Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 197 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 21. septembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 155 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Valda Emberga, Gunta Gaišā-Lāce, Dzintars Vītols,
Aleksejs Gaidamovičs, Aija Feldmane, Sofija Vecmuktāne, Alise Raila,
Velta Lagzdiņa, Andris Markevičs, Inga Ivanāne, Anita Veļicko,
Sintija Zīle, Velta Brehmane, Karīna Nikolajeva, Inta Poriķe.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas apbalvojumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā divreiz gadā
– Pilsētas svētkos un
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas priekšvakarā –
tiek godināti cilvēki,
kuri ar savām idejām
un darbu veicinājuši
Jelgavas izaugsmi. Lai
apzinātu šīs personas
un novērtētu viņu ieguldījumu, pilsētnieki
līdz 1. oktobrim aicināti pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
«Goda zīme» un «Goda
raksts».

Īpašumiem, kuros deklarēti trīs
bērni, NĪN būs uz pusi mazāks
 Anastasija Miteniece

Jelgavas domes sēdē
pieņemts lēmums
veikt grozījumus pašvaldības saistošajos
noteikumos par nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) piemērošanu un atvieglojumu piešķiršanu
Jelgavā. Galvenais
jaunums – grozījumi
paredz ieviest NĪN
maksas atvieglojumu
par īpašumu, kurā
deklarēta pilngadīga persona kopā ar
vismaz trīs nepilngadīgiem bērniem
vai bērniem līdz 24
gadu vecumam, kuri
iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
«Grozījumi saistošajos noteikumos paredz papildu
atvieglojumus, tādā veidā mazinot NĪN nomaksas slogu atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām,» stāsta Jelgavas

pilsētas pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos Ingars
Bušs, norādot, ka, piemēram,
atvieglojums pienāksies par
dzīvojamo māju, kurā deklarēta persona ar trīs vai vairāk
bērniem. Proti, ja uz 2018.
gada 1. janvāri persona būs
deklarēta mājoklī kopā ar trīs
vai vairāk bērniem vecumā
līdz 18 gadiem, tostarp aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem bērniem,
vai arī bērniem līdz 24 gadu
vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību, īpašumam tiks piemērots nodokļa atvieglojums
50 procentu apmērā.
I.Bušs stāsta, ka šogad
valstī veikti grozījumi likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli», piemērojot atvieglojumus personai ar trīs un
vairāk bērniem, taču Jelgavas pašvaldība, pārskatot
regulējumu mūsu saistošajos
noteikumos, pieņēma NĪN
maksātājiem labvēlīgāku lēmumu, nenosakot īpašas radniecības prasības. Tādējādi

Jelgavā, lai turpmāk saņemtu
uz pusi mazāku NĪN rēķinu,
īpašumā var būt deklarēti arī
trīs bērni un persona, kas var
būt un var arī nebūt bērnu
radinieks. Minētos atvieglojumus piemēros arī gadījumā, ja
nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs ir kāds
no šiem bērniem.
Tāpat grozījumi nākamajā
gadā paredz atvieglojumus
tiem nekustamā īpašuma
īpašniekiem, kuru dzīvojamā
īpašumā uz gada sākumu nebūs deklarētas personas, bet
gada laikā situācija mainīsies.
I.Bušs skaidro: dzīvojamiem
īpašumiem, kuriem tiks piemērota NĪN likme 1,5 procentu apmērā no objekta kadastrālās vērtības, jo uz 2018.
gada 1. janvāra pusnakti tajā
nebūs deklarēta dzīvesvieta
nevienai personai, bet kuros
personas būs deklarējušas
savu dzīvesvietu pēc 2018.
gada 1. janvāra līdz 1. jūnijam, piemēros NĪN atvieglojumu 70 procentu apmērā,
bet, ja persona deklarēsies
no 2018. gada 1. jūnija līdz 1.

novembrim, nodokļa atvieglojums būs 50 procentu apmērā.
«Iedzīvotāji vēl šobrīd turpina
deklarēties un pieteikties
atvieglojumu piešķiršanai,
tādēļ pieņemts lēmums par
gadu pagarināt atvieglojumu
iespēju,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka saistošajos
noteikumos precizēta arī NĪN
pārrēķina kārtība par būvi.
Proti, pēc tam, kad spēkā stājas lēmums, ar kuru būve tiek
atzīta par vidi degradējošu,
sagruvušu, cilvēku drošību
apdraudošu vai arī šāds statuss ir atcelts, nodokļa pārrēķinu par būvi veic no nākamā
mēneša sākuma.
Jelgavas pilsētas pašvaldības grozījumi saistošajos
noteikumos «Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» un
«Atvieglojumu piešķiršana
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Jelgavas pilsētā» pēc apstiprināšanas domes sēdē vēl jāakceptē Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienas priekšvakarā,17.
novembrī, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā, norāda
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes sabiedrisko attiecību
un mārketinga galvenā speciāliste
Ilze Ķuse.
Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām par
īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbībā Jelgavas labā.
Savukārt Goda rakstu piešķir

Uzstādītas vēl divas
autobusu pieturu nojumes
 Ģirts Pommers

Aviācijas ielas autobusu pieturā «RAF rūpnīca» un Paula Lejiņa
ielas pieturā «P.Lejiņa
iela» uzstādītas jaunas
nojumes.
Kā norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis, šogad par pašvaldības budžeta līdzekļiem bija

VID bezmaksas seminārā izglītos IIN maksātājus
 Anastasija Miteniece

Turpinās Jelgavas pašvaldības un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) rīkotie bezmaksas tematiskie semināri. 3. oktobrī Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā uz apmācībām aicināti uzņēmēji,
kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji un
kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Seminārā, kas būs kā praktiska nodarbība, VID pārstāvji iepazīstinās ar piemēriem
ieņēmumu un izdevumu uzskaitē, kā arī pārskatu un
deklarāciju aizpildīšanā. Savukārt semināra noslēgumā
interesentiem būs iespēja

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

speciālistiem uzdot jautājumus.
Dalība seminārā ir bez maksas. Tam pieteikties, kā arī
noskaidrot papildu informāciju var pa tālruni 63012155,
63012169 vai e-pastu l i ga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par nopelniem un
ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu var iesniegt domes
deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk
kā piecas pilngadīgas personas).
Pieteikums Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 vai elektroniski
pa Jelgavas pilsētas pašvaldības
oficiālo e-pastu dome@dome.
jelgava.lv jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums
piešķirams, īsu dzīves, darba un
sabiedriskās darbības aprakstu un
pievienojot pamatojuma vēstuli,
par kādiem nopelniem persona vai
kolektīvs ieteikts apbalvojumam,
kā arī iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un kontaktinformāciju.
Papildu informāciju var saņemt
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē pa tālruni 63005574.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs ar domes lēmumu
izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas komisija, savukārt gala
lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiks pieņemts domes sēdē.

Foto: no «Pilsētsaimniecības» arhīva

paredzēts uzstādīt četras jaunas
pieturvietu nojumes un šobrīd
plānotie darbi ir paveikti. Jau
aprīlī divas autobusu pieturu
nojumes uzstādītas Garozas
ielā. «Garozas ielas pieturas
«Cietums» tika labiekārtotas,
pamatojoties uz iedzīvotāju
iesniegumu un «Pilsētsaimniecības» speciālistu izvērtējumu.
Pirms labiekārtošanas darbiem
abās pieturās bija platforma un
vecs soliņš, bet nojumes nebija
vispār,» precizē E.Rubenis.
Jāpiebilst, ka citu projektu
gaitā jaunas autobusu pieturas
ar nojumēm tika izbūvētas vēl
vairākās vietās pilsētā, piemēram, Zvejnieku, Atmodas un
Asteru ielā.
«Esam saņēmuši vairākus
iedzīvotāju iesniegumus par nepieciešamību uzstādīt nojumes
autobusu pieturās Aspazijas ielā
un Loka maģistrālē, taču par
šiem darbiem tiks lemts nākamā gada budžeta ietvaros,» tā
E.Rubenis.
Jāpiebilst, ka Jelgavā pavisam
ir 77 stiklotas autobusu pieturvietas. Daļu no tām apsaimnieko
SIA «JC Decaux Latvija», bet
pārējās – «Pilsētsaimniecība».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Kāpēc nav
kur strādāt?
BEZDARBNIEKU ARGUMENTI
Ir septembra vidus. Vakanču
gadatirgū, kas šoreiz notiek
Jelgavas tehnikuma telpās,
pirmajā stundā zāle ir cilvēku
pārpildīta. Dienas beigās NVA
ziņo, ka kopumā Vakanču gadatirgu apmeklējuši 700 darba
meklētāju. Todien tika piedāvātas 350 brīvas darbavietas,
kas teorētiski varētu nozīmēt,
ka uz vienu vietu pretendē divi
bezdarbnieki. Taču jau pirmie
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātie
bezdarbnieki atzīst, ka šeit atrodas tāpēc, ka to paredz bezdarbnieka līdzdalības pasākumi. «Nu
kā – man šeit ir jābūt! Jāmeklē
darbs!» stāvot zāles vidū, saka
Raitis. Viņš ir mēbeļu montētājs,
bet no darba aizgājis, lai auklētu
bērnu, kuram vietas bērnudārzā vēl nav. «Sievai alga valsts
iestādē bija lielāka,» ģimenes
budžeta plānošanu atklāj Raitis,
turpinot: «Lielos vilcienos jau
ir vienalga, vai es sēžu mājās
ar bērnu vai strādāju – strādājot nopelnīju tikai nedaudz
vairāk, kā būtu jāmaksā auklei.» Ģimene aprēķinājusi: jēga
oficiāli strādāt būtu tad, ja viņš
saņemtu 800 eiro «uz rokas».
«Te tādu vakanču nav! Cerību
nekādu! Uz Rīgu arī braukt nav
reāli – bērns drīz ies 1. klasē, un,
ja abi vecāki strādā Rīgā, tas
nav iespējams,» spriež Raitis.
Viņš nenoliedz, ka vakanču ir
daudz, bet tas jau nelīdz: «Mēs
Latvijā brīnāmies, kāpēc mums
kasē sēž tik nelaipna pārdevēja,
pircēji dusmojas, bet ko tad jūs
gribat?! Par tādu algu un tādām
darba stundām citu rezultātu
jau nevar sagaidīt!»
Arī Uldis, kurš 17 gadus nostrādājis par apsargu Jelgavas
tirgū, atzīst, ka uz laba darba
atrašanu necer. «Kāds var teikt,
ka apsargu trūkst, bet vai kāds
viņiem oficiālu algu maksā?
Praktiski neviens! Jā, man
Jelgavas tirgū visus šos gadus
maksāja oficiāli, bet, tiklīdz tā
ir privāta firma… Ne velti tagad
valstī skaļi brēc, ka apsardzes
firmas jāliek zem lupas. Sen bija
laiks. Mans paziņa Olainē uztaisīja skandālu par aplokšņu algu
maksāšanu apsardzē – uzreiz
ar viņu līgumu nepagarināja.
Bet man oficiāla alga ir svarīga, jo tuvojas pensija. Esmu
interesējies par darbu, bet man
saka: «Tev, vecīt, nederēs, mums
ir aploksnēs.»,» uzsver Uldis.
Viņam ir arī tālbraucēja pieredze, bet šādu variantu viņš pat
neizskatot. «Jūs zināt, cik tas
ir nežēlīgs darbs?! No paziņām
jau esmu saklausījies – algu
sola, bet nesamaksā, tad vēl tie
kriminālie elementi tā tik kaut
kur Eiropā izurbs bākā caurumu
un nolies degvielu, vēl bēgļi, kas
lien fūrēs… Man to nevajag.»
Tāpēc Uldis šobrīd kuru katru
darba piedāvājumu nav gatavs
pieņemt. «Varētu tādu mierīgu
šofera darbu darīt.»
Vakanču gadatirgū varēja sastapt arī ģimenes, kurās darbu
meklē abi – gan vīrs, gan sieva.
Liene un Gundars ir bez darba,
bet neizskatās, ka viņi būtu pesimistiski un ar dzīvi neapmierināti, lai gan abiem jāaudzina trīs
bērni. Gundars neslēpj, ka šurp
nācis pēc darba ar algu vismaz
1800 eiro «uz rokas». Arī Liene
nav gatava jebkuram variantam.
«Man ir labas valodu zināšanas
– gribētos tās izmantot. Varbūt

tūrisma jomā, bet te tādu piedāvājumu nav.» Kur pagadās
viņi nestrādās, jo ģimenei ir
maksātnespējas process, un visu
atdot valstij tā negrasās. «Mums
jau šobrīd no konta novelk daļu
mūsu vienīgo oficiālo ienākumu – bērnu pabalstu. Kur vēl
tālāk?!» saka ģimene. Gundars
varētu apsvērt šofera darbu – ne
uz fūrēm, bet citos pārvadājumos pa Eiropu. Oficiāli maksāta
alga viņiem nav svarīga, jo
abi uzskata, ka Latvijā cilvēks
netiek novērtēts. «Māsa dzīvo
Vācijā, un viņai pie mājas visu
laiku meklē pārdevēju kioskā,
kur tirgo grilētas vistiņas, – alga
2500 eiro «uz rokas». Šobrīd esot
trīs vakances… Kāpēc ne? Bērni
jau paaugušies, varētu braukt
arī uz Vāciju,» spriež ģimene.
Arguments, ka Vācijā dzīve ir
dārgāka, viņus neuztrauc, jo
māsa arī strādājot Vācijā, bet,
piemēram, medicīniskos pakalpojumus izmanto Latvijā…
Pēc sarunām šķiet, ka bezdarbniekam noteicošais ir alga
– vajag daudz un uzreiz, taču
Vakanču gadatirgū var sastapt
cilvēkus, kuriem pat nav ambīciju iegūt labu atalgojumu, bet
arī viņiem darbu atrast tik viegli
neizdodas, neskatoties uz to, ka
lielākā daļa no piedāvājumiem ir
tieši vienkāršo darbu veicējiem.
Kur āķis? Izrādās, ka tiem, kas
nepretendē uz lielu algu, svarīgi ir citi faktori, ko uzņēmēji
nepiedāvā, – cilvēcīga attieksme
un lai darbs nav fiziski smags.
«Aizgāju no apkopējas darba, jo
savos 58 gados vairs nespēju ar
pilnu spaini staigāt pa četriem
stāviem – tas man fiziski ir par
grūtu. Tāpēc tagad meklēju kaut
ko vieglāku. Zinu, ka vairāk
par minimālo algu man neviens
nemaksās, bet tas arī nav būtiski. Man galvenais, lai alga
būtu oficiāla,» saka Olga, kura
savulaik bijusi grāmatvede, bet,
ienākot jaunajām tehnoloģijām,
nav tām tikusi līdzi. «Es jau visu
uz papīra rēķināju, bet tagad tās
programmas…» Gadatirgū Olgu
uzrunājusi topošā šokolādes
fabrika, kas meklē strādniekus.
«Paskatīsimies – ja fiziski to
spēšu paveikt, tad tas varētu
būt variants.»
Savukārt Lailai, kura ilgus
gadus nostrādājusi par pārdevēju, galvenais ir darba devēja
attieksme. «Vairumā gadījumu
tā ir briesmīga – uz tevi kliedz,
pazemo. Pat pārtraukumā, kas
oficiāli pienākas, neļauj atpūsties. Tas ir necilvēcīgi! Piekrītu,
tirdzniecībā atrast darbu nav
nekādu problēmu, bet kurš tādos
apstākļos grib strādāt?! Tad vēl
izdomā visādus brīnumus – noformē tevi uz nepilnu laiku. It kā
bonuss – uz darbu vari nākt vienos… Smieklīgi! Ko tas man dod
– diena pazaudēta, bet saņemu
vēl mazāk – ap 250 eiro. Tā vienkārši ir cilvēka pazemošana,»
uzskata Laila, taisnības labad
gan piebilstot, ka tā jau neesot
visos veikalos – viņas darba mūžā
gadījušies arī labi vadītāji, kuri
bijuši pretimnākoši, piemēram,
plānojot darba grafiku, ņēmuši
vērā darbinieka vēlmes. Arī viņa
šoreiz skatās uz jaunu darba devēju, par kuru sliktu atsauksmju
vēl nemaz nevar būt, – topošo
šokolādes fabriku. «Alga 3,40 eiro
stundā mani pilnībā apmierina,»
nosaka Laila.

VIEDOKĻI
Portāls www.jelgavasvestnesis.lv katru
nedēļu publicē Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) apkopotās vakances Jelgavā, un nedēļu pēc nedēļas tā ir viena no
lasītākajām ziņām portālā. Tas it kā apliecina darba meklētāju teikto, ka «strādāt
gribam, bet mūsu pilsētā darbu atrast ir
grūti». Taču medaļai ir arī otra puse – darba devēji, kas pēdējos gados arvien skaļāk
saka: «Jelgavā trūkst darbinieku!» Darba
devēju teikto apliecina arī ikgadējais NVA
rīkotais Vakanču gadatirgus Jelgavā – šoreiz tajā jau 31 uzņēmums piedāvāja vairāk nekā 350 brīvu darbavietu. Tātad, tīri
matemātiski, Jelgavā ir gan brīvas darbavietas, gan cilvēki, kas grib strādāt, taču
izrādās, ka pat abu pušu kopā savešana
Vakanču gadatirgū negarantē rezultātu.
«Jelgavas Vēstnesis», uzklausot abas puses, mēģina izprast šo fenomenu, kāpēc
vieni saka, ka nav kas strādā, bet otri – ka
nav kur strādāt.

Ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

Kāpēc nav
kas strādā?
DARBA DEVĒJU ARGUMENTI

«Atbilde uz šo jautājumu ir gaužām vienkārša – darba devējam
un darba ņēmējam ir atšķirīga
izpratne par to, kas ir darbinieka
novērtēšana. Tagad pēc vieniem
kursiem darbiniekam jau deguns
debesīs… Un to gaisotni vēl pastiprina ziņas no ārvalstīm – kāpēc
te par burciņu krāmēšanu tik
maz maksā, bet, redz, tur... Un
tad rodas šī izkropļotā izpratne,»
saka «Torgy Baltic» pārstāvis
Rinalds Vizbulis, kura uzņēmums
meklē ražošanas strādniekus un
metinātājus. Viņaprāt, Jelgavā
metinātājs ir izlaista suga, jo metālapstrādes uzņēmumu ir daudz
un bez darba palikt ir grūti, tāpēc
arī uzņēmējam nereti jāpiecieš
darbinieka izgājieni. «Kas notiek
vasarā? Metinātājs, kurš pie mums
saņem ap 1000 eiro «uz papīra»,
saslimst. Un mēs jau labi zinām
iemeslus – aiziet mēnesi nelegāli
pastrādāt celtniecībā un paralēli
slimības lapai nopelnīt, piemēram,
pirmo iemaksu kredītam. Bet pēc
tam labprāt atgriežas pie mums,
jo zina, ka ziemas sezonā citur nebūs kur likties. Kā mēs to zinām?
Klusie telefoni jau strādā,» atzīst
uzņēmuma pārstāve Anda Sproģe,
piebilstot, ka valstī būtu jācīnās
nevis ar «tādiem darbiniekiem» vai
«tādiem uzņēmumiem», bet gan
ar tādiem ģimenes ārstiem, kas
izraksta šīs slimības lapas. «Tas
ir darbs Labklājības ministrijai.»
Lai gan valstī izskan statistika
par vidējās algas kāpumu, piemēram, «Torgy Baltic» godīgi atzīst,
ka pēdējos gados uzņēmumā «alga
ir palielināta par necik». «2009.
gadā mēs nogriezām 15 procentus
no algas un pēc krīzes tos atdevām,
taču reāls algas pieaugums nav bijis. Kur rodas tāda statistika ? Tā ir
IT nozare, kas šobrīd kropļo tirgu,
jo tajā alga var būt pat nesamērīgi
liela – viens superprogrammētājs
par darbu var paprasīt miljonu,
un viņam maksās. Bet diemžēl šī
nozare nebāzējas Jelgavā, tāpēc arī
mūsu vidējās algas ir reālā līmeņa
atspoguļojums,» spriež A.Sproģe.
Ja darba ņēmēji apgalvo, ka
viens no galvenajiem iemesliem,
kas liedz atrast darbu, ir mazās
algas, tad «Jelgavas Vēstnesis»
šoreiz apzināti uzrunāja uzņēmumus, kuri maksā krietni vairāk
par minimālo algu, bet tik un tā
atrast darbiniekus nevar. Piemēram, uzņēmums «Cross Timber
Systems» noliktavas darbiniekam
jeb dēļu krāvējam, kuram nav nepieciešamas specifiskas zināšanas
un izglītība, uzreiz maksā 700 eiro
«uz papīra». «Manuprāt, tas nav
maz. Jā, tas ir fizisks darbs, tāpēc
pie mums pārsvarā strādā gados
jauni cilvēki. Vasarā darbā ņēmām
visus, kas bija gatavi strādāt. Taču
jauniem cilvēkiem ir jauna domāšana – daudzi pat pirmajā dienā
neatnāk uz darbu: ai, pārdomājis,
nesanāca... Cits nostrādā dienu un
pazūd. Kad zvanām, meklējam,
lai oficiāli nokārtotu saistības,
uzzinām, ka cilvēkam darbs šķitis
garlaicīgs…» stāsta uzņēmuma
pārstāve Agnese Plaude. Viņa
neslēpj, ka jauniešiem ir lielas
problēmas ar izglītību, jo dauSagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Austris Auziņš dziem darba meklētājiem neesot
pat vidējās. «Kokapstrādes dar«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171 binieku ļoti trūkst. Valstiski būtu
jāpadomā, vai bezdarbniekiem
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
tik ļoti svarīgi ir angļu valodas
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bezdarbnieku kursu nav,» saka
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

A.Plaude, piebilstot, ka viens darbinieks, kura zināšanas atbilda,
teica, ka par 700 eiro pārbaudes
laikā nestrādās – viņam iepriekš
sanācis 1500. «Šodienas sausais
atlikums ir četri iesniegtie CV, no
kuriem vienam pretendentam ir
vērts piezvanīt. Jā, cilvēkiem gados ir lielāka atbildības izjūta pret
darbu, bet viņi fiziski bieži vien to
nespēj veikt.»
Lai gan, pēc statistikas datiem,
katrs piektais jaunietis vecumā līdz
29 gadiem ir bez darba, Vakanču
gadatirgū jauniešu praktiski nebija
– tātad vai nu viņi nevēlas strādāt,
vai strādā nelegāli. «Teikšu godīgi
– man nav neviena CV. Kāpēc?
Tāpēc, ka es tos nepieņemu. Jā,
varat teikt, ka esam izlepuši, bet
pēc darba specifikas zinām, ka
mums vajadzīgs gados jauns, fiziski
spēcīgs cilvēks, taču šodien te tādu
nav,» atzīst bruģēšanas uzņēmuma
«Uzars» pārstāvis Aleksis. Viņi
savā nozarē ļoti skaudri izjūt būvniecības oficiālo un ēnas pusi. «Ir
cilvēki, kas grib strādāt nelegāli,
bet mēs tādu opciju nepiedāvājam.
Maksājot algas oficiāli, mēs esam
dārgi, tāpēc starp mūsu klientiem
praktiski nav fizisku personu – viņi
grib bez nodokļiem un pa lēto. Ēnu
ekonomiku mūsu nozarē labi parāda skaitļi – mēs palielinājām algas
un kļuvām vēl dārgāki, un tagad
mums pasūtījums ir saplānots
nedēļu divas uz priekšu, bet agrāk
– pusotru mēnesi. Nelegālās brigādes paņem pārējo daļu. Smieklīgi,
bet pat portālā ss.lv var redzēt sludinājumus, kur nelegālie piedāvā
bruģēšanas pakalpojumus, bet
bildēs – mūsu objekti,» saka Aleksis. Šobrīd labākajam bruģētājam
uzņēmums maksā septiņus eiro
stundā jeb ap 1200 eiro mēnesī «uz
rokas». Ja gribētu pie algas pielikt
vēl, tas nozīmētu vēl vairāk zaudēt konkurencē ar nelegālajiem.
«Strādāt gribošu jauniešu trūkst,
bet mēs mierinām sevi ar domu,
ka katru gadu taču kādam paliek
18… Vienīgi problēma tā, ka arvien
mazāk no viņiem prot turēt rokās
lāpstu, un to es domāju praktiskā
nozīmē – izglītības nav, un no tiem,
kas dzimuši pēc 90. gada, tikai
retais zina, no kuras puses pieiet
lāpstai, jo fizisku darbu ne mājās,
ne skolā mūsdienās vairs nemāca,»
tā Aleksis.
Minimālā alga 1850 eiro «uz
rokas» un 50 brīvas darbavietas – arī šāds piedāvājums bija
Vakanču gadatirgū. «Mēs šobrīd
varētu piedāvāt darbu apmēram
50 kravas auto šoferiem, ja vien
būtu, kas strādā. Mūsu šoferi
saņem, sākot no 1850 eiro «uz
rokas», taču mums ir noteiktas
prasības, viena no galvenajām –
jāprot svešvalodas, jo pārvadājumi
notiek tikai Eiropā,» atzīst kravas
pārvadājumu firmas «World of
Heisterkamp» pārstāve Daiga
Rone. Darba ņēmēji jau norādīja
uz tālbraucēja darba specifiku un
to, kāpēc tas nevilina, taču D.Rone
atklāj pavisam citu aspektu. «Mēs
nekonkurējam Latvijas tālbraucēju tirgū – no mums šoferi aiziet uz
citām firmām Eiropā. Piemēram,
Vācijas uzņēmumiem ir labi piedāvājumi, un, tā kā mūsu šoferiem ir
valodu zināšanas, tad agri vai vēlu
kāds aizdomājas, ka «Vācijas sociālās garantijas taču ir labākas par
Latvijas – kāpēc maksāt nodokļus
Latvijai, ja varu maksāt Vācijai»?
Un mēs ar savu daudziem šķietami lielo algu vienalga nespējam
konkurēt,» atzīst D.Rone.
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Karjeras nedēļā izzinās
spējas un iespējas
 Jana Bahmane

No 9. līdz 13. oktobrim
Jelgavā jau astoto reizi
notiks Karjeras nedēļa,
aicinot bērnus un jauniešus no 1. klases līdz
pat 25 gadu vecumam
piedalīties izglītojošos
pasākumos, iepazīstot
tālākizglītības iespējas
un šābrīža darba tirgus
aktualitātes. Pieteikties
Karjeras nedēļas pasākumiem var līdz 5.
oktobrim.
«Karjeras nedēļa tradicionāli
notiks oktobra otrajā nedēļā, jo
tas ir laiks, kad skolēni joprojām
var izvēlēties, kādos priekšmetos
kārtot eksāmenu, un, iespējams,
Karjeras nedēļas pasākumi var
pamudināt izdarīt pareizo izvēli,»
norāda Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle. Pasākumu
kopuma mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas
un izvēlēties nākotnes profesiju,
kas atbilst jaunieša vēlmēm un
iespējām, kā arī veicināt interesi
par uzņēmējdarbību.
Karjeras nedēļu Jelgavā atklās sarunu cikla «Cepums ar
slavenību» pasākums – šoreiz

 Ilze Knusle-Jankevica

No šodienas, 28.
septembra, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē var pieteikties ikgadējam pabalstam
politiski represētai
personai.
Kā informē Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē, 30 eiro pabalstu
politiski represētām personām
piešķir reizi gadā – novembrī,

Aktīvi apmeklē
Veselības istabu

interesenti 9. oktobrī pulksten
18 bistro «Silva» Driksas ielā 9
aicināti uz tikšanos ar grupas
«The Sound Poets» solistu Jāni
Aišpuru. Savukārt visas Karjeras
nedēļas laikā jauniešiem būs iespēja tikties ar uzņēmējiem, apmeklēt
ražotnes, piedalīties izglītojošos un
praktiskos semināros, mācību ekskursijās, iepazīstot uzņēmumu un
iestāžu darbu, iesaistīties radošajās darbnīcās un citos pasākumos.
Tāpat jaunieši varēs iepazīties ar
studiju iespējām LLU un tikties
ar karjeras konsultantu. «Šogad
Jelgavas tehnikums uzsācis jaunu
tradīciju, skolēniem no 1. klases
nedēļas garumā rīkojot radošās
darbnīcas profesiju iepazīšanai. Savukārt «Jelgavas ūdens» piedāvās
praktiski iepazīt ķīmiķa, tehnologa
un inženiera profesiju konkrētā
darba vietā,» Karjeras nedēļas
pasākumus ieskicē J.Grīsle.
Ar Karjeras nedēļas aktivitātēm
var iepazīties Sabiedrības integ Jana Bahmane
rācijas pārvaldes mājaslapā www.
sip.jelgava.lv, sadaļā «Jauniešiem».
Aizvadītajā nedēļā
Pieteikšanās pasākumiem ir obliJelgavas Pensionāru
gāta – to var izdarīt līdz 5. oktobbiedrības telpās Dorim, sazinoties ar kontaktpersonu,
beles ielā 62a darbu
kas norādīta pie katra pasākuma.
sāka Veselības istaKarjeras nedēļu Jelgavā koba, kurā ceturtdieordinē Sabiedrības integrācijas
nās no pulksten 12
pārvalde sadarbībā ar Jelgavas
līdz 15 jelgavnieki
Izglītības pārvaldi.

Politiski represētās personas aicinātas
pieteikties ikgadējam pabalstam
līdz ar Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu.
Pabalstu politiski represēta
persona var pieprasīt līdz 10.
novembrim, vēršoties Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
Informācijas kabinetā. Tai
jāiesniedz iesniegums, kā arī
jāuzrāda personas un attiecīgo
statusu apliecinoši dokumenti.
2016. gadā pabalsts politiski
represētai personai tika piešķirts 271 jelgavniekam.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija (reģ.Nr.9000003170)
meklē kolēģi – gatavu jauniem izaicinājumiem, enerģisku
inspektoru(-i) (uz noteiktu laiku) Patruļpolicijas nodaļā.

Tev jābūt:
• pilngadīgam(-ai);
• Latvijas pilsonim(-ei);
• vidējai izglītībai;
• labai fiziskai sagatavotībai;
• labām komunikācijas prasmēm, disciplinētam(-ai), precīzam(-ai), ar augstu atbildības izjūtu,
spējām risināt konfliktsituācijas;
• vēlmei un gatavībai attīstīties profesionāli un personīgi;
• teicamām latviešu valodas prasmēm (C līmeņa 1. pakāpe);
• B kategorijas autovadītāja apliecībai.
Pievienojies Patruļpolicijas nodaļas kolektīvam, un mēs tev uzticēsim:
• nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētā;
• veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;
• sastādīt administratīvās lietvedības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
• stabilu atalgojumu ar mēnešalgu no 582 EUR pirms nodokļu nomaksas un uzturdevas
kompensāciju 71,14 EUR;
• pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam papildatvaļinājumu atbilstoši darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas darba dienas);
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
• pēc pārbaudes laika – veselības apdrošināšanu;
• iespēju strādāt summēto darba laiku;
• sākotnējo apmācību;
• iespēju trenēties tuvcīņā un pašaizsardzībā, kā arī trenēt šaušanas prasmes;
• iespējas apmeklēt trenažieru zāli un peldbaseinu;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu komandu.
Ja tevi tas ir ieinteresējis, motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt pa e-pastu
policija@policija.jelgava.lv. Zvani mums, ja ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 63022251.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija informē, ka:
• pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases
konkursa norisi;
• personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, kontaktinformācija:
Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

var saņemt medicīnas darbinieka un
sabiedrības veselības
speciālista konsultācijas. Pirmajās Veselības istabas darba
nedēļās pieraksts jau
aizpildīts.

«Pieprasījums ir gana liels
– pirmajā dienā konsultācijai
bija pieteikušies 12 cilvēki un
viens atnāca bez pieraksta.
Katram Veselības istabas apmeklētājam izmērījām holesterīna līmeni, augumu un
svaru, pārrunājām slimības un
ieteicām, kā uzlabot veselību
bez zāļu palīdzības,» norāda
biedrības «Latvijas Sarkanais

Foto: Austris Auziņš

Krusts» Jelgavas komitejas
priekšsēdētājs Jānis Vērzemnieks, papildinot – katram
klientam veltītas aptuveni
15 minūtes, bet turpmāk,
iespējams, konsultācijas laiku
nāksies pagarināt, jo cilvēki
jautājumus par savu veselību
vēlas pārrunāt detalizētāk.
«Ārstiem ne vienmēr sanāk
veltīt laiku sarunām, bet cilvēkiem nepieciešams arī morālais
atbalsts,» tā J.Vērzemnieks.
«Vizītei Veselības istabā pieteicos, lai pakonsultētos par
savu analīžu rezultātiem. Pie
ģimenes ārsta es vēl varu tikt,
bet rindā pie speciālistiem gan
ir diezgan ilgi jāgaida, arī maksa ir augsta, tādēļ priecājos par
iespēju atnākt uz šādu bezmaksas konsultāciju. Man ir deformēti kāju pirkstu kauli – protams, zinu, ka to šeit nevarēs
izārstēt, bet papildu ieteikumi
noteikti būs noderīgi,» vērtē
pensionāre Silvija Žvingule, kurai Veselības istabā noteica arī
holesterīna līmeni un izmērīja
asinsspiedienu. Viņa spriež, ka

šo iespēju izmantos atkārtoti.
Arī pensionāre Sofija Māliņa
uz Veselības istabu atnākusi,
lai konsultētos par analīžu
rezultātiem. «Par analīžu rezultātiem jau konsultējos ar
ģimenes ārstu, bet vēlos dzirdēt citu speciālistu viedokli, jo
mana pašsajūta nepasliktinās,
taču arī labāk nekļūst. Kādēļ
gan nepamēģināt, ja ir tāda
iespēja, turklāt bez maksas?!»
tā S.Māliņa. Viņa reizi gadā
veic detalizētas asins analīzes
un seko līdzi savai veselībai,
tādēļ arī Veselības istabā speciālisti viņu uzslavējuši. «Esmu
apmierināta ar konsultāciju
– pēc pusgada nākšu atkal,
lai salīdzinātu rādītājus,» tā
pensionāre.
Veselības istabā var vērsties
jebkurš jelgavnieks, tomēr
īpaši aicināti seniori. Pieteikties konsultācijai var pa tālruni 63024428 pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās un
piektdienās no pulksten 10 līdz
15, savukārt trešdienās – no
pulksten 12 līdz 17.

Izdots 11. dzejas kopkrājums
 Ilze Knusle-Jankevica

Izdots Jelgavas dzejas
kluba «Pieskāriens»
veidotais 11. dzejoļu
kopkrājums «Zemgales vācelīte 2017». Tas
būs pieejams Jelgavas
bibliotēkās, taču interesenti krājumu var
iegādāties Jelgavas
Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15.
Jelgavas dzejas kluba «Pieskāriens» vadītājs Jānis Zariņš
stāsta, ka šogad dzejas krājumā
publicēti 41 autora darbi – tikpat, cik iepriekšējā krājumā.
Viņi ir no dažādām Latvijas
vietām, bet mūsu pilsētu pārstāv J.Zariņš, Rasma Urtāne,
Velta Brinza, Vera Roķe, Ilze
Zeimule-Stepanova, Modris Andžāns, Benedikta Mežale, Anita
Ķēķe un Sandra Rumba. Starp
autoriem ir tādi, kuru dzejoļi

atrodami katrā izdevumā, bet
ir arī tādi, kuru dzeja «Zemgales
vācelītē» lasāma pirmo reizi,
un šogad tādi ir divi – Ligija
Kovaļevska no Jelgavas novada
Zaļeniekiem un Ieva Romaško
no Ogres.
J.Zariņš norāda, ka krājumā
labi redzams, kā gadu no gada
dzejnieki pilnveido savu rakstītprasmi, savukārt tēmu izvēle
parāda to, kas viņiem konkrētā
brīdī bijis svarīgs. «Zemgales
vācelītē» publicēti dzejoļi, piemēram, par mīlestību, dabu,
dzīvi, attiecībām, gadalaikiem,
Latviju.
«Mana mīļākā tēma ir zeme
un dzimtene. Es par rudeni varu
uzrakstīt tūkstoš dzejoļu, bet
neviens no tiem neatkārtosies –
daba ir apbrīnojama, tā mani iedvesmo,» teic Jelgavas dzejniece
V.Roķe, kuras dzejoļi iekļauti
visos «Zemgales vācelītes» krājumos. Viņa gan uzskata, ka
cilvēki mūsdienās pārāk maz

lasa grāmatas, priekšroku dodot
modernajām tehnoloģijām. Savukārt jelgavniece V.Brinza pārliecināta, ka dzeja nepazudīs, jo
vienmēr būs cilvēki, kuri vēlēsies dzeju rakstīt, un tie, kuri
vēlēsies to lasīt. «Intensīvi dzeju
rakstu no 90. gadiem, bet savas
grāmatas man vēl nav. Šāds
krājums citus ļauj iepazīstināt
ar saviem darbiem. Uzskatu: ja
cilvēkam ir dots talants – zīmēt,
dziedāt, rakstīt, izšūt –, ar to ir
jādalās,» tā dzejniece, aicinot arī
citus, kuri raksta, iepazīstināt
plašāku auditoriju ar saviem
darbiem.
Krājuma «Zemgales vācelīte 2017» tapšanu atbalstīja
Jelgavas pašvaldības iestāde
«Kultūra», Sabiedrības integrācijas pārvalde, Jelgavas Latviešu biedrība, Jelgavas pilsētas
bibliotēka, kafejnīca «Silva»,
uzņēmums «Fortum Jelgava»,
zemnieku saimniecība «Sprandiņi», kā arī privātpersonas.

Bez maksas varēs pārbaudīt auto tehnisko stāvokli
 Ģirts Pommers
6. oktobrī no pulksten 11 līdz
18 divās vietās Jelgavā – degvielas
uzpildes stacijā «Circle K» Brīvības
bulvārī 1 un CSDD Jelgavas nodaļā Satiksmes ielā 2a – bez maksas
varēs pārbaudīt auto drošības sistēmu un elektroapgādes darbību.

Tāpat ar profesionālu aprīkojumu būs iespēja pārbaudīt lukturus
un to regulējumu, kā arī riepu
atbilstību. Papildus auto tehniskajām pārbaudēm autovadītāji varēs
uzdot jautājumus kvalificētiem
speciālistiem par mūsdienīgu auto
diagnostiku, apkopi, uzturēšanu.
Šādas bezmaksas automobiļu

pārbaudes jau ceturto gadu organizē Drošas braukšanas skola
kopā ar CSDD, degvielas mazumtirgotāju «Circle K» un auto
servisu tīklu «Bosch Car Service».
To mērķis ir veicināt automašīnu
tehniskā stāvokļa uzlabošanu un
pievērst pastiprinātu uzmanību
auto drošībai.
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Īsi
 Līdz 30. oktobrim slēgta satiksme Dobeles ielas posmā no
Mazā Dambja ielas līdz Vecpilsētas ielai, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Satiksme
slēgta komunikāciju izbūves laikā.
 Jelgavas pilsētas bibliotēkā
notiekošo remontdarbu dēļ līdz
11. oktobrim slēgts daiļliteratūras abonements, informē Jelgavas
pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane
Pastere. «Šajā laikā īstermiņa abonementa grāmatas – populāras
daiļliteratūras grāmatas, kurām ir
īsāks lasīšanas termiņš, – lasītāji
varēs paņemt nozaru literatūras abonementā, tomēr aicinām
apmeklēt arī pilsētas bibliotēkas
filiāles – Pārlielupes bibliotēku,
Miezītes bibliotēku un bērnu bibliotēku «Zinītis» –, lai izvēlētos citas
daiļliteratūras grāmatas. Savukārt
daiļliteratūras abonementa bērnu
stūrītis tiks pārvietots uz bibliotēkas
mazo zāli, 310. telpu, kur notiks arī
Mazo pūcēnu skoliņa,» tā Z.Pastere.
Bibliotēkas kolektīvs atvainojas lasītājiem par sagādātajām neērtībām.
 Augustā par labākajiem SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP)
šoferiem atzīti Vjačeslavs Ovsjaņņikovs un Vadims Zarovskis.

V.Zarovskis uzteikts par izciliem
darba rezultātiem reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos augustā, savukārt V.Ovsjaņņikovs – par darba rezultātiem
Jelgavas pilsētas pārvadājumos.
Jāatgādina, ka JAP autobusu šoferu darba rādītāju izvērtēšana
ik mēnesi notiek pēc vienotiem
kritērijiem. Nosakot labāko vadītāju reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos un Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos,
tiek analizēts, piemēram, vai nav
saņemtas pasažieru sūdzības par
konkrēto šoferi, vai viņš paveicis
darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē un nav pieļāvis darba kārtības
pārkāpumus, vai nav bijuši ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumi un
negadījumi, vai autobuss tehniski
ir labā kārtībā. Tāpat tiek vērtēts
šofera vizuālais tēls – vai darba
apģērbs vienmēr ir sakopts –, kā arī
finanšu rādītāji, degvielas patēriņš
un citi rādītāji.
 Atzīmējot Jelgavas Zonta kluba 20. jubileju, nedēļas nogalē
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notika tradicionālais
kluba pasākums «No sirds uz
sirdi», kurā šogad par profesionāliem sasniegumiem sveiktas medicīnas jomas darbinieces, informē Jelgavas Zonta kluba pārstāve
LLU profesore Baiba Rivža. Par augstiem profesionāliem sasniegumiem
Jelgavas Zonta klubs šogad sveica
septiņas medicīnas darbinieces: par
izcilu darbu godināja Diānu Līgotāju
un Gitu Savicku; nominācijā «Sirsnīgākā māsiņa» sveica Maritu Liepu,
Marinu Čubinsku, Sandru Dilli un
Viju Rudapu, bet nominācijā «Ievērojamākais sasniegtais rezultāts»
godināja Valentīnu Kuļuku, kas
Jelgavas pilsētas slimnīcas Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļā
strādā kopš 1972. gada un savā
darbā ir precīza, zinoša, koleģiāla
un izpalīdzīga.
 8. oktobrī pulksten 13 notiks
kārtējais klubiņa «Sendienas»
biedru saiets kultūras namā
«Rota», informē Jelgavas Latviešu
biedrības valdes loceklis un klubiņa
«Sendienas» vadītājs Vilis Azevičs.
 Jelgavas Latviešu biedrības
senioru deju grupa «Rudens
roze» aicina pieteikties jaunus
dalībniekus. Nodarbības notiek
Jelgavas Pensionāru biedrības
telpās Dobeles ielā 62a trešdienās
pulksten 16. Pieteikšanās – pie
grupas vadītāja Ilgvara Pauniņa pa
tālruni 20311933.
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NORĒĶINU VEIDI JELGAVAS
PILSĒTAS AUTOBUSOS NO 1. OKTOBRA

1.

SKAIDRĀ NAUDĀ: biļetes cena – 1,50 eiro.

2.

AR JEBKURU BANKAS IZDOTU «VISA» VAI «MASTERCARD» KARTI:
biļetes cena – 0,85 eiro.

3.

AR JELGAVAS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJA KARTI UN JELGAVAS PILSĒTAS
SKOLĒNA APLIECĪBU: biļetes cena – 0,85 eiro un iespēja iesaistīties lojalitātes programmā, kā arī saņemt līdzšinējos pašvaldības atvieglojumus:
• JELGAVĀ DEKLARĒTIE SKOLĒNI, kuri mācās Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs,
Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas tehnikumā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā, par
braucienu maksā 0,17 eiro līdz piecām reizēm dienā mācību gada laikā;
• JELGAVĀ DEKLARĒTIE IZGLĪTOJAMIE NO TRŪCĪGO UN DAUDZBĒRNU
ĢIMENĒM brauc bez maksas līdz piecām reizēm dienā mācību gada laikā;
• JELGAVĀ DEKLARĒTIE BĒRNI BĀREŅI UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIE
BĒRNI, kā arī pilngadību sasniegušie bērni bāreņi, kuri mācās kādā no Izglītības likumā
noteiktajām izglītības pakāpēm un/vai profesionālās izglītības iestādē, brauc bez maksas
līdz piecām reizēm dienā mācību gada laikā;
• JELGAVĀ DEKLARĒTIE PENSIONĀRI VAI POLITISKI REPRESĒTAS PERSONAS
par braucienu maksā 0,42 eiro 20 reizes mēnesī visu kalendāro gadu.

AR E-KARTI:
0,85 eiro par braucienu, ja iegādāta karte 10 braucieniem par 8,50 eiro;
0,80 eiro par braucienu, ja iegādāta karte 20 braucieniem par 16 eiro;
0,75 eiro par braucienu, ja iegādāta karte 40 braucieniem par 30 eiro;
0,70 eiro par braucienu, ja iegādāta karte 60 braucieniem par 42 eiro.

Lojalitātes programmas atlaides
braucieniem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā
transportā no 1. oktobra

TĒMA

Ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

Pilsētas autobusos darbosies
lojalitātes programma
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. oktobra sāks darboties lojalitātes programma
Jelgavas pilsētas autobusu
pasažieriem, kuri par braucienu norēķināsies ar Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti vai
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību. Programmas būtība
ir vienkārša – jo vairāk brauc
ar autobusu, jo vidēji mazāk
maksā par vienu braucienu.
Lai veicinātu bezskaidras naudas norēķinus pilsētas autobusos, Jelgavas dome
pieņēma lēmumu par pilsētas sabiedriskā
transporta biļešu cenu paaugstināšanu
– no 1. oktobra, norēķinoties autobusā
skaidrā naudā, maksa par braucienu būs
1,50 eiro līdzšinējā eiro vietā, savukārt
tiem pasažieriem, kuri norēķināsies ar
karti, maksa par braucienu nemainīsies
un tāpat kā līdz šim būs 0,85 eiro. Pasažieri, kuri bezskaidras naudas norēķiniem
pilsētas autobusos izmantos Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti vai Jelgavas
pilsētas skolēna apliecību, turpmāk varēs
iesaistīties lojalitātes programmā, kas paredz atlaides – jo vairāk mēnesī brauc ar
autobusu, jo izdevīgāka ir cena par braucienu. «Šī programma attieksies tikai uz
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes izmantotājiem, jo braucienu reģistrēšana notiek
ar specifiskas programmatūras palīdzību,
kas nav piemērojama parastajām bankas
kartēm,» skaidro SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) valdes loceklis Gints Burks.
Līdz šim Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti izsniedza tikai «SEB banka», bet
no 1. oktobra šādu pakalpojumu piedāvās
arī «Norvik banka». «Lai gan Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja kartes tirgū ir kopš
2013. gada maija, līdz šim interesi par šāda
produkta piedāvāšanu bija izrādījusi tikai
viena banka, bet nu gatava iesaistīties vēl
viena. Šāda iespēja tika piedāvāta vairākām komercbankām, un priecāsimies,
ja vēl kāda banka šīs kartes iekļaus savā
produktu klāstā, iedzīvotājiem palielinot
izvēles iespējas,» norāda Jelgavas domes
priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos Pēteris Salkazanovs.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti var noformēt ikviens, kam ir
tāda nepieciešamība, ne tikai jelgavnieki.

Ieguvums – jau no 19. brauciena

JAP valdes loceklis G.Burks skaidro, ka
no 1. oktobra mēnesī tiks uzskaitīti braucieni, kas apmaksāti ar Jelgavas pilsētas
skolēna apliecību vai personalizēto bankas
karti jeb Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, uz kuras ir personas dati. Saskaņā ar
izstrādāto lojalitātes programmu jau 19.
brauciens mēnesī būs lētāks, bet 20. – bez
maksas, tomēr lielākais ieguvums būs,
ja mēnesī tiek veikti 40 vai 60 braucieni.
«Programma darbosies šādi: pasažieris
par katru braucienu samaksās pilnu cenu
– 0,85 eiro, un arī uz izdrukātās biļetes
būs norādīts, ka biļete pirkta par pilnu

cenu. Bet, ja par šo braucienu pienāksies
bonuss, līdzekļi tiks ieskaitīti atpakaļ pasažiera kontā,» stāsta G.Burks, piebilstot,
ka to nodrošinās bankas, tāpēc iespējams,
ka līdzekļi kontā tiks ieskaitīti nākamajā
dienā vai pirmdienā, ja brauciens bijis
piektdienā vai brīvdienās.

Attiecas arī uz personām,
kas jau saņem atvieglojumus

Būtiski, ka šī programma attieksies arī
uz tiem, kas saņem braukšanas maksas
atvieglojumus un autobusā norēķināsies
ar personalizēto karti. Katrai šai iedzīvotāju grupai ir noteikts skaits braucienu
mēnesī, ko subsidē Jelgavas pašvaldība.
Ja mēnesī šis limits tiek iztērēts, par
katru nākamo braucienu jāmaksā pilna
cena, kāda noteikta bezskaidras naudas
norēķiniem – 0,85 centi –, un tie tiks
reģistrēti lojalitātes programmā. Piemēram, pensionāriem pašvaldība subsidē
20 braucienus mēnesī, nodrošinot 50
procentu atlaidi. Par 21. braucienu
mēnesī pensionārs maksās 0,85 eiro, un
tas jau tiks skaitīts kā pirmais brauciens
lojalitātes programmā.
Līdzīgi arī skolēniem. Ja ar atvieglojumu dienā pienākas pieci braucieni, tad
sestais dienā maksā 0,85 eiro, un turpmāk
tas tiks reģistrēts lojalitātes programmā.
Vasaras brīvlaikā, kad pašvaldības atbalsts
netiek piešķirts, lojalitātes programmā
uzskaitīsies katrs brauciens.

Karti piedāvās vēl viena banka

Līdz šim Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti, tostarp iedzīvotāju grupām, kas
saņem atlaides, izsniedza «SEB banka».
No 1. oktobra to piedāvās vēl viena banka
– «Norvik banka». «Jau pāris gadu šādu
pakalpojumu sadarbībā ar pašvaldību
piedāvājam Liepājā, un mūsu pieredze
ir pozitīva. Tāpēc nolēmām izstrādāt arī
jelgavnieka karti,» stāsta bankas stratēģisko projektu vadītāja Elīna Zvirbule.
Būtiskākā atšķirība no līdz šim «SEB bankas» piedāvātās kartes ir tā, ka «Norvik»
karte vienlaikus būs arī «MasterCard»
norēķinu karte, ar ko var norēķināties
visās tirdzniecības vietās, kur pieņem
maksājumus ar karti.
«Norvik» jelgavnieka karti varēs saņemt bankas filiālē Jelgavā, Katoļu ielā
18. Tā atvērta darbdienās no pulksten 9
līdz 20, sestdienās – no 9 līdz 17, svētdienās – no 10 līdz 16. Filiālē tiks nodrošināta arī fotografēšana kartēm, uz kurām
saskaņā ar MK noteikumiem jāizvieto
personas fotogrāfija. Tas nozīmē, ka, dodoties uz banku, līdzi jāņem tikai personu
apliecinošs dokuments, turklāt nepilngadīgajiem, kuri nāk kopā ar vecākiem,
dokumentam jābūt abām personām.
Lai varētu saņemt karti, bankā, kura
izsniegs karti, jāatver norēķinu konts.
Jāuzver, ka pirmreizēja Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartes izsniegšana neatkarīgi
no bankas ir bez maksas – izdevumus sedz
pašvaldība, savukārt kartes gada maksu
par pirmo gadu sedz JAP.

Termināļa tehnisku problēmu
gadījumā atlaide saglabāsies

Tāpat 1. oktobrī spēkā stāsies JAP
rīcības plāns šoferiem gadījumos, ja kases
aparāts tehnisku problēmu dēļ nespēs
pieņemt norēķinu karti. Proti, skolēni līdz
15 gadu vecumam šādos gadījumos tiks
nogādāti galamērķī bez maksas, bet pārējiem par braucienu būs jāmaksā skaidrā
naudā. «Izdrukājot biļeti, sistēma norāda
kodu, kurā iešifrēts atteikuma iemesls. Ja
tās būs tehniskas problēmas ar termināli
vai sistēmu, pasažierim saglabāsies atlaide
un par biļeti šādos gadījumos arī skaidrā
naudā būs jāmaksā 0,85 eiro. Savukārt,
ja problēmas būs ar pasažiera karti, tad
atlaide netiks piemērota un par braucienu
būs jāmaksā pilna summa skaidrā naudā
– 1,50 eiro,» stāsta G.Burks.

Lētāka maksa par bagāžu

Izmaiņas ieviestas arī attiecībā uz
bagāžas pārvadāšanu Jelgavas pilsētas
autobusos. Līdz šim maksa par bagāžu
bija 1 eiro, norēķinoties skaidrā naudā, un
0,85 eiro, maksājot ar karti. No 1. oktobra
maksa par bagāžu būs 50 centi neatkarīgi
no norēķinu veida. G.Burks uzsver, ka par
bagāžu var maksāt arī ar Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti vai Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, taču bagāžas biļetes netiks
uzskaitītas kā brauciens sabiedriskajā
transportā un ar lojalitātes programmā
reģistrētajiem braucieniem nesummējas.

E-kartei – cita atlaižu politika

Arī turpmāk pilsētas autobusos varēs
izmantot e-karti 10, 20, 40 un 60 braucieniem, kas derīga pusgadu, – tā nav
personalizēta, un to var lietot vairāki
cilvēki. Karti var iegādāties kā fiziskas, tā
juridiskas personas. Fiziskas personas to
var izdarīt SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu punktos: JNĪP
administratīvajā ēkā Pulkveža Brieža ielā
26, veikalā «Rimi» Satiksmes ielā 35, tirdzniecības centrā «Vivo centrs» Katoļu ielā
18, tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»
Driksas ielā 4, tirdzniecības centrā «Valdeka» Rīgas ielā 11, veikalā «Mego» Pasta
ielā 51/6, veikalā «Supernetto» Pērnavas
ielā 4. Juridiskas personas e-karti var
iegādāties JAP administrācijas ēkā Meiju
ceļā 62. Kartes iegādes cena ir 2,50 eiro,
un tā ir vairākkārt papildināma.
G.Burks skaidro, ka šī karte tika izstrādāta, lai paplašinātu iedzīvotāju iespējas
izmantot atlaides pilsētas sabiedriskajā
transportā, līdz ar to arī cilvēki, kam
nav bankas norēķinu kartes vai kuri
nevēlas izveidot karti ar saviem personas
datiem, var braukt Jelgavas autobusos
ar atlaidi. 10 braucieni izmaksā 8,50 eiro,
20 braucieni – 16 eiro, 40 braucieni – 30
eiro, 60 braucieni – 42 eiro. «Gada laikā,
kopš darbojas e-karte, ir bijis tikai viens
gadījums, kad cilvēks pārrēķinājies un
pusgada laikā neizmantoja visus apmaksātos braucienus. Savukārt lielākais
reģistrētais braucienu skaits mēnesī, par
ko pasažieris norēķinājies ar e-karti, ir
130,» norāda G.Burks.

Kas izsniedz Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti un Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ar kurām turpmāk
varēs iesaistīties lojalitātes programmā?

Kartes parametri
Funkcionalitāte

Kartes izgatavošanas ilgums
Maksa par kartes izsniegšanu

«SEB banka»
«Norvik banka»
Bezkontakta norēķinu karte Jelgavas pilsētas autobusos un Bezkontakta norēķinu karte Jelgavas pilsētas autobusos un
skolu ēdnīcās (skolēniem); piesaistīta kontam bankā
jebkurā tirdzniecības vietā; piesaistīta kontam bankā
7 darba dienu laikā
7 dienu laikā
Bez maksas (sedz pašvaldība)
Bez maksas (sedz pašvaldība)

Maksa par kartes izmantošanu

0,15 eiro mēnesī (maksu par pirmo gadu sedz JAP)

Maksa par kartes aizvietošanu

2,85 eiro (jāvēršas bankā ar iesniegumu)

Kur kartei pieteikties/saņemt

Skolēniem – savā skolā vai bankā, ja mācās citā pašvaldībā (līdzi jāņem Visiem – bankas filiālē Jelgavā, Katoļu ielā 18
foto elektroniskā formātā); senioriem, represētajiem un bāreņiem, kuri
nemācās pilsētas skolās – Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9; pārējiem – bankas filiālē Jelgavā, Akadēmijas ielā 3, vai Rīdzenes
filiālē Rīgā, Vaļņu ielā 11
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte – un Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – dzimšanas apliecība (līdz
jāaizpilda iesniegums; ja nepieciešams, jāatver bankā norēķinu konts 15 gadu vecumam), pase vai ID karte – un jāaizpilda iesniegums; ja
nepieciešams, jāatver bankā norēķinu konts
Jānobloķē karte, sūtot īsziņu ar tekstu «STOP personas kods» vai Jānobloķē karte, zvanot pa diennakts tālruni 67041100. Pēc
zvanot pa tālruni 8777. Pēc tam jādodas uz banku.
tam jādodas uz banku.

(nozaudēšana, sabojāšana u.tml. gadījumi)

Pieteikšanās kartei
Ja nozaudēta karte

Skolēniem – 5 eiro gadā, senioriem – 0,45 eiro mēnesī, pārējiem
– 1 eiro mēnesī (maksu par pirmo gadu sedz JAP)
5,50 eiro (jāvēršas bankā ar iesniegumu)

Ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

«Jelgava» viesos pārspēj
«Liepāja/Mogo»

25. septembrī Liepājā aizvadīta «SynotTip» Latvijas
Virslīgas 23. kārtas
spēle, kurā FK «Jelgava» ar rezultātu
1:0 (0:0) pārspēja FK
«Liepāja/Mogo». Vienīgos vārtus mūsu
komandas labā spēles 66. minūtē guva
pussargs Gļebs Kļuškins. Pēc gūtās uzvaras jelgavnieki Virslīgas turnīra tabulā ar
19 spēlēs izcīnītu 21 punktu atrodas 6.
vietā, no 5. vietā esošās FK «Ventspils»
atpaliekot septiņus punktus. Nākamā
spēle «Jelgavai» ir 30. septembrī pulksten
14 Zemgales Olimpiskajā centrā, kad
nāksies spēkoties tieši ar ventspilniekiem.

Panākumi
Latvijas čempionātā

24. septembrī Daugavpilī notika Latvijas
čempionāts karatē WKF versijā, kurā piedalījās apmēram 280 sportisti no 24 Latvijas
klubiem. Jelgavas karatē kluba «Vitus»
sportisti izcīnīja sešas godalgas. Savu pērn
iegūto čempiona titulu veiksmīgi aizstāvēja
Igors Agafonovs, kurš triumfēja U-14 vecuma grupā kata disciplīnā, apsteidzot citu
jelgavnieku – Ruslanu Terjohinu. Veiksmīga
debija kumitē disciplīnā vīriešu konkurencē
svara kategorijā līdz 60 kg izdevās Igoram
Pinkevičam, kurš izcīnīja sudraba godalgu,
savukārt Kristiāns Platais tika pie bronzas
U-16 vecuma grupā svara kategorijā virs 70
kg. Tāpat bronzas medaļu izcīnīja Mihails
Mišins (U-12, līdz 45 kg) un Ņikita Maksanovs (U-12, līdz 35 kg).

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Basketbolisti sāk sezonu

3. oktobrī sporta
hallē BK «Jelgava» uzsāks savu
otro Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas (LBL2)
sezonu, pirmajā
spēlē tiekoties ar līgas debitantiem – BK
«Kandava/Compor». Mača sākums
plānots pulksten 20, ieeja – par ziedojumiem. Puslaika pārtraukumā skatītājiem
tiks organizētas dažādas aktivitātes un
konkursi, kuros varēs tikt pie sportiskām
balvām. Jāatgādina, ka šogad LBL2 piedalīsies 21 komanda, bet jelgavnieki ir ielozēti A apakšgrupā kopā ar BK «Saldus»,
«Ventspils Augstskola», «Rīga/Rīdzene»,
«Kandava/Compor» un «OC Limbaži».

Šovakar – nakts orientēšanās

Šovakar pulksten 20 sāksies orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2017» nakts turnīrs. Pirmais posms notiks Langervaldes
mežā. Dalības maksa tiem, kas nav orientēšanās kluba «Alnis» biedri, ir 1,50 eiro,
bet vēl 50 centus maksā dalībnieka čipa
īre. Jāpiebilst, ka kopumā tiks organizēti
trīs nakts orientēšanās posmi. Dalībnieki
varēs izvēlēties kādu no trim distancēm –
vieglākajā no tām būs jāveic apmēram 1,5
kilometri, vidējā – apmēram divi kilometri,
bet sarežģītākā distance, kurā jāsavāc visvairāk kontrolpunktu, būs apmēram 3,5
kilometrus gara. Dalībniekiem trasē būs
nepieciešams apgaismojums – rokas vai
galvas lukturis. Sacensību 2. posms notiks
5. oktobrī pie Jelgavas 5. vidusskolas, bet
3. posms – 12. oktobrī Pasta salā.

Grīnfeldi palīdz izcīnīt
8. vietu Nāciju kausā
Foto: Austris Auziņš

 Ģirts Pommers

Jelgavnieku Artūra un Andra Grīnfeldu pārstāvētā
Latvijas moto triāla izlase
pagājušās nedēļas nogalē
Spānijā piedalījās Pasaules
nāciju kausā, 20 valstu komandu konkurencē izcīnot
līdz šim labāko rezultātu
– 8. vietu. «Rezultāts ir
tāds, kādu prognozējām
pirms starta, tomēr zinu,
ka pie dažām veiksmīgākām situācijām varējām
pakāpties par pāris pozīcijām augstāk,» rezumē
šobrīd meistarīgākais Latvijas moto triālists Andris
Grīnfelds.
Nāciju kausu latvieši iesāka ar
kvalifikācijas braucienu, kurā izcīnīta 10. vieta. Galvenās sacensības
notika 24. septembrī. «Trase bija ļoti
skaistā vietā – okeāna krastā, un, kas
neierasti, trases apļa garums bija salīdzinoši īss. Šoreiz tā bija ļoti pateicīga, tehniska, bet bez pārlieku daudz
bīstamiem elementiem. Patīkami, ka
lielāko sacensību daļu paspējām pieveikt bez lietus, tomēr beigās sāka līt,
un tas stipri izmainīja braukšanu,»
papildina Andris Grīnfelds.
Latvijas izlasē līdztekus Andrim
brauca arī moto kluba «Grobiņas

Latvijas moto
triāla izlase pagājušās nedēļas
nogalē Pasaules
nāciju kausā
Spānijā izcīnīja
līdz šim augstāko
sasniegumu – 8.
vietu. Komandā
trīs sportistu sastāvā startēja arī
jelgavnieks Andris
Grīnfelds (attēlā).
Foto: no Agarska
triāla kluba arhīva

Sporta pasākumi
30. septembrī pulksten 10 un 16.30
– Latvijas čempionāts lakrosā (ZOC).
30. septembrī pulksten 18 – Baltijas
līga volejbolā vīriešiem: «Biolars/Jelgava»
– «Daugavpils Universitāte»; 1. oktobrī
pulksten 16 – «Biolars/Jelgava» – «Jēkabpils lūši» (ZOC).
Senākais parfimērijas un kosmētikas ražotājs
AS «Dzintars» (reģ.Nr.40003040607)
aicina pievienoties savai komandai

pārdevējus(-as)/konsultantus(-es)
darbam AS «Dzintars» veikalos Rīgā.

Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu AS «Dzintars» veikalos;
• motivējošu atalgojumu, kas atkarīgs no ieguldītā darba;
• sociālas garantijas;
• iespēju strādāt nepilnu slodzi.
Prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vēlme strādāt, jo pārējo mēs iemācīsim!
Sūti savu CV pa e-pastu dace.kalnina@dzintars.lv,
un uz tikšanos!

Piedāvā darbu
SIA «Rūķu māja» pirmsskolas izglītības
iestāde (reģ.Nr.43602010526) piedāvā
darbu pirmsskolas skolotājai(-am).
CV sūtīt pa e-pastu blark@apollo.lv.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi
(šūt ar dažādām šujmašīnām). T.29226133.
SIA «RIKD» skaistumkopšanas salons
«Bogema» (reģ.Nr.43603019024)
piedāvā darbu frizierim(-ei) un manikīra
meistaram(-ei). T.29608278.
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā sociālo
aprūpētāju. Darba līgums uz nenoteiktu
laiku. Nepieciešama 1. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība sociālās aprūpes
jomā; vēlama aprūpētāja darba pieredze; valsts valodas prasme augstākajā
līmenī. Alga – sākot no 621 eiro. Maiņu,
dienas darbs. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
Jelgavas 6. vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) steidzami aicina darbā
datortīkla administratoru(-i). CV sūtīt pa
e-pastu 6vsk@izglitiba.jelgava.lv.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.
Nr.40003052790) Zemgales reģiona
pasta centrs «Jelgava» aicina darbā
pastnieku(-ci) (rezerve) uz noteiktu laiku.
Nepilna slodze (0,5–0,8). Darba laiks – no
plkst.6. T.26510144.

MK» pārstāvis Kristers Einass un
«Viking Trial» sportists Niks Alksnis,
bet kā vienīgais asistents darbojās
Andra Grīnfelda vecākais brālis
Artūrs Grīnfelds. Mūsu braucēji pēc
diviem apļiem, kurā katrā tika veikti

15 etapi, nopelnīja 100 soda punktus.
7. vietā esošajai Beļģijas izlasei – 77
soda punkti. Nāciju kausā triālā
šogad uzvarēja Spānijas izlase, apsteidzot gan Lielbritānijas sportistus,
gan Japānas moto triālistus.

Jelgavnieks labo Ginesa rekordu;
jāgaida apstiprināšana
 Ģirts Pommers

«Ar rezultātu esmu apmierināts. Skrējiena laikā lielākās grūtības sagādāja karstums un bezgaiss – elpot bija tiešām smagi,
taču jāsaka liels paldies maniem atbalstītājiem, kuri sarūpēja
divus ventilatorus un atrisināja citas negaidītas tehniskas
problēmas,» pēc labotā Ginesa rekorda 12 stundu skriešanā
uz skrejceliņa stāsta jelgavnieks garo distanču skrējējs Edgars
Simanovičs. Viņš savu darbu paveica godam, ASV sportista
Ronija Delzera pērn uzstādīto Ginesa rekordu labojot par
gandrīz piecsimts metriem, – veikti 144,42 kilometri. Tagad
savs darbs tikpat labi jāpaveic viņa atbalstītāju komandai,
lai pēc 12 nedēļām jelgavnieka sasniegums oficiāli tiktu apstiprināts kā jauns Ginesa rekords.
E.Simanovičs Ginesa rekorda labošanu uzsāka 24. septembra rītā,
un 12 stundu laikā viņam uz skriešanas celiņa bija jāveic vairāk nekā
144 kilometri. Skrējiena laikā gan
gadījās dažādas tehniskas problēmas – pēc 100. kilometra skriešanas
celiņš bija jāpārstartē, tāpat skābekļa
daudzums tirdzniecības centra «Alfa»
otrajā stāvā nebija pietiekams šādai
slodzei, tādēļ jelgavniekam kādu brīdi
nācās skriet ar paaugstinātu pulsu.
Šo problēmu gan viņa atbalstītāju
komanda atrisināja, darbinot divus
ventilatorus.
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Skrējiena laikā bija arī vairākas
pauzes, piemēram, kāju masāžai.
«Pēc ilgākām stundām skrienot ir
vērtīgi mazliet izkratīt vai izmasēt muskuļus,» skrējienu atceras
E.Simanovičs.
Lai Ginesa rekords tiktu fiksēts un
atzīts par spēkā esošu, viss skrējiens
tika filmēts un protokolēts. To veica
seši liecinieki, kuriem bija jāseko visa
skrējiena gaitai. Kā norāda E.Simanovičs, liela loma šajā panākumā ir
viņa menedžerim Kristeram Ūdrim
un vairākiem atbalstītājiem. Precīzas
šī projekta izmaksas viņš gan nevēlas

Foto: no
personīgā
arhīva

nosaukt: «Pasākuma izmaksas lai
paliek pie mums. To noteikti varēja
noorganizēt gan lētāk, gan dārgāk,
taču mums izdevās izpildīt visas
prasības – rekorda apstiprināšanai
nepieciešamā informācija ir apkopota
un tiks sūtīta Ginesa rekorda grāmatas veidotājiem.»
Jāpiebilst, ka Ginesa rekordu grāmata ir visvairāk tiražētā grāmata
pasaulē un katru gadu tiek iesniegti
apmēram 500 tūkstoši rekordu pieteikumu, no kuriem tikai 6000 tiek
apstiprināti.
E.Simanovičs kā savu nākamo lielo
izaicinājumu min 246 kilometrus garā
Spartatlona pieveikšanu 2018. gadā.
To jelgavnieks spēja jau pērn, 370
skrējēju konkurencē izcīnot 28. vietu.

Ar šīm sacensībām moto triāla
sezona gan nebeidzas – 4. novembrī
Priežkalnu trasē notiks Latvijas triāla sezonas noslēguma sacensības, bet
apbalvošanas ceremonija gada beigās
paredzēta Grobiņā.

Ivanovs Eiropā
iegūst 5. vietu
 Ģirts Pommers

Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra bokseris Artūrs Ivanovs Eiropas čempionātā
boksā junioriem Bulgārijā
izcīnīja 5. vietu. «Uzskatu,
ka Artūrs cīņu pret moldāvu bokseri nezaudēja – viņš
cīnījās ļoti atzīstami, taču to
tiesāja tiesneši no Rumānijas un Bulgārijas, kuri neļāva
uzvarēt,» norāda sportista
treneris Aleksandrs Knohs.
16 gadus vecais A.Ivanovs savā pirmajā cīņā čempionātā svara kategorijā
līdz 54 kilogramiem sīvā cīņā pārspēja
Lietuvas bokseri Linu Lukoševiču
(3:2), bet nākamajā cīņā jelgavniekam
neviens no pieciem tiesnešiem uzvaru
tā arī neatdeva, un tika piedzīvots zaudējums (0:5) sportistam no Moldāvijas
Vasilam Čebotari.
«Pagājušajā gadā Eiropas čempionātā biju 9. vietā, bet šogad esmu 5. vietā.
Ar sasniegto īsti apmierināts neesmu,
jo zinu, ka varēju krietni vairāk. Pirms
sacensībām ieguldīju lielu darbu, tādēļ
čempionātam biju labi sagatavojies,»
norāda bokseris.

Līdzjūtības
Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.
/A.de Sent-Ekziperī/
Izsakām līdzjūtību
Aleksandram Sosnovskim un
tuviniekiem, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.
/Ā.Elksne/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Preisu ģimenei lielajās bēdās.
Jelgavas 2. internātpamatskolas
kolektīvs
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dainai Blūmai lielajās bēdās,
no mātes atvadoties.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
AIVARS PREISS (1952. g.)
BRIGITA VAZDIĶE (1932. g.)
VOLDEMĀRS ŠTALMEISTARS (1941. g.)
LUDMILA ĻIPICKA (1939. g.)
VJAČESLAVS SOSNOVSKIS (1951. g.)
EDMUNDS LULLA (1927. g.)
VALDA KĻAVA (1935. g.).
Izvadīšana 30.09. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
VALENTĪNA NAIMANE (1951. g.).
Izvadīšana 29.09. plkst.14 Meža kapsētā.
ANNA ROZENTĀLE (1927. g.).
Izvadīšana 30.09. plkst.14 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 3.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2511.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 75.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Mīlestība, bērni un karsta sirds. Romantiska drāma (ar subt.). 2006.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Voleru iela.*
13.55  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 54.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 74.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2511.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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! Kādas ir patiesās Latgales robežas?
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 Pasaules panorāma.*
1.25  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
1.55 Kailašs. Ceļā uz sevi. Dokumentāla filma. 1.sērija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs.
7. un 8.sērija (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 53.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 688.sērija.
12.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Vācija – Kamerūna.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 689.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 19. un 20.sērija.
0.00 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 6.sērija.
1.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 41. un 42.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 11.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 205. un 206.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 20.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 16.sērijas turpinājums.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 86.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
0.05 LNT ziņu «Top 10».
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.25 Attīstības kods 3.
1.50 Nakts karaliene. Seriāls. 1.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 19.sērija.
10.05 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 21.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 3.–5.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 10.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 20.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.05 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.05 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 5.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.25 Svešā seja. Seriāls. 11.sērija.
2.55 UgunsGrēks. Seriāls. 20. un 21.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Otrdiena, 3. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2512.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 76.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 55.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 75.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2512.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Maija Tabaka.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Atmiņu iznīcināšana.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Laika ziņas. 23.26 Sporta ziņas.
23.30  Pompeji. Spraiga sižeta drāma (ar subt.). 2014.g.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.35 Darbs planētas labā. Lietusūdens no krāna. Dok.filmu cikls.
8.40 Vienas dienas restorāns.*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 9.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 54.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 689.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. 1/2 pusfināls.
Vācija – Meksika.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 690.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
20.05  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
22.10 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.05 Zemei līdzīga planēta. Dokumentāla filma.
23.15 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 14.sērija.
1.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 43. un 44.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 58.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 12.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 207. un 208.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 17.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 Brauciens pretī laimei. Sevilja. Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.30 Tirāns 2. Seriāls. 6.sērija.
0.35 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.00 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
1.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 12.sērija.
2.10 Degpunktā 7.
2.35 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 20.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 22.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 6.–8.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 11.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 21.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
22.05 Kobra 11. Seriāls. 16.sērija.
23.10 Rouzvuds. Seriāls. 16.sērija.
0.10 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 21.sērija.
1.05 Greislenda 2. Seriāls. 7.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 12.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 22. un 23.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 4. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Voleru iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2513.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 77.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
13.58  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 56.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 76.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2513.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 3. un 4.sērija.
1.20  Atmiņu iznīcināšana. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 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 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 10.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 55.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 690.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 9.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 691.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 7.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dok.filma. 5.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
22.10 Anekdošu šovs.*
22.40 Kukurūzas bums. Dokumentāla filma.
23.30  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
0.25 Garšu skola. 7.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
1.00 Uzvelc tautastērpu!*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 45. un 46.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 59.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 13.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Brauciens pretī laimei. Sevilja. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 18.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 4.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Starp zvaigznēm.
ASV un Lielbritānijas fantastikas filma. 2014.g.
1.45 Lojalitāte. Seriāls. 4.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 21.sērija.
10.00 Kobra 11. Seriāls. 16.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 23.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 9.–11.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 12.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 22.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 1.sērija.
0.40 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 22.sērija.
1.35 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 12.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 13.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 24. un 25.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 5. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 6.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2514.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 78.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 57.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 77.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2514.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku. 5.sērija.
20.00 Adreses. Dzīve purvā vai purvs dzīvē?
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris
21.15 Ziemeļu puse. Ķīna.
21.45 Ziemeļu puse. Sākums.
22.00  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Personība. 100 g kultūras.*
0.20 Tieša runa.* (ar surdotulk.).
1.25 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Voleru iela (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.05 Darbs planētas labā. Rītdienas paaudze. Dokumentālu filmu cikls.
9.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 11.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 56.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 691.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 10.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 692.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
22.05 Sporta studija.*
22.55  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dok.filma. 5.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 47. un 48.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 60.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 14.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.50 Inga Lindstrēma. Mākoņi virs Zommerholmas. Melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 19.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 3.sērija.
22.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 24.sērija.
0.50 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
1.30 Nakts karaliene. Seriāls. 4.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 13.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 22.sērija.
10.00 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 13. un 14.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 24.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 12.–14.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 13.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 23.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.00 Gūsteknis. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 23.sērija.
0.50 Greislenda 2. Seriāls. 9.sērija.
1.45 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 13.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 14.sērija.
2.40 UgunsGrēks. Seriāls. 26. un 27.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 6. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 79.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 13.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 58.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 78.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 9.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 JAUNA SEZONA. Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
1.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 13.sērija.
2.05  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
4.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

4.10 Nanotehnoloģijas saules paneļos. Dokumentāla filma.
4.20 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Voleru iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
8.10 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 11.sērija.
9.10 TV PIRMIZRĀDE. Planēta Zeme 2. Dokumentāla
daudzsēriju filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 57.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 692.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
15.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
15.20 Darbs planētas labā. Cerību vakcīna. Dokumentālu filmu cikls.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 10.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 693.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Tā dara visas. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  Mākoņu atlants. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2012.g.
1.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.55 Kukurūzas bums. Dokumentāla filma.
2.40 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
3.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.05 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 49. un 50.sērija.
9.15 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 10. un 11.sērija.
10.40 Televīzijas veikals.
10.55 Karamba! Humora raidījums.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Inga Lindstrēma. Emmas Svensones mīlestība.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs.
20.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Garšas detektīvs. ASV detektīvfilma. 2015.g.
23.15 Pietiek runāt! ASV komiska drāma. 2013.g.
1.10 Nakts karaliene. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Okšķeris 2. Ukrainas detektīvseriāls. 4.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 23.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 1.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 15.–17.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 14.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 24.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
21.00 «Bez tabu»: Dzīves smalkumi. «Svingeru» speciālizlaidums.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Svingeri. Latvijas komēdija. 2016.g.
23.55 Elementāri, Vatson! 4. Seriāls. 24.sērija.
0.50 Greislenda 2. Seriāls. 10.sērija.
1.45 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 14.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 15.sērija.
2.40 UgunsGrēks. Seriāls. 28. un 29.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 7. oktobris
LTV1
5.05 Aculiecinieks.*
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 JAUNUMS. Oskara laboratorija.
11.00 Hudīni. Animācijas filma (ar subt.).
12.05 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 64. un 65.sērija.
13.10 Es mīlu ēdienu!*
13.40 Adreses.*
14.15 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
14.45 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.30 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Neizpētītā Amazone. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.*
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Nakts vēl nav galā. Dailes teātra izrāde.
23.35  Mākoņu atlants. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2012.g.

Ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris
2.45 Mana dziesma.*
4.05 «Radio SWH» 20 gadu jubilejas koncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.30 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 9. un 10.sērija (krievu val., ar subt.).
14.45 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
15.45  Noslēpumainie ezeri. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
16.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
17.40 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.30 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Fēru salas – Latvija.
21.10 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
21.25 Anekdošu šovs.
21.55 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 7.sērija.
23.45  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.30 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.30 Gavilējiet debesis! Rihards Dubra. Dokumentāla filma.
2.50 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 105.–108.sērija.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Inga Lindstrēma. Mākoņi virs Zommerholmas. Melodrāma. 2006.g.
6.25 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 8.sērija.
8.15 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 2.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.50 Bēgšana uz salu. Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Garšas detektīvs. ASV detektīvfilma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 209. un 210.sērija.
23.15 Liza un Diks. ASV biogrāfiska filma. 2012.g.
1.05 Inga Lindstrēma. Emmas Svensones mīlestība.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
2.35 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 4.sērija.
3.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 14.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

SIA «Tirdzniecības nams «Kurši»»

(reģ.Nr.40003494995) (www.kurshi.lv)
ir dibināta 2000. gadā un pārstāvēta ar 19 veikalu
tīklu Latvijā, apkalpo biznesa un privātos klientus
būvniecības nozarē.

Uzņēmums aicina pievienoties savam
kolektīvam pārdevēju veikalā Jelgavā
(Rūpniecības ielā 22a).

Darba pienākumi:
• nodrošināt augsta līmeņa klientu apkalpošanu;
• klientu konsultēšana par pieejamo preču un pakalpojumu klāstu;
• preču izkārtošana un tīrības nodrošināšana veikala telpās.
Prasības:
• pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• augsta atbildības izjūta un godīga attieksme pret darbu;
• komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• atalgojumu atbilstoši jūsu pieredzei un kvalifikācijai;
• profesionālās pilnveidošanās iespējas.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
vakances@kurshi.lv ar norādi «Pārdevējs Jelgavā».
Jelgavas tehnikums 2017./2018.
mācību gadā
6.–9. klases skolēniem
piedāvā apmeklēt

bezmaksas
profesionālos
interešu pulciņus.
Nodarbības notiks

Jelgavas tehnikumā vienu reizi nedēļā
no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā varēs
03.10.2017. Jelgavas tehnikumā,
e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

Pirmā tikšanās – 03.10.2017. plkst.15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes un
zināšanas izvēlētajā profesijā.
• Mēbeļu galdnieks
• Automehāniķis
• Apdares darbu tehniķis
• Sausās būves tehniķis
• Programmētājs
• Datorsistēmu tehniķis
• Viesmīlības pakalpojumu speciālists
• Inženierkomunikāciju tehniķis
• Klientu apkalpošanas speciālists

TV PROGRAMMA

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 11.sērija.
6.10 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.10 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 37. un 38.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
12.05 TV PIRMIZRĀDE. Mammas brīvdienas. ASV komēdija. 2014.g.
13.55 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.30 Viss, ko viņa vēlas. ASV komēdija. 2015.g.
18.30 TV3 ziņas piedāvā: Hamids. Bēglis, kurš palika. Dokumentāla filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Pasaka par Despero. Animācijas filma. 2008.g.
21.30 Nakts muzejā. ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
23.45 Svingeri. Latvijas komēdija. 2016.g.
1.30 Gūsteknis. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
3.05 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 1.sērija.
3.50 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 37.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 8. oktobris
LTV1
5.36 Tunzivju audzētavas. Dokumentāla filma.
5.45 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
11.00  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Kailašs. Ceļā uz sevi. Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Skolotājs vakar un šodien.
17.00 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība, bērni un karsta sirds.
Solījums. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
22.20  TV PIRMIZRĀDE. Tas ir tikai pasaules gals.
Kanādas un Francijas drāma (ar subt.). 2016.g.
0.10 Ziemeļu puse. Ķīna.*
0.45 Ziemeļu puse. Sākums.*
1.00  Neizpētītā Amazone. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.05 Īstās latvju saimnieces.*
3.00 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Voleru iela (ar subt.).*

8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Hudīni. Animācijas filma (ar subt.).
11.35 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 105.–108.sērija.
13.15 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
15.10 Supernova 2017.*
17.25  Tās tik ir operas! Tā dara visas. Dokumentālu filmu cikls.
18.20 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.10 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 21. un 22.sērija.
20.55 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 15.sērija.
22.35 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
23.10 Anekdošu šovs.*
23.40 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī. 2017.g.
1.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.15 Sporta studija.*
3.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 15.sērija.
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.35 Luī 5. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 16.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 1.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 3.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Humora raidījums.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
13.35 Skolotāji. Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
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15.50 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
19.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 211. un 212.sērija.
23.15 Bēgšana uz salu. Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 1.sērija.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 6.sērija.
1.50 Pietiek runāt! ASV komiska drāma. 2013.g.
3.20 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 12.sērija.
5.55 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 2.
10.00 Superbingo.
11.05 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
12.05 Pasaules smiekligāko videokuriozu «Top 10».
12.35 Dejo līdzi! ASV muzikāla drāma. 2006.g.
15.00 Nakts muzejā. ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
17.10 Pasaka par Despero. Animācijas filma. 2008.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 6.sērija.
20.20 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 6.sērija.
23.00 Skorpionu karalis 3: cīņa par grēku izpirkšanu.
ASV fantāzijas filma. 2012.g.
1.05 Dejo līdzi! ASV muzikāla drāma. 2006.g.
3.10 Greislenda 2. Seriāls. 12.sērija.
3.55 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 38.sērija.
4.20 «Gatavo 3» mežā 2.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
28. septembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Palau – tropiskā paradīze».
Alīna Andrušaite (www.sapnumedniece.lv) dalīsies iespaidos par ceļojumu uz Mikronēzijas salu valsti Palau. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
29. septembrī no pulksten 14 līdz 18 – iespēja apmeklēt Jelgavas mazos muzejus.
Ekskursija ar autobusu – pulksten 13.45 no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (vietu skaits – ierobežots).
29. septembrī – Zinātnieku nakts. Vairāk informācijas: www.zrkac.lv. Ieeja – bez
maksas (ZRKAC).
30. septembrī pulksten 10 – brauciens ar kuģi «Jūrmala» maršrutā Jelgava–Majori–Rīga. Pieteikšanās pa tālruni 29578329. Dalības maksa maršrutā Jelgava–Majori
– 10 €, maršrutā Jelgava–Rīga – 15 €, bērniem līdz sešu gadu vecumam – bez maksas
(sākums no piestātnes pie gājēju tilta «Mītava»).
30. septembrī pulksten 11 – pārgājiens «Ozolnieku dārgumus meklējot». Pārgājiens pa meža takām gar Misu un Iecavu, vēsturiski nostāsti par Ozolniekiem. Tikšanās
pulksten 11 – Ozolnieku dzelzceļa stacijā, pulksten 11.20 – pie Ozolnieku tautas nama.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalība – bez maksas.
30. septembrī pulksten 18 – JPPI «Kultūra» sezonas atklāšanas koncerts. Ieeja –
bez maksas (kultūras namā).
3. oktobrī pulksten 17 – Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts koncerts. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
3. oktobrī pulksten 10 – seminārs iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem
(23%), kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Dalība – bez maksas
(ZRKAC).
4. oktobrī pulksten 19 – «Big Al & The Jokers» atklāj savu piekto sezonu ar vienreizējo solistu A.Šuminsku. Piedalās Latvijas rock’n’roll skatuves veterāni R.Vendiņš
(klavieres), R.Aukšmusts (bungas), J.Skrajāns (ģitāra), P.Liepiņš (kontrabass), E.Raubiško
un Z.Žvarts (saksofons), S.Skeranskis (trompete), U.Ziediņš (trombons). Biļešu cena
– 5–15 € (kultūras namā).
4. oktobrī pulksten 16 – japāņu pianistes Risako Sakamoto koncerts. Ieeja – bez
maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
4. oktobrī pulksten 14 – Azemitologa svētki «Laika rats...» (Jelgavas pils pagalmā).
5. oktobrī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: V.Krasnogorovs «Mīlestība
līdz prāta zudumam». Neprātīga komēdija divos cēlienos (krievu valodā). Režisors
– I.Lūsis. Lomās: M.Samodahovs, V.Jancevičs, I.Kešiševa, J.Losevs, Ž.Lubgāne. Biļešu
cena – 10–15 € (kultūras namā).
6. oktobrī pulksten 17 – Dzejas vakars. Piedalās R.Urtāne un E.Jansons. Ieeja – bez
maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
6. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
7. oktobrī pulksten 18 – «Tu un es»: H.Zariņam 60, A.Ieviņam 30. Mīlas rokbalādes un ne tikai. Piedalās A.Andrejeva, D.Rudāne, A.Stafecka, Alex, J.Buķelis un grupa
«Colt». Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
7. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra Bērnu un pusaudžu studijas izrāde
«Bērnības melodijas» (atmiņu stāsti). Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras
namā «Rota»).
7. oktobrī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Karavīru ceļš – Ziemassvētku
kaujām 100». Atzīmējot Ziemassvētku kauju simtgadi, dosimies pa karavīru takām,
apmeklēsim Ziemassvētku kauju muzeju un cīņu vietas Ložmetējkalna apkārtnē.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
8. oktobrī pulksten 14 – Noras Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls, koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki, pavadošā grupa
E.Jasa vadībā. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
No 9. līdz 13. oktobrim – pasākumu kopums «Karjeras nedēļa Jelgavā 2017».
10. oktobrī pulksten 18 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem: Dž.Rodāri «Dželsomīno Melu zemē» (E.Sniedzes un Ģ.Šoļa skatuves versija). Lomās: P.Lapiņš, I.Jura,
A.Albuže, V.Ellers, E.Ozoliņš, S.Pēcis, A.Kaušelis, G.Maliks. Izrāde divos cēlienos, ilgums
– 2 st. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 19 – Daumants Kalniņš & kvintets koncertā «Sirds prieks» ar
Friča Bārdas vārdiem. Piedalās D.Kalniņš (balss, oboja), M.Auziņš (ģitāra), K.Vanadziņš
(taustiņinstrumenti), R.Dankfelds (sitamie instrumenti), T.Poišs (balss kontrabass). Biļešu
cena – 10–18 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra izrāde «Parīzē es lidoju ar gaisa
balonu», viesrežisora Kaleva Kudu iestudējums. Biļetes varēs iegādāties norises vietā,
biļešu rezervācija pa tālruni 26323327. Biļešu cena – 4 € (Jelgavas Studentu teātrī).
12. oktobrī pulksten 18 – otrais seminārs lekciju ciklā par latviešu tradicionālo
tautas tērpu «Tradicionālais tautastērps Zemgalē». Lektore – LU Latvijas vēstures
institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
12. oktobrī pulksten 9 – izglītojošs seminārs uzņēmējiem «Par godīgu uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
12. oktobrī pulksten 11 – izglītojošs seminārs valsts un pašvaldību pārstāvjiem
«Par godīgu uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).
12. oktobrī pulksten 19 – humora izrāde «Made in Latvia»: piedāvā Jaunais muzikālais teātris. Režisors – M.Egliens. Piedalās Latvijas teātru labākie humora profesionāļi:
I.Kļavinskis vai J.Kirmuška, M.Brūveris, M.Eglinskis, K.Kareļins, A.Dzērve, M.Egliens.
Programmā: Ž.Siksnas, Dz.Čīčas un dažādu muzikālo brāļu dzīves situāciju tēlojumi
un smieklīgi stāsti dziesmu parodijās. Biļešu cena – 10–20 € (kultūras namā).
15. oktobrī pulksten 18 – Žorža Siksnas 60 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena
– 10–15 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 8. oktobrim – izstāde «Halinas Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumi» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – Ģederta Eliasa balvas par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas
glezniecībā pretendentu darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – izstāde «Atmiņas pēdas Zemgales vēsturē» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – latviešu scenogrāfa Arvīda Spertāla 120. jubilejai veltītā konkursa
«Aiz teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 15. oktobrim – ceļojošā izstāde, veltīta Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejai
«Kas vīņ tād i?/Kes nad on?» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 30. septembra – Līgas Mickevičas austās mandalas «Sajūtu saules» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 20. oktobrim – Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde «Zaļais logs» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu mākslā» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. oktobrim – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas simtgadei».
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. oktobrim – Bruno Strautiņa mākslas darbu izstāde «Tornis 25» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

Katedrālē atgriežas gandrīz
gadsimtu pazudusī svētbilde

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

«Lai Otrajā pasaules karā
pasargātu gleznu no postījumiem, tā tika aizvesta, un
vēlāk svētbildi uzskatīja par
pazudušu, līdz 2013. gadā
Jelgavas «Uzvaras Dievmātes»
attēls atrasts draudzes mājā
Kaunatē Latgalē. Gada sākumā mēs to atgādājām atpakaļ
uz Jelgavu,» par «Uzvaras
Dievmātes» gleznu, kas līdz
2013. gadam tika uzskatīta
par zudušu, stāsta Jelgavas
Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu katedrāles bīskaps Edvards Pavlovskis. Gleznas iesvētīšanu 30. septembrī
pulksten 12 aicināts apmeklēt
ikviens interesents.

Mākslas darbs, kurā pilnā augumā attēlota Vissvētākā Jaunava Marija, stāvot
uz mēness sirpja un rokās turot Jēzu,
tapis 1737. gadā Jelgavā, un tā autors ir
mākslinieks Johans Andreāss Leitners.
Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā
profesore mākslas vēsturniece Kristīne
Ogle izpētījusi, ka glezna kopš 1970.
gada glabāta Kaunatas baznīcas sakristejā. Kaunatā pat atrasta lieciniece, kura
atcerējusies, ka šo mākslas darbu 1970.
gadā uz Kaunatu naktī slepus pārvedis
priesteris Jānis Zelčs, kurš kopš 1966.
gada bijis Jelgavas draudzes vikārs un
apkalpojis arī Kalnciema draudzi.
Visus šos gadus glezna uzskatīta par
pazudušu, bet 2013. gadā ar priestera
Haralda Broka gādību glezna baznīcas
krājumos pamanīta, ielikta jaunā rāmī
un novietota Kaunatas draudzes namā,
bet šoziem pārvesta atpakaļ uz savām

mājām – Jelgavu. «Gleznai piemīt ne
vien reliģiska, bet arī augsta mākslinieciskā vērtība – šobrīd norit process
par tās iekļaušanu valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā,» skaidro
E.Pavlovskis, papildinot, ka gleznai ir
nepieciešama restaurācija.
Jāpiebilst, ka šo svētbildi jelgavnieki
varēja iepazīt jau 2015. gadā, kad Jelgavas katoļu katedrālē bija apskatāma
izstāde «Dievmātes tēls Latvijā». Ekspozīcijā bija apkopotas informatīvas
planšetes ar Dievmātes attēliem, un
katram līdzās bija lasāms detalizēts
apraksts. Tagad beidzot jelgavniekiem
būs iespēja aplūkot oriģinālu – gleznu,
kas pēc iesvētīšanas atradīsies Jelgavas
Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas
katoļu katedrāles altārī. Baznīca meklēs
iespēju piesaistīt finansējumu, lai atgūto
mākslas darbu varētu restaurēt.

Jaunie vokālisti pulcēsies Jelgavā
Latvijas –Ventspils, Alūksnes, Valmieras,
Salaspils un citām pilsētām, bet konkursa
8. oktobrī pulksten 14 Jelgafinālā savu vokālo meistarību pierādīs 30
vas kultūras namā notiks Notalantīgākie, tostarp jelgavniece Emīlija
ras Bumbieres fonda konkurVuškārniece, izpildot Jāņa Lūsēna un
sa «Latvijas jaunie vokālisti»
Māras Zālītes dziesmu «Tev sirds». «Pērn
fināla koncerts «Tepat, starp
iesākām jauku tradīciju, nodrošinot fināmums» – šis ir fonda jubilejas
listiem iespēju dziedāt dzīvās mūzikas
gads. «Pat nepamanīju, kā
pavadījumā, un arī šoreiz vokālistus muaizritēja šie desmit gadi – tik
zikāli pavadīs Edgara Jasa grupa. Tāpat
daudz skaistu atmiņu, un tik
šogad esam lūguši finālistus sagatavot
daudz bērnu šajā laikā izaunelielu video par sevi, lai skatītāji jaunos
guši par labiem mūziķiem.
vokālistus varētu iepazīt tuvāk,» jubilejas
Mēs noteikti turpināsim augt
konkursa finālu ieskicē M.Zustrupa. Traun meklēt iespējas jauno vodicionāli galvenais konkursa nosacījums
kālistu konkursā piedalīties
ir izpildīt dziesmu latviešu valodā. «Mums
arī tiem latviešu bērniem,
ir jāattīsta latviešu estrādes kultūra un
kas dzīvo ārzemēs,» stāsta
latviešu valoda. Esmu pārliecināta, ka
N.Bumbieres fonda dibinātāir daudz labu dziesmu angļu valodā, bet
ja un dziedātājas māsa Māra
mūsu fonda mērķis ir popularizēt latviešu
Zustrupa.
estrādes mūziku,» stāsta N.Bumbieres
fonda dibinātāja.
Šogad jauno vokālistu konkursā piedaN.Bumbieres fonds šogad aicinājis
lījās vairāk nekā simts jauniešu no visas piedalīties arī kādreizējos konkursa fi-

 Jana Bahmane

nālistus, koncerta apmeklētājiem ļaujot
novērtēt viņu izaugsmi, kā arī sniedzot
atelpas brīdi šīgada dalībniekiem. Koncertā uzstāsies konkursa kādreizējās
finālistes Rūtas Dūdumas, kas šobrīd
pati ir muzikālā pedagoģe, vadītā grupa
«Nando», kā arī Armands Rudkovskis
ar grupu. «Ir bijuši dažādi gadi – citreiz
pat nevarējām izvēlēties, kurus jauniešus
izvirzīt finālam, jo visi ir ļoti talantīgi,
taču bijis arī tā, ka jauniešiem ir mazāka skatuves pieredze un finālam nav
daudz kandidātu. Taču fināla koncertā
visi parasti saņemas – īpaši tagad, kad
jauniešiem ir iespēja dziedāt ar dzīvo
pavadījumu. Tas ir pavisam citādāk,» tā
M.Zustrupa. Jāpiebilst, ka fonda jubilejas
gadā konkursa organizatori nolēmuši
«GrandPrix» ieguvējam dāvāt iespēju
savu dziesmu ierakstīt studijā.
Biļetes uz koncertu «Latvijas jaunie vokālisti», kas 8. oktobrī pulksten 14 notiks
Jelgavas kultūras namā, var iegādāties
kultūras nama kasē. Cena – 3–5 eiro.

Veco ļaužu dienai veltītajā koncertā – dziesmas piecās valodās
 Jana Bahmane

Oktobra ieskaņā Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē tradicionāli
notiks Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts koncerts, kurā
skanēs dziedātājas Inetas Rudzītes un koncertmeistara Jāņa
Irbes koncertprogramma «Bez mīlestības nedzīvojiet». Veco
ļaužu dienai veltīto koncertu 3. oktobrī pulksten 17 bez maksas
aicināts apmeklēt ikviens.
«Jelgavas pilsētas pašvaldība ik gadu
godina seniorus, veltot viņiem koncertu, un šī jau ir kļuvusi par mūsu pilsētas tradīciju. Uz kopā būšanu aicinām
seniorus, viņu ģimenes un draugus, lai

šo stundu pavadītu svētku gaisotnē,»
aicina Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece un kultūras
darba speciāliste Evika Kaufelde.
I.Rudzītes un J.Irbes koncertprog-

rammā «Bez mīlestības nedzīvojiet»
skanēs gan portugāļu fado un franču
šansoni, gan arī dziesmas latviešu,
spāņu un angļu valodā, ko papildinās
dzejas rindas un atziņas par mīlestību.
Pēc koncerta apmeklētājus tradicionāli
sagaida pilsētas sarūpēts pārsteigums.
Jāpiebilst, ka Starptautiskā veco
ļaužu diena kopš 1991. gada tiek atzīmēta 1. oktobrī. Tās mērķis ir pievērst
sabiedrības uzmanību senioru dzīves
grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem, kā arī iedzīvotāju novecošanās
problēmām.

