Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 28. septembrī laikā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

Nedaudz pieaugs
Drīzumā Aviācijas ielā
maksa par siltumu
sāks būvēt CSDD nodaļu
 Ilze Knusle

Kurināmā izmaksu
pieauguma dēļ SIA
«Fortum Jelgava» ir
sagatavojusi jaunu apkures tarifa projektu
– līdzšinējo 51,73 eiro
par megavatstundu
vietā maksa par vienu megavatstundu
paredzēta 54,28 eiro
bez PVN. Plānots, ka
jaunais siltumenerģijas
tarifs varētu stāties
spēkā no 2018. gada
1. novembra.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Sestdienas vakarā
svinīgi atklāta jaunā
Jelgavas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacija, kura
darbu sāka pagājušajā
ceturtdienā. «Šobrīd
norit būvdarbu iepirkums, un ceru, ka drīz
tepat līdzās sāksies
Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas
nodaļas jaunās ēkas
celtniecība, lai klientiem visi pakalpojumi
– modernizēti un kvalitatīvi – būtu pieejami
vienuviet,» norāda VAS
«Ceļu satiksmes drošības direkcija» (CSDD)
valdes priekšsēdētājs
Andris Lukstiņš.
«Jelgava ilgu laiku bija viens
no mūsu vājajiem posmiem, lai
gan šeit ir otra lielākā CSDD
nodaļa. Jelgavas tehniskās apskates stacijā dienā tiek apkalpoti ap 250 transportlīdzekļu,
bet paplašināt iepriekšējo staciju nebija iespējams. Tagad
ir uzbūvēta jauna stacija, un
ieguvēji ir ne tikai autovadītāji,
jo tā aprīkota ar modernākajām
tehnoloģijām un tajā gandrīz
nav rindu, bet arī pilsētnieki, jo
stacija atrodas ārpus Jelgavas
centra – industriālajā zonā, līdz

ar to caur pilsētu samazināsies
transporta, kas dodas uz tehnisko apskati, plūsma,» stāsta
A.Lukstiņš.
Vecajā stacijā bija viena līnija
vieglajām automašīnām un viena kravas mašīnām, bet jaunajā
ir trīs līnijas vieglajiem un viena
smagajiem. Jelgavas tehniskās
apskates stacijas vadītājs Jānis
Jurevics norāda, ka pirmajās
dienās jaunajā stacijā darba
apjoms ir apmēram tāds pats
kā līdz šim – dienā apkalpotas
230–250 automašīnas, tomēr
stacijas kapacitāte plānota pat
līdz 400 klientiem dienā. «Lai
gan apkalpoto klientu skaits
pagaidām ir tāds pats kā vecajā
stacijā, tagad pakalpojumu varam sniegt daudz ātrāk un ar
minimālu rindā gaidīšanas laiku
– līdz piecām sešām minūtēm,»
viņš stāsta, piebilstot: uz vienas
līnijas vienlaikus var pārbaudīt
četras automašīnas, tāpēc arī
rindas ir būtiski sarukušas.
Darbinieku skaits apskates
stacijā gan palicis nemainīgs –
šobrīd darbs tiek organizēts ar
astoņiem cilvēkiem vienā maiņā,
kas strādā 12 stundas.
Atklāšanas lenti pārgrieza
satiksmes ministrs Uldis Augulis, CSDD valdes priekšsēdētājs
A.Lukstiņš, Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un
uzņēmuma «Auteko&TUV Latvija», kas jau 20 gadus Jelgavā
veic transportlīdzekļu tehnisko

kontroli, valdes loceklis Aivars
Amoliņš. Pēc stacijas atklāšanas pirmais tajā iebrauca RAF
busiņš – tam bija simboliska nozīme, jo šie busiņi savulaik tika
ražoti tieši Jelgavā.
Jāpiebilst, ka līdz ar jaunās
stacijas atklāšanu Jelgavā pirmo reizi norisinājās Tehniskās
apskates nakts, kuras laikā interesenti bez maksas varēja pārbaudīt savu transportlīdzekli, kā
arī pārliecināties par drošības
jostu lietošanas nepieciešamību
un apreibinošo vielu negatīvo
ietekmi uz cilvēka reakcijas un
koordinācijas spējām. CSDD
sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Rumba informē, ka
Tehniskās apskates naktī Jelgavā, kas šogad bija vienīgā visā
Zemgalē, tika pārbaudīti 304
braucamie un lielāki vai mazāki
bojājumi atklāti 71 procentam
pārbaudīto transportlīdzekļu.
Visbiežāk bojājumi bija saistīti
ar bremžu un balstiekārtas
sistēmām, kā arī ar neatbilstošām gaismām. Vecākais auto,
kas ieradās uz bezmaksas auto
diagnostiku, bija 1971. gada
žigulītis, savukārt kopumā Jelgavā pārbaudīto mašīnu vidējais
vecums bija 16 gadi. «Klienti
Tehniskās apskates nakti apmeklēja, dažādu mērķu vadīti.
Vairāki autovadītāji atzina, ka
vēlējušies saņemt auto tehniskā
stāvokļa novērtējumu, savukārt
citi mērķtiecīgi gribēja iziet auto

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

tehnisko apskati – šādu iespēju
izmantoja 71 klients. Bija arī
tādi, kuri vienkārši vēlējās labi
pavadīt laiku vai klātienē aplūkot, kāda izskatās jaunā Jelgavas tehniskās apskates stacija,»
stāsta R.Rumba.
Jaunās stacijas Aviācijas ielā
40 būvniecība tika uzsākta decembrī. «Projektējot Jelgavas
tehniskās apskates staciju, mūsu
pamatuzdevums bija izveidot
funkcionālu un estētiski pievilcīgu klientu apkalpošanas
objektu. Šķiet, tas ir izdevies, un
kopā ar nākamajā būvniecības
etapā realizējamo CSDD nodaļas
ēku šeit veidosies mūsdienīgs
klientu apkalpošanas centrs,»
norāda uzņēmuma «Arhis»
arhitekti Arnis Kleinbergs un
Jānis Zvejnieks. Ēku būvēja SIA
«Latvijas energoceltnieks», un
būvniecības izmaksas ir ap 1,8
miljoniem eiro.
Jaunās tehniskās apskates
stacijas darba laiks darba dienās ir no pulksten 8 līdz 20 un
sestdienās no pulksten 8.30 līdz
15. No 25. septembra CSDD
e-pakalpojumos klientiem pieejams elektroniskais pieraksts
tehniskajai apskatei Jelgavā uz
noteiktu dienu un laiku.
Jāuzsver, ka Satiksmes ielā
2a, Jelgavā, joprojām atrodas
CSDD Jelgavas nodaļa, kurā tiek
nodrošināta autovadītāju kvalifikācija un transportlīdzekļu
reģistrācija.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«Kopš pagājušās ziemas, kad
laikapstākļu dēļ nebija iespējams
no mežiem izvest koksni, strauji
kāpa koksnes un saistīto produktu cena. Šogad, turpinot pieaugt
pieprasījumam pēc šķeldas un
kokmateriāliem visā Baltijas
jūras reģionā, arī cenas kāpj –
salīdzinot ar pagājušo gadu, tās
pieaugušas par vairāk nekā 30
procentiem. Tāpat tirgū ir palielinājusies degvielas un dabasgāzes cena. Kurināmā izmaksu
pieaugumu mēs kompensējām ar
ražošanas efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, bet šobrīd
strādāt ar esošo siltumenerģijas
tarifu vairs nav iespējams, tāpēc
esam spiesti pārskatīt apkures
tarifa kurināmā komponenti,»
skaidro Jelgavas centralizētās
apkures nodrošinātāja «Fortum

Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga.
Siltumapgādes tarifa paaugstināšanu uzņēmums veic saskaņā
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 14.
septembra lēmumu Nr.104 «Par
tiesībām SIA «Fortum Jelgava»
noteikt siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifus, ja ir mainījusies kurināmā cena». A.Bataraga
norāda, ka kurināmā izmaksas ir
vienīgā apkures tarifa komponente, ko pakalpojuma sniedzējs var
mainīt pats atbilstoši kurināmā
resursu cenu izmaiņām tirgū.
No 1. novembra Jelgavā centralizētās apkures tarifs pieaugs
par aptuveni 4,9 procentiem un
būs 54,28 eiro par megavatstundu bez PVN. Līdzšinējais tarifs
nebija mainījies kopš 2017. gada
aprīļa. A.Bataraga uzsver, ka
maksa par apkuri ir atkarīga
no patērētā siltuma daudzuma
un tarifa izmaiņas mazāk jutīs
siltināto daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, jo tajās siltumenerģijas patēriņš ir ievērojami
zemāks. Tāpat jārēķinās, ka
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.906 «Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumi» pārvaldītājam ir
pienākums pastāvīgi nodrošināt
karstā ūdens temperatūru izejā
no siltummaiņa ne zemāku par
plus 55 grādiem, lai nevairotos
leģionellas.
Turpinājums 3.lpp.

Jelgavas vārdā
nosauks lidmašīnu
 Anastasija Miteniece

Noslēdzies Latvijas
lidsabiedrības «airBaltic» rīkotais konkurss, kurā iedzīvotāji
internetā bija aicināti
balsot par Latvijas
pilsētām, kuru vārdā nosaukt kādu no
14 jaunajām «Airbus
A220-300» lidmašīnām. Jelgava balsojumā saņēma 3608 balsis, ierindojoties 11.
vietā, un tas nozīmē,
ka arī mūsu pilsētas
vārdā tiks nodēvēta
viena no jaunajām
lidmašīnām. Uzņēmums sola to izdarīt
līdz valsts svētkiem
novembrī.
Balsošanai bija atvēlētas
divas nedēļas, un, noslēdzoties
konkursam, Jelgava ierindojās
11. vietā. Līdz 10. vietai, kuru
ieguva Rīga, Jelgavai pietrūka

vien 51 balss. Vislielāko balsu skaitu saņēma Cēsis, tad
Alūksne, Valmiera, Kuldīga,
Smiltene, Ogre, Līvāni, Bauska un Gulbene, bet uzreiz pēc
Jelgavas pilsētu top 14 papildinājusi Liepāja, Jūrmala un
Sigulda, informē lidsabiedrība.
Jāpiebilst, ka nobalsot varēja
par vienu no 76 Latvijas pilsētām.
««airBaltic» ir vadošais Latvijas eksporta zīmols, kas ļauj
iepazīt mūsu zemi un valsti
daudziem ārvalstu viesiem.
Līdz ar valsts simtgades sagaidīšanu turpmāk viesi Rīgā
ieradīsies ar jautājumu – kas
ir tā pilsēta, kuras vārds atradās pie lidmašīnas durvīm?
Īsus pilsētu aprakstus varēs atrast arī mūsu «Baltic
Outlook» žurnālā,» norāda
«airBaltic» izpilddirektors
Martins Gauss. Lidsabiedrība
nodrošina lidojumus uz vairāk
nekā 70 galamērķiem Eiropā,
Skandināvijā, NVS un Tuvajos
Austrumos.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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13. SAEIMAS VĒLĒŠANAS

«Jau šodien dosimies uz Centrālo vēlēšanu komisiju (CVK), lai saņemtu visus vēlēšanu norisei nepieciešamos materiālus. Savukārt no
pirmdienas mūsu pilsētā darbu sāks 15 vēlēšanu iecirkņi, kur līdz pat
6. oktobrim, kad Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas, ikviens varēs
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumu balsošanai vēlētāja atrašanās
vietā. No trešdienas iecirknī, kas iekārtots Jelgavas kultūras namā, būs
iespēja nodot balsi glabāšanā jeb nobalsot iepriekš, savukārt vēlēšanu
dienā, 6. oktobrī, visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz
20,» skaidro Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics.
Būtiskākās izmaiņas šajās vēlēšanās mūsu pilsētā ir tās, ka mainīta
divu vēlēšanu iecirkņu atrašanās vieta. Proti, līdz ar rekonstrukcijas
darbiem pilsētas slimnīcā iecirknis no Jelgavas slimnīcas pārcelts uz

kultūras namu «Rota», savukārt iecirknis, kas līdz šim bija Jelgavas
2. internātpamatskolas centrālās ēkas telpās, būs izvietots šīs skolas
sporta hallē. «Tā kā skolā notiek plaši būvdarbi, iecirknis tiks iekārtots
skolai līdzās esošajā sporta hallē. Noteikti jāuzsver: kaut arī iecirkņa
juridiskā adrese nav mainīta, ieeja iecirknī būs no Dambja ielas puses,
jo būvdarbi liedz mums iespēju ieeju organizēt no Filozofu ielas,»
skaidro J.Dēvics.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra
datiem, Jelgavā ir 39 111 balsstiesīgu iedzīvotāju, kuriem ir tiesības
piedalīties vēlēšanās. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās mūsu pilsētā
bija 39 880 balsstiesīgo, bet vēlēšanās piedalījās 24 868.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar būtiskāko CVK sagatavoto informāciju par vēlēšanu norisi.

2781 balsstiesīgajam Jelgavā jāizņem vēlētāja apliecība
Lai piedalītos 13. Saeimas vēlēšanās, tiem
Foto: Ivars Veiliņš
balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, kuriem nav
derīgas pilsoņa pases un kuri kā savu vienīgo personu apliecinošu dokumentu izmanto
personas apliecību (eID), līdz vēlēšanām
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) nodaļās jāizņem vēlētāja apliecība.
Tā nepieciešama, jo Saeimas vēlēšanās
netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju
saraksti un vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst
doties balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni.
Lai nebūtu iespējas nobalsot vairākkārt,
vēlētājam, kurš kā balsošanas dokumentu
izmanto pasi, tajā iespiež spiedogu par
dalību vēlēšanās, taču personas apliecībā
to nav iespējams izdarīt, tāpēc jāizņem
vēlētāja apliecība, kurā balsošanas dienā
PMLP Jelgavas nodaļas (Uzvaras iela 8) darba laiks:
tiks iespiests spiedogs. Vēlētāja apliecība ir
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 16.30,
derīga, to uzrādot kopā ar Latvijas pilsoņa
piektdienās no pulksten 9 līdz 16.
personas apliecību. Vēlēšanu iecirknī,
saņemot balsošanas materiālus, vēlētāja apliecība jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.
Saskaņā ar PMLP rīcībā esošo statistiku jau izgatavots nedaudz vairāk kā 60 tūkstoši vēlētāju apliecību. Kā uzsver PMLP Jelgavas
nodaļas vadītāja Inese Pučeta, Jelgavā šādu apliecību paredzēts izsniegt 2781 balsstiesīgajam.
Vēlētāja apliecību var saņemt tajā PMLP nodaļā, kurā personai izsniegta personas apliecība. Lai to saņemtu, PMLP nodaļā jāuzrāda
personas apliecība.
Jāpiebilst, ka vēlētāja apliecības ir nodrošinātas ar pretviltošanas elementiem un tās neizgatavo klātienē. Jelgavas nodaļā apliecības
saņemtas jau pagājušajā piektdienā, bet otrdien sākās to izsniegšana. Būtiski uzsvērt, ka vēlētāja apliecība tiek izsniegta bez maksas.

Balss nodošana glabāšanā – trīs dienas un tikai vienā iecirknī
Saeimas vēlēšanās vēlētājs var nodot balsi glabāšanā jeb
nobalsot iepriekš trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 3., 4.
un 5. oktobrī. Taču to varēs izdarīt tikai noteiktos iecirkņos. Kā
skaidro CVK, vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā,
būs pilsētās un novados, kur ir vismaz 7500 vēlētāju, un kopumā
būs 58 šādi iecirkņi. Jelgavā nodot balsi glabāšanā varēs tikai
vienā iecirknī – Nr.190 jeb Jelgavas kultūras namā Krišjāņa
Barona ielā 6.
Vēlēšanu aploksnes, ko saņems šajā laikā, tiks uzkrātas īpašās
reģistrācijas aploksnēs, uz kurām būs norādīts vēlētāja vārds,
uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā. Glabāšanā noBalsi glabāšanā varēs nodot:
dotās balsis tiks uzkrātas atsevišķā vēlēšanu kastē.
Vienlaikus gan CVK lūdz izmantot šo iespēju tikai gadījumos, 3. oktobrī no pulksten 17 līdz 20; 4. oktobrī no pulksten 9 līdz 12;
5. oktobrī no pulksten 10 līdz 16.
kad tiešām nebūs iespējas nobalsot vēlēšanu dienā, 6. oktobrī.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties balsošanas
telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji
drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Tā jāpiesaka no
1. līdz 6. oktobrim, vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu
iecirknī vēršoties ar iesniegumu, kurā jānorāda vārds, uzvārds;
personas kods; iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.
Tāpat ieteicams norādīt ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un tālruņa
numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju
problēmsituācijās.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja
uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes
darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu
ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī

iecirknī – šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja
uzticības personas vārdu un uzvārdu.
Iesniegumu iecirknī var nogādāt arī vēlēšanu dienā, 6. oktobrī,
tomēr šajā gadījumā obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko
vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz pulksten 12. Savukārt
iesniegumi, kas saņemti pēc pulksten 12, jāizpilda, ja vēlēšanu
iecirkņa komisijas pārstāvjiem ir iespēja ierasties pie vēlētāja
līdz pulksten 20.
Ja vēlētājam ir drošs elektroniskais paraksts, iesniegumu var
nosūtīt savai pašvaldībai pa e-pastu vai portālā Latvija.lv.
Pašvaldība iesniegumu pārsūtīs pašvaldības vēlēšanu komisijai
nogādāšanai attiecīgajā vēlēšanu iecirknī. Sūtot iesniegumu
elektroniski, CVK gan lūdz to izdarīt savlaicīgi, jo iesnieguma
nogādāšanai iecirknī ir nepieciešams laiks.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī
1. Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase.
Vēlētājiem, kuriem ir tikai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID),
– personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.
2. Pēc tam jādodas pie reģistrācijas galda, kur vēlēšanu iecirkņa
komisijas darbinieks:
ierakstīs vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu balsotāju
sarakstā;
iespiedīs spiedogu pasē (vai vēlētāja apliecībā) par dalību 13.
Saeimas vēlēšanās;
izsniegs balsošanas dokumentus – vienu vēlēšanu aploksni un
komplektu ar vēlēšanu zīmēm.
Vēlētājam, kurš balso ar vēlētāja apliecību, tā jāatdod iecirkņa
komisijas darbiniekam.
3. Par vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu jāparakstās
balsotāju sarakstā.
4. Saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, ka:
izsniegtas visas vēlēšanu apgabalā reģistrēto kandidātu sarakstu
vēlēšanu zīmes;
uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa zīmogs.

Ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

5. Balsojot
jāievēro
balsošanas
aizklātums,
tāpēc vēlēšanu zīme
jāizvēlas un
jāaizpilda vēlēšanu kabīnē vai nodalījumā.
6. Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena – ar to
kandidātu sarakstu, par kuru vēlas balsot.
7. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai tajā izdarīt šādas atzīmes:
ar + atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši
atbalsta;
izsvītrot to kandidātu vārdu un uzvārdu, kuru ievēlēšanu vēlētājs
neatbalsta.
8. Pēc tam vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, aploksne jāaizlīmē un
jāiemet vēlēšanu kastē.
9. Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī
tam paredzētajā vietā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13. Saeimas vēlēšanu dienā,

6. oktobrī, – no pulksten 7 līdz 20.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas
• Pirmdien, 1. oktobrī, no pulksten 17 līdz 20
• Otrdien, 2. oktobrī, no pulksten 8 līdz 11
• Trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17 līdz 20
• Ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9 līdz 12
• Piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10 līdz 16

Pirms vēlēšanu dienas vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem,
priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumu
balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavā
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

189.*

JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA

Uzvaras iela 10, Jelgava

190.*

IESTĀDE «KULTŪRA»

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

191.*

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU
VIDUSSKOLA

Meiju ceļš 9, Jelgava

192.

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA

Aspazijas iela 20, Jelgava

193.*

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJAS SABIEDRĪBAS
Skolotāju iela 8, Jelgava
INTEGRĀCIJAS PĀRVALDE

194.

JELGAVAS 2.
INTERNĀTPAMATSKOLA

Filozofu iela 50, Jelgava;
iecirknis atrodas skolas sporta
hallē, ieeja no Dambja ielas puses

195.*

JELGAVAS BĒRNU
UN JAUNIEŠU CENTRS «JUNDA»

Pasta iela 32, Jelgava

196.

LLU SPORTA ZĀLE

Tērvetes iela 91D, Jelgava

197.

SIA «ALVIMA»

Lietuvas šoseja 2, Jelgava

198.

MIEZĪTES BIBLIOTĒKA

Dobeles šoseja 100, Jelgava

199.*

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA

Akmeņu iela 1, Jelgava

200.*

JELGAVAS 1. INTERNĀTPAMATSKOLAInstitūta iela 4, Jelgava
ATTĪSTĪBAS CENTRS

201.*

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA

Akadēmijas iela 25, Jelgava

202.*

KULTŪRAS NAMS «ROTA»

Garozas iela 15, Jelgava

203.

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA

Loka maģistrāle 29, Jelgava

*iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem

CVK uzziņu tālrunis par 13. Saeimas vēlēšanām
Līdz pat vēlēšanām darbosies CVK uzziņu tālrunis, pa kuru var noskaidrot balsošanai ērtākā iecirkņa adresi un darba laiku, kā arī uzdot citus jautājumus par balsošanas kārtību.

CVK uzziņu tālruņa numurs – 67049999
(darba dienās no pulksten 8 līdz 20).
Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām
pa to var zvanīt no pulksten 7 līdz 24.
Ja uz kādiem jautājumiem tālruņa operatori nevarēs sniegt atbildi, jautājums tiks piereģistrēts, atbilde noskaidrota, un operators klientam atzvanīs. Tāpat tiks piereģistrētas
un CVK birojam nosūtītas iespējamās vēlētāju sūdzības par balsošanas norisi, izņemot
jautājumus par aģitāciju plašsaziņas līdzekļos, vidē un internetā, kuru uzraudzība
neietilpst vēlēšanu komisiju kompetencē.
CVK līdzšinējā pieredze liecina, ka vēlētāji pa uzziņu tālruni visbiežāk zvana, lai noskaidrotu iecirkņu adreses un darba laiku, lūdz padomu, kā nobalsot, ja veselības stāvokļa
dēļ nav iespējams nokļūt iecirknī, interesējas, kā nobalsot iepriekš un kādi dokumenti
nepieciešami, lai nobalsotu.
Uzziņu tālruņa pakalpojumu CVK nodrošinās sadarbībā SIA «Lattelecom», un plānots, ka
tālruņa darbības laikā pa to varētu tikt saņemti līdz 10 000 zvanu. Aktuālo informāciju
par 13. Saeimas vēlēšanu kārtību, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus iespējams
noskaidrot arī CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Kam ziņot par pārkāpumiem vēlēšanās?
Ja kāds prettiesiski vēlas ietekmēt vēlētāja balsojumu, CVK aicina zvanīt Valsts policijai
pa tālruni 110 vai nodot informāciju Drošības policijai pa tālruni 67208964 vai e-pastu
dpdd@dp.gov.lv.
Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tajā skaitā iespējamo slēpto
aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pa e-pastu pa@
knab.gov.lv vai tālruni 80002070.
Par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem vidē (nav noņemti reklāmas plakāti)
jāinformē Pašvaldības policija vai Valsts policija pa tālruni 110 vai e-pastu ovb@
riga.vp.gov.lv.
Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņos un 50 metrus no iecirkņa ieejas
jāinformē attiecīgā vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai jāzvana pa CVK
uzziņu tālruni 67049999.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalīsieties
13. Saeimas vēlēšanās
6. oktobrī?
Aigars, sabiedrisko attiecību speciālists:
– Viennozīmīgi! Vienmēr piedalos vēlēšanās – ir svarīgi nebūt
vienaldzīgam. Jāatzīst gan, ka
neesmu izšķīries par savu izvēli –
pagaidām vēl iepazīstos ar partiju
programmām un personālijām.
Lilija, vēsturniece:
– Protams,
jo piedaloties mēs parādām savu
pilsonisko attieksmi. Balsot dosies visa mana
ģimene – es, mani pieci bērni
un pat 85 gadus vecā mamma.
Katrs no mums jau ir izvērtējis
kandidātus, viņu teikto un atradis arī savus favorītus. Personīgi
man ir svarīgi, ka cilvēks, par
kuru atdodu savu balsi, zina, ko
vēlas panākt, un ne vien runā,
bet arī dara.
Mārtiņš, uzņēmējs:
– Iešu vēlēt! Šobrīd
jau jūtams
pirmsvēlēšanu laiks – īpaši sociālajos tīklos nākas saskarties
gan ar gaumīgām, gan ar ļoti uzbāzīgām partiju un to kandidātu
reklāmām. Arī manā paziņu lokā
ir vairāki kandidāti, bet, izvēloties,
par ko balsot, noteikti nebalsošu
pa draugam. Es vērtēšu, kādi ir
konkrētās personas uzskati, ieceres un ko šis cilvēks ir paveicis
jomā, kurā darbojies līdz šim.
Viktorija,
strādā tirdzniecības nozarē:
– Es vienmēr
ļoti apzinīgi
esmu gājusi
vēlēt, bet šogad pirmo reizi neiešu. Ja pašvaldību vēlēšanās es vēl
redzēju cilvēkus, kuru idejām un
solījumiem gribas ticēt, tad šoreiz,
izpētot partiju programmas un
pieteiktos kandidātus, sapratu,
ka nekas nemainīsies. Mani bērni
gan ir optimistiskāk noskaņoti un
noteikti piedalīsies vēlēšanās.
Diāna, pasniedzēja:
– Iešu vēlēt.
Šobrīd jau
nedaudz arī
esmu izpētījusi partiju
programmas, bet pie gala lēmuma vēl nenonācu. Mani nekad
nav ietekmējusi nedz aģitācija,
nedz politiskās reklāmas – es
tās nepamanu, mani tās neskar.
Drīzāk vērtēju katra kandidāta
darbus un idejas. Man svarīgi, lai
cilvēks ne vien virzītu kaut kādu
vienu ideju konkrētā jomā, bet
gan mācētu domāt valstiski.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
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Kristīne Langenfelde
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e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
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e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
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Nedaudz pieaugs
maksa par siltumu
No 1.lpp.

Leģionellas izraisa saslimšanu
ar infekciju slimību leģionelozi
jeb leģionāru slimību, kas bieži
norit kā pneimonija jeb plaušu karsonis. A.Bataraga gan
norāda, ka dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība var
lemt noteikt zemāku ūdens
temperatūru, tomēr, cenšoties ietaupīt, nevajadzētu aizmirst par
veselību un saslimšanas riskiem.
Šobrīd apkure pieslēgta vienai daudzdzīvokļu mājai un
iestādei, un uzņēmums saņēmis arī iesniegumus no trīs

daudzdzīvokļu mājām, kuras
vēlas no 1. oktobra pieslēgt
apkuri. Vēl trīs mājām, kuras apkuri vasarā neatslēdz,
pazeminoties āra gaisa temperatūrai, apkure ieslēdzas
automātiski. Uzņēmums apzinās, ka apkures tarifa kāpums
varētu ietekmēt arī iedzīvotāju
spēju norēķināties par saņemto
pakalpojumu.
Jāpiebilst, ka līdz 31. augustam kopējais parāds par apkuri
Jelgavā bija 2 856 473 eiro,
tostarp iedzīvotāju parāds –
2 480 857 eiro.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

2. pamatskola
saņem Zaļo karogu
Foto: JV

Dedzināt lapas, zarus un
atkritumus pilsētā nedrīkst
 Anastasija Miteniece

Rudenī pilsētā aktualizējas jautājums, kā
atbrīvoties no nobirušajām koku lapām
un sausajiem zariem,
un nereti iedzīvotāji
maldīgi domā, ka šos
atkritumus savas privātmājas teritorijā drīkst
dedzināt. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija uzsver: saskaņā ar
pilsētas saistošajiem
noteikumiem dedzināt
atkritumus – lapas, zarus, zāli un jebko citu – ir
stingri aizliegts.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas Pilsētas iecirkņu grupas
vecākais inspektors Sandris Miezis
atzīst, ka visbiežāk cilvēki dedzina
lapas un zarus, bet ir bijušas reizes,
kad policistiem nācies konstatēt
arī dažādu citu sadzīves atkritumu
dedzināšanu, piemēram, riepu un
mēbeļu.
S.Miezis norāda, ka šogad saņemti seši izsaukumi par dedzināšanu, savukārt Pilsētas
iecirkņu grupas darbinieki paši
konstatējuši vēl 19 dedzināšanas
gadījumus. «Šogad esam saņēmuši
vairāk iedzīvotāju izsaukumu par
dedzināšanu nekā pērn, taču,
manuprāt, dedzinātāju skaits nav
būtiski palielinājies – drīzāk iedzīvotāji ir vairāk informēti par to,
ka atkritumus dedzināt pilsētā nedrīkst, nepaliek vienaldzīgi un par
pārkāpumu ziņo likumsargiem,»
spriež Pilsētas iecirkņu grupas
vecākais inspektors, papildinot:
pamanot pārkāpumu, svarīgi ir
laicīgi par to paziņot policijai.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 75. panta 1. daļu atkritumus pilsētas teritorijā dedzināt

aizliegts, turklāt par atkritumiem
uzskatāmi arī zari, lapas un papīri. Par šādām darbībām var tikt
piemērots brīdinājums vai naudas
sods fiziskām personām no 70 līdz
1000 eiro, bet juridiskām – no 280
līdz 2100 eiro. Kā papildu sods
var būt arī pārkāpumu izdarīšanai izmantoto transportlīdzekļu
konfiskācija.
«Cilvēkiem jāsaprot, ka dedzināšana ir ne vien videi kaitīga, jo rada
piedūmojumu, bet arī bīstama.
Ja policija konstatē dedzināšanu
pirmo reizi un nelielos apjomos,
bieži vien tiek veiktas preventīvas
pārrunas un izteikts brīdinājums.
Ja persona neatzīst savu vainu, kā
arī atkārto pārkāpumu, tiek piemērots naudas sods,» tā S.Miezis.
«Augustā pieredzējām gadījumu,
kad privātmājas teritorijā Dobeles
šosejā tika dedzinātas mēbeles,
ruberoīds un citi atkritumi. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi
īpašniekam lūdza nodzēst ugunskuru, bet vīrietis kategoriski to
atteicās darīt. Rezultātā dzēšanas
darbiem nācās piesaistīt Valsts
ugunsdrošības un glābšanas dienestu,» turpina viņš, uzsverot, ka
šajā gadījumā par dedzināšanu
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, bet par naudas
soda apmēru lems Administratīvā
komisija.
Jāpiebilst, ka zarus un lapas
tilpumā līdz puskubikmetram
bez maksas var nodot pilsētas
dalīto atkritumu savākšanas
laukumos Ganību ielā 84, Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā
6. SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis gan
piebilst: ja zari ir gari, ar lielu
diametru, tos pieņem tikai dalīto
atkritumu savākšanas laukumā
Ganību ielā 84, bet koku un
krūmu saknes šajos laukumos
nepieņem vispār – tās var nodot
poligonā «Brakšķi» par maksu.

Bibliotēka sāk pasākumu
ciklu «Es nāku no Jelgavas»
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība «Libro»
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku organizē
pasākumu ciklu «Es nāku no Jelgavas» – tā laikā būs
iespēja tikties ar četrām ievērojamām personībām,
kuru izaugsmē būtiska loma ir bijusi Jelgavai. Pirmā
tikšanās pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē
notiks jau šodien, 27. septembrī, pulksten 18, kad
varēs tuvāk iepazīt mūziķi Edgaru Kreili.
Kopumā pasākumu cikla laikā
brīvā gaisotnē varēs uzklausīt
četru personību veiksmes un
izaugsmes stāstus. Pēc TV3 šovu
«Koru kari», «X faktors» un LTV1
šova «Supernova» dalībnieka
E.Kreiļa 14. oktobrī pulksten 14
sarunu ciklu turpinās rakstnieks,
tulkotājs un dīdžejs Ilmārs Šlāpins.
4. novembrī pulksten 14 bibliotēkā

 Jana Bahmane

Piektdien pie Jelgavas
2. pamatskolas pacelts ekoskolu Zaļais
karogs, kas apliecina
izglītības iestādes atbildīgo attieksmi pret
apkārtējo vidi, zaļo
domāšanu un veiksmīgu darbību vides
izglītības programmā
«Ekoskolas».
«Esam nokļuvuši nākamajā
pakāpē – pērn ieguvām ekoskolas sertifikātu, bet šogad esam
viena no divdesmit Latvijas
skolām, kas pirmo reizi saņem
starptautisku atzinību – Zaļo

karogu,» stāsta Jelgavas 2.
pamatskolas direktore Ināra
Keiša. Ekoskolu programmā
Latvijā piedalās teju 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolas
līdz pat augstskolām. Zaļais
karogs ir šīs programmas simbols, un tas tiek piešķirts skolām, kas parādījušas vislabāko
sniegumu, ieviešot ekoskolu
programmas prasības, norāda
Vides izglītības fondā.
Šogad Zaļais karogs atkārtoti
piešķirts Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestādēm «Lācītis»
un «Zīļuks», bet ekoskolu sertifikātu šogad ieguvusi Jelgavas
4. vidusskola.
Līdz ar Zaļā karoga pacelšanu
piektdien Jelgavas 2. pamatsko-

las skolēni, viņu vecāki un skolotāji izglītības iestādes pagalmā
iestādīja septiņas ābeles, kas, kā
skaidro direktore, ir ģimeniskuma simbols. «Ģimeniskums ir
viena no mūsu skolas vērtībām,
jo skola ir kā liela ģimene, kas
vieno skolēnus, viņu vecākus,
skolotājus, tehnisko personālu,
bet ābele tiek uzskatīta par
ģimenes simbolu, tādēļ mums
radās ideja iestādīt ābeles,»
norāda I.Keiša. Savukārt skaitlis septiņi simboliski apzīmē
ģimeni – skolēnu, viņa mammu
un tēti, abas vecmāmiņas un
vectētiņus. Jelgavas 2. pamatskolas direktore atklāj, ka četras
no iestādītajām ābelēm ir tradicionālas, bet trīs – kolonnveida.

«Sprīdīša» audzēkņi turpinās izglītoties
citos pašvaldības bērnudārzos
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis» jo
projām notiek rekonstrukcija, līdz ar to audzēkņi turpina mācīties
citos pašvaldības bērnudārzos. Šonedēļ iestādes vadība sazinās ar
tiem «Sprīdīša» bērnu
vecākiem, kuru atvases
septembrī neapmeklēja
nevienu bērnudārzu,
lai piedāvātu vietu citā
dārziņā līdz «Sprīdīša»
rekonstrukcijas pabeigšanai.
«Diemžēl dažādu apstākļu dēļ
būvdarbi pirmsskolas izglītības
iestādē «Sprīdītis» atpaliek no
iecerētā grafika. Šobrīd ir gandrīz
pilnībā pabeigta apkures sistēmas
nomaiņa visā iestādē, nomainīti

logi, izbūvēts jumts, bet vēl jāpabeidz jumta seguma uzlikšana
un jānosiltina ēkas fasāde. Objektā ir ierīkota jauna sadzīves
kanalizācijas sistēma, izbūvēta
drenāžas sistēma, paralēli notiek
lietusūdens kanalizācijas sistēmas
izbūve, ietvju un taciņu izveide
teritorijā, bet grupu telpās tiek
veikts kosmētiskais remonts, kas
sākotnēji nebija paredzēts. Vienā
korpusā jau tiek iekārtotas telpas,»
notiekošo «Sprīdītī» komentē
Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un
ēku apsaimniekošanas jautājumos
Andris Baltais.
Kā skaidro Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza, kamēr «Sprīdītī» vēl nav pabeigti remontdarbi,
šīs izglītības iestādes audzēkņi
turpina apmeklēt kādu no desmit
citiem pašvaldības bērnudārziem.
Šonedēļ «Sprīdīša» vadībai jāsazinās ar vēl 31 bērna vecākiem,
kuri aptaujā augusta beigās norā-

dīja, ka viņu atvases septembrī neapmeklēs citu bērnudārzu. «Vieta
kādā citā pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē paredzēta pilnīgi
visiem «Sprīdīša» bērniem, tāpēc
bērnudārza vadība šonedēļ sazinās
ar tām ģimenēm, kas septembrī
no vietas bērnudārzā atteicās, lai
noskaidrotu situāciju un piedāvātu
viņu bērniem «Sprīdīša» remontdarbu laikā mācības turpināt citā
bērnudārzā,» tā Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte
Joma.
Jāuzsver, ka kopā ar bērniem
citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs strādā arī «Sprīdīša»
personāls.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka «Sprīdītī» tiek veikti ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – logu un durvju
nomaiņa, ēkas siltināšana un
ieejas mezglu pārbūve, jaunas
apkures sistēmas un divslīpju
jumta izbūve.

Asfaltēs Atmodas ielas posmu līdz «Kāpēcīšiem»
 Anastasija Miteniece

Līdz 10. oktobrim Atmodas ielas posmā no
Ganību ielas līdz pirmsskolas izglītības iestādei «Kāpēcīši» slēgta
satiksme – tur tiks ieklāts asfalts. Autovadītāji aicināti izmantot
apbraucamo ceļu.

viesosies uztura speciāliste Lolita
Neimane, savukārt 9. decembrī
pulksten 14 ciklu noslēgs tikšanās
ar aktrisi un režisori Indru Rogu.
Projekts «Es nāku no Jelgavas»
tiek realizēts ar Jelgavas Kultūras
padomes piešķirto finansējumu,
«Atmodas ielas posms no
un pasākumus Jelgavas pilsētas Ganību ielas līdz pirmsskolas
bibliotēkā bez maksas aicināts izglītības iestādei «Kāpēcīši»
apmeklēt ikviens interesents.
šobrīd ir ļoti noslogots – tas ir

maršruts uz 2015. gadā uzbūvēto pašvaldības bērnudārzu,
tādēļ satiksmes intensitāte šajā
ielas posmā ir strauji pieaugusi.
Asfaltbetona seguma izbūve tur
atrisinās ne vien ceļa uzturēšanas jautājumu, jo līdz šim bija
jāveic gana sarežģīti regulāri
grants seguma ceļa uzturēšanas
darbi, bet arī uzlabos satiksmes
drošību,» norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs.
Darbu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – Atmodas ielas posms no Ganību

ielas līdz bērnudārzam «Kāpēcīši» ir slēgts. To autovadītāji
var apbraukt pa Ganību ielu,
Satiksmes ielu un Meiju ceļu.
«Atmodas ielas posms no Ganību
ielas līdz bērnudārzam slēgts uz
divām nedēļām – tā būvnieki
operatīvāk un kvalitatīvāk varēs
paveikt asfaltēšanas darbus,»
skaidro M.Mielavs, papildinot,
ka arī no apvedceļa var ērti
piebraukt izglītības iestādei
un, tāpat kā līdz šim, izmantot
bērnudārza lielo stāvlaukumu.
Nelielais grants seguma stāvlaukums gan uz laiku ir slēgts.
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Īsi
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs aicina piedalīties ekskursiju cikla «Jelgavas likteņstāsti»
devītajā ekskursijā, kas notiks
jau šo svētdien, 30. septembrī,
pulksten 14. Gide Signe Lūsiņa
stāstīs par septembrī dzimušiem
ievērojamiem jelgavniekiem un vedīs pa viņu atstātajām biogrāfiskajām pēdām pilsētā. Ekskursija būs
veltīta dzejniekam un publicistam
Mārtiņam Lapam, enciklopēdistam
grāmatu apgāda īpašniekam Jelgavā Jēkabam Dravniekam, dziedātājai un aktrisei Lizetei Iesmiņai-Mihelsonei. Tāpat ekskursijā varēs
tuvāk iepazīt citas personības,
kuras dzimušas septembrī Jelgavā
vai tās tuvumā, piemēram, latviešu
aktrisi un dzejnieci Birutu Skujenieci, skolotāju un ugunsdzēsēju
Aleksandru Strekāvinu, Latvijas
Bruņoto spēku un Latviešu leģiona virsnieku Voldemāru Johanu
Skaistlauku, dzejnieci Ritu Gāli-Uibo, komponistu un skaņu režisoru
Ģedertu Ramanu, rakstnieci Benitu
Veisbergu. S.Lūsiņa cikla ekskursijas piedāvā katra mēneša pēdējā
svētdienā bez maksas kā dāvanu
jelgavniekiem un pilsētas viesiem
valsts simtgadē. Ekskursija sāksies
pie Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa. Pieteikties var pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
 Jauno sezonu Sabiedrības
integrācijas pārvaldē uzsāk multikulturālā teātra studija «Pasaka», aicinot uz teātra mākslas
nodarbībām gan tos 1.–4. klašu
skolēnus, kuri jau iepriekš darbojušies studijā, gan arī jaunus
interesentus. Pirmā tikšanās – 1.
oktobrī pulksten 15.15. Studijā
uzņem Jelgavas izglītības iestāžu
1.–4. klašu skolēnus – gan latviešu, gan krievu valodā runājošos.
Nodarbību gaitā bērni piedalīsies
dažādās teātra miniatūrās, caur
kurām iepazīs cittautu un latviešu
kultūru, teātra mākslu, tādējādi
veicinot sabiedrības saliedētību
caur kopīgu teātra spēli. Savukārt
krievvalodīgajiem bērniem tā būs
iespēja no jauna apgūt vai uzlabot
latviešu valodas zināšanas. Teātra
studiju vadīs biedrību «Caritas»
un «Eurika» bērnu neformālo nodarbību vadītāja Egita Matulēna.
Teātra studijas dalībnieku pirmā
tikšanās Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju ielā 8 plānota
1. oktobrī pulksten 15.15, un turpmāk nodarbības notiks katru pirmdienu un trešdienu no pulksten
15.15 līdz 16.15. Pieteikties teātra
studijai var klātienē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē, pa tālruni
63005527, 63005467 vai e-pastu
linda.vovere@dome.jelgava.lv,
norādot bērna vārdu, uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un vecāku
kontaktinformāciju. Dalība teātra
studijā ir bez maksas.
 Ar mērķi sniegt atbalstu ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes (JSLP)
speciālisti septembrī vada semināru ciklu Jelgavas cietumā,
ieslodzītos informējot par sociālā atbalsta iespējām, kā arī
kārtību palīdzības saņemšanai.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve Jūlija Ņikitina norāda, ka
nereti cilvēkiem pēc ieslodzījuma
ir grūti adaptēties dzīvei brīvībā.
Bieži vien viņiem nav pietiekamas
informācijas par to, kā rīkoties, lai
atrisinātu dažādas ikdienas situācijas. Lai palīdzētu sagatavoties
dzīves gaitām pēc atbrīvošanas
no cietuma, semināros ieslodzītajiem stāsta par pieejamiem
sociālajiem pakalpojumiem un
sociālo atbalstu Latvijā, kārtību un
nepieciešamajiem dokumentiem
sociālās palīdzības saņemšanai, kā
arī sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi. Iniciatīva nodrošināt
semināru ciklu tiek īstenota, JSLP
sadarbojoties ar Ieslodzījuma vietu
pārvaldi Eiropas Sociālā fonda projekta «Bijušo ieslodzīto integrācija
sabiedrībā un darba tirgū» gaitā.
Jāpiebilst, ka Jelgavas cietumā augustā reģistrēti 284 ieslodzītie, kas
ir astoņi procenti no visām Latvijas
cietumos ieslodzītajām personām.
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Latvieši un lietuvieši svin Baltu
vienības dienu
 Ilze Knusle

Uzsverot latviešu un lietuviešu tautu vienotību, 2000. gadā Latvijas
Saeima un Lietuvas Seims pieņēma lēmumu turpmāk atzīmēt Baltu
vienības dienu, atceroties 1236. gada 22. septembra vēsturiskos notikumus, baltu tautām – lietuviešiem un zemgaļiem – Saules kaujā
sakaujot Zobenbrāļu ordeni. Tā katru gadu tiek atzīmēta citā Latvijas
vai Lietuvas pilsētā, un šogad ar daudzveidīgu programmu šie svētki
pirmo reizi notika Jelgavā. Noslēdzoties Baltu vienības dienai un vēloties ieviest jaunu tradīciju, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš pasniedza ceļojošo dizaina
balvu Biržu pilsētai Lietuvā, kurā
Baltu vienības diena norisināsies
nākamgad. Līdz ar balvas pasniegšanu, kas simbolizē baltu tautu
kopīgo ceļu augšup pa kāpnēm
pretī izaugsmei, iedibināta jauna
tradīcija – nodot Baltu vienības dienas rīkotājiem ceļojošo skulptūru.

Baltu vienības dienas
kulminācija bija šamota
skulptūru spīdēšana Pasta
salā. Tās mākslas festivāla
«Balti» gaitā veidoja Latvijas un Lietuvas keramiķi.
Keramiķes Sanitas Ābelītes
veidotā skulptūra «Saules
meita» pie viņas esot atnākusi pati. «Manā skatījumā
«Saules meita» ir latviskuma simbols,» tā viņa.

Foto: Ivars Veiliņš

«Viens no nozīmīgākajiem baltu tautas vienojošajiem simboliem ir Saules kauja,
bet ir jāveido jauni simboli, un abu valstu – Latvijas un Lietuvas – simtgade ir
viens no tādiem. Tāpat atdzimšanu piedzīvo mūsu tautu kultūras mantojums.
Bet vislielāko pateicību vēlos izteikt Jelgavai par viesmīlīgo uzņemšanu – pilsēta
ir sakopta un skaista, un mēs šeit varam svinēt svētkus, kas svarīgi latviešu un
lietuviešu tautai,» atklājot Baltu vienības dienas svinības, Hercoga Jēkaba laukumā klātesošos uzrunāja Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svētku atklāšanā uzsvēra, ka Lietuvai un
Latvijai brīvību un neatkarību neviens nav dāvinājis un allaž tā bija jāizcīna, taču
tas izdevies tikai tāpēc, ka abas tautas cīnījušās kopā. Svētkus apmeklēja arī abu
valstu vēstnieki, Lietuvas parlamenta Starpparlamentārās grupas ar Latviju vadītājs
Ķēstutis Mašulis, Jelgavas sadraudzības pilsētu Lietuvā mēri un citi viesi no Lietuvas.

Etnogrāfiskais uzvedums «Kāzas» Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā ieskicēja baltu tautu
kāzu tradīcijas. Šauļu folkloras kopa «Reda» rādīja, kā meitas tika izdotas pie vīra 13. gadsimtā. Viens no svarīgākajiem rituāliem bija bizes atpīšana, kas simbolizēja atvadas no jaunības. Tāpat jaunajam pārim katram
tika nogriezta matu šķipsna un ielikta auduma maisiņā, kā arī apsietas rokas ar lenti, uzsverot vēlmi dzīvot
kopā ilgi un vienoti. Bet Jelgavas folkloras kopa «Dimzēns» iepazīstināja ar mičošanas tradīciju. Tur viens no
nozīmīgākajiem elementiem bija līgavas vainaga noņemšana, ko darīja līgavainis, un sievas galvas rotas aubes
uzlikšana. Vainags ticis nodots neprecētai radu meitai, bet, ja tādas nav, – atdots glabāšanai līgavas mātei.
Foto: Billijs Locs

Pie Jelgavas
Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu
katedrāles atklāta piemiņas
plāksne prelātam Kazimiram
Jasenam, kura
vadībā šī baznīca tika celta un
pabeigta 1906.
gadā.. «Viņš prata saliedēt visu
tautību cilvēkus, bijis pasniedzējs universitātē, sarakstījis «Mākslas vēsturi» trīs
sējumos, saņēmis abu valstu augstākos apbalvojumus un ticis novērtēts arī
no baznīcas puses,» par šo personību stāstīja Jelgavas katoļu baznīcas bīskaps
Edvards Pavlovskis. K.Jasens Jelgavā darbojās no 1902. līdz 1944. gadam, un
šeit joprojām dzīvo viņa brāļa Simona mazdēli Fēlikss un Leopolds ar ģimenēm.
«Viens no lietuviešu simboliem Latvijā ir
šī ēka – «Academia Petrina», kurā agrāk
atradās Mītavas Vīriešu ģimnāzija. Tajā
zināšanas guva četri no 20 Lietuvas
Padomes locekļiem, kuri 1918. gada
februārī parakstīja Lietuvas neatkarības
deklarāciju,» norāda Lietuvas parlamenta Starpparlamentārās grupas ar Latviju
vadītājs Ķēstutis Mašulis. Svētku laikā
pie muzeja atklāta piemiņa plāksne,
kurā iegravēti četri vārdi – Kazimiers
Bizausks, Vlads Mirons, Jons Smilgevičs
un Antans Smetona – un trīs portreti.
«Antans Smetona vēlāk kļuva par Lietuvas prezidentu, un pie šīs ēkas viņam
jau ir atsevišķa piemiņas plāksne, tāpēc
jaunatklātajā plāksnē ir trīs kungu portreti,» saka plāksnes skulptors lietuvietis
Mindaugs Šnips.

Mākslas festivāla «Balti» laikā
pie bērnu rotaļu laukuma Pasta
salas galā izveidota koka skulptūra «Vēja zirgi», ko veidoja
mākslinieki Māris Gailis, Gundars
Kozlovskis un Tautvils Poviļonis.
Skulptūras atklāšanā uzstājās arī
Jelgavas tautas deju kolektīvs
«Vēja zirdziņš». Ikdienā mākslinieku veidotā koka skulptūra
būs ne tikai vides objekts, bet arī
funkcionāls papildinājums Pasta
salas bērnu rotaļu laukumam,
jo uz koka zirgiem var uzkāpt,
turklāt tajos iestrādāti šūpoļu
elementi.

Foto: no pašvaldības
iestādes «Kultūra»
arhīva

Koncertā «No vienas jūras, no viena koka...»
uzstājās Jelgavas kamerorķestris, jauktais
koris «Ventspils», Jelgavas bigbends un solisti Daumants Kalniņš un Martins Kavaļausks.

Jelgavniekiem vēl ir iespēja iepazīt Lietuvas mākslu – līdz 30. septembrim pilsētas bibliotēkā apskatāma Daivas Kairevičūtes
grafikas izstāde, bet Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē – Anitas Nijoles Vilutienes un Eugenija Nalevaikas izstāde «Atmiņa». Trīsvienības baznīcas tornī līdz 31. oktobrim var iepazīt simbolus un zīmes Jūlijas Daniļauskienes papīrgriezumos,
bet Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā līdz 14. oktobrim – festivāla «Balti» glezniecības plenēra darbus.

Ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

Aicina iesaistīties cīņā par
Jelgavas kausu basketbolā

Sporta servisa centrs (SSC) un BK «Jelgava» izsludinājis pieteikšanos Jelgavas
pilsētas 2018. gada kausa izcīņai basketbolā. Komandu, kas vēlas piedalīties
turnīrā, pārstāvji 3. oktobrī pulksten 19
aicināti uz tikšanos Jelgavas sporta hallē.
«Izrunāsim visu par spēļu kārtību, dalības
maksu, vienosimies par pieteikšanās
datumu, līdz kuram komandām būs
jāiesūta spēlētāju saraksts, kā arī par
noteikumiem. Domāju, ka arī šogad
atstāsim nemainīgu kritēriju, ka komandā nedrīkst spēlēt profesionāļi un
spēlēt atļauts tikai vienam LBL 2. divīzijas
spēlētājam, lai vienlīdzīgāka cīņa un
lielāka intriga,» stāsta SSC direktors Juris
Kaminskis. Turnīrs ilgs no 13. oktobra līdz
decembra vidum.

Punkts pret čempioniem

23. septembrī
ZOC notika «SynotTip» Virslīgas 22. kārtas
spēle starp FK
«Jelgava» un
šā brīža Latvijas
čempioniem FK
«Spartaks Jūrmala». Vējainā spēle noslēdzās neizšķirti ar rezultātu 0:0, un šī FK
«Jelgava» sastāvā bija pirmā sausā spēle
vārtsargam Vladislavam Kurakinam. Katra
komanda tika pie viena punkta, līdz ar
to jūrmalnieki ar 34 punktiem ir piektie,
par diviem punktiem atpaliekot no liepājniekiem, bet jelgavnieki ar 18 punktiem
– sestie. Nākamā spēle jelgavniekiem būs
29. septembrī pulksten 15 izbraukumā
pret FK «Ventspils».
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SPORTS
Demonstrē spēku

22. septembrī Jelgavā notika Spēka diena, kurā interesenti pārbaudīja spēkus trīs
disciplīnās. Pievilkšanās vingrinājumā piedalījās 69 vīrieši, pievelkoties 904 reizes,
un 15 sievietes, pievelkoties 100 reižu.
Vislabāko rezultātu uzrādīja Vladislavs
Miļevičs (35 reizes) un Madara Černuho
(15 reizes). Piecu minūšu pietupienu
pārbaudījumā uz reižu skaitu piedalījās
50 vīrieši, pietupstoties 7838 reizes,
savukārt 30 sievietes pietupās 3621
reizi. Vislabākais rezultāts – Kristapam
Vējam-Āboliņam ar 252 reizēm un
M.Černuho ar 231 reizi. Uz laiku balstā
guļus uz elkoņiem jeb plankā stāvēja 60
vīrieši, noturoties 259:30 minūtes, bet
29 sievietes noturējās 119:06 minūtes.
Labākie – Jānis Dūrējs ar 31:02 minūtēm
un Eliāna Miļūna ar 12 minūtēm.

Piekāpjas «Mogo»

22. septembrī
Jelgavas ledus
hallē notika
«Optibet»
hokeja līgas
spēle starp
HK «Zemgale/
LLU» un HK «Mogo». Abas komandas
spēlē izpildīja vienādu skaitu metienu pa
pretinieku vārtiem – pa 31 –, bet spēle
noslēdzās ar 0:5 viesu labā. Par labāko
spēlētāju HK «Zemgale/LLU» rindās atzīts
Kristaps Millers. «Ir tādas dienas, kad nekas
neizdodas, un šodien bija viena no tām,»
pēc spēles norādīja HK «Zemgale/LLU» galvenais treneris Valērijs Kuļibaba. Nākamā
«Optibet» hokeja līgas spēle HK «Zemgale/
LLU» būs 3. oktobrī Jelgavā pulksten 19.30
pret HS «Rīga». Foto: Ruslans Antropovs

Sveic sportistus par Domes kausā
panākumiem vasarā identificē vājās vietas
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļas nogalē
sporta hallē norisinājās tradicionālais sieviešu volejbola turnīrs «Jelgavas domes
kauss». Mājinieces – Baltijas
līgas komanda «Jelgava/LLU»
– četru komandu konkurencē
izcīnīja 3. vietu. Tas mūsu volejbolistēm bija vienīgais pārbaudes turnīrs pirms jaunās
sezonas Baltijas līgā.

Par sasniegumiem maijā, jūnijā, jūlijā un augustā sveikti:
invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» vieglatlēti Edgars Bergs un Ingrīda Priede (trenere – Maija Ukstiņa), karatists Kalvis Kalniņš, kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko (treneris
– Vladimirs Smirnovs), Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas peldētāji Didzis Rudavs, Jēkabs
Audzēvičs (trenere – Astra Ozoliņa) un Germans Golcvarts (trenere – Inga Arnīte), Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS) kanoe airētāji Matīss Ozols, Aleksejs Ševcovs, Roberts Lagzdiņš,
Jūlija Gutova (treneris – Sergejs Bobkovs), BJSS akadēmiskie airētāji Jānis Timbors, Mārcis Izkalns
un Kristaps Kārklis (trenere – Agita Puriņa), kluba «Mītavas kumeļi» BMX braucēja Vanesa Buldinska, BJSS smaiļotāji Egils Kalns, Zigmārs Cinovskis un Otto Gerbers (treneris – Juris Lauris), BJSS
vieglatlētes Anna Ševčenko un Anastasija Vidončikova (trenere – Aļona Fomenko), vieglatlētes
Dace Šteinerte (trenere – Maija Ukstiņa) un Anastasija Geraseva, Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra bokseri Edmunds Lindermanis un Ēriks Balodis (treneris – Aleksandrs Knohs), Jelgavas
Ledus sporta skolas daiļslidotājs Antons Trofimovs (treneris – Romāns Panteļejevs), meiteņu
basketbola komanda BK «Jelgava/BJSS» (treneris – Harijs Zelčs) un lakrosa komanda «Mītava/
LLU» (treneris – Aigars Grīnbergs).

 Ilze Knusle

Olimpiskajā dienā Jelgavas
pašvaldības vadība teica paldies sportistiem par sasniegumiem vasarā – maijā, jūnijā,
jūlijā un augustā. Ar skaļākajām ovācijām tika uzņemts
peldētājs Didzis Rudavs, kurš
jau pēc pusotras nedēļas dosies uz Argentīnu, lai Latvijas
izlases sastāvā startētu 3.
Jauniešu olimpiskajās spēlēs. Viņam arī uzticēts spēļu
atklāšanas ceremonijā nest
Latvijas karogu.
«Olimpiskais čempions, kurš nācis no
Jelgavas, šķēpmetējs Jānis Lūsis atzinis, ka viņam sākumā bija tikai patika
kustēties. Un tikai vēlāk, parādoties
pirmajiem panākumiem, klāt nācis
sportiskais azarts un sacensību gars, bet,
izvirzot pašus augstākos mērķus, gan
nācies atteikties no visa un nodoties tikai
treniņiem. Manuprāt, lai varētu sasniegt
visaugstākās sportiskās virsotnes, nepieciešamas trīs lietas: ļoti laba veselība,
milzu neatlaidība un ticība sev. Šīs trīs
lietas novēlu arī jums, jo ar lepnumu lasu
par Jelgavas sportistu sasniegumiem
Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā,»
sportistus un trenerus Zemgales Olimpiskajā centrā sveica Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
Aizvadītā vasara veiksmīga bijusi
mūsu vieglatlētiem, peldētājiem, airētājiem, cīņas sporta veidu pārstāvjiem,
BMX braucējiem, daiļslidotājiem, kā arī
meiteņu basketbola un vīriešu lakrosa
komandai, kas 2017./2018. gada sezonu
noslēdza ar sudraba medaļām.
Sen nebijušus panākumus pilsētas
mērogā peldēšanā sasniedzis D.Rudavs,

kurš, izcīnot 2. vietu Eiropas Junioru
čempionātā peldēšanā 50 metros brasā,
ieguva arī tiesības startēt 3. Jauniešu
olimpiskajās spēlēs. «Spēlēm gatavojos
ļoti intensīvi – man ir deviņi peldēšanas
treniņi nedēļā. Gan fiziski, gan psiholoģiski jūtos gatavs, no konkurences
nebaidos. Pats svarīgākais man būs
starta brīdis,» pārdomās par nozīmīgo
notikumu dalās sportists. Viņš uz Argentīnu dosies 2. oktobrī, bet starts paredzēts
11. oktobrī.
Veiksmīga sezona bijusi arī Jelgavas
airētājiem – gan kanoe airētājiem, gan
smaiļotājiem, gan akadēmiskajiem airētājiem. Vairāki no viņiem šosezon pārgāja jaunā vecuma grupā, kur, esot starp
jaunākajiem, konkurēt ir daudz grūtāk.
«Iespējams, sezonas sākumā pretinieki
mani pienācīgi nenovērtēja, jo es U-23
grupā biju jauniņais. Tomēr man izdevās
sasniegt izvirzītos mērķus – pasaules
čempionātā 2000 metru distancē uzstādīju jaunu personīgo rekordu, savukārt
Eiropas čempionātā distanci veicu ātrāk
par septiņām minūtēm,» stāsta Jānis
Timbors. Šobrīd viņam ir starpsezonu
pauze, bet jau drīzumā viņš atsāks treniņus. J.Timbora mērķis nākamsezon
ir Eiropas un pasaules čempionātā tikt
uz pjedestāla.
Ar Latvijas čempiona titula izcīnīšanu
dalību junioru grupā noslēguši arī Jelgavas bokseri Ēriks Balodis un Edmunds
Lindermanis. Lai gan puiši turpina
trenēties, uz nākamo sezonu raugās
neziņā. «Nākamgad abi bokseri jau
startēs pieaugušo grupā, bet pieaugušo
bokss ir pavisam citādāks. Trenēsimies,
gatavosimies un skatīsimies, vai viņi
būs tam gatavi,» norāda boksa treneris
Aleksandrs Knohs, piebilstot, ka nākamā
gada aprīlī plānots startēt Latvijas pieaugušo čempionātā boksā.

Bija paredzēts, ka turnīrā piedalīsies
sešas komandas, katrai izspēlējot ar katru,
bet uz Jelgavu neatbrauca Daugavpils
«miLATs» un komanda no Lietuvas
«Kauņa», līdz ar to turnīrā sacentās mājinieces un viņu fārmklubs «LLU/Jelgava»,
kas izveidots vien šosezon un startēs
Nacionālajā līgā, komanda «Babīte» un
Rīgas Volejbola skolas komanda «RVS».
Tās savā starpā aizvadīja trīs setu spēles,
un par uzvarētu setu tika piešķirts viens
punkts. «Jelgava/LLU» ar 3:0 uzveica
savu fārmklubu, bet ar 1:3 piekāpās
pārējām komandām. «Šis bija pārbaudes
turnīrs, tāpēc nekādi sportiskie mērķi
netika izvirzīti – galvenais komandai
bija saspēlēties, jo sastāvā ir notikušas
izmaiņas, piesaistot jaunas spēlētājas
no Jelgavas un tuvējās apkārtnes. Lai
pārbaudītu spēlētājas, variēju ar sastāvu,
tomēr šis turnīrs parādīja, ka jāpiestrādā
pie servēm un servju uzņemšanas,» vērtē
komandas galvenais treneris Jānis Leitis.

Viņš piebilst, ka dažas «Jelgava/LLU»
volejbolistes turnīrā gāja laukumā arī
fārmkluba sastāvā, lai tiktu pie lielāka
spēles laika.
Ideja par fārmkluba izveidi radusies, jo
volejbolistes izteikušas vēlmi pēc lielākas
spēļu prakses. Komanda «LLU/Jelgava»,
ko trenē Marina Cīrule, spēlēs Latvijas
Nacionālajā līgā, un plānots, ka spēlētāju
apmaiņa notiks abos virzienos: gan Baltijas līgas spēlētājas spēlēs Nacionālajā
līgā, gan «LLU/Jelgava» volejbolistēm būs
iespēja iziet laukumā Baltijas līgas spēlēs.
J.Leitis stāsta, ka Baltijas līgā šogad
piedalīsies astoņas komandas – divas no
Igaunijas un pa trim no Latvijas un Lietuvas. Mūsu valsti tajā pārstāvēs «Jelgava/
LLU», «RVS» un «miLATs». «Uzdevums
Baltijas līgā ir izcīnīt pēc iespējas augstāku
vietu pamatturnīrā, lai ceturtdaļfinālā
varētu tikties ar spēkos līdzīgāku komandu,» norāda J.Leitis. Pirmās spēles
Baltijas līgā mūsu komandai būs 6. un 7.
oktobrī izbraukumā Igaunijā, bet pirmās
mājas spēles – 3. un 4. novembrī. Savukārt
fārmklubs spēlēs Nacionālajā līgā. Šogad
izveidots jauns Latvijas čempionāta formāts, kurā tiksies gan Baltijas līgas, gan
Nacionālās līgas komandas, līdz ar to abu
līgu komandām būs vienādas iespējas
cīnīties par valsts čempionu titulu.
Jāpiebilst, ka Baltijas līgas spēles Jelgavā tiks aizvadītas sporta hallē un Zemgales
Olimpiskajā centrā, Latvijas čempionāta
spēles – Jelgavas novada Sporta centra
zālē Aviācijas ielā 8F, bet Nacionālās līgas
spēles – LLU sporta namā Raiņa ielā 1.

Foto: Ivars Veiliņš
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RP SIA «Rīgas satiksme»

(reģ.Nr.40003619950) aicina darbā

AUTOSTĀVVIETU KONTROLIERI
(alga – no 650 EUR (neto))

Pienākumi:
• veikt Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas uzraudzību un kontroli;
• sniegt klientiem informāciju par maksas autostāvvietu
lietošanas noteikumiem un samaksas veidiem;
• precīzi, saprotamā rokrakstā aizpildīt izsniegtos
dokumentus, ievērojot to vispārīgos noformēšanas
noteikumus;
• darba pienākumu pildīšanas laikā izmantot izsniegtos
dokumentus un aprīkojumu;
• nepieciešamības gadījumā darba pienākumu izpildi
veikt ar dienesta transportlīdzekli, ievērojot ceļu satiksmi
reglamentējošos un RP SIA «Rīgas satiksme» iekšējos
normatīvos aktus;
• pārzināt un ievērot autostāvvietu kontroliera darbu
reglamentējošos normatīvos aktus.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• valsts valodas prasmes B līmeņa 2. pakāpē vai iegūta
izglītība valsts valodā;
• B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un
transportlīdzekļa vadīšanas pieredze.

KABEĻU LĪNIJU ELEKTROMONTIERI
(alga – no 640 EUR (neto))

Pienākumi:
• veikt kabeļu līniju, pievadkabeļu, sadales kārbu un
apakšstaciju iekšējo kabeļu remontu un montāžu;
• ievērot darba drošības instrukcijas.
Prasības:
• profesionālā izglītība un 2. līmeņa profesionālā
kvalifikācija elektrozinībās;
• praktiskā darba pieredze līdzīgā amatā;
• izpratne par elektroenerģijas pārveides un pārvades
principiem;
• valsts valodas prasmes A līmeņa 2. pakāpē vai iegūta
izglītība valsts valodā.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• sociālās garantijas;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.
Pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
personals@rigassatiksme.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67104751.
RP SIA «Rīgas satiksme» sazināsies tikai ar tiem kandidātiem,
kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.

Piedāvā darbu
SIA «AJM Wood» (reģ.Nr.44103029388)
piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Mežciemā
(Blukās) kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm), elektroatslēdzniekam(-cei).
T.29491995, e-pasts
guntars.sirmants@ajmwood.lv.
LED apgaismes ierīču ražošanas uzņēmums Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.
Nr.40103590897) savai komandai aicina
pievienoties gaismekļu montierus(-es)
(apmācām) un metālapstrādes iekārtu
operatorus(-es) (vēlamas priekšzināšanas). Pieteikuma vēstuli lūgums sūtīt pa
e-pastu office@vizulo.eu. T.29236560.

Meklē darbu
Vīrietis (47 gadi) meklē darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. T.25994203.

Līdzjūtības
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi
Dagniju Pļaviņu, mammu mūžībā pavadot.
JPPII «Zīļuks» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Mudīti Zborovsku,
māmiņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
Sporta pasākumi
 27. septembrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas 48. skolēnu spartakiāde futbolā
1999.–2002. gadā dzimušajiem (ZOC).
 27. septembrī pulksten 16 – 2018.
gada U-17 Federācijas kauss futbolā:
Krievija – Somija (ZOC).
 27. septembrī pulksten 20 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2018»
nakts 1. kārta (Langervaldes mežā).
 29. septembrī pulksten 10 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga: «Jelgavas
BJSS» U-15 – «Roja» (ZOC).

 29. septembrī pulksten 10.30 – «ProKart» kausa izcīņas 5. posms (sporta un
atpūtas kompleksā «Rullītis»).
 29. septembrī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas atklātās meistarsacīkstes brīvajā
cīņā (Jelgavas sporta hallē).
 29. septembrī pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba sezonas slēgšanas regate
(Lielupē Pils salas pusē).
 29. septembrī pulksten 12 – 2018.
gada U-17 Federācijas kauss futbolā:
Somija – Maķedonija (ZOC).

MĀRA LUČINA (1938. g.)
JANINA PANKEVIČA (1938. g.)
ELMĀRS JANSONS (1932. g.)
ĒRIKA ŽIDELE (1929. g.)
JEĻENA ČISTJAKOVA (1935. g.)
DZINTRA SPROĢE (1945. g.)
ANDRIS LIEPA (1948. g.).
Izvadīšana 27.09. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VERONIKA SPADE (1929. g.).
Izvadīšana 27.09. plkst.15.30 Baložu kapsētā.
VELTA LIMBAITE (1946. g.).
Izvadīšana 28.09. plkst.14 Bērzu kapsētā.
BRIGITA BUTKA (1952. g.).
Izvadīšana 28.09. plkst.15 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. oktobris
LTV1
5.25 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2730.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 9.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Floridā. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Latvijas kods. Ērgļu Uģis. Dokumentāla filma.
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20  Lotes stāsti. Raidījums bērniem.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 236. un 237.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2730.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Melu laboratorija.*
8.00 Vēlēšanas 2018. Partija fokusā.
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai»-»TB/LNNK».*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 253. un 254.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
11.55 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 3.sērija.
13.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.10 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
21.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no ASV.*
23.05 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Portugāle – Spānija.*
1.05  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 4.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 94.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 104.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 34.sērija.
11.40 Nesauciet mani par vectētiņu. Vācijas komēdija. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 35.sērija.
16.35 JAUNUMS. Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4.
Austrālijas realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4.
Realitātes šovs. 14.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 74.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 LNT priekšvēlēšanu diskusija.
23.55 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 16.sērija.
1.20 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.45 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.10 Degpunktā 8.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 9.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 4.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 19.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 24.sērija.
12.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 5. un 6.sērija.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 1. un 2.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 75. un 76.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.55 JAUNUMS. Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 77.sērija.
21.00 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g. 2.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 1.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.55 Melu teorija. 2.sērija.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 77.sērija.
2.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Otrdiena, 2. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2731.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 10.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.
13.20 Province.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls. Speciālizlaidums.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 238. un 239.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 9.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2731.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Gatavo dabā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 13.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Pjotrs Karpuhins.
22.25  PIRMIZRĀDE. Personas datu arheoloģija.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.30 Nakts ziņas. 23.40 Sporta ziņas. 23.42 Laika ziņas.
23.50  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
0.55 Aijas Vītoliņas un «Tango Sin Quinto» koncerts «Klusums».*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Dzintara puse.*
8.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
9.00 Karaliste.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 255. un 256.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
13.35  Tās tik ir operas! Rigoleto. Dokumentālu filmu cikls.
14.30 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
20.10  Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
22.05 Mazāk ir vairāk. Vācijas komēdija. 2013.g.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Francija – Austrālija.*
1.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 95.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 105.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 35.sērija.
11.40 Vafeļu iela. ASV komēdija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 18.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 36.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4.
Realitātes šovs. 15.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 75.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Bezcerīgs romantiķis. ASV komēdija. 2016.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
0.20 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.15 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 10.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 2.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 5.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 20.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 25.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 16.un 17.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 76. un 77.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. Realitātes šovs. 26.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 78.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.00 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 4.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 1.sērija.
1.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.

TV PROGRAMMA
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 78.sērija.
2.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 3. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2732.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 11.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 29. un 30.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 240. un 241.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 10.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2732.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 14.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Sarakstu līderu debates.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 7. un 8.sērija.
1.15  Personas datu arheoloģija. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
5.30 1000 jūdzes Persijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
9.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 257. un 258.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
11.55  Tās tik ir operas! Rigoleto. Dokumentālu filmu cikls.
12.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
14.30  Tās tik ir operas! Manona. Dokumentālu filmu cikls.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 3. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Anglija: maza pilsēta, liela skaņa.
Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 1.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Islande.*
1.10  Reiva pasaule. Anglija: maza pilsēta, liela skaņa.
Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 96.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 106.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 36.sērija.
11.40 Bezcerīgs romantiķis. ASV komēdija. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 37.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 16.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 76.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Sallijs. ASV biogrāfiska drāma. 2016.g.
0.30 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 4.sērija.
1.15 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 76.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 96.sērija.
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 11.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 3.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 6.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 21.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera. ASV realitātes šovs.
2013.g. 26.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 77. un 78.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 1.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 79.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.40 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
23.40 Leģendas. ASV seriāls. 5.sērija.
0.40 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 79.sērija.
2.10 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 4. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2733.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 12.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 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 242. un 243.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 11.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2733.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Saule brauca debesīs».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 15.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Ararata ēnā. Armēnija.
22.00 Tilts 4. Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Sporta ziņas. 23.22 Laika ziņas.
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
0.45 Latvijas kods. Ērgļu Uģis. Dokumentāla filma.
1.15 Daži stāsti no tūkstošiem. Dokumentāla filma.

19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 80.sērija.
21.00 Atriebība sieviešu gaumē. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.10 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.10 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 16.sērija.
1.45 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 80.sērija.
3.10 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 10.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 5. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2734.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 13.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 244. un 245.sērija.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 12.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2734.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 TIEŠRAIDE. Vēlēšanas 2018. Premjera amata kandidātu debates.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 3.sērija.
1.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
2.15 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 7. un 8.sērija.
4.00 Sporta studija.*
4.45 Gudrs, vēl gudrāks.*

LTV7

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 259. un 260.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
11.55  Tās tik ir operas! Manona. Dokumentālu filmu cikls.
13.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
14.00 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
15.00 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5.sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 1.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Meksika.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «The Best FIFA Awards 2018» apbalvošanas ceremonija.
Pārraide no Londonas.*
9.00 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 261. un 262.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.50 Aculiecinieks.*
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Tristans un Izolde. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
22.25  TV PIRMIZRĀDE. Francs.
Francijas un Vācijas drāma (ar subt.). 2016.g.
0.35 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Šveice.*
2.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
3.40  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 97.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 107.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 37.sērija.
11.40 Nenosūtītā vēstule. ASV melodrāma.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 19.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 38.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 17.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 77.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 4.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 22.sērija.
0.30 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.25 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 77.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 12.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 4.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Draudzenes no Hārtleikas. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 7.sērija.
9.55 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 22.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 1.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.
14.40 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 78. un 79.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 2.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.

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 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 98.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 108.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 38.sērija.
11.40 Kad pienākums sauc. ASV ģimenes filma. 2015.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 20.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 39.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 18.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 78.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
23.25 Vadīt dzīvi. ASV komiska melodrāma. 2008.g.
1.15 Dzeltenā trauksme. Kanādas un ASV trilleris. 2016.g.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Motīvs? 4. Seriāls. 2016.g. 13.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 8.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 2.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
14.50 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 22., 23. un 24.sērija.
16.25 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
22.55 Svingeri. Latvijas komēdija. 2016.g.
0.50 TV PIRMIZRĀDE. Dūriens mugurā. ASV trilleris. 2016.g.
2.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Sestdiena, 6. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Gatavo dabā.*
6.30 Ararata ēnā. Armēnija.*
7.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Rīta «Panorāmas»» speciālizlaidums.
9.05 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Tautas panorāmas» apskats.
10.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
10.10 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. «Tautas panorāmas» apskats.
11.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
11.10 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. «
Tautas panorāmas» apskats.
12.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
12.30 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Tautas panorāmas» apskats.
13.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
13.10 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Tautas panorāmas» apskats.
14.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
14.15 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Tautas panorāmas» apskats.
15.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
15.10 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Tautas panorāmas» apskats.
16.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
16.10 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Tautas panorāmas» apskats.
17.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
17.10 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. «Tautas panorāmas» apskats.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.35 Ielas garumā. Viesīte. Raiņa iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
19.55 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Vēlēšanu nakts.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Vēlēšanu nakts.
2.00 Ceplis. Rīgas kinostudijas satīriska drāma. (ar subt.).
3.45  Francs. Francijas un Vācijas drāma (ar subt.). 2016.g.

SIA «Fortum Jelgava»
informācija par piedāvāto
siltumenerģijas gala tarifu
SIA «Fortum Jelgava» informē, ka ir
sagatavojusi siltumenerģijas gala tarifu,
kas varētu stāties spēkā no 2018. gada 1.
novembra. Piedāvātais tarifs ir 54,28 eiro
par megavatstundu bez PVN un paredz
4,9 procentu pieaugumu salīdzinājumā
ar spēkā esošo tarifu. Siltumenerģijas
tarifa pieaugums ir saistīts ar kurināmā
izmaksu pieaugumu.

TV PROGRAMMA

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 1000 jūdzes Persijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
8.00 Tornis. Animācijas filma.
8.08 Avārijas brigāde. Bārda. Animācijas filma.
8.14 Munks un Lemijs. Degunradzis. Animācijas filma.
8.20 Kaimiņu būšana. Animācijas filma.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
10.30 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
10.50 Sporta studija.* (ar surdotulkojumu).
11.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.30 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
12.45 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no ASV.*
14.50 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.30 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
16.50  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
19.30 Anekdošu šovs.
20.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Rezultātu gaidīšana (krievu val.).
0.20 ES un kino. Eiropas dienai veltīts koncerts.
1.50 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 245.–248.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2015.g. 6.sērija.
6.10 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
8.00 900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.00 Rīta pietura.
11.30 Atklāj Latviju!
11.55 Zebra 2.
12.10 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
16.35 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 4.sērija.
17.40 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 9.sērijas turpinājums.
19.00 Kandisa Renuāra 3. Detektīvseriāls. 2015.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
21.00 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
22.00 LNT ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
22.15 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.

23.00 LNT ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
23.15 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 4.sērijas turpinājums.
23.40 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
0.00 LNT ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
0.15 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdijas turpinājums.
0.25 Nenosūtītā vēstule. ASV melodrāma.
1.00 LNT ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
1.15 Nenosūtītā vēstule. ASV melodrāmas turpinājums.
2.15 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 78.sērija.
3.00 Dzeltenā trauksme. Kanādas un ASV trilleris. 2016.g.

18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.35  TIEŠRAIDE. Diskusija par Saeimas vēlēšanu rezultātiem.
20.05 Province.
20.30 Panorāma. 21.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
22.25 Māmiņa. Kanādas drāma (ar subt.). 2014.g.
1.00 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
4.40 Kur tas laiks. Veizāna deju skolas 25 gadu jubilejas koncerts.*

TV3

5.00 Province (ar subt.).*
5.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
8.00 Miega rūķi. Animācijas filma.
8.12 Ruksīša ceļojums. Animācijas filma.
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Garšu skola. 4.sērija.
Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
9.30 JAUNUMS. Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
10.05 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentāla filma.
11.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Ziņu speciālizlaidums. (krievu val.).
11.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 245.–248.sērija.
13.15 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
13.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
13.45 Brīnumskapja skola.*
14.20 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Dziesmu un deju svētku karogu cildināšana.*
15.00 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki. Deju
lieluzvedums «Māras zeme».*
18.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
19.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
19.30 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 4.sērija.
21.15  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.00 Anekdošu šovs.*
23.30 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Mazākumtautību kolektīvu koncerts «Pa saulei».*
1.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.35 Sporta studija.*
3.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts Z studijā. Ž.Siksna.
4.00 Piedzīvojums dabā.*
4.30 Garšu skola. 4.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).

5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 11.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.50 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.50 Aizraujošās zoomīklas 2. Seriāls.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.30 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.00 TV3 ziņas. Speciālizlaidums.
11.10 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
13.55 Meklēju suņumīli. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
16.00 TV3 ziņas. Speciālizlaidums.
16.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 7.sērija.
16.50 Atriebība sieviešu gaumē. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TIEŠRAIDE. Vēlēšanu studija.
20.35 Lielais 6. ASV animācijas filma. 2014.g.
22.35 Hazardas brašuļi. ASV piedzīvojumu komēdija.
0.50 Svingeri. Latvijas komēdija. 2016.g.
2.35 Mollijas Hārtlijas eksorcisms. ASV šausmu filma. 2015.g.
4.25 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 7. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Divi vienā. Latvijas seriāls. 13., 14. un 15.sērija.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018.
«Rīta «Panorāmas»» speciālizlaidums.
9.30  Lotes stāsti. Raidījums bērniem (ar subt.).
10.00 Oktonauti. Animācijas seriāls. Speciālizlaidums.
10.25  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 8.sērija.
11.00  JAUNUMS. Pāri Centrālamerikai.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Kuldīgas Sv. Annas luterāņu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 TIEŠRAIDE. Saeimas vēlēšanas 2018. Ziņu speciālizlaidums.
14.20 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 33.sērija.
15.20 Latviešu jaunie režisori. Pāvels Gumennikovs.
Sarauj, Just! Īsfilma. 2017.g.
15.35 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
Tautas deju ansamblis «Zelta sietiņš».
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Dainis Porgants.

Ražošanas uzņēmums SIA «Nordisk Line Senter»
(reģ.Nr.40203055910,
adrese: K.Barona iela 40, Jelgava, LV-3001)
aicina darbā CEHA STRĀDNIEKUS(-CES).

Pieteikties, sūtot e-pastu uz adresi sb@nlsenter.no
vai SMS pa tālruni 25684300,
lai vienotos par iespēju atnākt uz tikšanos.

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā stabilu un pastāvīgu
darbu ar sociālajām garantijām

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).

Bruto darba alga – no 430 līdz 900 EUR/mēnesī.
Darba grafiks:
• maiņās no plkst.8 līdz 20;
• darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Var apvienot ar mācībām vai citu darbu, vienojoties
par individuālu darba grafiku.

savai komandai aicina pievienoties

GALDNIEKUS(-CES) un
MĒBEĻU GALDNIEKUS(-CES).
Prasības:
• pārzināt kokapstrādes iekārtas un instrumentus;
• iniciatīva un patstāvība, spēja lasīt skices un rasējumus;
• pieredze mēbeļu izgatavošanā un montāžā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• labus darba apstākļus plašās telpās;
• ar nepieciešamajām iekārtām un rokas instrumentiem
aprīkotas telpas;
• apmaksātu peldbaseina un sporta zāles apmeklējumu;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV sūtīt pa e-pastu galdnieciba@jef.lv,
tālrunis 26528667; www.jef.lv.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.10 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 22.sērija.
5.30 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 22.sērija.
6.15 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.40 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. Latvijas raidījums. 2017.g.
7.00 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
8.00 900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 1., 2. un 3.sērija.
14.00 LNT ziņas. Vēlēšanu speciālizlaidums.
14.20 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
15.20 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Vasara Longailendā. Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.00 LNT ziņas.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 Nesauciet mani par vectētiņu. Vācijas komēdija.
1.00 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.40 Vadīt dzīvi. ASV komiska melodrāma. 2008.g.
3.05 Vafeļu iela. ASV komēdija.

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 12.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 TV3 ziņas. Speciālizlaidums.
11.15 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.
12.15 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
14.50 Hazardas brašuļi. ASV piedzīvojumu komēdija.
17.00 Lielais 6. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 3.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.00 Kontrabanda. ASV krimināldrāma. 2012.g.
1.15 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 24.sērija.
3.05 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2017.g. 20. un 21.sērija.
3.55 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.

Jelgavas tehnikums 2018./2019. 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 4.10.2018. Jelgavas tehnikumā.

Pirmā tikšanās – 4.10.2018. 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.

Seko mums arī portālos:

Piedāvājam:
• ērtu darba laiku – darba dienās no plkst.8 līdz 17;
• atalgojumu atkarībā no padarītā darba apjoma;
• sociālās garantijas;
• darba vietu pašā Jelgavas centrā.

SIA «JEF» (reģ.Nr.48503004386)

LTV7

Atvērto
durvju
diena
10. oktobrī
10.00–14.00

7

LNT

draugiem.lv un

Pienākumi:
• rūpnieciskās zvejas rīka longlaina izveide/āķu piesiešana, ēsmas uzlikšana uz āķiem.

Zvanīt pa tālruni 63011667, 26144877 vai sūtīt CV pa
e-pastu i.birojs@itsauto.lv, vai pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

facebook.com

NOTIKUMI
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Latvijai – 100

Ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

Sezona var sākties!

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Sofja Tarasova, 8 gadi

MŪSU ZEME LATVIJA
Es saku – MŪSU ZEME,
Jūs sakāt – LATVIJA.
Es saku – LATVIJAS SIRDS,
Jūs sakāt – RĪGA.
Es saku – ĢIMENE,
Jūs sakāt – ČETRAS MĀSAS:
LATGALE, ZEMGALE,
VIDZEME, KURZEME.
Es saku – LATGALE,
Jūs sakāt – ZILO EZERU ZEME.
DAGDA, PREIĻI, LĪVĀNI.
Es saku – ZEMGALE,
Jūs sakāt – NEBEIDZAMI
LĪDZENUMI. AUCE, VILCE,
JELGAVA.
Es saku – VIDZEME,

Jūs sakāt – LATVIJAS
AUGSTĀKĀ VIRSOTNE. CĒSIS,
ĒRGĻI, SIGULDA.
Es saku – KURZEME,
Jūs sakāt – JŪRAS VĒJU
VALDNIECE. VENTSPILS, ROJA,
LIEPĀJA.
Mēs sakām – SAULES MŪŽU
LATVIJAI!
SKAISTAI, BRĪVAI,
VEIKSMĪGAI!			
VIENMĒR STIPRAI, RADOŠAI!
BEĀTE SANNIJA APLOKA,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
7. klase

Pasākumi pilsētā
27. septembrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Žigimanta piedzīvojumi Gvatemalā».
Dalība – 2 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
27. septembrī pulksten 18 – tikšanās ar mūziķi Edgaru Kreili cikla «Es nāku no
Jelgavas» gaitā. Ieeja – bez maksas (pilsētas bibliotēkā).
No 28. līdz 30. septembrim – «Inženieru dienas 2018» (sporta kompleksā «Rullītis»).
29. septembrī pulksten 19 – JPPI «Kultūra» sezonas atklāšanas sarīkojums. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
30. septembrī pulksten 14 – ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» ietvaros. Dalība – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. oktobrī pulksten 10 – izglītojošs seminārs sadarbībā ar VID. Informācija un
pieteikšanās – pa tālruni 63012155, 63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
2. oktobrī pulksten 14 – izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem
vecumā 54+ «Garīgā un emocionālā veselība». Ar jautru, praktisku un radošu
vingrinājumu palīdzību būs iespēja katram atrast savu dzīves spēka formulu un tās
stiprināšanas iespējas. Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
2. oktobrī pulksten 17 – Starptautiskajai senioru dienai veltīts grupas «Liepavots»
koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
3. oktobrī pulksten 18 – Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra koncerts «Ar
maršu pa dzīvi». Programmā: orķestru marši un kompozīcijas, kas tapušas no 1918.
līdz 1940. gadam un tagad apkopotas pirmajā Latvijas kara orķestru maršu albumā.
Vēsturisku ieskatu klausītājiem piedāvās Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents
pulkvežleitnants D.Vuškāns. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
6. oktobrī pulksten 11 – Pasaules tūrisma dienas rallijs: orientēšanās sacensības
komandām ar automašīnām pa Jelgavas novadu. Dalība – 2 € (starts un finišs – pie
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
6. oktobrī pulksten 16 – vokālās grupas «Putni» un ērģelnieka Jāņa Pelšes koncerts «Svētās Hildegardes dziedājumi». Biļetes – «Biļešu paradīzes» kasēs (Sv.Annas
baznīcā).
7. oktobrī pulksten 18 – Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas koncerts
«Gandrīz tautasdziesma». 1. daļā: izcilākie fragmenti no J.Kulakova Mistērijas par Rīgu,
Veidenbauma cikla, kantātes «Vēstules uz bruģa», rokoperām, izrādēm u.c., I.Akurateres soloprogramma. 2. daļā: grupa «Pērkons». Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 28. septembrim – Ulda Zutera gleznu izstāde «Mežā dzimu – mežā augu»
(Jelgavas pilī).
Līdz 30. septembrim – gleznu izstāde «Tik un tā». Autors – Ē.Bērziņš, mākslinieks,
kurš neatšķir krāsas (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 30. septembrim – izstāde «Ātrumlaivas». Lielformāta fotogrāfiju autori –
V.Lācis, V.Zvirgzdiņš un J.Karlsons (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 7. oktobrim – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 7. oktobrim – izstāde «O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem vējiem
(I.Ziedonis)» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Šajā nedēļas nogalē jauno sezonu ar koncertu «80 minūtes apkārt pasaulei» atklās pilsētas mākslinieciskie
kolektīvi, tradicionāli izaicinot sevi ar neierastu repertuāru un tēliem. Pasākums Jelgavas kultūras namā notiks
29. septembrī pulksten 19, un ieeja tajā – bez maksas. Tāpat septembris iezīmē jaunās kultūras notikumu
sezonas sākumu, kurā gaidāmi gan tradicionāli pasākumi, gan arī būtiski jaunumi.
Šo sezonu «Kultūrā» sākuši vairāk nekā 30 māksliniecisko kolektīvu, un koncertā 29. septembrī būs iespēja
redzēt daļu no tiem. Pasākuma režisors Sandis Kalniņš norāda: tā kā šogad ir daudz runāts par Latvijas valsts
simtgadi, jaunās sezonas atklāšanas koncertā mākslinieciskie kolektīvi aicināti palūkoties nedaudz plašāk,
atklājot, cik daudzveidīga ir pasaule, tādēļ priekšnesumos varēs dzirdēt citas valodas un redzēt tēlus, kas
Foto: no JV arhīva
dažādas pasaules vietas.

Pasaules tūrisma dienā – auto orientēšanās
 Jana Bahmane

varēs ne vien aktīvi pavadīt laiku
draugu un ģimenes lokā, bet arī
Šodien, 27. septembrī, paiepazīt tūrisma objektus un vēsturissaulē tiek atzīmēta Tūrisma
kas vietas Jelgavas apkārtnē, pildot
diena, sabiedrības uzmanīaizraujošus uzdevumus.
bu pievēršot tūrisma nozaOrientēšanās sacensībām aicinātas
res nozīmei valsts ekonomipieteikties komandas 3–5 cilvēku
kā, kultūrā un politikā. Jelsastāvā, un tām jānodrošina arī
gavas reģionālais Tūrisma
automašīna. Tūrisma rallija laikā
centrs, atzīmējot Pasaules
katrai komandai sacensību teritorijā
tūrisma dienu, aicina piebūs jāatrod vairāki kontrolpunkti un
dalīties auto orientēšajāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar
nās sacensībās komandām
dažādu vietu un objektu atklāšanu.
Jelgavas apkārtnē. Starts
Kopējais maršruta garums, secīgi
sacensībām 6. oktobrī pulkapmeklējot visus kontrolpunktus, ir
sten 11 tiks dots Jelgavas
apmēram 115 kilometri.
Svētās Trīsvienības baznīcas
Veiksmīgāko komandu apbalvotorņa pagalmā.
šana pulksten 17 notiks Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pagalmā – tur būs arī sacensību
pārstāve Sandra Grigorjeva norāda, starts un finišs. Izvērtējot iegūto
ka auto orientēšanās sacensību gaitā punktu skaitu un finiša laiku, sacen-

sību organizatori apbalvos pirmo trīs
vietu ieguvējus. Dalībnieki arī aicināti padomāt par vienotu komandas
vizuālo noformējumu, pretendējot
uz divām žūrijas simpātijas balvām.
Reģistrēšanās sacensībām – 6.
oktobrī no pulksten 10.30 līdz 10.55,
bet starts tiks dots pulksten 11.
Sacensību uzdevumi komandām
būs jāizpilda līdz pulksten 16, kad
tiks pieņemtas izpildītās sacensību
darba lapas.
Pieteikties dalībai sacensībās var
līdz 4. oktobra pulksten 21 pa e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv ar norādi «Tūrisma rallijs», pa tālruni 63005447
vai klātienē Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Lai piedalītos
rallijā, komandām jāiepazīstas ar
sacensību nolikumu, kas publicēts
mājaslapā www.visit.jelgava.lv. Dalības maksa – 2 eiro par personu.

Atklās maršu daudzveidību Seniorus sveiks
ar koncertu

 Jana Bahmane

«Ar maršu pa dzīvi» – šādu
nosaukumu savai jaunajai
koncertprogrammai, ko 3.
oktobrī pulksten 18 varēs
dzirdēt Jelgavas kultūras
namā, devis Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris.
Koncertprogramma atklās militārās mūzikas un
kara orķestru repertuāra
daudzveidību, sniedzot
klausītājiem iespēju baudīt ne vien šīs mūzikas
svinīgumu, bet arī dzirdēt
maršus, kas uzrakstīti kā
deju, koncertu, patriotiskā
un pat tāda mūzika, kuras
pavadījumā nevar soļot,
informē Aizsardzības ministrijas pārstāve Mairita
Senkevicina.
Šīs koncertprogrammas tapšanai
Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris iedvesmojies no pašu ierakstītā un izdotā Latvijas kara orķestru

maršu albuma, ko orķestris veltījis
Latvijai simtgadē. «Mūzikas albums
apkopo kompozīcijas, kas tapušas
laikā no 1918. līdz 1940. gadam, un
varētu teikt, ka ierakstītais albums
ir pirmais nopietnais ieskats Latvijas
armijas mūzikas tradīcijās,» papildina M.Senkevicina. Viņa atklāj,
ka, gatavojot izdošanai vēsturiskos
kara maršus, tika atklāti daudzi
līdz šim nezināmi komponisti, to
veikums mūzikas jomā, tādēļ klausītājus koncertā gaida ne viens vien
pārsteigums. Bet vēsturisku ieskatu
militārās mūzikas tradīcijās piedāvās
Nacionālo bruņoto spēku orķestra
galvenais diriģents pulkvežleitnants
Dainis Vuškāns.
Jāpiebilst, ka Nacionālo bruņoto
spēku štāba orķestra koncerti «Ar
maršu pa dzīvi» plānoti tajās Latvijas pilsētās, kurās līdz 1940. gadam
tika dislocēti Latvijas armijas kara
orķestri, tostarp Jelgavā. Koncertu
Jelgavas kultūras namā 3. oktobrī
pulksten 18 bez maksas aicināti apmeklēt visi, kas vēlas izzināt maršu
daudzveidību.

 Jana Bahmane

Godinot mūsu pilsētas seniorus, oktobra ieskaņā Jelgavas
kultūras namā tradicionāli
notiks Starptautiskajai senioru dienai veltīts koncerts,
kurā šogad uzstāsies grupa
«Liepavots». Pasākumu 2.
oktobrī pulksten 17 bez maksas aicināts apmeklēt ikviens.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece un kultūras darba
speciāliste Evika Kaufelde informē, ka
grupa «Liepavots» koncertā izpildīs
savas populārākās dziesmas, bet pēc
koncerta apmeklētājus tradicionāli
sagaida pilsētas sarūpēts pārsteigums.
Jāpiebilst, ka Starptautiskā senioru
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.

