4. vidusskolas jaunajiem sportistiem un
skolotājai Nataļjai Gorškovai; Latvi-

jas Paralimpiskajai komitejai – Daigai
Dadzītes kundzei.
Mūsu sagaidīšana lidostā bija brīnišķīga un emocionāli neaizmirstama.
Paldies Jums visiem!»
Ar cieņu un pateicību –
bronzas medaļnieks
Edgars Bergs,
trenere Maija Ukstiņa

Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

Glābējsilītē atstātie mazuļi
atraduši jaunas ģimenes
 Ilze Knusle-Jankevica

Abi pie Jelgavas slimnīcas esošajā glābējsilītē atstātie bērniņi
jau ir atraduši jaunas ģimenes Latvijā.
«Šobrīd ir sešu mēnešu pirmsadopcijas
periods, kurā bērna
bioloģiskie vecāki
viņu vēl var atgūt,»
skaidro glābējsilīšu
projekta Latvijā pārstāve Laura Zvirbule.
Abi bērniņi Jelgavas glābējsilītē tika ievietoti ar mēneša
intervālu – 22. augustā tajā
atstāta meitenīte, bet 20. septembrī – puisītis. Abi bērniņi
apmēram nedēļas laikā atraduši jaunu ģimeni un šobrīd
devušies uz jaunajām mājām.
Pagaidām gan viņi nav oficiāli

ZIŅAS

Atjaunots hercoga
Jēkaba sievas sarkofāgs

adoptēti, jo ir sešu mēnešu
ilgais pirmsadopcijas periods,
kurā arī bāriņtiesa seko līdzi tam, vai bērnam viss ir  Sintija Čepanone
labi. L.Zvirbule norāda, ka šis
jaunajām ģimenēm ir traukKurzemes hercogu kasmains laiks – tās ir neziņā,
penēs Jelgavas pilī pavai mazulis paliks pie viņiem
gājušajā nedēļā pēc
pavisam vai ne.
restaurācijas iesvētīts
Bioloģiskajiem vecākiem, ja
Kurzemes hercogienes
viņi izlēmuši savu bērnu tomēr
Luīzes Šarlotes saratgūt, jāvēršas jebkuras pašvalkofāgs. «Šis sarkofāgs,
dības bāriņtiesā ar iesniegumu.
tāpat kā iepriekšējos
Kā skaidro L.Zvirbule, tad tiks
gados atjaunotie, nav
veikts DNS tests, lai pārliecinātikai skaists vēstures
tos, vai tie tiešām ir bioloģiskie
priekšmets. Tā mēs pavecāki, un citas pārbaudes,
rādām godu cilvēkiem,
tostarp psiholoģiskie testi,
kas veidojuši daļu no
pēc kuriem bāriņtiesa izlemj,
mūsu, latviešu tautas,
vai bērnam būs labāk palikt
likteņa,» saka Rundāles
jaunajā ģimenē vai tomēr pie
pils direktors Imants
bioloģiskajiem vecākiem.
Lancmanis.
Kad pirmsadoptācijas periods noslēgsies, ģimene varēs
Hercogiene Luīze Šarlote,
sākt adopcijas procesu.
3.9.1617 – 18.8.1676., hercoga
Jēkaba sieva, dzimusi Brandenburgas-Prūsijas princese – šāds
uzraksts lasāms uz plāksnītes pie
atjaunotā Luīzes Šarlotes sarkofāvāciju mācīties un izvēlēties
ga Kurzemes hercogu kapenēs
nākotnes profesiju un izglītības
Jelgavas pilī, un I.Lancmanis akceļu atbilstoši savām spējām,
centē, ka hercoga Jēkaba dzīve un
interesēm un iespējām,» stāsta
karjera nav iedomājama bez viņa
Jelgavas pilsētas Karjeras nedēsievas līdzdalības. «Šajā sarkofāgā
ļas koordinatore Sabiedrības inir guldītas Luīzes Šarlotes mirstegrācijas pārvaldes jaunatnes
tīgās atliekas, un, atjaunojot sarlietu speciāliste Jeļena Grīsle.
kofāgu, ir izdarīts ne tikai skaists
Tematiskās nedēļas laikā jaudarbs, bet arī izpildīts morāli ētisks
niešiem būs iespēja piedalīties
pienākums. Mēs priecājamies, ka
tādās aktivitātēs kā izglītojošie
pēc vairākkārtējas kapeņu izlauun praktiskie semināri, dispīšanas mums tomēr ir iespēja
kusijas, iepazīt studentu un
darīt šo darbu,» tā Rundāles pils
uzņēmēju veiksmes stāstus, tikdirektors, atgādinot, ka teju katru
ties ar veiksmīgiem jaunajiem
gadu Kurzemes hercogu kapenes
uzņēmējiem, apmeklēt atvērto
tiek papildinātas ar kādu atjaunodurvju dienas, piedalīties mātu sarkofāgu.
cību ekskursijās un radošajās
darbnīcās.
Ar Karjeras nedēļas aktivitātēm Jelgavā var iepazīties
mājaslapā jauniesi.jelgava.lv.
Karjeras nedēļu Jelgavā no
10. līdz 14. oktobrim rīko Jelga-  Kristīne Langenfelde
vas pilsētas pašvaldība sadarbīUzņēmuma «Triom»
bā ar Valsts izglītības attīstības
noliktavā Jelgavā, Uzaģentūru un citiem sadarbības
varas ielā 12, pagājušajā
partneriem. Pasākumu kopunedēļā atklāta vērienīga
mu Jelgavā koordinē Sabiedvecu pārtikas preču pārrības integrācijas pārvalde
marķēšana. Noliktavā
sadarbībā ar Jelgavas Izglītības
izņemtas gandrīz 10
pārvaldi. Šogad Karjeras nedēļa
tonnas dažādu salduvienlaikus notiek 25 Latvijas
mu – konfektes, šokolāpilsētās un novados.

Sākas Karjeras nedēļa
 Jana Bahmane

No 10. līdz 14. oktobrim Jelgavā jau sesto
reizi notiks Karjeras
nedēļa, kuras tēma
šogad visā Latvijā ir
«Es būšu darba tirgū».
Vairāku dienu garumā jaunieši dažādos pasākumos pilsētas izglītības iestādēs un ārpus
tām varēs iepazīt tālākizglītības
un karjeras izvēles iespējas
mūsdienu darba tirgū. Karjeras
nedēļa Jelgavā tiks atklāta 10.
oktobrī pulksten 18 bistro «Silva» Driksas ielā 9 ar pasākumu
«Cepums ar slavenību» – tajā
jaunieši varēs tikties ar grupas
«Gain Fast» dalībniekiem.
Karjeras nedēļa ir ikgadējs
pasākumu cikls, kura laikā
jauniešiem ir iespēja iepazīt
un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu
profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras
konsultācijas, kā arī piedalīties
radošās darbnīcās un konkursos. «Karjeras nedēļas laikā
Jelgavā jauniešiem būs iespēja
izzināt savas karjeras iespējas,
veicināt uzņēmību un moti-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Austris Auziņš
Sarkofāgu iesvētīja LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers: «Iesvētu
Luīzes Šarlotes mirstīgās atliekas un sarkofāgu, kas ar lielu rūpību
atjaunots, lai viņa iegūtu šeit cienīgu atdusu.»
I.Lancmanis vērš uzmanību uz
to, ka Kurzemes hercogu kapenēs
Jelgavas pilī blakus ir trīs līdzīgi
sarkofāgi – hercoga Jēkaba, viņa
sievas Luīzes Šarlotes un dēla Kārļa Jēkaba sarkofāgs. «Acīmredzot
hercogs Jēkabs pēc sievas nāves
pasūtījis vairākus līdzīgus sarkofāgus. Viņš pats nomira dažus gadus
vēlāk,» tā I.Lancmanis.
Jāpiebilst, ka daudzu gadu laikā
muzeja restauratori jau realizējuši
apjomīgu kapenēs esošo sarkofāgu sakopšanas un restaurācijas
programmu, kuras īstenošanu
finansiāli atbalstīja Kurzemes
bruņniecības Apvienotie Kurzemes fondi un Valsts kultūrkapitāla
fonds, to atjaunošanā tika ieguldīti
arī muzeja nopelnītie līdzekļi. Kurzemes hercogienes Luīzes Šarlotes
sarkofāgs ir jau 10. restaurētais

sarkofāgs Kurzemes hercogu
kapenēs Jelgavas pilī, pārējiem
veikta virsmu sakopšana, informē
Rundāles pils muzejs.
Sākotnēji Luīzes Šarlotes sarkofāgam tika veikta sarežģīta tehniskā restaurācija un atsevišķu zudušo alvas dekora detaļu un fragmentu rekonstrukcija. Sarkofāga
konservācija un tonēšana turpinājās ar zeltījuma un krāsojuma
nostiprināšanu, sarkofāga alvas
virsmas attīrīšanu no netīrumu
slāņa, bet sarkofāga pamatplakne
un dekoratīvie reljefie rotājumi,
kāju un rokturu metāla virsmas
– no virsējā oksidācijas produktu
slāņa. Restauratori veica atjaunoto
detaļu un oriģinālo virsmu tonēšanu, kā arī izlīdzināja jauno un
autentisko alvas detaļu lodējumu
vietu toņus un spīdumus.

Jelgavas uzņēmums veikaliem piegādājis
tonnām vecu saldumu

de, cepumi –, kam beidzies derīguma termiņš.
Šī ir vērienīgākā pārtikas
preču pārmarķēšana,
kādu Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
jebkad atklājis. Tagad
uzņēmumam vēl jāatsauc no veikaliem jau
piegādātā vecā pārtika
un kopā ar noliktavā
atrasto jāiznīcina. Nākamnedēļ tiks izskatīta
administratīvā lieta un
būs zināms, kādu sodu
saņems uzņēmums.

PVD inspektori, veicot pārbaudi
noliktavā, konstatējuši dažādus
krāsu noņēmējus, šķīdinātājus un
citas palīgierīces, kas izmantotas
oriģinālā marķējuma likvidēšanai.
Tāpat izņemti 26 dažādi spiedogi
un spiedogu sagataves ar datumiem un partiju numuriem, kas
izmantoti pārtikas preču pārmarķēšanai, informē PVD. Noliktavā
notikusi arī pārtikas preču pārfasēšana – preces, kuru derīguma
termiņš jau beidzies, no oriģinālā
iepakojuma pārbērtas lielāka
izmēra kastēs, pārmarķētas ar jaunu derīguma termiņu un partijas
numuru, kā arī ar pievienotiem
jauniem pavaddokumentiem.
Par uzņēmuma darbības apjomiem liecina gan uzņēmuma

izmantotais tehniskais nodrošinājums, gan precīzais izpildījums
– viltoto marķējumu praktiski
nav iespējams atšķirt no oriģinālā. To bija iespējams izdarīt vien
pārbaudes brīdī, konstatējot iepakojumus ar oriģinālo marķējumu,
iepakojumus, kam tas notīrīts, un
iepakojumus, uz kuriem redzams
jau viltotais marķējums. Preču
pārfasēšanai izmantots nevis piemeklēts, bet īpaši pasūtīts dažādu
izmēru pārtikas preču iepakojums
– izgatavots tuvu oriģinālajam,
izmantojot oriģinālo ražotāju nosaukumus un zīmolus.
Pārbaudē iegūtā informācija
liecina, ka SIA «Triom» preces piegādājusi plašam tirgotāju lokam,
tostarp lielākajiem Latvijas tirdzniecības tīkliem – lielveikaliem
«Maxima» un «Rimi», «Mego»,
«Elvi», informē PVD.
Kā uzsver PVD Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs Jānis
Grosbārdis, SIA «Triom» darbība
ir apturēta un uzņēmums izņemts
no PVD reģistra, kas nozīmē, ka
ar pārtikas tirdzniecību tas nodarboties nevar. «Šobrīd turpinās
lietas materiālu apkopošana un
informācijas izvērtēšana, tiek organizētas pārbaudes tirdzniecības
uzņēmumos, kas ir saņēmuši, iespējams, pārmarķētus produktus.
Līdz 10. oktobrim uzņēmumam
no visiem veikaliem Latvijā ir
jāatsauc tiem piegādātie saldumi.
Pēc tam stingrā mūsu inspektoru
uzraudzībā uzņēmumam pašam
vecā pārtika būs jāiznīcina.» Kāda
ir veco saldumu izcelsme, PVD vēl
nāksies noskaidrot.
Bargākais sods, kas uzņēmumam draud par šo pārkāpumu
administratīvā kārtā, ir 1400
eiro, taču J.Grosbārdis uzsver, ka
daudz lielāks sods būs tirdzniecī-

bas uzņēmumu reakcija – tie jau
paziņojuši, ka pilnībā pārtrauc un
negrasās atjaunot sadarbību ar
šādu uzņēmumu.
Cik ilgu laiku un kādos apjomos
patērētāju krāpniecība notikusi,
PVD vēl jānoskaidro. Šobrīd zināms vien tas, ka pēdējos divus
gadus uzņēmums nav ticis sodīts
par līdzīgiem pārkāpumiem. Uzņēmuma noliktavā vēl atrodas liels
pārtikas preču apjoms, par kuru
derīguma termiņu un izcelsmi
PVD nav šaubu, taču līdz ar uzņēmuma darbības apturēšanu arī šie
saldumi pagaidām nevienā veikalu
plauktā nonākt nevarēs.
Vērienīgo pārtikas preču pārmarķēšanu atklājis PVD sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās
kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas
pārvaldes darbiniekiem.
Kā liecina Firmas.lv dati,
«Triom» pērn strādājis ar 1,25
miljonu eiro apgrozījumu, savukārt uzņēmuma peļņa bijusi 5788
eiro. Uzņēmums reģistrēts Jelgavā
1993. gadā, tā pamatkapitāls ir 72
420 eiro, nodarbināto skaits pērn
– deviņi darbinieki.
«Triom» īpašnieki ar 33,33
procentu kapitāldaļu katram ir
Sergejs Zakrevskis, Vasilijs Zaverjuha un Vladimirs Potaņins.
S.Zakrevskis, kurš jelgavniekiem zināms arī kā Jelgavas krievu kultūras biedrības «Veče»
aktīvists, komentāros par notikušo
krāpšanu bija īss. «Mums un PVD
ir saraksts ar produktiem, kas bija
apšaubāmi. Varu pateikt tikai to,
ka nevienu no šiem produktiem
neesam piegādājuši veikaliem
«Rimi» un «Maxima»,» pirms atteikties no komentāriem par paša
uzņēmumā notiekošo, «Jelgavas
Vēstnesim» teica S.Zakrevskis.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītājam Mintautam Buškevicam pasniegts
Kultūras ministrijas Atzinības raksts
par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un
deju svētku tradīcijas saglabāšanā, kā
arī Jelgavas un reģiona kultūrvides veidošanā. Apbalvojumu M.Buškevicam
Jelgavas kultūras namā pilsētas māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas
koncerta izskaņā pasniedza Latvijas
Nacionālā kultūras centra vadītāja
Signe Pujāte.
 Piektdien, 7. oktobrī, vairāk nekā
60 komandu no Latvijas un Lietuvas
pļavā pie Lielupes pretī Jelgavas pilij
piedalīsies ugunsdzēsības sporta
sacensībās «Brašais ugunsdzēsējs».
Sacensības sāksies pulksten 10, un
skatītāji tās varēs vērot bez maksas.
Dalībnieki sacentīsies ugunsdzēsības
sporta disciplīnā – izvēršanās no
motorsūkņa. «Komandas uzdevums
ir saslēgt šļūtenes, no tvertnes uzsūkt
ūdeni un, trāpot mērķī, aizvadīt to
līdz objektam,» stāsta sacensību organizators VUGD Zemgales reģiona
brigādes komandiera vietnieks Andrejs
Mihailovs, lēšot, ka sacensības ilgs līdz
vakaram, pulksten 18 – 19. VUGD Jelgavas daļu pārstāvēs divas komandas.
 8. oktobrī Lielupē, posmā no
Lielupes tilta līdz Svētes ietekai,
notiks tradicionālās makšķerēšanas
sacensības no laivām «Lielupes
līdaka». Dalībnieku pulcēšanās un
reģistrēšanās – no pulksten 7.45 aiz
airēšanas bāzes Pils salā (dalībniekiem
jābūt derīgai makšķernieku kartei).
Dalības maksa – 5 eiro, 1. un 2. grupas invalīdiem – bez maksas, informē
Sporta servisa centrs. Sacensības notiks līdz pulksten 15.10, kad noķertās
zivis būs jānodod svēršanai. Lomā
tiks ieskaitītas līdakas, asari, zandarti,
salates un sami. Par uzvarētāju kļūs
tas dalībnieks, kurš būs noķēris lielāko
līdaku. Viņam tiks 200 eiro vērta dāvanu karte makšķerēšanas inventāra
iegādei.
 Aizvadītajā sestdienā vēsturnieks
un arheologs Andris Tomašūns ar
domubiedriem Pils salā pārapbedīja
to cilvēku mirstīgās atliekas, ko jūlijā
atrada ekspedīcijas laikā. «Mūsu
arheoloģiskās ekspedīcijas noslēgums
– atdevām atpakaļ zemei pīšļus, ko
izrakām jūlijā. Antropologs veicis
savus pētījumus, kauli pārapbedīti,»
procesu sociālajos tīklos komentējis
A.Tomašūns. Visi kauli salikti vienā
koka kastē, kas ierakta zemē Pils salā.
Jāatgādina, ka šovasar Pils salā notika
arheoloģiskā ekspedīcija, kuras mērķis
bija pierādīt, ka 1812. gada vasarā,
kad Napoleona kara laikā krievu armija
liellaivās nāca iekšā no jūras puses un
centās prūšiem atņemt Jelgavu, prūši
Jelgavu bez kaujas neatdeva. Šovasar
atrastās sešu cilvēku mirstīgās atliekas
un pērnvasar ekspedīcijā atrastās viena
cilvēka mirstīgās atliekas ļauj pieņemt,
ka pirmā krievu armijas pieturvieta
bija Pils salas ziemeļu gals, kur tika
apglabāti kritušie. Kaulu izpēti veica LU
Vēstures institūta antropologs Guntis
Gerhards. Antropologa rakstisks slēdziens būs gatavs šomēnes.

SIA «Viktorija B» bistro «Silva»
(reģ.Nr.43603036429)

piedāvā darbu
trauku mazgātājam(-ai)
apkopējam(-ai)
un virtuves palīgstrādniekam(-cei).
Pieteikties var bistro «Silva»
Driksas ielā 9, Jelgavā.

SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu preču marķēšanas
operatoram(-ei).
Tālrunis 22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms);
e-pasts jelena.vasiljeva@girteka.eu.

Jelgavas novada pašvaldība
(reģ.Nr.90009250582)

izsludina konkursu uz Vircavas
vidusskolas direktora(-es) amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem
var iegūt Jelgavas novada pašvaldības
mājaslapā www.jelgavasnovads.lv un
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības
pārvaldē 408. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām 63027438.
Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 18. oktobris.
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Jelgavas Valsts ģimnāziju atjaunos
30. gadu stilā
«ARH STUDIJA» vizualizācija

 Ilze Knusle-Jankevica

«Ēka, kurā atrodas Jelgavas
Valsts ģimnāzija, būvēta pēc
arhitekta Valda Zebauera projekta un ekspluatācijā nodota
1939. gadā. Jāatzīst, ka ēkas
projekts ir ļoti veiksmīgs – tā
ir racionāla un funkcionāla arhitektūra, kas iespēju robežās
jāsaglabā,» norāda arhitekte
Vija Ozola, kura kopā ar kolēģi Kristapu Cērpu izstrādāja
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcijas projektu.
Ziņas periodikā liecina, ka skolas ēkas
Mātera ielā 44 (kādreizējā zirgu tirgus
laukumā Mātera un Ūdensvada ielas
stūrī) pamatakmens likts 1938. gada 13.
jūnijā. «Jaunajai skolai būs četri stāvi un
tajā iekārtos 24 klases. Atsevišķas telpas
paredzētas zīmēšanas un dziedāšanas
klasēm, kā arī fizikas, ķīmijas un dabaszinību kabinetam. Jaunceltnē iekārtos
lielu vingrošanas zāli ar ģērbtuvi, kā arī
telpas ārsta un zobārsta kabinetam un
atsevišķu laboratoriju skolas ārsta vajadzībām. Ēdamzālē būs vietas apmēram 300
audzēkņiem. Zēniem paredzēts iekārtot
lielas, ērtas rokdarbu darbnīcas. Bez tam
ēkā atradīsies arī bibliotēka un arhīvi.
Jumta stāvā iekārtos divas lielas terases,
kur skolēni piemērotā gadalaikā varēs vingrot brīvā dabā. Ēkas pagrabos iekārtos
gāzu patvertnes,» tā topošo skolu 1937.
gada 29. novembra numurā, atsaucoties
uz Jelgavas pilsētas valdes būvinspektoru
V.Zebaueru, aprakstīja laikraksts «Rīts».
Ēka ekspluatācijā nodota 1939. gada
1. septembrī un jau projektēta un celta
tieši skolas vajadzībām. Tā uzskatāma
par lielāko pamatskolas ēku un vienu no
lielākajām un monumentālākajām tā laika skolu ēkām visā Latvijā un izmaksāja
apmēram 900 000 latu.
Sākotnēji šajā ēkā gan atradās Jelgavas
15. maija pamatskola, bet tas bija uz īsu
brīdi, jo Otrā pasaules kara laikā tajā
tika izvietots hospitālis. Karā ēku daļēji
nopostīja. 1944. gadā ēku sāka atjaunot
un pēc tam atkal izmantoja skolas vajadzībām, izvietojot tur 3. septiņgadīgo skolu
(pamatskolu). 1950. gadā uz Mātera ielu
pārcēlās arī Jelgavas 2. vidusskola. Katrai
skolai bija savs direktors, un tās bija nošķirtas pa stāviem – lejā bija pamatskolas
klases, bet 3. stāvā – vidusskola. Tajā pašā
gadā abas skolas apvienoja.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts ģimnāzija
ir dibināta 1922. gadā. Toreiz to sauca par
2. Jelgavas Valsts vidusskolu, un sākotnēji
tā atradās Pasta ielā (tur, kur tagad ir biznesa centrs «Zemgale») un Upes ielā (tur,
kur tagad ir viesnīca «Jelgava»).

Sargās no applūšanas

Skolas direktore Inese Bandeniece stāsta, ka līdz šim skolas ēkā kārtīga remonta
nav bijis. «Šis tas jau tika pielabots, bet visas ēkas komunikācijas vēl ir saglabājušās
no tā laika, tāpēc pats svarīgākais ir tas, ka
visas komunikācijas – apkure, kanalizācija
un ūdensvads, gāze, elektrība – tiks izbūvētas no jauna, pakārtojot esošajam telpu
izvietojumam,» viņa norāda. Līdz šim
vārīgākā vieta bijusi drenāžas sistēma, un
ēka vairākkārt plūdu laikā ir applūdusi,
atstājot sekas pamatos. Tāpēc paredzēta
arī pilnīga meliorācijas sistēmas izbūve,
ap ēku un stadionu uzstādot drenāžas
tīklu un pagrabā ēkas pamatiem novēršot
plūdu radītās sekas.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi
veica pilnsabiedrība «ARH STUDIJA».
Būvprojekta ekspertīzi – SIA «Tursons».

Saglabās vēsturisko

Arhitekte V.Ozola stāsta, ka, izstrādājot
skolas rekonstrukcijas projektu, nācies
papētīt tās vēsturi, lai maksimāli atjaunotu tā laika arhitektūru un interjeru, kas

diemžēl skolā tikpat kā nav saglabājies.
Ēkas fasādes krāsojumam izvēlēti silti
pelēkie toņi – gaišāki un tumšāki –, kas
bijuši raksturīgi 20. gadsimta 30. gadu
arhitektūrā un funkcionālisma stilam.
Tāpēc arī logi būs tumši zaļi, jumts pēc
atjaunošanas – tumši pelēks, nomainot
esošo tam laikam netipiski brūno jumtu
pret valcprofila metāla jumtu. «Virs aktu
zāles tiks mainītas arī jumta konstrukcijas, jo tās vairs nevarēja pastiprināt, tādējādi iegūstot telpu, kur izvietot ventilācijas
sistēmas agregātus, nebūvējot tiem jaunu
telpu,» stāsta arhitekte.
Viņa uzsver, ka stabilas vērtības ir
jāsaglabā, nevis jālikvidē, lai radītu vietā
kaut ko neparastu, un pēc šāda principa
viņa arī vadījusies, veidojot Jelgavas
Valsts ģimnāzijas pārbūves projektu. Lai
maksimāli saglabātu vēsturisko telpu
plānojumu, plašumu un gaišumu, tiks
nojaukta klases telpa trešajā stāvā, kas
izbūvēta laika gaitā – klašu telpas pārkārtojot, varēs atbrīvot vestibilu, kā bijis sākotnējā projektā. «Diemžēl ugunsdrošības
prasību dēļ mums nāksies skolas gaiteņus
sadalīt atsevišķos nogriežņos, atdalot
kāpņutelpas, bet, lai nezaudētu plašumu,
izmantosim ugunsdrošu stiklojumu,» tā
projekta autore.
30. gadu iezīmes būs arī interjerā. «Tam
laikam ir raksturīgi grīdas flīzējumi,
kādi skolā dažās vietās ir saglabājušies.
Tie gan ir tik sliktā stāvoklī, ka atjaunot
nav iespējams, tāpēc veidosim jaunus,»
V.Ozola norāda, ka flīzēti būs visu stāvu
gaiteņi. Vēl viņas uzmanību piesaistīja
skolas kāpņu margas, kas ir projektētas
tieši šai ēkai un ir īpatnējas. «Rakstu, kas
parādās kāpņu margās, iedzīvināsim arī
citās vietās, piemēram, uz bibliotēkas un
gaiteņu sienām kā trafaretu krāsojumu,»
ieskicē arhitekte. «Manuprāt, aizraujošākais arhitekta darbā ir spēt iztēloties, kā
katrā ēkā jutīsies un dzīvos tās iemītnieki,
kā šajā skolā jutīsies bērni, ko darīs,» viņa
piebilst. Tāpat tiks saglabātas vitrāžas
un sienas gleznojumi, kas gan tapuši 80.
gados.
Kopumā gan ēkas ārpuse, gan iekšpuse
tiks ieturēta vēsturiskā stilā – funkcionālā
un samērā klasiskā. «Neaizmirsīsim, ka
vide audzina,» vienisprātis ir arhitekte
un skolas direktore.

Dzīvīgumu ienesīs skolēni

Pēc rekonstrukcijas tiks mainīts arī
skolas telpu izvietojums. I.Bandeniece
stāsta, ka skolas cokolstāvā atradīsies
skolas ēdnīca, garderobe, zēnu un meiteņu
mājturības kabineti. Pirmais būs valodu
un vēstures stāvs, otrais – matemātikas
un informātikas stāvs, trešais – dabaszinību (ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas)
stāvs ar laboratorijām, kas piemērotas
visiem dabaszinību priekšmetiem. Esošajā ēkas piebūvē tiks ierīkoti svešvalodu
kabineti. Vēl katrā stāvā būs viena klases
telpa, kas piemērota darbam ar mūsdienu
tehnoloģijām – portatīvajiem datoriem,
planšetdatoriem.
«Lielākā pievienotā vērtība būs jaunā
bibliotēka, kas atradīsies tur, kur kādreiz
bija sporta zāle. Tā jau sen vairs neatbilst
mūsdienu prasībām un sporta stundas
tajā notikt nevar, turklāt audzēkņiem
sporta stundas notiek skolai līdzās esošajā
Sporta hallē,» uzsver direktore. Bibliotēkā
būs grāmatu krātuve, lasītava un telpa nodarbībām. «Telpa, kurā atradīsies bibliotēka, ir ļoti skaista, un būtu bijis ļoti ļauni
to sadalīt mazākās zālītēs un kabinetos,»
piebilst arhitekte.
Vēl aiz aktu zāles trešajā stāvā, kur
kādreiz bija vingrotava un joprojām saglabājusies vingrošanas siena, tiks izveidota
lekciju zāle, kas būs piemērota klātienes
un video nodarbībām, semināriem un
citiem pasākumiem mazākai auditorijai.
Skolas iekštelpas, tāpat kā ēkas fasāde,
netiks krāsotas spilgtās krāsās. «Dzīvīgumu ienesīs skolēni ar saviem darbiem,»
uzsver skolas direktore.

«Strādājot pie Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekta, man
bija ļoti liela vēlme novākt to tornīti
no ēkas, jo tas neatbilst 30. gadu
stilistikai, bet skolas direktore mani
pārliecināja, ka tam ir jāpaliek, jo tā
ir kolektīva mīļvietiņa,» stāsta pilnsabiedrības «ARH STUDIJA» arhitekte
Foto: Austris Auziņš
Vija Ozola.
Projektā ievērotas arī vides pieejamības prasības. Piemēram, ēkas daļā, kas
atrodas starp skolu un Sporta halli, tiks
izbūvēta jauna kāpņutelpa un lifts, skolā
tiks nodrošināts pacēlājs, kāpņu apakšējie
pakāpieni tiks atbilstoši atzīmēti ar košu
līniju un braila rakstu neredzīgajiem un
vājredzīgajiem. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām katrā skolas stāvā būs labierīcības.

Jauns stadions un
lašāka velonovietne

Vērienīgas pārmaiņas piedzīvos arī
skolas stadions, lai varētu nodrošināt
standartu mācību priekšmetā «Sports».
Stadiona kopējā platība ir 6511,10 kvadrātmetri, un pēc rekonstrukcijas tajā
paredzēti divi strītbola laukumi, volejbola
laukums, divas tāllēkšanas bedres, lodes
grūšanas sektors, divi tautas bumbas
laukumi, bumbiņas mešanas sektors,
augstlēkšanas sektors, skrejceļš. «Netipiskāks būs ielas trenažieru laukums ar
vakara apgaismojumu. Tajā būs astoņas
ierīces, piemēram, pievilkšanās stieņi,
līdztekas, boksa maiss, līdzsvara platforma, trenažieri visām muskuļu grupām,»
stāsta direktore. Vēl iecerēts uzstādīt
tribīnes apmēram simts vietām, kā arī
jaunu nožogojumu.
Jaunā vietā ieplānota velonovietne – tā
atradīsies gar Ūdensvada ielu, un tur būs
58 vietas. Tas ir krietni vairāk nekā līdz
šim. Īpaši aktuāli tas ir rudenī un pavasarī,
kad arvien vairāk skolēnu uz skolu brauc
ar velosipēdu. Līdz šim nereti bija novērojams, ka skolēni velosipēdus pieslēdz pie
ielas norobežojošajām barjerām.

Viens no vērtīgākajiem ieguvumiem pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcijas būs plašā bibliotēka, kurā pietiks vietas gan grāmatu krājumam,
gan skolēnu darba vietām un kas būs piemērota dažādiem pasākumiem.
Arhitekte Vija Ozola, kura izstrādāja ēkas rekonstrukcijas projektu, norāda,
ka telpa ir piemērota bibliotēkas izveidei, jo ir plaša un gaiša.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas teritorijas plāns
pēc rekonstrukcijas

Piesaistīs ERAF līdzekļus

Valsts ģimnāzijas pārbūvei pašvaldība
plāno piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi».
Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Projektu vadības sektora vadītāja Ineta
Vintere, pašvaldība plāno īstenot projektu «Mācību vides uzlabošana Jelgavas
Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā». Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7 878 527 eiro, tajā skaitā ERAF
finansējums – 6 696 748 eiro (85 procenti).
Projekta plānotais īstenošanas periods
ir no šā gada novembra līdz 2019. gada
augustam. Jāuzsver, ka atjaunota tiks ne
vien Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēka, bet
tiks labiekārtots arī stadions un skolas
apkārtne, būs arī jauns skolas aprīkojums,
inventārs un tehnoloģijas.

Atgriezīsies pēc diviem gadiem

Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi no
šā gada septembra, kamēr skolu rekonstruēs, pārcēlušies uz Jelgavas pili, kur
palēnām iejūtas, pierod pie jaunās vides
un darba apstākļiem. Paredzēts, ka savā
skolas ēkā viņi atgriezīsies 2018. gada 1.
septembrī.

Esošā ēka

Ceļi/laukumi

Stadions

Gājēju ietves

1. Rekonstruējamā skola

10. Tāllēkšanas bedre

2. Sporta komplekss

11. Lodes grūšanas sektors

3. Rekonstruējamais stadions

12. Tautas bumbas laukums

4. Tribīņu vieta

13. Tautas bumbas laukums

5. Strītbola laukums

14. Bumbiņas mešanas sektors

6. Strītbola laukums

15. Augstlēkšanas sektors

7. Ielu vingrošanas laukums

16. Velosipēdu novietne

8. Volejbola laukums

17. Automašīnu stāvvieta

9. Tāllēkšanas bedre

18. Atkritumu konteineri

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

Futbolisti uzvar čempionus Izlašu cīņās spēcīgāki – igauņi Cīņas veterāni organizē
bezmaksas treniņus
30. septembrī Liepājā, Daugavas Latvijas volejbola izlastadionā, «SynotTip» futbola Virslīgas 24. kārtas ietvaros FK «Jelgava»
principiālā spēlē ar 3:1 uzvarēja pagājušās sezonas čempionu FK «Liepāja». Ar gūtiem vārtiem izcēlās Karolis
Laukžemis, Andrejs Perepļotkins un
Gļebs Kļuškins. Uzvara jelgavniekiem
ļāva nostiprināties Virslīgas spēcīgāko trijniekā, un tagad mūsējiem
23 spēlēs ir 42 punkti, kas dod 3.
vietu. Par pieciem punktiem vairāk
ir FK «Ventspils» futbolistiem, bet
Jūrmalas «Spartakam» ir vēl par
diviem vairāk – 49 punkti. Nākamā
spēle «Jelgavai» ir 16. oktobrī ZOC
pret jūrmalniekiem, mača sākums –
pulksten 13.
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se 1. oktobrī ZOC aizvadīja Eiropas čempionāta kvalifikācijas
turnīra izslēgšanas
kārtas pirmo spēli
pret Igauniju. 2000
skatītāju klātbūtnē Raimonda Vildes vadītā
komanda ļoti interesantā cīņā diemžēl
piedzīvoja zaudējumu piecu setu spēlē:
17:25, 25:16, 19:25, 25:22 un 12:15.
Rezultatīvākais Latvijas izlases rindās bija
Hermans Egleskalns, kurš izcēlās ar 27
punktiem, bet Romāns Saušs pievienoja
19 punktus. 9. oktobrī komandas spēlēs
Tallinā, un uzvarētājs tiks noskaidrots divu
spēļu summā. Ja pēc divām spēlēm būs neizšķirts, tad turpat tiks aizvadīts zelta sets.

Vairākkārtējs Latvijas čempions grieķu-romiešu cīņā un ilggadējs LLU Sporta
katedras cīņas treneris Boļeslavs Matusevičs kopā ar domubiedru Jāni Sviķi no 4.
oktobra LLU Sporta centra sporta bāzē
Tērvetes ielā 91d četras reizes nedēļā
organizē bezmaksas cīņas nodarbības.
Treniņi notiek pirmdienās, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās. Pulksten 17
nodarbībās piedalās skolēni, pulksten
18 – studenti un vecāki sportisti. Jāpiebilst, ka B.Matusevičam palīdz titulētais
sportists J.Sviķis, kurš vēl septembra vidū
Bauskā notikušajā Latvijas čempionātā
grieķu-romiešu cīņā veterānu konkurencē izcīnīja zelta medaļu. Pie tādas pašas
godalgas tika arī B.Matusevičs.

Sācies SSC kauss basketbolā

Sācies Sporta servisa centra kausa izcīņas turnīrs
basketbolā vīriešiem. 1.
kārtas rezultāti: «Doks»
– «Kultūra» 64:49 (K.Vereščagins 24; R.Šulcs 14),
«Ķepas» – «Vilki» 79:52
(E.Tramdaks 18; O.Genavs
12), «NĪP» – «Brāļi Ilmāri»
65:60 (M.Zarāns 16; U.Kasparāns 16),
«Armets» – «Rokiji» 89:58 (A.Justovičs 20;
K.Dzalbe 14), «Valauto» – «Vēja radiatori»
50:47 (J.Bērziņš 25; V.Barkovskis 17).
Nākamās spēles – 15. oktobrī, kad tiksies
«Brāļi Ilmāri» – «Armets» (pulksten 10),
«NĪP» – «Ozols» (11.15), «Doks» – «Vēja
radiatori» (12.30), «Vilki» – «Rokiji» (13.45),
«Ķepas» – «Valauto» (pulksten 15).

Volejbolistes
Jelgavnieks
Grieķijā noskrien gatavojas sezonai
246 kilometrus
 Ģirts Pommers

Jelgavnieks
Edgars
Simanovičs
30. septembra rītā
uzsāka 246
kilometrus
garo skrējienu, kas veda
no Atēnām
līdz Spartai.
Attēlā –
Edgars (no
labās) jau finišā kopā ar
citu Latvijas
skrējēju Gunāru Ķeģi.
Foto: no
personīgā
arhīva
 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Edgars Simanovičs pagājušās nedēļas
nogalē Grieķijā piedalījās
vienā no pasaules sarežģītākajiem garo distanču
skrējieniem, veicot 246
kilometrus pa vēsturisku
maršrutu – no Atēnām
līdz Spartai. Edgaram 370
dalībnieku konkurencē izdevās finišēt 28. vietā.
Skrējiena popularitāte ir cieši
saistīta ar vēsturi – 490 gadus pirms
mūsu ēras Senās Grieķijas varonis
Feidipīds tika sūtīts no Atēnām uz
Spartu, lai meklētu palīdzību cīņā
pret persiešu karaspēku. Šobrīd 246
kilometrus garo distanci, kurai dots
nosaukums spartatlons, sportistiem
ir jāveic 36 stundu laikā, šķērsojot 75
kontrolpunktus un finišējot Spartā
pie karaļa Leonīda statujas kājām.
Lai kļūtu par šo vēsturisko sacensību
dalībnieku, ir jāizpilda virkne prasību, viena no tām – pēdējo trīs gadu
laikā oficiālās sacensībās jāveic 100
kilometru distance noteiktā laikā: vīriešiem – 10 stundās, dāmām – 10,30
stundās. Šogad sacensības uzsāka 370
sportisti, bet finišēja – 234. Latviju
pārstāvēja četri sportisti.
Jelgavnieks E.Simanovičs sociālajos tīklos jau gatavošanās posmā
pirms sacensībām informēja, ka uz
Grieķiju dodas ar augstiem mērķiem
un tādus ļauj uzstādīt ne tikai lieliskā
Edgara sportiskā forma, bet arī fakts,
ka tikai pāris nedēļu pēc spartatlona
notiek pasaules čempionāts 24 stundu
skrējienā, kurā piedalās pasaules augstākā līmeņa garo gabalu skrējēji, līdz

ar to spartatlonā šogad konkurence
varētu nebūt tik spēcīga.
Jāpiebilst, ka, gatavojoties sacensībām, E.Simanovičs trenējās teju profesionālā līmenī – divas reizes dienā.
Rītarosme devusi tonusu visai dienai,
bet vakara treniņu laikā uzmanība
vairāk pievērsta spēka un ātruma
īpašību uzlabošanai.
Skrējiena laikā sportistiem bija
jāšķērso 75 laika ņemšanas punkti.
Kaut arī starts sacensībām tika dots
agri no rīta, sportistiem liela daļa
distances bija jāveic svelmainos apstākļos – pa dienu valdīja vairāk nekā
25 grādu karstums, bet naktī gaisa
temperatūra atdzisa līdz apmēram 16
grādiem pēc Celsija. Jelgavnieks skrējienu uzsāka līderu grupā, trases vidū
ilgāku laiku atradās pat spēcīgāko trijniekā, taču šādu tempu gan Edgaram
neizdevās uzturēt, jo trase bija ļoti
sarežģīta – ar milzīgiem kalnainiem
kāpumiem, kas latviešu skrējējiem
allaž ir radījuši papildu grūtības.
Kā jau garo gabalu skrējienos
ierasts, sportisti nereti ir spiesti
apstāties, lai viņiem tiktu veiktas
dažādas medicīniskas manipulācijas.
Arī Edgara kājām vairākas reizes bija
nepieciešama masāža.
Sportists 246 kilometrus garo
distanci veica 28 stundās 58 minūtes
un 16 sekundēs, kas ir otrs ātrākais
Latvijas sportista sasniegums šajā
vēsturiskajā skrējienā. Uzvaru spartatlonā šoreiz izcīnīja Polijas garo gabalu skrējējs Andržejs Radžikovskis,
kurš distanci veica 23 stundās un
vienā minūtē.
No četriem Latvijas sportistiem
finišēja trīs – Edgars 28. vietā, Gunārs
Ķeģis 40. vietā un Pēteris Cābulis
163. vietā.

8. un 9. oktobrī Jelgavas
Sporta hallē notiks jau tradicionālais sieviešu volejbola
turnīrs «Jelgavas domes kauss
2016», kurā šogad piedalīsies
jelgavnieces, Lietuvas «Kaunas» komanda, sporta klubs
«Babīte» un Tartu «TU/Eeden»
volejbolistes.

«Kauņas komanda pie mums brauc
regulāri, un gribējām uzaicināt arī vairākas Latvijas vadošās komandas, taču
tās aizvada pārbaudes turnīrus citur. Ar
Tartu komandas treneri esmu personīgi
pazīstams, viņš pats izrādīja iniciatīvu,
lai uzspēlētu ar mums,» par gaidāmajiem
pretiniekiem stāsta «Jelgava/LU» komandas galvenais treneris Jānis Leitis.
Turnīrs notiks pēc apļa sistēmas,
komandas izspēlēs katra ar katru vienu
spēli, četrus setus, par katru uzvarēto
setu – 1 punkts. Vienāda punktu skaita
gadījumā augstāku vietu ieņem komanda
ar lielāku uzvarēto spēļu skaitu; ja arī šis
rādītājs ir vienāds, augstāku vietu ieņem
komanda, kas uzvarējusi savstarpējo

Sieviešu volejbola turnīra
«Jelgavas domes kauss 2016»
spēļu kalendārs
SESTDIENA, 8. OKTOBRIS

Laiks

1. laukums

2. laukums

16.00

«Jelgava/LU» –
«Kaunas»

SK «Babīte» –
«TU/Eeden»

18.00

«Jelgava/LU» –
«TU/Eeden»

SK «Babīte»
– «Kaunas»

SVĒTDIENA, 9. OKTOBRIS
10.00

«Kaunas» – «TU/Eeden»

12.00

«Jelgava/LU» – SK «Babīte»

spēli. Spēles paralēli notiks uz diviem
laukumiem.
«Protams, vēlamies uzvarēt, taču tas
nav galvenais. Koncentrēsimies uz mūsu
spēles veidošanu un nostabilizēšanu. Šīs
tomēr ir pirmās pārbaudes spēles pirms
gaidāmās sezonas, tādēļ svarīgi redzēt,
kādā gatavībā esam, un uzlabot pašu
spēli,» par komandas mērķiem turnīrā
stāsta J.Leitis.
Jāpiebilst, ka volejbola sezona jelgavniecēm sāksies 15. oktobrī, kad notiks
Baltijas līgas spēles.

Noslēdzies Zemgales
rudens maratons airēšanā
 Ģirts Pommers

1. oktobrī Pasta salā, sporta
kluba «KC» bāzē, notika tradicionālās sacensības «Zemgales rudens maratons», kas
vienlaikus bija arī Latvijas un
Baltijas čempionāts maratonā smaiļošanā un kanoe airēšanā. Šogad Lielupes ūdeņos
startēja vairāk nekā 200 sportistu un jelgavniekiem izdevās
izcīnīt desmit godalgas.
1998. un 1999. gadā dzimušo junioru
grupā K-1 laivu klasē trešo vietu izcīnīja
Daiga Liepiņa, tāds pats panākums arī
Katrīnai Smiltniecei, kura izcīnīja 3. vie-

tu 2002. – 2005. gadā dzimušo meiteņu
grupā K-1 laivu klasē.
2002. – 2005. gadā dzimušo zēnu
grupā C-1 laivu klasē uzvarēja Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) pārstāvis Jurijs Ševcovs. Junioru
C-1 laivu klasē uzvarēja Jūlija Gutova.
Vislabākie BJSS sportistu panākumi
bija 1998. – 1999. gadā dzimušo junioru
grupā K-1 laivu klasē, jo jelgavnieki izcīnīja pirmās trīs vietas. Uzvarēja Roberts
Altmanis, otrais bija Ansis Aleksandrs
Ziemelis, bet trešais – Rihards Kraulis.
1998. un 1999. gadā dzimušo junioru
grupā C-1 laivu klasē uzvarēja Matīss
Ozols, 2000. un 2001. gadā dzimušo
grupā – Aleksejs Ševcovs, bet otro vietu
izcīnīja Aleksejs Čikuns.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā
izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: deviņas izsoles daļas ar sauso un vēja gāzto koku koksnes kopējo krāju 248,9 m³,
kas atrodas Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Izsoles, konkursi, paziņojumi», un www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no 2016. gada 29. septembra līdz 11. oktobrim, iepriekš sazinoties ar
mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: piedāvājums jāiesniedz un izsole notiks 2016.
gada 13. oktobrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: daļai Nr.1 – 160,00 euro; daļai Nr.2 – 240,00 euro; daļai Nr.3 –
240,00 euro; daļai Nr.4 – 230,00 euro; daļai Nr.5 – 370,00 euro; daļai Nr.6 – 60,00 euro; daļai Nr.7 – 40,00
euro; daļai Nr.8 – 200,00 euro; daļai Nr.9 – 110,00 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles daļas nosacītās cenas, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB
banka» Jelgavas filiāle, konts LV61UNLA0050001003121, maksājuma mērķī norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Piedāvā darbu
SIA «Profit» (reģ.Nr.45403028573) piedāvā pašnodarbinātām(-iem) frizierēm(-iem) un manikīra
meistarēm(-iem) darba vietu «Golden Beauty
Salon» Jelgavā. Izdevīgi nosacījumi. T.27741533.
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
meklē šuvējas(-us) ar pieredzi darbam Jelgavā,
Dobeles ielā 47. Pieteikties, zvanot darba laikā
no plkst.8 līdz 17 pa tālruni 25651321.

Meklē darbu
Vīrietis meklē celtniecības vai saimniecības darbus. T.29870655.

Pārdod
2-ist. dzīvokli. T.29558600
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
Smilti, melnzemi, granti, ar piegādi no
karjera. Vislabākās cenas. T.27650077.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Pērk
Televizoru. T.27138054.
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas. T.29954171.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
13. oktobrī Jelgavā, viesnīcā «Jelgava», Lielajā
ielā 6, no plkst.10 līdz 17 antikvariāts galerija
«Livonija» iepirks mākslas un antikvāros priekšmetus. T.22999000; www.livonija.lv.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz uzņēmējiem
reģistrēt valdes, dalībnieku, pamatkapitāla
maiņu; noslēgt līgumu; sagatavot sūdzību,
paskaidrojumu. Raiņa 14. T.29179847.
Juridiskie pakalpojumi: prasības par
uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības
šķiršanu, maksātnespēju, darba samaksu.
Tulka pakalpojumi tiesā (civillietās).
Rīgas iela 53a. T.26406466.
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi. T.28265306.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Spiežam, pasterizējam, pārdodam ābolu
sulu. T.29774876
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
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.

Līdzjūtības
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.
Atvadoties no ilggadējās skolas
bibliotekāres Zelmas Smilgas,
izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu pasniedzēju
Daci Lielansi, no mātes atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Skumjā brīdī esam kopā ar Daci Lielansi,
māmiņu zemes klēpī guldot.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
IVANS BOKAČS (1950. g.)
VALENTĪNA KRAVČENKO (1949. g.)
ZELMA SMILGA (1929. g.)
ZINAIDA KUZŅECOVA (1926. g.)
DAINA VALANČŪNA (1954. g.)
ZENTA LIELANSE (1936. g.)
JEKATERINA BOGDANOVA (1930. g.).
Izvadīšana 06.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
JEKATERINA SEMJONOVA (1925. g.).
Izvadīšana 07.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
STAŅISLAVS BULIŽKO (1947. g.).
Izvadīšana 07.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
EMĪLIJA RĪGAVA (1927. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2309.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 23.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Vasara Romā». Vācijas komēdija. 2013.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 269. un 270.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 22.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2309.sērija.
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 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 6.sērija.
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 267. un 268.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 616.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».*
Latvija – Fēru salas.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 617.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
21.00 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā». Latvija – Ungārija.
0.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».
0.25 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Karamba!» Humora raidījums.
11.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 12. un 13.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 17.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Attīstības kods 2».
2.00 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 27.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.45 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 15.sērija.
9.50 ««Gatavo 3» mežā».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 28.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 16.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 11.sērija.
2.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 16.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 11. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2310.sērija.

9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 24.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Sešas balles pēc Rihtera skalas». Vācijas drāma. 2013.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 271. un 272.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 23.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2310.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. «Nāvējošie medikamenti».
Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Divas janvāra sejas». Trilleris. 2014.g.
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.10 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»*
9.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 7.sērija.
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 269. un 270.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 617.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».* Latvija – Ungārija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 618.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Polinēzijas salu dārgumi». Dokumentāla filma.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 35.sērija.
22.00 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».
22.30 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.30 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 21.sērija.
0.25 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
1.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 4.sērija.
2.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.35 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 14. un 15.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 18.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Mīlestības vasara». Melodrāma. 2007.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 28.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 16.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 29.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 16. un 17.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 17.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 7.sērija.
1.05 «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.30 «Šķiršanās formula». Seriāls. 3.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 12. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2311.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 25.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 273. un 274.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 24.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2311.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Visu laiku snieg. Melānijas hronika».
Filma par filmu.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Latvijas Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps»
noslēguma ceremonija».
23.55 «Zebra».
0.10 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.55 «Aculiecinieks».*

19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KARALISTE».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar sapni mugursomā».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.45 «Nāvējošie medikamenti». Dokumentāla filma.
1.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 9.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 3.sērija.
3.35 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7

LTV7

5.00 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dok.filma. 2.sērija.
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
9.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 9.sērija.
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 273. un 274.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 619.sērija.
11.55 «Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm».*
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 36.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 620.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 37.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Gēnu mantojums. Tava iekšējā zivs». Dok.filma. 1.sērija.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
8.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
9.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 10.sērija.
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 275. un 276.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 620.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Sporta studijas diskusija».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 37.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 621.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.10 «Leģendārie albumi. Elviss Preslijs». Dokumentāla filma.
22.10 «Mūsu tēvs, kas mīti kokā». Drāma. 2010.g.
0.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.50 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.00 «Anekdošu šovs 2».
2.50 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
3.45 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1. un 2.sērija.
4.35 «Dziesma Rīgai». «Telefilma-Rīga» koncertfilma.

5.00 «Spots».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
9.10 «Momentuzņēmums».*
9.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 8.sērija.
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 271. un 272.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 618.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 35.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 619.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Gēnu mantojums. Tava iekšējā zivs». Dok.filma. 1.sērija.
21.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 36.sērija.
22.15 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.25 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
0.20 «Anekdošu šovs 2».*
0.50 «100 g kultūras. Personība».*
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Mīlestības vasara». Melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 19.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 19.sērija.
22.10 «13.rajons: Ķieģeļu savrupnami». Spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.00 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Košākai dzīvei 3».
1.40 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
2.25 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 29.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 17.sērija.
10.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 30.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 18.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.40 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 1.sērija.
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 13. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2312.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 26.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 275. un 276.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 25.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2312.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
11.45 «Lota un gaišā nākotne». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 20.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
1.20 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
2.05 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 30.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 18.sērija.
10.05 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 22.sērija.
10.35 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 1.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 1.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 18. un 19.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 19.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
22.00 «Cietākais rieksts». ASV spraiga sižeta trilleris. 2013.g.
0.05 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 2.sērija.
1.00 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 22.sērija.
1.30 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 4.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 19.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 14. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Mans zaļais dārzs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 10.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 27.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 9.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 277. un 278.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

LTV7

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 61.sērija.
11.45 «Mākoņi virs Zommerholmas». Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Dakota».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
0.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.20 «Dzīvīte».
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 1.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 19.sērija.
10.05 «Kāsla metode 6». Seriāls. 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 2.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 20.sērija.
18.00 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
21.00 «Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē». Komēdija. 2011.g.
23.05 «Tā rodas bērni». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 3.sērija.
1.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 1.sērija.
2.25 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 2.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 20.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 15. oktobris
LTV1
5.15 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Sniega karaliene». Animācijas filma (ar subt.).
11.55 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
12.25 «Adreses».*
12.55 «Visu laiku snieg. Melānijas hronika». Filma par filmu.
14.00 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.10 «Pēdējā tempļa hronikas». Dokumentāla filma.
15.20 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Viltīgie izdzīvotāji».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Viļaka. Tautas un Baznīcas ielas.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».

Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Rienci. Triumfs un sakāve».
Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējums.
1.00 «Mūsu tēvs, kas mīti kokā». Drāma. 2010.g.
2.45 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».*
5.10 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
B.Rezņiks.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KARALISTE».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.45 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 7.sērija.
14.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
16.15 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.20 «Personība. 100 g kultūras».*
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Neatklātā Arktika».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
23.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
0.55 «Sporta studija».*
1.45 «Sporta studijas diskusija».*
2.40 «Neatklātā Arktika».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* B.Rezņiks.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 12.sērija.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 26.sērija.
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 10.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 15.sērija.

YAMAHA mūzikas skolas klase piedāvā
mācību programmas
dažādu laikmetu un stilu mūzikas apguvē.
Mazuļiem un bērniem:
• 4 mēn. – 2 g.; • 2 g. – 5 g.; • 5 g. – 7 g.
Taustiņinstrumentu spēles programmā:
• 6 g. – 8 g.; • no 8 g. (arī pusaudžiem un pieaugušajiem).
Aicinām uz bezmaksas iepazīšanās nodarbībām!
Tālrunis 26010105.

«Dominante Park», Ķekavas nov., Ķekavas pag.,
Saulgoži, LV-2123; www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623),
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,
AICINA PIEVIENOTIES:
• krāvējus(-as);
• preču pievedējus(-as) (ar elektroiekrāvēja apliecību);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu atalgojumu – no 2,81
EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā (no plkst.8.30
līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc
darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt
pa e-pastu darbs@trialtolatvia.lv,
zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
17. un 18.sērija.
13.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgšana uz salu 4».
Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums». ASV seriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 16. un 17.sērija.
23.55 «Sabiedrības ienaidnieki». ASV krimināltrilleris. 2009.g.
2.15 TV PIRMIZRĀDE. «Mazulis uz četriem».
Vācijas komēdija. 2016.g.
3.45 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 15.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.20 «Supersuns». ASV kriminālkomēdija. 1995.g.
14.05 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.55 «Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē».
ASV komēdija. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Pekausis». Krievijas un Japānas
animācijas filma. 2014.g.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Harijs Poters un nāves dāvesti. 2.daļa».
ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
0.05 «Pestīšanas bulvāris».
Komiska spraiga sižeta filma. 2011.g.
2.00 «Supersuns». ASV kriminālkomēdija. 1995.g.
3.35 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 4.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 16. oktobris
LTV1
5.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu pludmales Andamanu jūrā».
Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
8.20 «Province».
18.50 «Vasara Islandē». Vācijas drāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Atceries mani!»
ASV romantiska drāma. 2011.g.
23.30 «KARALISTE».*
0.00 «Viltīgie izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.00 «Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves»».*
3.05 «100 g kultūras. Personība».*
3.40 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncerts».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).

8.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.45 «Latvijas futbola virslīgas spēle».
«FK Jelgava» – «FK Spartaks Jūrmala».
15.10 «Sniega karaliene». Animācijas filma (ar subt.).
16.35 TV PIRMIZRĀDE. «Mēness sirpis». Vācijas drāma. 2011.g.
18.20 «Leģendārie albumi. Elviss Preslijs». Dokumentāla filma.
19.15 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.45 «Berta un Nobels». Vēsturiska drāma (ar subt.). 2014.g.
21.30 «Pasaules meistarsacīkstes moto frīstailā».
Latvijas «Grand Prix»posms.
0.35 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 22.sērija.
1.30 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
2.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 27.sērija.
6.35 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 11.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 16.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
19. un 20.sērija.
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12.30 «Neaizmirstamie». Krievijas melodrāma. 2013.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Dakota».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 10. un 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 18. un 19.sērija.
23.25 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.20 TV PIRMIZRĀDE. «Laupītāju zeme». ASV detektīvdrāma. 2012.g.
1.45 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
2.25 «Mākoņi virs Zommerholmas». Vācijas melodrāma. 2006.g.
3.55 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 16.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
6.50 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Cepiens». Latvijas šovs. 2016.g.
12.20 «Dižais gads». ASV komēdija. 2011.g.
14.30 «Harijs Poters un nāves dāvesti. 2.daļa».
ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
17.15 «Pekausis». Krievijas un Japānas animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Ņujorkas ēnā». ASV detektīvdrāma. 2012.g.
1.35 «Tā rodas bērni». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
3.20 «Iespējams tikai Krievijā». Amatiervideo raidījums.
3.50 «Iespējams tikai Krievijā 2».
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Aicina pieteikties fotokonkursam
 Jana Bahmane

Ikviens fotogrāfs neatkarīgi
no profesionālās sagatavotības līdz 14. oktobra pulksten 12 aicināts pieteikties
fotokonkursa «Mana Jelgava» otrajam posmam
un parādīt savu redzējumu
par Jelgavu – tās vietām,
cilvēkiem un notikumiem.
«Šis fotokonkurss ir lieliski aizsākta tradīcija. Pagājušogad tēma
bija «Gadalaiki», kas savā ziņā dalībniekus ierobežoja mazā rāmītī, taču
šogad tā ir daudz plašāka – «Mana
Jelgava». Kādam tās ir rudens lapas,
citam – mājas logs, vēl kādam – tilta
atspīdums Lielupē. Jebkurā gadījumā gaidām fotogrāfu redzējumu un
izjūtas par Jelgavu,» aicina žūrijas
komisijas priekšsēdētāja Latvijas

Fotogrāfijas muzeja direktore Maira
Dudareva.
Fotokonkurss norisinās visa gada
garumā divos posmos. Pēc katra posma tiek apbalvoti labāko darbu autori
un izveidota izstāde Jelgavas kultūras namā. Balvu fonds – 600 eiro.
Konkursa darbi tiks izmantoti arī
ceļojošajā fotoizstādē, kas tiks eksponēta Jelgavas sadraudzības pilsētās.
Pagājušā gada Jelgavas foto izstāde
jau guvusi augstu novērtējumu Magadanā, Belostokā, Ruelmalmezonā,
Novaodesā, stāsta iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune. Līdzīgi
fotokonkursi tiek organizēti arī
sadraudzības pilsētās, līdz ar to arī
jelgavniekiem fotogrāfijās būs iespēja
iepazīt citas pilsētas, pilsētniekus,
tradīcijas, notikumus un arhitektūru.
Dalībnieka anketa un konkursa
nolikums pieejams iestādes «Kultūra»
mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

Atzīmēs Baltkrievu
kultūras dienas
Foto: no JV arhīva

Iepazīs latviešu adīšanas kultūru
 Jana Bahmane

apstākļiem. Latviešu rakstaino cimdu
adīšanai uzmanību pievērsušas prasVairāku gadsimtu garumā
mīgākās rokdarbnieces – to adīšanā
Latvijas teritorijā ir izveiir nepieciešama ne tikai meistarība,
dojušās bagātas adījumu
bet arī zināšanas par ornamentu un
darināšanas, rotāšanas un
krāsu lietojumu,» norāda A.Jansone.
valkāšanas tradīcijas, kas
Lekcijā stāstīs par adīšanas kultūras
rod praktisku pielietojumu
attīstību Latvijas teritorijā dažādos
vēl šodien. Ceturtdien, 13.
laikos un to atbilstību kultūrvēstuoktobrī, pulksten 18 Jelriskajiem novadiem. Interesenti varēs
gavas Svētās Trīsvienības
rast atbildes uz jautājumiem par
baznīcas tornī notiks lekcija
cimdu rakstiem un krāsu daudzveipar latviešu rakstainajiem
dību, kā arī uzzināt par to, kā cimdi  Jana Bahmane
cimdiem, un tās laikā vatika kombinēti ar ikdienas un godu
rēs izzināt cimdu rakstu
apģērbu.
No 17. līdz 22. oktobrim Jelun krāsu daudzveidību.
Lekcija «Rakstainie cimdi» notiks
gavā notiks Baltkrievu kulLekciju vadīs Latvijas Uniceturtdien, 13. oktobrī, pulksten 18
tūras dienas. To laikā ikviens
versitātes Latvijas vēstures
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
interesents, apmeklējot izziinstitūta vadošā pētniece
tornī. Dalības maksa – 3 eiro, ģimenei
nošus kultūras pasākumus,
Aija Jansone.
ar vienu vai vairākiem bērniem – 8
varēs tuvāk iepazīt baltkrieeiro, bet pirmsskolas vecuma bērniem
vu kultūru, kulinārijas māks«Mūsdienās adīšana ir vispopu- – bez maksas. Pieteikties nodarbībai
lu un pat apgūt šīs tautas
lārākais rokdarbu žanrs, ko nosaka var pa tālruni 63005445 vai e-pastu
senās amatu prasmes.
samērā vienkāršā tehnika, viegli tic@tornis.jelgava.lv. Nākamā lekcija
pieejamais materiāls, kā arī adījumu par latviešu tautas tērpu plānota
Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā
piemērotība mūsu klimatiskajiem 10. novembrī.
ieskandinās izstāde «Dzimtās puses
talantu dzidrais avots», kas tiks atklāta
17. oktobrī pulksten 17 Sabiedrības
Pasākumi pilsētā
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā
9. oktobrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: J.Jaunsudrabiņš
4. Ekspozīcija apkopos rokdarbus
«Jo pliks, jo traks». Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
no salmiem, baltkrievu pītās jostas,
10. – 14. oktobrī – pasākumu kopums «Karjeras nedēļa Jelgavā 2016».
nacionālos tērpus, izšuvumus, kā arī
13. oktobrī pulksten 18 – lekcija «Rakstainie cimdi». Lektore – Latvijas Universitātes
keramikas un podniecības darbus. EksLatvijas vēstures institūta vadošā pētniece A.Jansone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
pozīciju bez maksas varēs apskatīt līdz
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
22. oktobrim Sabiedrības integrācijas
15. oktobrī pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: R.Blaumanis «Skroderdienas Silmačos». Izrāde veltīta teātra direktora, režisora un aktiera A.Matisona
70 gadu jubilejai. Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
16. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
18. oktobrī pulksten 10 – Valmieras Kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem
«Šreks cīnās par Fionu». Režisors K.Salmiņš. Lomās – Valmieras Drāmas teātra aktieri
un viesmākslinieki. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas bibliotēkā).
 Jana Bahmane
21. oktobrī pulksten 13 – meistarklases «Aušana un baltkrievu jostu pīšana» un
«Pīšana no salmiem» Baltkrievu kultūras dienu laikā. Pieteikšanās pa tālruni 26757978.
Ģederta Eliasa Jelgavas
Dalība – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Vēstures un mākslas mu21. oktobrī pulksten 19 – grupas «Tumsa» 25 gadu jubilejas tūres koncerts. Biļešu
zejs, godinot latviešu
cena – € 7 – 20 (kultūras namā).
mākslinieku Ģedertu Eliasu
22. oktobrī pulksten 14 – «Baltkrievu kultūras dienu 2016» noslēguma koncerts
un viņa dzīvesbiedri lietu«Draugi, laipni lūgti!». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē
viešu mākslas zinātnieci
Sarmas ielā 4; koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
Halinu Kairūkštīti-Jacinieni,
23. oktobrī pulksten 16 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
radījis divas mākslas izstāfināls koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki. Biļešu cena –
des – «Halinas laiks Eliasa
€ 3 – 5 (kultūras namā).
mākslā» un «Ko mēs par
24. oktobrī pulksten 19 – Gruzijas nopelniem bagātā dziesmu un deju ansambļa
viņu nezinām». Tās no 7.
«Salkhino» koncerts. Biļešu cena – € 12 – 22 (kultūras namā).
oktobra līdz 27. novem24. – 27. oktobrī pulksten 11.30 – «Jundas» brīvlaika akcija «Mana rudens brīvdiebrim būs skatāmas Čurļoņa
na» 1. – 6. klašu skolēniem. Lieliska iespēja brīvlaikā gūt jaunus iespaidus, zināšanas un
mākslas muzeja filiālē Žilinprasmes. 24. oktobrī – «Drošā velo diena»: droša pārvietošanās ar velo (Pasta salā),
ska galerijā Kauņā.
25. oktobrī – «Veido pats diena»: noderīgu lietu veidošana (Skolas ielā 2), 26. oktobrī
– «Izziņas diena»: maizes ceļa iepazīšana un izkustēšanās (Pasta ielā 32), 27. oktobrī –
Izstādē «Halinas laiks Eliasa
«Pārgājiena diena»: piedzīvojumu pārgājiens dabā («Lediņos» Lediņu ceļā 1). Dalības
mākslā» eksponēti Ģ.Eliasa 20.
maksa par katru nodarbību – € 4,50. Iepriekš obligāti jāpiesakās «Jundā» Pasta ielā 32.
gadsimta 30. gadu darbi, kuri radīti
25. oktobrī pulksten 12 – KINO. Latviešu literatūras ekranizējumi animācijā. Filmu
laikā, kad mākslinieka dzīvesbiedre
programma bērniem: «Eža kažociņš», «Pasaka par vērdiņu», «Zelta sietiņš», «Sprīdītis»,
bija lietuviešu mākslas zinātniece
«Zaķu lielā diena». Programmas garums: 1 h 9 min. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
zinātņu doktore H.Kairūkštīte-Ja25. oktobrī pulksten 15 un 18 – dokumentālā filma «Savējie sapratīs. Sešdesmitie.
ciniene. Šo mākslinieka daiļrades
Sākums». Režisori: K.Luhaers, M.Bērents, I.Linga. Scenārija autore: D.Mazvērsīte. Dokuperiodu raksturo Eliasa dzimto māju
mentālo filmu triloģijas pirmā daļa stāsta par sešdesmito gadu latviešu rokmūziķiem,
«Zīlēnu» ainavas, portreti, tostarp
kas, spītējot cenzūrai un aizliegumiem, atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc brīvības
vairāki Halinas portreti, un klusās
un neatkarības. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
dabas. Šajā laikā tapušas vairākas
26. oktobrī pulksten 19 – koncerts Annique ar grupu – bauda patiesiem mūzikas
no Ģ.Eliasa izcilākajām gleznām.
gardēžiem. Jaunā Lielbritānijas vokālā sensācija Annique kopā ar multiinstrumentā«Halina māksliniekam bija ne vien
listu K.Israelite un profesionālu pavadošo grupu radījuši albumu «Heads UP». Biļešu
laba modele, bet arī lasīja priekšā
cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
franču dzeju un bija erudīta sarunu

pārvaldes darba laikā.
Tie, kurus uzrunās baltkrievu lietišķā māksla, varēs piedalīties divās
radošās meistarklasēs – «Baltkrievu
jostu pīšana un aušana» un «Pīšana
no salmiem», kas notiks 21. oktobrī
pulksten 13 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē. «Baltkrievijā ar pīšanu no
salmiem nodarbojas jau kopš seniem
laikiem. Neierobežotā materiālu
pieejamība un iespēja tos izmantot
dažādos veidos ļāvusi šīm amata prasmēm attīstīties un būt interesantām
arī mūsdienās. Savukārt, runājot par
baltkrievu jostu, tā vienmēr bijusi
neatņemama baltkrievu tautas tērpa
sastāvdaļa – sākotnēji jostas izmantoja
apģērba saturēšanai, vēlākos laikos
tās vairāk izmantoja tērpa rotāšanai,» stāsta Sabiedrības integrācijas
pārvaldē. Meistarklasēs interesenti
varēs praktiski apgūt baltkrievu tradicionālos rokdarbus. Tām gan iepriekš

jāpiesakās pa tālruni 26757978.
Baltkrievu kultūras nedēļas gaitā,
no 17. līdz 22. oktobrim, gardēži varēs
apmeklēt prezentācijas «Pagaršo!» un
baudīt baltkrievu nacionālās virtuves
ēdienus, ko piedāvās bistro «Silva»
Driksas ielā 9.
Bet pasākumu kopumu noslēgs
koncerts «Draugi, laipni lūgti!», kas
notiks sestdien, 22. oktobrī, pulksten
14 kultūras nama Lielajā zālē. Koncertā piedalīsies Jelgavas baltkrievu
biedrības folkloras ansamblis «Ļanok»,
tautas deju ansamblis «Vesņica» un
tautas dziesmu ansambļi «Fest» un
«Ščodrica» no Baltkrievijas. Biļetes
uz koncertu iepriekšpārdošanā var
iegādāties Sabiedrības integrācijas pārvaldē, bet pasākuma dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – 2 eiro.
Pasākumu organizē Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok» sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldi.

Muzejs Lietuvā eksponēs unikālus
Ģederta Eliasa dzīvesbiedres darbus
biedre gleznotājam, kuru kolēģi sauca
par sava laika izglītotāko mākslinieku. Viņi kopā daudz ceļoja, jo abus
saistīja dziļa interese par mākslu,»
stāsta Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere.
Ekspozīcija «Ko mēs par viņu
nezinām», kurā apkopoti H.Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumi, sniedz
unikālu iespēju iepazīt Halinu kā
mākslinieci, par kuras zīmējumiem
līdz šim ne Latvijā, ne Lietuvā nekas nebija zināms. «Šajā izstādē
H.Kairūkštīti-Jacinieni iepazīstam kā
labu zīmētāju. Studējot mākslas vēsturi Minhenē un Cīrihē 20. gadsimta
20. gadu sākumā, Halina ir daudz
zīmējusi portretus. Viņa ir bijusi laba
cilvēku pazinēja, jo viņas zīmētajos
portretos lieliski atklājas cilvēka
raksturs,» atklāj izstādes kuratore
M.Kaupere.
Māksliniece vairākkārt zīmējusi
arī pašportretus. Zīmējumi Latvijā
nokļuva, kad Halina pārcēlās dzīvot
pie Ģ.Eliasa, savukārt Jelgavas muzejā tie nonāca kopā ar mākslinieka
mantojumu. «H.Kairūkštītes-Jacinienes darbu skaits tuvojas diviem
simtiem – viņas kolekcijā atrodas
arī lietuviešu grafiķa Vlada Didžioka
zīmēts Halinas portrets, un Ģ.Eliasa

kolekcijā glabājas lietuviešu mākslinieka Leonarda Kazoka gleznots
Halinas portrets. Arī abi minētie
portreti ir eksponēti izstādē, lai ar
tiem varētu iepazīties mākslas interesenti Lietuvā,» tā M.Kaupere.
Halinas zīmējumus izstādē papildina
viņas personīgās lietas no Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
krājuma. H.Kairūkštītes-Jacinienes
zīmējumu izstāde «Ko mēs par viņu
nezinām» vēlāk būs skatāma arī Jelgavas muzejā.
Lietuviešu mākslas zinātniece zinātņu doktore H.Kairūkštīte-Jaciniene (1896 – 1984) 1932. gadā kopā ar
lietuviešu mākslinieku grupu ieradās
Rīgā uz Latvijas Mākslas akadēmijas
desmit gadu jubilejas svinībām, kurās iepazinās ar gleznotāju Ģ.Eliasu,
un abu starpā uzplauka mīlestība.
1933. gada sākumā viņi apprecējās,
un pēc laulībām Halina pārcēlās uz
dzīvi Rīgā. Kopdzīves sākumā viņi
sarunājās franču valodā, bet drīz
vien Halina iemācījās latviešu valodu.
Paralēli darbam Latvijas Mākslas
akadēmijā no 1927. līdz 1940. gadam
Ģ.Eliass strādāja Latviešu konversācijas vārdnīcā par Mākslas nodaļas
redaktoru un uzaicināja darbā arī dzīvesbiedri. Halina publikācijas rakstīja
latviešu valodā, informē muzejā.

