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Godātie pedagogi!
Sveicu Jūs profesionālajos svētkos! Novēlu izturību,
enerģiju un savstarpēju sapratni. Lai katra diena ir
radoša, sniedz jaunas zināšanas un prieku par skolēnu
izaugsmi! Visi kopā būsim tie, kas ar zināšanām un
darbiem nesīs mūsu Jelgavas vārdu Latvijā un pasaulē!
Lai mums izdodas!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Patērētāju interešu aizstāvības
asociācijas vadītāja Tekla Žabova
ir viens no tiem cilvēkiem, kurš
kontrolē cenu paralēlo atspoguļošanu Jelgavas veikalos. Pārbaudes
laikā, iepriekš par ierašanos nebrīdinot, cenu inspektors izvēlas
desmit produktus, pārliecinoties, ka
cena ir norādīta abās valūtās, tā ir
labi salasāma un saprotama, kā arī
pārrēķins veikts atbilstoši noteiktajam valūtas kursam – viens eiro ir
0,702804 lati.
Foto: Vineta Zelča

 Ritma Gaidamoviča,
Ligita Vaita

dienā vai vēlāk – tam būtībā nav
nozīmes. Esam visu izdarījuši,
kā nākas, tāpēc pārbaudes mūs
Rīt, 4. oktobrī, no pulknebaida,» saka SIA «Miezītes
sten 13 līdz 19 Driksas
serviss» valdes locekle Gita
ielas gājēju posmā notiks
Valecka, kam Jelgavā ir četras
Zemgales Eirodiena, kurā
tirdzniecības vietas.
iedzīvotājiem un uzņēŠī uzņēmuma veikals bija
mējiem būs iespēja sapirmais, ko Jelgavā pārbaudīja
ņemt atbildes uz jautājuPatērētāju interešu aizstāvības
miem, kas saistīti ar eiro.
asociācija. Tās vadītāja Tekla
Vai mainīsies pensijas un
Žabova pārliecinājās par eiro
algas apmērs; kad un kur
atbilstošu atspoguļošanu vienā
labāk mainīt naudu; vai
no firmas veikaliem Aviācijas
protam aprēķināt preču
ielā.
cenas eiro? – uz šiem
Pārbaudes laikā, iepriekš
jautājumiem atbildes
par ierašanos nebrīdinot, cenu
varēs gūt rīt. Savukārt jau
inspektors izvēlas desmit prono otrdienas visā valstī
duktus, pārliecinoties, ka cena
preču un pakalpojumu
ir norādīta abās valūtās, tā ir
cenas jāatspoguļo gan
labi salasāma un saprotama, kā
latos, gan eiro – Jelgavā
arī pārrēķins veikts atbilstoši
veikalus jau pārbauda
noteiktajam valūtas kursam
Patērētāju tiesību aizsar– viens eiro ir 0,702804 lati.
dzības centrs (PTAC).
G.Valecka skaidro, ka veikalā cenas abās valūtās tiek
«Protams, presē bijām lasīju- norādītas jau aptuveni divas
ši, ka būs pārbaudes. Pirmajā nedēļas, tāpēc 1. oktobris sa-

gaidīts mierīgi. «Mums nav ne
vieglāk, ne grūtāk kā citiem.
Cenu pārrēķinam izmantojam
speciālu eiro kalkulatoru, tāpēc
kļūdām nevajadzētu būt,» vērtē
uzņēmēja. Uzrunātās veikala
pārdevējas atklāj, ka pagaidām
pārpratumu ar pircējiem nav
bijis, taču novērots, ka pircēji
jauc abas cenas, bet daži jau
interesējušies, kad tad beidzot
varēs norēķināties eiro. «Sevišķi
grūti iet vecākajai paaudzei. Vēl
saprotami, ja ir norādītas divas
cenas – gala cena eiro un latos
–, taču lielāka galvas jaukšana
sanāk tad, ja ir parastā cena,
akcijas cena vai, piemēram,
atsevišķa cena par mērvienību un par iepakojumu,» vērtē
G.Valecka.
Jāpiebilst, ka kopumā cenu
paralēlās atspoguļošanas periodā – no 1. oktobra līdz 2014.
gada 30. jūnijam – visā Latvijā
plānots veikt ap 30 000 pārbaužu. Jelgavā šajā periodā
paredzētas ap 2000 pārbaužu,

Lai rastu risinājumu problēmām, kas 1. oktobrī radās, ieviešot bezskaidras naudas norēķinu sistēmu skolu ēdnīcās,
kartes ieviešanas darba grupa tikās ar SEB bankas pārstāvjiem. Kļūda banku sistēmā ir novērsta, tomēr bankas
pārstāvji uzsver, ka ir vēl vairāki iemesli, kuru dēļ e-karte
skolēnam var nedarboties, gan izmantojot sabiedrisko
transportu, gan norēķinoties par pusdienām skolās.

SEB banka atgādina, ka daļa
skolēnu vecāku nav samaksājuši e-kartes konta gada uzturēšanas maksu, kas, sākot ar
kartes lietošanas otro gadu, ir
viens lats. Karte nedarbojas arī
gadījumā, ja skolēns ir veicis
braucienus pilsētas sabiedriskajā transportā, bet kontā

 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pedagogi īsi pirms Skolotāju
dienas saņēmuši algas
paaugstinājumu. Tiesa,
darba samaksa pašreizējā apjomā apstiprināta līdz 30. novembrim
un par turpmāko algas
apmēru varēs lemt pēc
nākamā valsts mērķdotāciju piešķīruma pedagogu atalgojumam.
Pagājušās nedēļas domes sēdē
apstiprināti grozījumi lēmumā par
valsts budžeta mērķdotāciju sadales
kārtību Jelgavas pilsētas izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības pedagogu darba
samaksai. Atbilstoši deputātu lēmumam no septembra līdz novembra
beigām skolu direktoriem un direktoru vietniekiem alga paaugstināta
par 20 latiem, savukārt pedagogiem
šajā periodā papildus pienākas 15
lati par likmi.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Evita Mikiško
skaidro, ka septembrī valdība apstiprināja mērķdotāciju apmēru pe-

dagogu darba samaksai pašvaldību
izglītības iestādēm. «Mērķdotāciju
apmērs tiek noteikts pēc vairākiem
kritērijiem, tostarp atbilstoši pedagogu likmju skaitam un skolēnu
skaitam, kas fiksēts 5. septembrī.
Pašlaik valsts mērķdotācijas piešķirtas periodam no septembra līdz
novembrim,» tā E.Mikiško. Taču,
izvērtējot pārpalikuma apjomu no
iepriekšējā periodā piešķirtajām
valsts mērķdotācijām pedagogu
atalgojumam, arī tas novirzīts
pedagogu algām no septembra līdz
novembra beigām. Tādējādi jau
šonedēļ, saņemot algu par septembri, pedagogi papildus saņēma 15
latus par likmi, bet direktori un
viņu vietnieki – 20 latus. «Protams,
algas palielinājums par vienu likmi
nav liels, taču ir pašvaldības, kuras,
piemēram, mazā skolēnu skaita dēļ
nevar atļauties pat šādā apmērā atbalstīt pedagogus. Turklāt vairums
Jelgavas skolu pedagogu strādā
pusotru likmi un pat nedaudz vairāk,» piebilst pārvaldes vadītājas
vietniece.
Par mērķdotāciju apmēru nākamajam periodam – no decembra
– valdība vēl lems, līdz ar to pašlaik
nav iespējams prognozēt pedagogu
darba samaksas apjomu turpmākajam mācību gadam.

informē PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas
vadītāja Ilze Žunde.
Lai izvairītos no neskaidrībām pirms eiro ieviešanas,
ikviens iedzīvotājs un uzņēmējs
aicināts piedalīties Eirodienā.
«Eiro iedzīvotājiem kļūst par
ikdienā arvien aktuālāku tēmu,
tāpēc Eirodienas uzdevums ir
sniegt iespēju iedzīvotājiem
un uzņēmumiem gūt atbildes
uz visiem svarīgākajiem eiro
ieviešanas praktiskajiem jautājumiem,» piedalīties Eirodienā  Sintija Čepanone
aicina Finanšu ministrijas Eiro
komunikācijas nodaļas vadītāja
Pazemes komunikāciju izbūve brauktuves daļā noslēInāra Rubene.
gusies pašlaik slēgtajā Lielās ielas posmā no Dambja
Vairāk nekā desmit valsts
līdz Pētera ielai, un šajās dienās tur sākusies asfalta
iestāžu un dažādu organizāciju,
pamatkārtas ieklāšana. «Autovadītājiem gan tas neko
lielāko komercbanku speciālisti
nemaina, jo arī turpmāk šis posms satiksmei būs slēgts.
atbildes uz jautājumiem DrikTransporta kustību tur plānots atjaunot vien tad, kad
sas ielā sniegs 4. oktobrī no
brauktuve būs pilnībā noasfaltēta, tas ir, ieklātas visas
pulksten 13 līdz 19. Atklāšana
trīs asfaltbetona kārtas,» tā «Pilsētsaimniecības» pro– pulksten 13, kurā piedalīsies
jektu vadītāja Eva Kidere.
Turpinājums 3.lpp.
arī ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts.

Asfaltē Lielās ielas atlikušo posmu

Turpinājums 3.lpp.

Vecākiem jāseko līdzi skolēna e-kartes bilancei
 Sintija Čepanone

Trīs mēnešus pedagogi
Jelgavā saņems vairāk

nav bijis ieskaitīts vecāku
līdzfinansējums. Ir arī skolēni,
kas savu elektronisko apliecību
SEB bankas filiālē vēl nav izņēmuši. Gadījumā, ja radušās
problēmas un karte skolēnam
ir bloķēta, vecākiem jāsazinās
ar banku pa tālruni 8777, lai
risinātu situāciju.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti

Paldies 131 aktīvajam jelgavniekam, kas
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu ir publicēti 26. septembra
numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas saukļi, un
pareizi atbildēja 47 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Inga Lapiņa,
Ojārs Velve, Vija Moroza, Agnese Gedrovica un Viktors Slivjuks.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūsu mājā jau
sākusies apkures
sezona?

«Ceļu nozarē darbojas princips, ka katrs laikā neieguldītais lats rada piecu latu zaudējumu nākotnē,
tādēļ, atliekot darbus šodien, mēs dzīvojam uz nākamās paaudzes rēķina,» norāda VAS «Latvijas
Foto: Ivars Veiliņš
valsts ceļi» valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Sabiedrībā nav pietiekama
pieprasījuma pēc sakārtotiem ceļiem
 Jānis Kovaļevskis

VAS «Latvijas valsts ceļi» apkopotā statistika iezīmē
visai nepievilcīgu ainu, jo teju puse valsts galveno
autoceļu ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī, bet vēl
bēdīgāka situācija ir ar reģionālajiem ceļiem un
tiltiem. «Latvijas valsts ceļu» valdes priekšsēdētājs
Jānis Lange uzsver, ka tās ir sekas katastrofālajam
finansējuma trūkumam daudzu gadu garumā. «Ceļi
nebrēc, tādēļ krīzes gados ceļu nozarei finansējums
tika samazināts pat lielākā apmērā nekā citām
jomām. Pēdējos gados nozare pamatā ir dzīvojusi
uz ES fondu rēķina, un, ja mēs vēlamies mainīt šo
situāciju, ir jāmaina finansēšanas kārtība. Mēs būtu
gandarīti, ja vismaz 50 procentus no tiem 340 miljoniem latu, kurus ik gadu iedzīvotāji samaksā akcīzes
un ceļu ekspluatācijas nodoklī, novirzītu valsts ceļu
sakārtošanai,» situāciju iezīmē J.Lange.
Savu karjeru ceļu nozarē J.Lange
uzsāka Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Pakāpeniski virzoties pa karjeras
kāpnēm, viņš kļuva par VAS
«Latvijas valsts ceļi» valdes locekli
un Jelgavas nodaļas vadītāju, bet
šovasar tika iecelts par «Latvijas
valsts ceļu» valdes priekšsēdētāju
un šobrīd vada uzņēmumu, kas ir
atbildīgs par valsts ceļu rekonstrukciju un uzturēšanu. Jāpiebilst,
ka J.Lange guva vēlētāju atzinību
arī 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās
un tika ievēlēts pilsētas domē
no «Vienotības» saraksta, tomēr
jaunie amata pienākumi nebija savienojami ar deputāta darbu, tādēļ
mandātu nācās
nolikt. J.Lange
neslēpj, ka vajadzības ceļu nozarē vairākkārt
pārsniedz reālās
budžeta iespējas,
tādēļ kā vienu
no sava darba
būtisk ā k aj ām
prioritātēm redz
nepieciešamību
pievērst lielāku sabiedrības
uzmanību ceļu
nozarei, par ko
šobrīd aktīvi tiek
runāts tikai pavasaros, kad uz
ceļiem parādās
bedres, bet izšķirošie lēmumi par
finansējuma sadali tiek pieņemti
rudenī, kad dienas kārtībā ir jau
citas prioritātes.

vērā, ka puse no valsts autoceļiem faktiski ir sabrukuši?
Brīžiem rodas iespaids, ka
strādā «skaļākās bļaušanas»
princips.
Mums ir izstrādāta plānošanas
sistēma, kurā tiek ņemti vērā
vairāki faktori, un skaļākā bļaušana nav starp tiem. Mēs vērtējam
satiksmes intensitāti, ceļa sociālo
nozīmīgumu un ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī projekta ekonomisko atdevi. Pēc šiem kritērijiem
arī tiek noteiktas prioritātes.

vai būvnieka darbs, tā ir arī projektēšana, projektu ekspertīze,
būvuzraudzība, darbu izpildes
kontrole, kā arī atbilstošs projekta realizācijas laika grafiks.
No lēmuma par konkrēta ceļa
posma rekonstrukciju līdz darbu
uzsākšanai var paiet pusotrs līdz
divi gadi, tādēļ plānošana un prognozējamība ceļu nozarē ir izšķiroši
svarīga.
Kas uzņemas atbildību par
nekvalitatīvi veiktajiem ceļu
rekonstrukcijas projektiem?
Visos projektos tiek prasītas
banku izsniegtas garantijas – gadījumā, ja nāksies labot projektētāju
vai būvnieku pieļautās kļūdas.
Šobrīd ceļu rekonstrukcijas projektos prasām piecu gadu garantiju.
Veicam periodiskas kvalitātes
pārbaudes un, ja tiek konstatētas
kādas nepilnības, lūdzam būvniekus garantijas periodā tās novērst.
Tādēļ bažām par to, ka brāķis tiek
labots par nodokļu maksātāju
naudu, nav pamata.
Kā autoceļu kvalitātes standarts tiek piesauktas Vācijas
maģistrāles – vai ir izdevies
iepazīties ar viņu ceļu būvniecības tehnoloģijām? Ko
vācieši dara citādāk?
Esam iepazinušies ar daudzu Eiropas valstu pieredzi un par atbilstošāko Latvijas situācijai atzinuši
skandināvu, precīzāk, Zviedrijas
specifikācijas, pēc kurām arī strādājam. Mums nav tādas satiksmes
intensitātes kā Vācijā, tādēļ būvēt
betona ceļa seguma apakškārtu,
kā tas tiek darīts Vācijā, Latvijā
neatmaksājas. Priekšstats, ka
mūsu rekonstruētie ceļi ir mazāk
kvalitatīvi, iespējams, rodas tādēļ,
ka līdz šim finansējuma trūkuma
dēļ netika pievērsta atbilstoša
uzmanība ceļu ekspluatācijai un
seguma periodiskajai atjaunošanai. Pēc Eiropas Komisijas aizrādījuma esam sākuši to darīt, lai gan
daudzi autovadītāji joprojām pauž
sašutumu, kādēļ tiek atjaunota
asfalta virskārta salīdzinoši labā
stāvoklī esošam ceļam, ja blakus
ir ceļš, kurš ir daudz sliktākā stāvoklī. Tomēr, ja vēlamies, lai ceļš
kalpotu 20 un vairāk gadu, kā tas
noteikts Eiropas prasībās, mums
tas ir jādara.

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par veikto ceļu būvdarbu
kvalitāti. Vai VAS «Latvijas valsts ceļi»
laboratorijā
veiktās pārbaudes apstiprina problēmas
šajā jomā?
Problēmas
esam konstatējuši aptuveni
piecos procentos
gadījumu. Tas
nav daudz. Arī
Eiropas Komisijas pasūtītais
audits konstatēja, ka kopumā
ceļu rekonstrukcija Latvijā tiek
veikta atbilstoši
starptautiskiem
standartiem un ievērojot visas
noteiktās prasības. Protams, tika
fiksēti arī trūkumi, bet tie bija
atsevišķi gadījumi, kurus plaši
izcēla un aprakstīja plašsaziņas
Kā šobrīd tiek noteiktas līdzekļi. Jāņem vērā, ka kvalitāte
Cik liela uzmanība tiek
prioritātes ceļu nozarē, ņemot ceļu nozarē nav tikai projektētāja pievērsta ceļu ekspluatācijas

«Pa Latvijas ceļiem pietiekami regulāri pārvietojas transportlīdzekļi
arī ar svaru līdz 60 un
pat 70 tonnām. Diemžēl
tā nav Valsts policijas
prioritāte, un pārkrauts
transports uz Latvijas
ceļiem drīzāk ir norma
nekā izņēmums.»

noteikumiem? Kā viens no
iemesliem, kādēļ mūsu ceļi
sabrūk ātrāk, tiek norādīts
pārkrautās kravas automašīnas.
Tā bija politiska izšķiršanās,
kuru pieņēma 2001. gadā par
labu loģistikas uzņēmumiem.
Tika pieņemts lēmums, ka pa
Latvijas ceļiem drīkst pārvietoties kravas transports līdz 52
tonnām, lai gan pārsvarā Eiropā
maksimālais svars ir ierobežots
līdz 44 tonnām. Diemžēl arī 52
tonnu ierobežojums netiek atbilstoši kontrolēts, jo mūsu dati
liecina, ka pa Latvijas ceļiem
pietiekami regulāri pārvietojas
transportlīdzekļi arī ar svaru
līdz 60 un pat 70 tonnām. Datus
pārsūtām Valsts policijai, kura
šobrīd ir atbildīga par kontroles
veikšanu. Diemžēl tā nav Valsts
policijas prioritāte, un pārkrauts
transports uz Latvijas ceļiem
drīzāk ir norma nekā izņēmums.
Šobrīd strādājam, lai jau tuvākajā
nākotnē noslogotākajos ceļu posmos segumā iestrādātu svarus un
pārkāpējus fiksētu elektroniski.
Pārsvarā pārkrautie transportlīdzekļi mēro ceļu uz ostām, tādēļ
mums pietiktu izvietot dažus
kontrolpunktus, lai izskaustu šo
problēmu.
Viens no aktuālākajiem
virzieniem jelgavniekiem
ir Elejas šoseja jeb A8 autoceļš Rīga–Jelgava–Lietuvas
robeža. Kādā stadijā šobrīd
ir šī valsts nozīmes autoceļa
rekonstrukcijas projekts?
Esam noslēguši līgumu ar SIA
«Strabag» par posma rekonstrukciju no Jelgavas robežas līdz
šosejas 60. kilometram. Tie ir 11
kilometri – aptuveni līdz Platonei.
Šī līguma kopējā summa ir 4,5
miljoni latu. Šosejas rekonstrukcijas darbi varētu tikt uzsākti jau
2014. gada pavasarī. Strādājam arī
pie projekta par atlikušā posma rekonstrukciju līdz Lietuvas robežai.
Arī šī posma rekonstrukcija varētu
sākties nākamgad, tomēr precīzi
to apstiprināt varēsim tuvākajos
mēnešos.
Cik liela šobrīd ir konkurence ceļu būvē, un kā pēdējos
gados mainījušās cenas?
Salīdzinot ar krīzes periodu,
kad daudzi būvnieki strādāja par
ļoti zemām izmaksām un gandrīz
bankrotēja, cenas ir cēlušās un

atbilst kopējai ekonomiskajai
situācijai. Arī mēs esam ieinteresēti, lai cenas būtu ekonomiski
pamatotas un kompānijas varētu
izpildīt saistības. Cenu līdzsvaru
nozarē nodrošina konkurence,
kura šobrīd ir pietiekami augsta.
Vidēji mūsu izsludinātajos iepirkumos startē deviņas kompānijas,
tostarp Lietuvas un Igaunijas
uzņēmumi, jo ceļu nozarē Baltijas
tirgus ir vienots. To apstiprina arī
cenu analīze. Būvdarbu izmaksas
Lietuvā un Igaunijā ir aptuveni
līdzvērtīgas mūsu noslēgtajiem
līgumiem. Mēs strādājam pēc iepriekš apstiprināta plāna, ar kuru
iespējams iepazīties uzņēmuma
mājas lapā, tādēļ būvnieki zina, kurus ceļa posmus kādā laika periodā
ir plānots rekonstruēt.
Vai privātās un publiskās
partnerības projekti Latvijā
joprojām ir aktuāli?
Arī pie šī jautājuma strādājam.
Gatavojam tehniski ekonomisko
pamatojumu Ķekavas apvedceļa
izbūvei, piesaistot privāto partneri. Gala lēmums būs jāpieņem
valdībai. Tomēr starptautiskā
pieredze liecina, ka tā ir laba alternatīva, kā straujāk virzīties uz
priekšu. Piemēram, Polijā šobrīd
ceļu stāvoklis ir būtiski uzlabojies,
lielā mērā pateicoties privātās un
publiskās partnerības projektiem.
Ieguldījumi infrastruktūrā būtu
laba alternatīva, kā apsaimniekot
pensiju fondus, kuri šobrīd tiešā
veidā Latvijas ekonomikā netiek
ieguldīti.
Kurš šobrīd, jūsuprāt, ir
Latvijā labākais ceļš?
Varētu minēt vairākus, bet esmu
pārliecināts, ka cilvēki sameklēs
nepilnības arī šajos ceļa posmos.
Diemžēl negāciju meklēšanā esam
gatavi ieguldīt lielu darbu un enerģiju. Drīzāk vēlos aicināt sabiedrību būt prasīgākai pret lēmumu
pieņēmējiem un apzināties, ka
ceļi ir mūsu nacionālā bagātība.
Kamēr no iedzīvotājiem nebūs atbilstoša pieprasījuma pēc sakārtotiem ceļiem, nekas nemainīsies un
kopējais ceļu stāvoklis turpinās pasliktināties. Kamēr netiks mainīts
ceļu nozares finansēšanas modelis
ar garantētu, prognozējamu finansējumu turpmākajiem gadiem,
mēs ik pavasari turpināsim šausmināties par bedrēm, sabeigtajām
automašīnām un nerviem.

Ludmila, skolotāja:
– 1. oktobrī
mūsu daudzdzīvokļu namam pieslēdza siltumu.
Jutām, ka nu tik tiešām prasās, un
ziņojām par to apsaimniekotājam,
lai slēdz klāt. Tagad mājās vakaros
patīkamāk, jo ir silti. Ārā drēgns.
Tiesa, lai samazinātu siltuma rēķinu, kas mazliet biedē, varētu
kurināt tikai vakaros un pa nakti,
pa dienu, kad lielākā daļa darbā,
domāju, var iztikt.
Ilgvars, strādā
kūdras ieguvē:
– Mums ir privātmāja, un
nu jau otro
nedēļu pa
kādām divām reizēm nedēļā
ieslēdzam apkuri – lai mājā nav
mitrs. Protams, arī pašiem siltāk.
Kurināt katru dienu īstu vajadzību
nejūtam. Vēl jau nav tik auksts, ka
nevar izturēt. Taču priecājamies,
ka paši varam variēt: kad dzīvojām
dzīvoklī, parasti tikai 15. oktobrī
siltumu pieslēdza. Tad gan bija
auksti!
Verners, apsargs:
– Pagājušajā
nedēļā, kad
nepārtraukti
lija, laukā mitrs, pirmo reizi
iekurinājām krāsnis, lai izžāvētu
apavus, drēbes, tāpat arī pašiem
mājīgāk siltumā. Arī šonedēļ vakaros, pārnākot no darba, iekurinām, jo ārā tomēr ir auksts. Darbā
gan, man šķiet, siltums vēl nav
pieslēgts.
Marija, pensionāre:
– Apkures
sezonu sāku
25. septembrī. Es jau pati
tā pavēlniece
– skaliņus skaldu, kurinu krāsnis.
Regulēju, kā man vajag. Un no
tās dienas arī katru dienu kurinu,
jo māja jau cienījamā vecumā,
vējš ātri to siltumu izdzenā, tāpēc
nepieciešams katru dienu kurināt.
Atšķirībā no citiem gadiem apkures
sezona tiešām šogad sākās agri, jo
bija gan vēsa vasara, gan auksts
rudens.
Guna, pārdevēja:
– Nē, nav gan
sākusies. Tiešām ir auksti,
bet – ko darīt?! Mūsu
mājai, manuprāt, katru gadu siltumu pieslēdz tikai oktobra vidū, tas
nozīmē, ka nedēļu vēl jāpaciešas.
Nu ir kļuvis nemīlīgi, un šonedēļ
jau izvilkām elektrisko sildītāju, lai
mazliet patīkamāk, tāpat vilnas
zeķes nopirku, lai kājām silti.
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Asfaltē Lielās ielas atlikušo posmu
No 1.lpp.

Izvērtējot laika apstākļus, jau
pirmdien no Dambja ielas puses
sākta brauktuves asfaltēšana, un,
tā kā šis posms satiksmei ir pilnībā
slēgts, darbi norit raiti vienlaidus
visā brauktuvē. Jāpiebilst, ka šajā
darbu etapā tiks noasfaltēts arī
krustojums ar Pētera ielu. «Arī šajā
posmā kopumā tiks uzklātas trīs
asfaltbetona kārtas – pamatkārta,
saistes kārta un virskārta. Ja laika
apstākļi būs asfaltēšanai piemēroti,
tas varētu prasīt ne vairāk kā divas
nedēļas,» skaidro E.Kidere, piebilstot, ka paralēli turpinās arī citi būvniecības darbi gan šajā Lielās ielas
daļā, gan satiksmei jau atvērtajā
Lielās ielas posmā no Pētera ielas
līdz Čakstes bulvārim.
Asfalta virskārta jau uzklāta no

Pētera ielas līdz Driksas tiltam – šajā
Lielās ielas daļā atsevišķos posmos
vēl turpinās gājēju un veloceliņa
izbūve un oktobra vidū varēs sākties
apzaļumošanas darbi. Arī posmā
no Dambja līdz Pētera ielai paralēli
brauktuves asfaltēšanai norit gājēju
un velosipēdistu celiņu izbūve. «Piemēram, gar Svētās Annas baznīcu
ietve jau tiek bruģēta, taču citviet
atkarībā no posma – vēl demontēts vecais bruģis vai jau gatavota
pamatne celiņu izbūvei,» skaidro
E.Kidere, atgādinot, ka veloceliņš
tur paredzēts abās ielas pusēs.
Darbu beigšanas termiņš Lielajā
ielā ir 1. novembris, un līdz šim datumam jābūt pabeigtai arī objekta
labiekārtošanai un apzaļumošanai,
tostarp iesētam zālienam un iestādītiem kokiem un krūmiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

«Florā» neviens
bez darba nepaliks
Naktī uz 30. septembri koka logu un durvju ražotnē «Flora» izcēlās ugunsgrēks.
Tas pilnībā nopostīja logu un ārdurvju cehu, kurā strādāja 35 darbinieki. Uzņēmuma direktors Juris Bušs norāda, ka ražošana netiks pārtraukta un cilvēkus
neatlaidīs – tiem tiks atrasts darbs citos uzņēmuma cehos.
Foto: no uzņēmuma arhīva

Piekļūt viesnīcai var no tirgus puses
 Sintija Čepanone
Nedēļas laikā plānots nobruģēt brauktuvi Čakstes bulvārī no
Lielās ielas līdz iebrauktuvei uz
viesnīcas «Jelgava» stāvlaukumu.
Kopš vakardienas, 2. oktobra, šis
posms transporta satiksmei slēgts,
savukārt piekļūšana viesnīcas
stāvlaukumam organizēta no Ausekļa ielas.
Izmaiņas satiksmes organizācijā
Čakstes bulvārī ieviestas, lai bruģa
ieklāšana varētu noritēt kvalitatīvi,
un, tiklīdz brauktuve būs nobruģēta, satiksmes kustība tur atkal
tiks atjaunota. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Traidase norāda,
ka bruģēšanas darbus šajā posmā
plānots pabeigt nedēļas laikā, jo
visi nepieciešamie sagatavošanās
darbi veikti jau iepriekš – pašlaik

brauktuves segums tur ir šķembas. Līdz ar to tur pēc brauktuves
nobruģēšanas atliks vien sakārtot
gājēju celiņu gar Driksu un šo
posmu labiekārtot.
Jāatgādina, ka līdz šim divas nedēļas piekļūšana viesnīcas «Jelgava»  Ilze Knusle-Jankevica
ēkai tika organizēta no Lielās ielas,
Naktī uz 30. septembri
savukārt Čakstes bulvāra posms
kokapstrādes uzņēmuno tirgus puses gan transporta, gan
mā «Flora» izcēlās pagājēju kustībai bija slēgts, lai tur
matīgs ugunsgrēks, kurā
būvnieks varētu sākt komunikāciju
gandrīz pilnībā nodegusi
izbūvi un veikt brauktuves sakārkoka logu un ārdurvju ratošanas pamatdarbus. Pēc nedēļas
žotne. Lai gan tas ir tikai
būvdarbi tur atsāksies, bet pašlaik
viens no uzņēmuma ceposms no Ausekļa ielas līdz iebraukhiem, tas ir būtiskākais,
tuvei uz viesnīcas stāvlaukumu
jo šie ir pamata eksporta
satiksmei ir atvērts, lai nodrošinātu
produkti. Uzņēmums
piekļuvi viesnīcas ēkai.
gan uzsver: ražošana
Jāatgādina, ka Čakstes bulvāra
netiks apturēta un arī
rekonstrukcijas 2. kārtai, kas aptver
darbiniekus neatlaidīs.
posmu no Lielās līdz Ausekļa ielai,
jānoslēdzas 1. novembrī.
Ugunsgrēks ražotnē Tērvetes ielā
85 izcēlās naktī uz 30. septembri ap
pulksten 2. «Kad ugunsdzēsēji iera– cik eiro valūtā maksā ar precēm dās notikuma vietā, apmēram pusē
pilni lielveikala iepirkumu ratiņi. no kokmateriālu ražotnes angāra
Precīzākais minētājs visu ratiņu jau plosījās liesmas. Nekavējoties
saturu saņems balvā. Tāpat apmek- uz notikuma vietu tika nosūtīti
lētājiem būs iespēja izmēģināt, kā papildspēki no Rīgas, Kalnciema,
viņu profils izskatītos uz eiro monē- Olaines, Dobeles, Elejas, kā arī
tas, un iemūžināt to. Bērnu stūrītī Latvijas Dzelzceļa ugunsdzēsības
pasākuma jaunākie dalībnieki varēs daļas,» stāsta VUGD pārstāve
iepazīt jauno valūtu ar izzinošu Viktorija Šembele. Ugunsdzēsēju
spēļu palīdzību. Bet pulksten 18.15 darbu apgrūtināja angāra celtnieplānots Valtera Frīdenberga un cības īpatnības, un ugunsgrēks tika
Kārļa Būmeistera koncerts.
lokalizēts tikai ap pulksten 6 no
No pulksten 11 līdz 16.30 Jelga- rīta. «Angārs ir veidots no metāla
vas domes Konferenču zālē notiks konstrukcijām, un iekšā bija milzīgs
seminārs uzņēmējiem, komunikā- karstums. Lai to samazinātu, tika
ciju un finanšu speciālistiem par veidotas atveres jumtā, pa kurām
svarīgākajām no eiro sniegtajām karstumam iziet ārā, un paralēli
iespējām un riskiem. Semināru tika veikti ne tikai dzēšanas, bet arī
programmā paredzēta tikšanās ar konstrukciju atdzesēšanas darbi.
valsts amatpersonām, ekonomistiem, kā arī praktiski ieteikumi
pārejai uz eiro uzņēmumos un iespējām, ko to reputācijas veidošanā
 Ritma Gaidamoviča
nodrošina iniciatīva «Godīgs eiro
ieviesējs». Pasākuma laikā visiem
Rosinot jauniešus pārdoklātesošajiem uzņēmējiem būs
māti izvēlēties profesiju
iespēja pievienoties iniciatīvai.
un ļaujot izzināt savas
Ar detalizētu pasākuma pro
intereses, nākamnedēļ,
grammu, kā arī informāciju par
no 7. līdz 11. oktobrim,
eiro var iepazīties interneta vietnē
Jelgavā notiks Karjeras
eiro.lv un pa bezmaksas tālruni
nedēļa. Vēl 3. oktobrī
80003000.

Rīt varēs uzzināt visu par eiro
No 1.lpp.

I.Rubene informē, ka, piemēram,
atbildes par pensiju un pabalstu
aprēķinu un izmaksu iedzīvotājiem
sniegs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieki, darba
tiesību speciālisti konsultēs darba
ņēmējus par pievienošanās eirozonai ietekmi uz darba līgumiem
un algu. Uzņēmumu pārstāvji – no
īpašnieka līdz grāmatvedim – varēs
noskaidrot atbildes, iztaujājot Valsts
ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un citu institūciju ekspertus. Savukārt Finanšu
ministrijas, Ekonomikas ministrijas
un PTAC speciālisti stāstīs gan par
cenu paralēlo atspoguļošanu, gan
citām ar eiro saistītām pārmaiņām,
kā arī kliedēs jau radušos mītus.
Informatīvo pasākumu vadīs un
ekspertus iztaujās Latvijas Radio
raidījuma «Kā labāk dzīvot» vadītājs
Valters Krauze.
Turpat gaidāmi arī konkursi un
atrakcijas, pārbaudot zināšanas par
eiro. Varēs arī iepazīt citu valstu
monētas un banknotes un Latvijas
eiro īpašo dizainu. Turklāt, lai attīstītu ieradumu novērtēt produktu
cenas eiro, visiem apmeklētājiem
būs iespēja izteikt savas prognozes
Pirtī eimu, pirtī teku,
Pirtī balti mazgājos,
Pirtī mana Dvēselīte
Ar Dieviņu runājās.

Akreditēta profesionālās izglītības iestāde «Pirts skola» aicina jūs apgūt senas,
unikālas un Latvijā pieprasītas profesijas – pirtnieks un pirts meistars.
Akreditēta profesionālās izglītības programma «Pirtnieks»

Mācību ilgums – 1 gads; teorētiskās zināšanas un praktiskās nodarbības

Akreditēta profesionālās izglītības programma «Pirts meistars»

Mācību ilgums – 2 gadi; teorētiskās, praktiskās zināšanas, darbs ārstnieciskajā pirtī
Kā arī neformālās izglītības programmas:
«Pirtzinis» – veids, kā īsā laikā un saturīgā veidā apgūt pirts zinības: kā teoriju, tā arī praksi;
«Dzintars pirtī – dzintaram, sauktam arī par Saules akmeni tā maigās, siltās nokrāsas dēļ, jau
sensenos laikos tikušas piedēvētas dziednieciskas īpašības, un šobrīd zeltainais dzintarjūras
dārgums tiek lietots arī skaistumkopšanā un veselības uzturēšanā.
Iepazīsti tuvāk dzintarjūras dārgumu un tā pielietošanu pirts procedūrās un skaistumkopšanā!
Pirts skolas centrs atrodas Rīgā,
bet filiāles – Jelgavā, Valdemārpilī, Cēsīs, Aglonā, kā arī Ziemeļvidzemē, viesu namā
«Stārķu ligzda»; www.pirtsskola.lv

Jumta konstrukciju jaukšanu apgrūtināja tas, ka tās bija sakarsušas
un ugunsdzēsēji uz tām atrasties
nevarēja – šie darbi tika veikti no
autokāpnēm un autopacēlāja,»
tā VUGD pārstāve, piebilstot, ka
kopumā notikuma vietā strādāja
astoņas VUGD autocisternas, autokāpnes, pacēlājs, Latvijas Dzelzceļa
autocisterna.
Kopējā angāra platība ir 1400
kvadrātmetri, degšanas platība bija
1000 kvadrātmetri. Uzņēmuma
direktors Juris Bušs norāda, ka
nodegusi visa koka logu un ārdurvju
ražotne – gan cehs, gan gatavās produkcijas noliktava –, radot būtiskus
zaudējumus. Tiesa, pagaidām vēl
nav veikti aprēķini, cik tieši lieli
ir zaudējumi, bet direktors atzīst,
ka negadījums atstās arī sekas uz
eksportu. «Mums noliktavā bija,
piemēram, viens pasūtījums – lielas
daudzstāvu mājas Rīgā logi. Tos
vajadzēja piegādāt jau pagājušajā
nedēļā, bet, tā kā celtnieki nebija vēl
tik tālu tikuši, tie palika pie mums.
Bija arī ļoti dārga produkcija Krievijas tirgum – ekskluzīvi logi Krievijas
miljonāriem,» stāsta direktors. Nu
visus pasūtījumus vajadzēs gatavot
no jauna, un nav izslēgts, ka tas
novedīs pie pārkāptiem līgumu
nosacījumiem, termiņiem un soda
sankcijām. «Pirms ugunsgrēka domājām, ka krīze mums ir beigusies,
bet tagad esam vēl sliktākā situācijā
nekā pirms četriem gadiem,» rezumē uzņēmuma direktors.

Uzņēmums savā mājas lapā
ievietojis paziņojumu, ka saistībā
ar notikušo ugunsnelaimi vienā no
uzņēmuma ražošanas cehiem SIA
«Flora» neplāno pārtraukt ražošanas darbus: uzņēmums turpina
strādāt un ražot koka konstrukcijas, tikai mazākos apjomos. «Kad
būsim pabeiguši uzkopt izdegušo
ražotni, redzēsim, kuri darbagaldi
ir vēl lietojami vai salabojami. Tāpat
būs jādomā par jauna angāra celtniecību, bet pagaidām izmantosim
veco cehu. Tiesa, ražošanas apjomi
kritīsies,» tā J.Bušs, lēšot, ka ražošanas apjomi varētu samazināties
apmēram uz pusi.
Tieši nodegušajā logu un ārdurvju
ražotnē strādāja apmēram 35 darbinieki. «Floras» direktors norāda,
ka tos atlaist neplāno. «Mūsu logus
ražo cilvēki – viņi ir uzņēmuma lielākā vērtība. Darbiniekus nodarbināsim citos cehos, piemēram, gaterī,
līmēšanas vai iekšdurvju cehā,» tā
J.Bušs. Jāpiebilst, ka ražotne bija
apdrošināta.
Valsts policija informē, ka par
notikušo ierosināts kriminālprocess
pēc Krimināllikuma 18. nodaļas par
noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu un nozīmēta ekspertīze.
Aģentūra LETA raksta, ka SIA
«Flora» apgrozījums 2012. gadā
bijis 2 174 109 lati un uzņēmums
gadu noslēdzis ar 76 600 latu peļņu. Šobrīd uzņēmumā strādā 120
darbinieki, un tam ir pārstāvniecība
Maskavā un izplatītāji Krievijā.
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Īsi
 Šonedēļ
Ozolskvērā sācis «ganīties»
gandrīz sešus
metrus augstais metāla
alnis. Mākslinieku Ineses
Valteres un Donāta Mockusa
veidotais alnis,
iedvesmojoties
no Jelgavas pilsētas ģerbonī esošā aļņa toņa, nokrāsots zeltaini brūns ar perlamutra
spīdumu, bet tam galvā ir sudraba
krāsas kronis, kāds attēlots vecajos
pilsētas ģerboņos. Jāpiebilst, ka Ozolskvērs ir aļņa pagaidu mājvieta.
 Vēl deviņas dienas – 4., 7., 11.,
14., 16., 18., 25., 28. un 30. oktobrī – vilciena pasažieriem, kuri
pārvietojas maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga, jārēķinās ar izmaiņām
vilcienu kursēšanas grafikā, informē akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens». Uzņēmums skaidro, ka
izmaiņas noteiktas saistībā ar sliežu
remontdarbiem dzelzceļa posmā
Olaine–Cena, kā rezultātā mainīti
vairāku vilcienu izbraukšanas laiki no
stacijām. Ar precīzām izmaiņām var
iepazīties mājas lapā www.pv.lv.
 Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīkotajā tūrisma produktu
konkursā «Veiksmīgākais jaunais
tūrisma produkts 2013» izraudzīti
14 pirmās kārtas pretendenti. To
vidū arī Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra ekskursija pa mūsu pilsētu «Izzini Jelgavu!» un brīvdienu
maršruts uz Zemgales laukiem,
kuru iesniedza SIA «Viesu Līči»,
taču tā veidošanā arī ir iesaistīts
mūsu Tūrisma centrs. Konkurss norit
divās kārtās. Konkursam izraudzītos
tūrisma produktus žūrija vērtēs
klātienē. Uzvarētājus noteiks žūrija,
apkopojot arī interneta balsojumu.
Apbalvošana paredzēta gadskārtējā
nozares sarīkojumā «Tūrisma forums» 6. decembrī. Galvenā balva
– piedalīšanās pieredzes apmaiņas
braucienā divām personām uz kādu
no Latvijas tūrisma mārketinga
stratēģijā minētajām prioritārajām
mērķa tirgus valstīm.

Ritma Gaidamoviča
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
piedāvā darbu atkritumu šķirošanas stacijā
«Brakšķi»,
Līvbērzes pag., Jelgavas novadā,
šķirošanas līnijas meistaram(-ei),
vēlams ar tehnisko izglītību
(darba pienākumi: šķirošanas līnijas darbības
kontrolēšana, iekārtu apkopes u.c.).
Pieteikties SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (Dobeles šoseja 34) Personāldaļā, 2.
stāvā, aizpildot pieteikuma anketu, vai sūtīt
CV pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Interesēties pa tālruni 29357119.

Nākamnedēļ pilsētā Karjeras nedēļa

jauniešiem ir iespēja pieteikties aktivitātēm.

«Svarīgākais mērķis ir palīdzēt
jauniešiem izzināt karjeras iespējas,
lai viņi nākamo profesiju izvēlētos
atbilstoši savām interesēm un
iespējām, kā arī lai veicinātu uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Pirms
pieteikties pasākumiem, aicinām
jauniešus kārtīgi izvērtēt, vai patiešām ir ieinteresēti uzzināt ko jaunu.
Gribam, lai pasākumus apmeklē
motivēti jaunieši, nevis tie, kuri šādi
grib izvairīties no stundām skolā,»
uzsver Jelgavas jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle, piebilstot,
ka Karjeras nedēļas pasākumos
aicināti piedalīties jaunieši, sākot
no 6. klases, kā arī studenti.
Ļaujot uzzināt, ko ražo tepat

Jelgavā, skolēniem Karjeras nedēļā tiek piedāvātas ekskursijas uz
uzņēmumiem. Jaunieši tiks gaidīti
«Latvijas pienā», kokapstrādes
ražotnē SIA «Eibe-L», poligrāfijas
uzņēmumā SIA «Jelgavas tipogrāfija», autobusu ražotnē «Amo
Plant», ceļazīmju ražotnē SIA «Signum», guļamistabas mēbeļu ražotnē «Nakts mēbeles». Ekskursijām
iepriekš jāpiesakās. J.Grīsle vien
piebilst, ka transports ekskursijām
jānodrošina pašiem dalībniekiem
– attiecīgajai izglītības iestādei.
Akcents Karjeras nedēļā šajā reizē
likts arī uz mācību ekskursijām, kas
saistītas ar inženierzinātnēm. Tā 9.
oktobrī notiks interaktīva mācību
ekskursija «Metāla pavēlnieks»,
kurā varēs apmeklēt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
Metālapstrādes mācību parku. Tajā
skolēniem, kuri apsver iespēju savu
izglītību un karjeru veidot inženierzinātņu profesijās, būs iespēja
iepazīties ar metālapstrādes nozari
un pašiem praktiski darboties, gan
metinot, gan izgatavojot kādas detaļas paraugu datorprogrammā. Bet
LLU katru dienu piedāvās dažādus

pasākumus, piemēram, «Studiju
labirints inženierzinātnēs», kurā
ļaus jauniešiem ieskatīties vairāku
fakultāšu laboratorijās, lai viņiem
rastos priekšstats par to, kā mācās
LLU un kāda ir materiāli tehniskā
bāze, un apmeklēt atvērtās lekcijas.
Interesanta mācību ekskursija, kas
tiek organizēta vairākas dienas, būs
arī uz POIC, lai izzinātu tā darbu.
Savukārt bistro «Silva» piedāvā
uzzināt, kā izskatās bistro «no
iekšpuses», un ļaus arī skolēniem
piedalīties praktiskā nodarbībā un
kaut ko pagatavot.
Tāpat vairākas dienas nedēļā
ciemos pie sevis, lai iepazīstinātu

ar profesijām, ļaujot praktiski darboties, gaidīs Jelgavas tehnikums,
Jelgavas Amatu vidusskola, kā arī
LLU. Piemēram, Jelgavas tehnikums 9. klašu komandām piedāvās
interaktīvu konkursu «Profesiju
ceļojums», kurā būs pašiem jādekorē tortes, jāmaina auto riepa,
jāzāģē. Visi pasākumi, izņemot
ekskursiju uz «Latvijas pienu», ir
bez maksas. «Latvijas piena» ekskursija maksās 1,50 latus. Precīzu
pasākumu plānu ar norises laikiem
var atrast Sabiedrības integrācijas
pārvaldes mājas lapā www.sib.
jelgava.lv, kur arī iespējams pieteikties pasākumiem.
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Arī 21. augustā
bija jāpaceļ valsts karogs
Saskaņā ar pērn pieņemtajiem grozījumiem arī 21. augustā, atzīmējot Konstitucionālā likuma «Par Latvijas Republikas
valstisko statusu» pieņemšanas dienu, paceļams valsts karogs. Izmaiņas bija palaiduši
garām daudzi jelgavnieki, tādēļ Pašvaldības policija vēlas atgādināt par dienām,
kurās jāpaceļ Latvijas valsts karogs.

Pašvaldības policijas pārstāve Aiva Saulīte atgādina, ka ik gadu, atzīmējot Latvijas
valsts pastāvēšanai būtiskas dienas, iedzīvotāji, paceļot Latvijas karogu, izrāda cieņu
un godā mūsu valsti.
Saskaņā ar Latvijas valsts karoga likumu
ir noteikts, ka Latvijas valsts karogs pie
publisko personu ēkām, privāto tiesību
juridisko personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jāpaceļ 1.
maijā, 4. maijā, 21. augustā, 11. novembrī
un 18. novembrī. «Īpaši jāpievērš uzmanība
tam, ka no 2012. gada 16. novembra likumā
ir pieņemti grozījumi, papildinot ar vēl vie-

nu datumu – 21. augustu, Konstitucionālā
likuma «Par Latvijas Republikas valstisko
statusu» pieņemšanas dienu,» akcentē
A.Saulīte. Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos, kā arī tautas, reliģiskajos
un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos
gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai
citādi nepiemērotu karogu.
Latvijas valsts karogu sēru noformējumā
novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4.
jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.
«Ministru kabineta noteikumu Nr.405
«Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi» 10. punktā ir noteikts,
ka vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek
pacelts pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten 9 un nolaiž ne agrāk kā pulksten 21 vai
paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru
vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie
pasākumi beigušies,» piebilst Pašvaldības
policijas pārstāve.

atbildam

Ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris

Ja PET pudeles nodod
pieņemšanas punktā
Satiksmes ielā 57, par
tām noteikti samaksā

Vides dienests smaku Stacijas ielas
apkaimē nekonstatē
«Stacijas ielas apkaimē, tostarp Pasta
ielā, jau ilgāku laiku valda neciešama
smaka. Smird tā, ka pat logus vakarā nevar
turēt vaļā,» ar šādu sūdzību «Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās jelgavniece Marika.
Viņa stāsta, ka smaka esot tāda, kāda rodas,
dedzinot organiskas vielas. «Tāda dedzinātu nagu, ragu smaka jau kopš pavasara
valda, bet augustā tā jau bija neciešama.
Domājām, varbūt «bomži» kaut kur zem
balkoniem iemitinājušies, bet – nekā! Arī
kaimiņi uz balkoniem neko necep. Nezinu,
pie kā lai vēršas pēc palīdzības. Nez kas tā
par smaku varētu būt?» tā kundze.
«Jelgavas Vēstnesis» sazinājās ar Valsts
vides dienesta Jelgavas reģionālo pārvaldi,
lai tā, veicot nepieciešamās pārbaudes, noteiktu smakas cēloni un atbilstoši rīkotos.
Pārvaldes Kontroles daļas vadītāja Evita
Beitlere norāda, ka šī ir pirmā sūdzība,
kas saņemta par it kā neciešamu smaku
Stacijas un Pasta ielas apkaimē, lai gan,
kā norādījusi iedzīvotāja, tā jau valda kopš
pavasara. Lai precizētu adresi, kur smaka
jūtama visvairāk, pārvaldes darbinieki
sazinājās arī ar pašu Marikas kundzi un

atbilstoši viņas sniegtajai informācijai par
smakas intensitāti organizēja pārbaudes.
«Viņa akcentēja, ka smaka visizteiktākā
ir vakaros – ap pulksten 22. Gan pārvaldes
inspektori, gan es pati personīgi ilgstošā
laika periodā septembrī, īpašu uzmanību
pievēršot situācijai ap pulksten desmitiem
vakarā, apsekojām norādīto apkaimi, taču
nekādu specifisku smaku nesajutām. Arī
uzrunātie apkārtējo māju iedzīvotāji pauda, ka par smaku neko nezinot,» stāsta
E.Beitlere, akcentējot, ka tādējādi inspektoriem vismaz pašlaik nav pamata kādu saukt
pie atbildības par smakas radīšanu, jo tādu
ilgstošā laika periodā Stacijas ielas apkaimē
speciālistiem un citiem iedzīvotājiem nav
izdevies konstatēt. «Smakas radīšanā šajā
situācijā arī nav pamata vainot apkārtnē
esošos uzņēmumus,» piebilst Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālās pārvaldes
Kontroles daļas vadītāja.
«Jelgavas Vēstnesis» vēlreiz sazinājās ar
sūdzības iesniedzēju. Kundze apstiprināja,
ka Vides dienesta pārstāvji ar viņu sazinājušies, un norāda, ka periodiski smaka jūtama
vēl joprojām. Viņa solīja personīgi informēt
pārvaldi, kad smaka būs visizteiktākā.

LLU baseins jau pašlaik strādā
līdz pulksten 22; iekšā laiž līdz 21
«Strādāju Rīgā un pēc darba gribētu
apmeklēt baseinu, bet tā darba laiks diemžēl ir līdz pulksten 19, ar izņēmumiem
ūdens aerobikā, kad tas atvērts līdz pulksten 21. Vai iespējams, ka baseina darba
laiks rudenī/ziemā tiek pagarināts, lai to
varētu apmeklēt arī tie cilvēki, kas darbu
beidz 19 vai ierodas pilsētā ap 19?» jautā
Mārtiņš, spriežot, ka vienlaicīgi tā būtu
iespēja baseina apsaimniekotājiem gūt
papildu ienākumus.
LLU Sporta nama direktors Vitālijs
Golubevs norāda, ka jau pašlaik darba
dienās tiek nodrošināta iespēja peldbaseinu izmantot arī vēlīniem apmeklētājiem – baseins darba dienās strādā līdz
pulksten 22, un tas nozīmē, ka pēdējais
seanss sākas pulksten 21, tas ir, baseinu

var izmantot tie apmeklētāji, kas LLU
Sporta namā ieradušies līdz pulksten
deviņiem vakarā.
«Ūdens aerobikas nodarbības peldēšanu nekādi neietekmē, jo baseinā kopumā
ir seši celiņi. Kamēr dažos celiņos notiek
aerobika, pārējos var peldēt. Tas notiek
paralēli,» skaidro V.Golubevs. Viņš spriež,
ka vēl vairāk pagarināt baseina darba
laiku nebūtu racionāli – pašreizējais darba
laiks, izvērtējot apmeklētāju plūsmu, ir
optimāls. «Kurš tad nāks peldēt naktī?!»
retoriski vaicā Sporta nama direktors.
Viņš informē, ka darba dienās pēdējais
peldēšanas seanss baseinā sākas pulksten
21, sestdienās iekšā laiž līdz pulksten 16,
savukārt svētdienās – līdz pulksten 15.
Jautājumu gadījumā var sazināties pa
tālruni 63028562.

Pateicība

Brīvprātīgie jaunieši pensionārei
palīdz sakraut malku
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
pensionēta skolotāja Valija Eltermane – viņa
vēlas pateikties jauniešiem, kas palīdzējuši
sanest malku.

«Es, pensionēta skolotāja, izsaku pateicību jauniešiem Renāram, Mihaelam, Zanei,
Katrīnai, Romānam, Darjai un citiem, kuri
man palīdzēja sanest malku, jo vecuma dēļ
pati to izdarīt vairs nevaru. Paldies saku
arī Sabiedrības integrācijas pārvaldei, kas
palīdzību man noorganizēja, īpaši Ilgai,»
raksta kundze.
Jauniešu veikumu atzinīgi novērtē arī
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja

Ilga Antuža. «Kad Eltermanes kundze pie
mums vērsās ar savu lūgumu par palīdzību
malkas sakraušanā, uzrunāju mūsu brīvprātīgos jauniešus. Un viņi nebija jāmudina
– visi uzreiz labprāt piekrita noorganizēt
nelielu talku, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu kundzei sanest malku. Šis darbiņš
mums prasīja kādas četras piecas stundas,
un pie kundzes pavadītais laiks strādājot
tiešām bija pozitīvām emocijām piepildīts,»
tā I.Antuža, arī sakot paldies brīvprātīgajiem jauniešiem, kas darbojas Sabiedrības
integrācijas pārvaldes paspārnē, par atsaucību un gatavību palīdzēt tiem, kas saviem
spēkiem galā netiek.

Foto: Ivars Veiliņš
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāds
lasītājs, lai precizētu, kur īsti Jelgavā
tiek pieņemtas PET pudeles par maksu. Viņš ar tukšajām pudelēm jau esot
devies uz Satiksmes ielas taras pieņemšanas punktu, taču izrādījies, ka tur
PET pudeles pieņemot bez maksas. «Tā
nu pudeles nācās atdot tāpat – neviens
mums nesamaksāja.»
«Tā pilnīgi noteikti nevar būt,» iepazīstoties ar situāciju, norāda taras
pieņemšanas punkta Satiksmes ielā
57 īpašniece Aija Viduša, skaidrojot,
ka ikvienam klientam, kurš atnes
tukšas un saplacinātas PET pudeles,
tiek samaksāta atlīdzība – viens san-

tīms par vienu pudeli. Viņa pieļauj,
ka, visticamāk, šis cilvēks ir sajaucis
adreses un, piemēram, pudeles aiznesis
uz atkritumu šķirošanas līniju Ganību
ielā, kur tiešām PET pudeles tiek pieņemtas bez maksas. «Viņš noteikti nav
bijis mūsu taras pieņemšanas punktā,»
tā saimniece.
Jāatgādina, ka taras punkts Satiksmes ielā 57 ir vienīgais Jelgavā, kur
PET pudeles iespējams nodot par
atlīdzību – vienu santīmu. Taras pieņemšanas punkts (tālrunis 29761975)
strādā darba dienās no pulksten 10 līdz
18, sestdienās no pulksten 9 līdz 16 un
svētdienās no pulksten 9 līdz 15. «Esam
dienesta viesnīcas ēkā, pagrabiņā, zem

frizētavas «Permanents»,» precizē
saimniece, pārpratumu gadījumā aicinot viņai piezvanīt.
Jāpiebilst, ka plastmasas pudeļu
pieņemšana par maksu tiek organizēta
eksperimenta «PET pudeļu pieņemšana no iedzīvotājiem par atlīdzību»
laikā. Tā mērķis ir pārbaudīt PET
pudeļu iepirkšanas sistēmas darbību.
Jelgavnieki ir vieni no aktīvākajiem
iedzīvotājiem, kas izmanto šo iespēju,
– augustā taras pieņemšanas punktā
Satiksmes ielā 57 par maksu iedzīvotāji nodevuši 28 810 PET pudeles.
«Arī septembrī pieņēmām līdz simts
pudelēm ik dienu,» apstiprina taras
pieņemšanas punktā.

Atbildību var prasīt no sertificētiem meistariem;
par amatieru kļūdām jāmaksā pašam
Astra Kitija Dudāre vērš iedzīvotāju
uzmanību uz meistariem, kuri ar sludinājumu starpniecību piedāvā salabot plītis,
taču nekādu atbildību par darbu neuzņemoties. Viņai jau vairākkārt esot gadījies
«uzķerties» uz šādiem «speciālistiem».
«Avīzē tiek ievietoti sludinājumi «Meklē
darbu celtnieks, mūrēju plītis, krāsnis»,
taču, saskaroties ar šiem celtniekiem, viņi
naudu paņem, bet darbs nav kvalitatīvs.
Rihards Petraitis (tālrunis 29230067) ir
negodīgs – «piebeidza» manu plīti, dūmi
nāk pa visiem caurumiem – un uz telefona
zvaniem neatbild. Arī Ivars Zaķis (tālrunis
25972357), kurš bieži maina telefonus, kaut
kā «laboja», bet dūmi sāka nākt trakāk, pa
visiem iespējamiem caurumiem. Zvanīju,
bet viņš neuzskatīja par vajadzību labot
savu darbu,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta
pensionāre.
«Nekas no viņas teiktā par nekvalitatīvo
darbu neatbilst patiesībai, turklāt šajā
reizē es strādāju tikai kā palīgs. Viņa mūs
apmelo! To, kas bija jāizdara, mēs izdarījām: iztīrījām, kas tīrāms, pielabojām,
kas izjucis – skursteni iztīrījām, mūrīti
salabojām –, bet citu kļūdas labot netaisāmies,» A.K.Dudāres sūdzībai oponē I.Zaķis,
apgalvojot, ka, viņaprāt, darbs paveikts
kvalitatīvi. Cita lieta esot pašas krāsns
stāvoklis, un, pēc I.Zaķa teiktā, to vieglāk
būtu nojaukt un no jauna uzmūrēt, jo, labojot citu radītās kļūdas, vien nepatikšanās
varot iedzīvoties. «Tā arī viņai pateicu, ka
netaisos cita darbu pārtaisīt – ne jau es to

krāsni mūrēju. Tā kundze jau pati stāstīja,
ka bezmaz vai desmit meistari viņai kaut
ko labojuši. Tagad es palieku vainīgs, ka cits
krāsni nepareizi uzmūrējis un dūmi nāk!»
tā viņš. Taujāts, vai savu profesionalitāti
krāšņu mūrēšanā var apliecināt ar atbilstošu dokumentu, viņš nosaka: «Lai iztīrītu
skursteni, nekādu dokumentu nevajag. Un
es nemūrēju krāsnis, bet varu saremontēt,
jo redzu, kas ir sabiris,» tā viņš, apgalvojot,
ka celtniecībā strādā vismaz divdesmit
gadus, tādēļ mūrēt prot.
Ar otru krāšņu mūrnieku, par kuru
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma pensionāres
sūdzību, redakcijai sazināties neizdevās –
tālruņa numurs acīmredzot ir nomainīts.
Lai taujātu, kā klients var būt pārliecināts par meistara profesionalitāti, «Jelgavas
Vēstnesis» sazinājās ar Latvijas Amatniecības kameru, un kameras viceprezidente
Diāna Karaša atbild: «Pirmām kārtām
meistaram ir jāprasa uzrādīt prasmes apliecinošu dokumentu. Taču arī tad, ja šādu
dokumentu var uzrādīt, ne vienmēr tas
nozīmē, ka darbs tiks paveikts kvalitatīvi, jo
krāšņu meistarus māca vairākās izglītības
iestādēs, bet ne no visiem sanāk profesionāli
meistari. Tieši tādēļ mēs dodam garantiju
tikai to meistaru darbam, kas iekļauti Latvijas Amatniecības kameras Amata meistaru
reģistrā. Tas ir apliecinājums, ka meistars ir
sertificēts un uzņemas pilnu atbildību par
savu darbu.»
Viņa norāda, ka pēdējā laikā jautājums
par nekvalitatīvi paveiktu darbu dažādās
jomās kļūst arvien aktuālāks, un, ja klients

vērsies Amatniecības kamerā, viņa problēmu cenšas atrisināt, piemeklējot situācijai
atbilstošāko meistaru. «Jāatzīst, ka cilvēki
vēl nav pieraduši augstāk par visu vērtēt
kvalitāti un bieži vien paļaujas uz lētāko
variantu. Un, pakalpojumu nopērkot lētāk,
finālā nereti nākas maksāt dārgāk. Ja jau
pašā sākumā klients izvēlētos profesionāli,
nebūtu nepieciešami papildu ieguldījumi,
lai novērstu neprofesionāļa radītās problēmas,» norāda D.Karaša, uzsverot, ka
Latvijas Amatniecības kamerā reģistrētie
meistari nozīmē gan darba kvalitāti, gan
arī garantiju par paveikto.
Sertificētos amata meistarus un amatu
zeļļus, tostarp krāšņu mūrniekus, var
uzzināt Latvijas Amatniecības kameras
mājas lapā www.lak.lv, sadaļā «Reģistri».
«Ja cilvēkam nav pieejams internets, var
zvanīt arī Amatniecības kamerai pa tālruni 67213007, un jums ieteiks situācijai
atbilstošāko sertificētu amata meistaru,
jo mūsu meistari strādā pa visu Latviju,»
tā D.Karaša.
Amatnieka karte, amata zeļļa un meistara diplomi ir kvalifikāciju apliecinoši
dokumenti ar Latvijas valsts likumu atzīti,
reģistrēti Latvijas Amatniecības kamerā.
Strīdus gadījumos klientu sūdzības izskata
komisija, kuru veido iespējamā brāķdara
konkurenti, tos nevar pierunāt vai nopirkt,
jo darbojas loģiskā profesionāļu pašuzraudzība, liecina informācija Amatniecības
kameras mājas lapā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris

Čempioni duatlonā

Latvijas čempionātā duatlonā uzvaras
laurus plūkuši jelgavnieki Elza Mestere
(16 – 17 gadu grupā) un Artjoms Ščerbakovs (18 – 19 gadi) (attēlā). Elites
grupā uzvara Andrejam Dmitrijevam.
Kluba «Piramida Triathlon Club» pārstāvis Vladimirs Kuzmenko informē, ka
E.Mesterei un A.Ščerbakovam bija jāveic
šāda distance: 3,2 kilometru skrējiens,
16,5 kilometru velobrauciens un 1,6 kilometru skrējiens. Rezultātā abi jaunieši
kļuva par Latvijas čempioniem.

Izmaiņas sastāvā

Galvenā trenera
maiņa notikusi HK «Zemga le/LLU» – Guntis
Pujāts ir atgriezies uz ledus, bet
galvenā trenera pienākumus pilda
Jevgeņijs Linkevičs, kurš komandu
vadīja arī pagājušajā sezonā. Šīs izmaiņas sapurināja komandu, un pēdējās
divās spēlēs izcīnīta uzvara – pret
HS «Rīga/Prizma» ar 5:3 un «Dinamo
juniors» ar 3:1. Vēl komandai pievienojies Kirils Tambijevs (attēlā). Līdz ar
to mūs klubam šobrīd ir trīs uzvaras
sešās spēlēs un tas ar «Rīga/Prizma»
un «Dinamo juniors» turnīra tabulā
dala 2. – 4. vietu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Bokseriem trīs zelti

Starptautiskajā boksa
turnīrā «Olaines kauss
2013» Jelgavas bokseri izcīnīja trīs zelta,
četras sudraba un četras bronzas medaļas.
Jelgavas pilsētas boksa komandas treneris
Aleksandrs Knohs mūsu pilsētas bokseru startu tajā vērtē kā diezgan labu.
Zelta godalgu turnīrā izcīnīja Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra (JCSVC) bokseris Artjoms Haņevičs (līdz 75 kg), kluba
«Madara» bokseris Artūrs Bilers (attēlā)
(līdz 69 kg) un JCSVC bokseris Valērijs
Kovšs (līdz 32 kg). Turnīrā piedalījās bokseri no tādām valstīm kā Polija, Īrija, Krievija,
Zviedrija, Lietuva, Igaunija, Latvija.

Jelgavā paliek 13 medaļas

Jelgavas pilsētas atklātajās meistarsacīkstēs
brīvajā cīņā jelgavnieki izcīnījuši 13 medaļas.
Savā vecuma grupā un svara kategorijā pie
medaļām tika «Milona» sportisti Andris
Apsītis, Artūrs Janovskis, Volodars Smirnovs,
Vlads Skodorovs, Vitālijs Malinovskis, Marks
Apsītis, Marks Vasiļjevs, Maksims Stasjuks,
Osmans Dzaseževs, Edgars Batkovskis, Juris
Egle, Alberts Jurčenko, Diāna Dzaseževa. Kopumā sacensībās piedalījās
189 dalībnieki
no sešām valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Austrijas, Somijas,
Krievijas un
Vācijas.

«Esmu gatavs Riodežaneiro»
 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar cīkstonis trenera Vladimira Smirnova audzēknis Alberts Jurčenko Pasaules kadetu
čempionātā izcīnīja bronzas
medaļu. Viņš ir iekļauts Latvijas
Olimpiskās vienības jaunatnes
sastāvā, un viņa mērķis ir tikt
uz Riodežaneiro Olimpiskajām
spēlēm 2016. gadā. «Cīņā galvenais ir nevis fiziskā forma, bet
tas, cik esi gatavs psiholoģiski,
un Riodežaneiro es esmu gatavs,» tā Alberts.

norūda treniņnometnes, smagie treniņu un
sacensību un sadzīves apstākļi, kā arī pašas
sacensības un neizdošanās.

Jau otro gadu Alberts mācās sporta
internātā «Spartak» Dagestānā (Krievijas
Federācijas republika), kur paralēli mācībām 10. klasē (tur vidusskolā ir 11 klases)
divas reizes dienā apmeklē treniņu brīvajā
cīņā. Vēl vidēji mēnesī viņš piedalās divās
trīs sacensībās, kas notiek dažādās pilsētās
un valstīs. Uz jautājumu, kāpēc mācās tik
tālu (Dagestāna atrodas ap 3000 kilometru
no Latvijas), Alberts atbild: «Tur atrodas
šobrīd spēcīgākā cīņas skola pasaulē.» Jāpiebilst, ka uz treniņnometnēm Dagestānā
bieži dodas arī Latvijas izlases cīkstoņi. Pirmais solis – Jaunatnes olimpiāde
Par brīvās cīņas lielvalstīm uzskatāmas
Arī nākamgad Alberts vēl startēs kadetu
Gruzija, Azerbaidžāna, Irāna, ASV, Krievija vecuma grupā. Vieni no 2014. gada nozīmīun Indija.
gākajiem startiem viņam būs dalība Eiropas čempionātā maijā, jo iekļūšana finālā
Noteicošais – raksturs
garantēs iespēju augustā startēt Pasaules
Alberts stāsta, ka viņa sporta veidā nav Jaunatnes olimpiādē. «Tā ir laba iespēja sevi
svarīgi, kāds ir sportista fiziskais spēks vai, parādīt, jo Jaunatnes olimpiāde ir prestižas
piemēram, cik kilogramus viņš var pacelt, sacensības – tās pašas olimpiskās spēles,
vai cik reižu piepumpēties. Visu nosaka tikai jauniešiem,» tā Alberts. Vēl nākamā
raksturs un sportista psiholoģija. «Es ne- gada septembrī viņš plāno startēt pasaules
varu raksturot savu cīņas stilu, jo katra čempionātā.
cīņa ir citādāka – atkarībā no pretinieka.
Alberts startē svara kategorijā līdz 69
Bet varu pateikt to, ka cīņā uzvar tas, kurš kilogramiem un ir 1,77 metrus garš – starp
spēj un prot iziet no ikvienas situācijas un citu, klasē viņš ir viens no garākajiem.
kuram ir raksturs,» tā viņš. Alberts uzskata, Viņš gan norāda, ka cīņai der jebkādas
ka viņa raksturs ir pietiekami stingrs – to komplektācijas sportists – nav svarīgi, garš

Uzvar pirmajā «Schenker» Superkausā

SIA «Zemgales Kurjerpasts» aicina darbā
pastnieku(-ci) ar pieredzi Pārlielupē. Uz nepilnu slodzi (1 dienu nedēļā, ceturtdienās).
Tālrunis 27116666.
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus(-ces).
Tālrunis 29537176.
SIA «LDM KOKS» kokapstrādes uzņēmums
Platonē piedāvā darbu palīgstrādniekiem
(-cēm), lentzāģa operatoriem(-ēm), strādniekiem(-cēm) cehā un kurinātājam(-ai).
Interesentiem zvanīt pa tālruni 29482548.
SIA «Silkalns» aicina darbā pavāru(-i) ar
pieredzi, darbs brīvdienās RAF mikrorajonā. Tālrunis 27758090.

Meklē darbu
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 28928515 (zvanīt vakaros).
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Meklēju betonētāja, armētāja darbu vai
palīdzu citos darbos. Tālrunis 28861906.
Mūrnieks (plītis, skursteņi). Tālrunis 25972357.

Sieviete (41) meklē papilddarbu Jelgavā. Var piedāvāt auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas
vai citu darbu. Ir pieredze. Tālrunis 28856531.
Vīrietis jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.
Auklītes medmāsas darbu. Ir atbilstoša
izglītība. Tālrunis 28236557.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

Pārdod
Divstāvu ķieģeļu māju ar zemi un saimniecības ēkām pie upes, 14 km no Jelgavas.
Tel.26433389
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881

Cīkstoņa Alberta Jurčenko ikdiena paiet Dagestānā, kur viņš mācās sporta skolā, bet
neiztrūkstoša ikdienas sastāvdaļa ir arī treniņnometnes un sacensības. Arī tagad Alberts uz nepilnu nedēļu bija ieradies Jelgavā, kur trenējās trenera Vladimira Smirnova
vadībā, piedalījās Olimpiskajā dienā un startēja Jelgavas atklātajās meistarsacīkstēs
brīvajā cīņā. «Jelgava ir jauka pilsēta. Man vispār Eiropa patīk – te cilvēki smaida,
bet Dagestānā pat ielas ir netīras un ūdens slikts,» tā sportists. Foto: Ivars Veiliņš
vai īss, tievs vai resns. «Piemēram, par
dagestānieti Buvaisaru Saitijevu daudzi
teica, ka viņš neesot līdzīgs cīkstonim, bet
viņš ir trīskārtējs olimpiskais čempions,
seškārtējs pasaules čempions un seškārtējs
Eiropas čempions!» Lai neradītu sev liekas
problēmas, Alberts kontrolē savu svaru
un tur to divu kilogramu robežās. «Esmu
nobaudījis dažādas virtuves, bet man nav
viena mīļākā ēdiena. Nav nekā tāda, no kā
es nespētu atteikties,» par savu ēdienkarti
stāsta sportists.

«Cīņa tikai tagad sākas»

Bronzas medaļa Pasaules kadetu čempionātā ir līdz šim lielākais Alberta sportiskais
sasniegums, bet viņa mērķis ir tikt uz Olimpiskajām spēlēm 2016. gadā. Jāatgādina, ka
starptautiskajā arēnā tika lauzti šķēpi par

to, būs vai nebūs brīvā cīņa Olimpisko spēļu
programmā. Alberts stāsta, ka lēmums
pieņemts un cīņa ir atstāta programmā, bet,
lai padarītu to skatāmāku, veiktas visnotaļ
būtiskas izmaiņas noteikumos. «Izmaiņas ir
vērstas uz to, lai visu laiku būtu uzbrukums
un notiktu spraiga cīņa. Man šīs izmaiņas
nāk tikai par labu un palielina manas
izredzes tikt uz Olimpiskajām spēlēm,» tā
cīkstonis, norādot: cīņa par vietu uz Riodežaneiro tikai tagad ir sākusies.
Jāpiebilst, ka Alberts visās nozīmīgākajās sacensībās pārstāv Jelgavu un Latviju.
Iespējams, tāpēc, ka viņa tēvs ir latvietis,
tāpēc, ka viņa otrais treneris ir Jelgavas
cīņas kluba «Milons» treneris V.Smirnovs
un tāpēc, ka Latvijā konkurence ir daudz
mazāka nekā Krievijā un iespējas tikt izlasē
– krietni lielākas.

Pretiniekus nepēta
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra bokseris Artjoms Haņevičs septembra vidū Pasaules
jaunatnes čempionātā boksā
izcīnīja 5. vietu, cīņā par medaļu zaudējot krievu sportistam. «Nevarētu teikt, ka viņš
bija labāks. Domāju, ka bijām
līdzīgi, arī cīņa bija līdzīga,
bet zaudēju pēc tiesnešu vērtējuma,» ceturtdaļfināla cīņu
atceras sportists.
Šogad pirmo reizi pirms regulārās volejbola sezonas rīkots «Schenker» Superkauss, kurā piedalījās divas spēcīgākās komandas no Latvijas un divas
spēcīgākās no Igaunijas. Lokālajā derbijā «Biolars/Jelgava» pārspēja otru
Latvijas klubu «Poliurs/Ozolnieki» un finālā tikās ar labāko no igauņu dueļa
– «Selver Tallin». Jelgavnieki pretiniekus pieveica ar 3:1 (25:22, 25:18, 21:25,
25:14). «Noskaņojāmies ļoti labi. Bijām nopietni gatavojušies aptuveni mēnesi, tāpēc ir prieks par uzvaru,» tā cēlājs Agris Leitis. Arī komandas treneris
Jurijs Deveikus ir priecīgs par panākumu. Viņš atzīst, ka lielu lomu spēlēja
tas, ka komandai ir pievienojies Latvijas izlases spēlētājs Ansis Medenis
– viņš finālspēlē guva 18 punktus. Diemžēl pagaidām nav zināms, cik ilgi
Ansis paliks «Biolar/Jelgava» sastāvā. «Runājot par mērķiem, vēlamies iekļūt
«Schenker» līgas final 4, un tur jau redzēs. Latvijas čempionātā un kausā,
protams, mērķis ir nemainīgs – uzvarēt,» tā treneris.
Foto: Vineta Zelča

Piedāvā darbu

Meklēju darbu vecu, slimu cilvēku aprūpē.
Tālrunis 25965958.

Dejoja sporta dejas

Pasaules čempionāts kadetiem šogad
notika Serbijā, un A.Jurčenko tajā izcīnīja
bronzu, izšķirošajā cīņā piekāpjoties azerbaidžānim Abdulmuslimam Mukhuddinovam, kurš kļuva par pasaules čempionu.
Alberts startēja svara kategorijā līdz 69 kilogramiem, un šajā svara kategorijā bija 28
cilvēki. «Čempionātā piedalījās spēcīgākie
cīkstoņi, turklāt valsti drīkstēja pārstāvēt
tikai viens sportists,» stāsta Alberts. Jautāts, kāpēc šoreiz tikai bronza, nevis zelts,
viņš atbild: «Cīnīties ir ļoti grūti – te bija
paši labākie, turklāt cīņa ir pats smagākais
sporta veids.» Alberts ar cīņu nodarbojas no
piecu gadu vecuma, kad tētis viņu aizveda
uz Čerņahovskas (pilsēta Kaļiņingradas apgabalā, kur dzīvo Jurčenko ģimene) sporta
skolas cīņas sekciju. «Man patīk cīņa, un es
neko citu nemāku,» saka Alberts, bet viņa
tēvs Andrejs iebilst – dēls labi peld, agrāk
nodarbojās ar vingrošanu un divus gadus
dejoja sporta dejas.
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Pasaules jaunatnes čempionātā Kijevā
startēja 1997. – 1998. gadā dzimuši bokseri (Artjoms ir dzimis 1997. gadā). Artjoma
svara kategorijā (līdz 75 kilogramiem)
startēja 22 bokseri, bet čempionātā kopumā bija pārstāvētas 54 valstis. «Tas nav
viegli, tur satiekas labākie,» sacensības
raksturo Artjoms. Pasaules čempionātā
A.Haņevičs piedalījās ar Jelgavas pašvaldības finansiālu atbalstu.
Bokseris stāsta, ka viņš ringā labāk
jūtas kā otrais numurs. «Tas nozīmē,
ka uzbrūk pretinieks, bet es aizstāvos
un gaidu izdevību pretuzbrukumam,»

Artjoms paskaidro. Viņa spēcīgā – sitiena – roka ir kreisā, bet puisis teic, ka to
kā trumpi neizmanto, jo tas mūsdienās
boksā nav vairs nekāds retums. Viņš arī
atzīst, ka viņam nepatīk pirms cīņas pētīt
pretiniekus, lai uzzinātu viņu vājās un
stiprās puses. «Es kaut kā jūtos labāk,
ja nezinu, kas mani sagaida. Tas man
palīdz labāk noskaņoties cīņai,» tā bokseris. Viņš arī saprot, ka vēl jātrenējas un
daudz kur «jāpieliek», un sportu pamest
negrasās.
Novembrī Artjoms plāno piedalīties Latvijas čempionātā, bet pēc tam
– Eiropas čempionātā. Artjoma treneris
Aleksandrs Knohs lēš, ka Latvijas čempionātā Artjomam vajadzētu uzvarēt
bez problēmām, ir arī cerības uz Eiropas
čempionāta medaļām. Tiesa, visdrīzāk
Eiropas čempionātā, kas notiks Krievijā,
piedalīsies arī sportists, kuram Artjoms
piekāpās pasaules čempionātā, tomēr tas
vēl nenozīmē, ka viņi atkal tiksies ringā.
Treneris norāda: Artjomam kā Latvijas
izlases bokserim un pasaules čempionāta dalībniekam tiks dota priekšroka,
izvērtējot sastāvu, kas piedalīsies Eiropas
čempionātā, vienīgi pagaidām vēl tiek
meklēts finansējums.

Volvo S-40 labā tehniskā stāvoklī. T.29184986.

Pērk
Pērku visu marku auto. T.20061444
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.29954171

Dažādi
Meistara pakalpojumi. Dzīvokļu remonts
no 0 – atslēgai. Visu veidu apdare, santehnika, elektroinstalācija. 28861525, Jānis
«Pievedums» piedāvā svaigus Latvijas
produktus (svaigpiens, krējums, biezpiens,
maize, olas, sieri, jogurti, desas, cepumi
u.c.). Bezmaksas piegāde Jelgavā un Ozolniekos līdz pat klienta durvīm katru trešdienu un ceturtdienu. Zvaniet: 28447909
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Dārza uzfrēzēšana. Tel.20626223
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Sniedzam kvalitatīvu, ātru un profesionālu
juridisko palīdzību. T.27106096
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Nu laiks ir tai vietā aiziet,
Tur – saulei pie rokas labās,
kur Dieviņš dvēseli manu
savā valstībā glabās.
/J.Kronenbergs/
Mūsu skumjas un patiesa līdzjūtība
Ivetai Strodei, kad pa rudens taku
mūžības ceļos aiziet tētis.
Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRA BAUERE (1938. g.)
VILMA BĻODNIECE (1934. g.)
ZENTA PUTNIŅA (1924. g.)
NELIJA AFANASJEVA (1928. g.)
LIDIJA PEČEŅŅIKOVA (1936. g.)
JĀNIS BALTA (1982. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1696.sērija.
9.30  «Apiņu vasara» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25  «Dižais Serengeti». Dokumentāla filma.
12.25 «Ielas garumā».*
12.55 «Eirobusiņš».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40  «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 3.sērija.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1696.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 29. un 30.sērija.
16.55 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 5.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 9.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 9.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Miranda». Komēdijseriāls. 9.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Ielas garumā».*
2.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
2.40 «LTV portretu izlase». Aīda Rancāne un Andris Kapusts.
3.10 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
3.20 «Elfu dejas». Dokumentāla filma.
3.50  «Līgavu reiss». Vēsturiska drāma.

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Bārda». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 36.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 2.daļa.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija
13.00 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». SK “Lielvārde”
– Somijas “SPV”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 11.sērija.
16.30 «Laimīgai Latvijai».*
16.35  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
19.45 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.45 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 16.sērija.
21.15 JAUNUMS! «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00 «K2 – iekarotā virsotne». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
0.50  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 11.sērija.
1.40 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 16.sērija.
2.10 «Ievainotā saule» (ar subt.). Dokumentāla filma.
3.05 «Troksnis 4».*
4.10 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». SK “Lielvārde”
– Somijas “SPV”.*

LNT

5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Ilgu ainava». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.50 «Ģimenes ligzda».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 61. un 62.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 95. un 96.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 125.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 JAUNUMS! «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 9.sērija.
22.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «LNT ziņu “Top 10”».
2.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 95. un 96.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 125.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 131.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 218.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 50. un 51.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 4.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 20.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 144.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 31. un 32.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 673. un 674.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 52. un 53.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».

20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 674.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE! «Jaunā talantu fabrika. Koncerts».
23.55 «Nekā personīga».
0.55 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 4.sērija.
1.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 218.sērija.
2.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 131.sērija.

Otrdiena, 8. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1697.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.12 «Laimīgai Latvijai».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma. 6.sērija.
12.25 «Viss notiek!»*
13.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «Ronis no Sanderogas» (ar subt.). Piedzīvojumu filma.
14.55 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1697.sērija.
16.20  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 31. un 32.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 10.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.06 «Laimīgai Latvijai».*
22.10 «Pasaules telpa».
22.40 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Laika dimensija».
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 10.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
3.42 «Ronis no Sanderogas». Piedzīvojumu filma.
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Bumba».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 37.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.35 «Laimīgai Latvijai».*
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 11.sērija.
11.30  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle sievietēm.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 12.sērija.
16.30 «Laimīgai Latvijai».*
16.35  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga”
– “Tsmoki Minsk”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
23.00 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
23.30 «Tavs auto».
0.00 «Autosporta programma nr.1».
0.30  «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 4.sērija.
1.15 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 4.sērija.
2.00  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 6.sērija.
2.55 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
3.55 «Troksnis 4».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 61. un 62.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Ar mīlestību no Grieķijas». Romantiska komēdija.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 9.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 146.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 63. un 64.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 97. un 98.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 126.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Flirta mācība». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 11.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Galileo».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 97. un 98.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Šodien novados».
3.05 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 146.sērija.
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 126.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 132.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 219.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 52. un 53.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 5.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 9.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 145.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».

tv programma
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 33. un 34.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 674. un 675.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 54. un 55.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 675.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 10.sērija.
23.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
24.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 9.sērija.
1.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 5.sērija.
1.55 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 219.sērija.
2.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 33. un 34.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 132.sērija.

Trešdiena, 9. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1698.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.48 «Laimīgai Latvijai».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Uguns pavēlnieks». Izglītojoša TV spēle par drošību.*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Vertikāle».*
14.35 «Laika dimensija».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1698.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 11.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 11.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 6.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Azerbaidžāna – manas sirds zeme». Dokumentāla filma.
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Caurums».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 38.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.35 «Laimīgai Latvijai».*
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 12.sērija.
11.30  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Tsmoki Minsk”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 13.sērija.
16.35  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 1.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.45 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 2.sērija.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 100.sērija.
23.50  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 6.sērija.
0.50 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
1.50 «Rezgalības 4». Animācijas filma.
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Tsmoki Minsk”.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 63. un 64.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Flirta mācība». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 147.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 65. un 66.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 99. un 100.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 127.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 16.sērija.
22.10 «Meitene, kura izpostīja sirseņu pūzni». Trilleris. 1.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 99. un 100.sērija.
2.35 «Degpunktā».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 147.sērija.
3.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 127.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 133.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 220.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 54. un 55.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 6.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 14.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 146.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 675. un 676.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 56. un 57.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 676.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 7.sērija.
22.10 «Ballīte būs!» Latvijas raidījums.
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 21.sērija.
0.30 «Bokseris». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
1.25 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 220.sērija.
2.15 «Meklējot īsto». Seriāls. 2009.g. 35. un 36.sērija.
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 133.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 146.sērija.

Ceturtdiena, 10. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.28 «Laimīgai Latvijai».*
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1699.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (Ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1699.sērija.
16.15  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 37.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 12.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.34 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Miranda». Komēdijseriāls. 12.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
3.50 «Zini. Vari. Dari».*
4.20 «Zuši». Dokumentāla filma.
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Gulbis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 39.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 13.sērija.
11.30  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle vīriešiem.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 1.sērija.
16.35  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 2.sērija.
19.45 «Piedzīvojums dabā».*
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45 «Čūsku pavēlnieks». Dokumentāla filma.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 2.sērija.
23.50  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 1.sērija.
0.25 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle vīriešiem.*
5.00 «Piedzīvojums dabā».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 65. un 66.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestības namiņš». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 16.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 148.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 67. un 68.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 101. un 102.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 128.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 2». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
22.20 «Pazudis tulkojumā». Liriska komēdija.
0.20 «Dzīvīte».
0.50 «Galileo».
1.15 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 101. un 102.sērija.
2.40 «Degpunktā».
3.05 «Šodien novados».
3.15 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 148.sērija.
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 128.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 134.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 221.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 56. un 57.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 7.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 147.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 37. un 38.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 676. un 677.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 58. un 59.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 677.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Sacīkstes uz dzīvību un nāvi». Fantastikas trilleris.
0.10 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 134.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 JAUNUMS! «Alpu dakteris». Seriāls. 1.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 1.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.18 «Laimīgai Latvijai».*
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 109.sērija.
16.30  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 38.sērija.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 2.sērija.
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS! «Aizliegtais paņēmiens».
22.15  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.14  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 5.sērija.
0.15  «Valdība 3». Seriāls. 2.sērija.
1.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.05 «Labāki laiki». Seriāls. 1.sērija.
3.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.45 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
3.55 «Zini. Vari. Dari».*
4.20 «Dzied “Emburgas zēni”».*
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Iesnas». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 40.sērija
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs» *
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 1.sērija.
11.30  «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Latvija – Lietuva.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Baltijas jūras piekrastes. Dānija». Dokumentāla filma.
17.35 «Laimīgai Latvijai».*
17.45 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.)
18.00 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Lietuva – Latvija.
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 13.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
23.50 «Tavs auto».*
0.20 «Imanta – Babīte pietur...»*
0.55 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Latvija – Lietuva.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 67. un 68.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte». 9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Pazudis tulkojumā». Liriska komēdija.
12.00 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 149.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 69. un 70.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 103. un 104.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 129.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Māja bez izejas». Rīgas kinostudijas drāma.
23.05 «Oušena velna ducis». ASV kriminālkomēdija.
1.50 «Šodien novados».
2.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 103. un 104.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 129.sērija.
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TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 135.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 222.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 58. un 59.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 8.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 3.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 12.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 148.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.25 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums. 1.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls. 60.sērija.
17.25 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 1.sērija.
21.30 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija.
23.30 TV PIRMIZRĀDE! «Starpnieks». ASV kriminālkomēdija.
1.35 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 222.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 39. un 40.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 135.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 148.sērija.

Sestdiena, 12. oktobris
LTV1

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Zini. Vari. Dari».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 37.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 37.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 115.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Anim.seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 33. un 34.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00  JAUNUMS! «Zariņš». Piedzīvojumu filma ģimenei.
13.20 I.Gončarovs. “Krauja”. Dailes teātra izrāde.*
15.40 «Laimīgai Latvijai».*
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Pasaules vēsture» (ar subt.).Dok.filma. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». “Limbaži.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 JAUNUMS! «Kinotēka».
22.10  «Vientuļā sala». Romantiska drāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.12  «Vientuļā sala». Romantiska drāma. Turpinājums.
0.15 «Kas nomāc Gilbertu Greipu?» ASV drāma. 1993.g.
2.15  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 2.sērija.
2.40 «Aktieru balle uz Čaka ielas». R.Paula koncerts. 1.daļa.*
3.32 «Aktieru balle uz Čaka ielas». 2.daļa.*
4.30 «“Mikrofona” dziesmas».*

LTV7

6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
7.15 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00 «Pavasaris decembrī». Seriāls. 3. un 4.sērija.
14.45 «Čūsku pavēlnieks». Dokumentāla filma.
15.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 2.sērija.
16.05 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
17.05 «Lai dzīvo gardemarīni!». Piedzīvojumu filma.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».
21.30 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 13.sērija.
22.20 «Laimīgai Latvijai».*
22.25  «50/50». ASV traģikomēdija. 2011.g.
0.20 «Šērvudas Robins». Seriāls. 13.sērija.
1.15 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
2.30 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Piedzīvojums dabā».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 69. un 70.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 59.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 15.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 2.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 6.sērija.
14.35 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 2.sērija.
23.50 «Vajājot Ketu». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.40 «Ar mīlestību no Grieķijas». Romantiska komēdija.
3.10 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 15.sērija.
3.55 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 136.sērija.
5.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 223.sērija.

TV programma

6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.35 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
8.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!» Latvijas raidījums. 2013.g.
11.15 «Mūsdienu Latvijas garša 3».
12.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.25 «Kinomānija».
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija.
17.05 «Romijas un Mišelas skolas salidojums». Komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Vāģi 2». ASV animācijas filma. 2011.g.
21.40 TV PIRMIZRĀDE! «Pēdējā dziesma». ASV melodrāma.
23.50 «Romijas un Mišelas skolas salidojums». ASV komēdija.
1.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 223.sērija.
2.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 136.sērija.
3.25 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 8.sērija.

9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2».* Realitātes šovs.
12.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.10 «Vāģi 2». ASV animācijas filma. 2011.g.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ātrs un bez žēlastības. Tokijas drifts». Spraiga sižeta filma.
22.05 TV PIRMIZRĀDE! «Varoņu misija». ASV trilleris.
0.15 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
1.35 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 224.sērija.
2.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 137.sērija.
3.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
3.35 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls. 60.sērija.

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Zini. Vari. Dari».*
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 38.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 116.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 35. un 36.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.25 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 6.sērija.
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok.filma. 7.sērija.
11.56 «Laimīgai Latvijai».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 JAUNUMS! «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Dzīves un cerību salmiņš.
18.50  «Piecas pilnmēness dienas». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Pikadilli Džims». Romantiska komēdija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.40  «Midsomeras slepkavības 14» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
1.20 «Melu laboratorija».*
2.20 «“De facto”».*
3.00 «M.Vilcānes jubilejas koncerts Nacionālajā teātrī». *
4.10 «Kas nomāc Gilbertu Greipu?» ASV drāma. 1993.g.

Pieteikties Lielajā ielā 6, viesnīcas «Jelgava»
administrācijā, vai sūtīt CV ar amata norādi
pa e-pastu personals@kulk.lv.
Interesēties pa tālruni 63023349, 29145961.

SIA «KULK» piedāvā darbu viesnīcā
«Jelgava»

administratoram(-ei) un
palīgstrādniekam(-cei)

Svētdiena, 13. oktobris
LTV1

ikdienas saimniecisko darbu veikšanai.

Akvareļglezniecība – interešu izglītības
programma Jelgavas Mākslas skolā:
pirmdienās un trešdienās
no pulksten 13.30 līdz 15.40.
Pedagoģe – Baiba Ūlande.
Tālrunis 63023768, 26674446,
63080180; www.j-m-s.lv.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku līdzfinansējumu
15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

LTV7

6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Seriāls. 3. un 4.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
13.15 «Lai dzīvo gardemarīni!». Piedzīvojumu filma.
15.40 «Laimīgai Latvijai».*
15.45 «VTB vienotās līgas spēle». “CSKA” – “VEF Rīga”.
18.05 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
18.55 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 13.sērija.
19.45 «Dārgumu sargi». Piedzīvojumu filma.
21.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 5.sērija.
22.20  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 12.sērija.
23.10 «Pavasaris decembrī». Seriāls. 3. un 4.sērija.
0.45 «SeMS. Laboratorija».*
1.15 «“SeMS” ceļo».*
2.15 “Baltica 2012”. Dižkoncerts.*
3.40 «Lietainā diena». Animācijas filma.
4.00 “Mikrofona” dziesmas.*

LNT

5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas» Realitātes šovs. 7.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 60.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 16.sērija.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Ražots Eiropā».
10.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 2.sērija.
14.10 «Mentālists 4». ASV seriāls. 22.sērija.
15.10 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 7.sērija.
16.15 «Dzintara dziesmas».
17.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 2». Dok.seriāls. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Šūna». ASV fantastikas trilleris.
1.55 «Meitene, kura izpostīja sirseņu pūzni». Trilleris. 1.sērija.
3.25 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 16.sērija.
4.05 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 137.sērija.
5.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 224.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».

Konditoreja «Dzirkstele»
aicina darbā konditorus

gan dienas, gan nakts maiņās.
Nepieciešama iepriekšēja darba pieredze konditora amatā.
Piedāvājam labus darba apstākļus un konkurētspējīgu
atalgojumu pēc padarītā darba.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu info@larusl.lv.

«Dominante Park», Ķekavas nov., Ķekavas pag., Saulgoži
www.trialtolatvia.lv
SIA «TRIALTO LATVIA» aicina darbiniekus(-ces)
šādos amatos:

• preču marķētājs(-a),
• krāvējs(-a).
Darba vieta atrodas «Dominante Park» pie Ķekavas.
Darbiniekiem tiek nodrošināts dienesta transports
uz un no darba.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 67791437 vai
27020290, sūtīt pieteikumus pa e-pastu
darbs@trialtolatvia.lv vai ierasties personīgi
darba dienās plkst.8.30 «Dominante Park» 1. stāvā.

Aicinām pievienoties savai komandai «K-rauta»
veikalā Jelgavā PĀRDEVĒJU.
Pienākumi:
• aktīva produktu pārdošana mazumtirdzniecībā;
• klientu apkalpošana un konsultēšana, nodrošinot augstu
klientu apkalpošanas līmeni.
Prasības:
• pieredze tirdzniecībā un klientu apkalpošanā;
• plašas zināšanas ar būvniecību saistītās produktu grupās.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• nepieciešamās apmācības;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas.
CV ar norādi «Pārdevējs Jelgavā»
lūdzam sūtīt pa e-pastu cv@rautakesko.lv.
Atbilde tiks sniegta kandidātiem,
kuri tiks aicināti uz darba pārrunām.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu rudens semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:
• Zviedru valoda iesācējiem: T./Pk. 18.00 – 19.30, 45 LVL/mēn.;
• Franču valoda iesācējiem: Pk. 17.30 – 19.30, 25 LVL/mēn.;
• Angļu valoda iesācējiem: O./C. 18.00 – 19.30, 40 LVL/mēn.;
• Angļu valoda iesācējiem: S. 10.30 – 12.30, 25 LVL/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss: O./C. 19.30 – 21.00, 40 LVL/mēn.

BĒRNIEM:
• Angļu valoda 1. klasei:
C. 18.45 – 19.45, 12 LVL/mēn.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija – pa tālruni 28816925; e-pasts: passwordkursi@inbox.lv, www.password.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Svinēsim Ādolfa Alunāna
165 ar viņa «pokālu!
 Ritma Gaidamoviča

Nākamnedēļ, no 11. līdz 13.
oktobrim, Jelgavā notiks
Ādolfa Alunāna dienu izrāžu
festivāls, kurā tiks atzīmēta
teātra tēva 165 gadu jubileja.
Šoreiz skatītājiem tiek piedāvāti lasījumi par Ā.Alunāna
un mūsdienu dramaturģiju,
kā arī piecas izrādes, tostarp
festivāls 12. oktobrī pulksten
11 tiks atklāts ar Ā.Alunāna
komēdiju «Mūsu pokāls»,
kas Jelgavā jau bija iestudēta
pirms gadiem divdesmit.
«Jubileja ir pusapaļa, tāpēc svinēsim
bez liela vēriena. Nevajag jau lielu
bļaustīšanos, galvenais, lai ir sirsnīgi.
Labsirdīgā nozīmē atdosim nodevu Alunānam, satiksimies ar jauniem cilvēkiem, jo, piemēram, smiltenieši uz mūsu
skatuves būs pirmo reizi. Tāds īsts kopā
būšanas prieks sanāks,» saka Ā.Alunāna
teātra direktors Arvīds Matisons, aicinot
piedalīties festivālā, kur šogad izcelts,
protams, pats Ā.Alunāns un jaunie autori. Trīs no festivāla izrādēm ir jaunu
autoru iestudējumi. Teātra direktors
stāsta, ka festivāla atklāšanai nolemts
pilnīgi no jauna iestudēt arī Ā.Alunāna
lugu «Mūsu pokāls» – tas esot humoriņa

pilns gabals, kurā var kārtīgi izsmieties.
Iepriekš šī izrāde Jelgavā iestudēta pirms
kādiem divdesmit gadiem, bet nu tā iegūs
jaunu elpu.
Festivālu 11. oktobrī pulksten 11
ievadīs lasījumi «Ādolfa Alunāna un
mūsdienu dramaturģija» Ā.Alunāna
muzejā. Par teātra pirmsākumiem
Jelgavā stāstīs literatūras un teātra
zinātnieks, profesors, grāmatas par
Ā.Alunānu autors Viktors Hausmanis,
par Ā.Alunāna iestudējumiem Jelgavas
teātrī – režisore Lūcija Ņefedova, par
izrādi «Džons Neilands» Dailes teātrī
– Ā.Alunāna muzeja speciāliste Elīna
Skutele, bet par jaunāko latviešu oriģināldramaturģijā – Latvijas Dramaturgu
ģildes valdes priekšsēdētāja Rasa Bugavičute. Noslēgumā būs iespēja videofragmentos redzēt kadrus no Ā.Alunāna
izrādēm.
Bet sestdien un svētdien, 12. un 13.
oktobrī, jelgavnieki aicināti uz piecām
izrādēm Jelgavas kultūras namā.
Ā.Alunāna muzeja direktore Maija Matisa piebilst, ka šogad arī Ā.Alunāna mazdēlam Ādolfam Švānbergam, kas ir viens
no šī muzeja dibinātājiem, paliek 100
gadi, tāpēc 10. oktobrī iecerēts brauciens
uz Džūkstes kapiem, bet pulksten 15.40
jelgavnieki Ā.Alunāna muzejā aicināti
uz atmiņu pēcpusdienu ar Ā.Švānberga
audzēkņiem un draugiem.

notikumi

«Es necenšos būt foršs,
man tas sanāk dabiski!»
«Kad spēlēju vijoli,
nebija prieka un gandarījuma. Gammas,
vingrinājumi, klasiski
skaņdarbi, audzēkņu
vakari... Trompete – tā
jau ir dzīvā muzicēšana – ar orķestri maršē
pa ielu, tauta sajūsmā
aplaudē. Te sākas tas
muzicēšanas prieks,»
atzīst komponists
Agris Celms.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

12. oktobrī pulksten 18 Jelgavas 4. vidusskolas Koncertzālē
notiks 4. vidusskolas mūzikas
novirziena 35 gadu un skolas
direktora Agra Celma 60 gadu
jubilejas koncerts «Mēs Agra
Celma mūzikā». Vienlaikus šajā
dienā skolā būs arī absolventu
salidojums. Skolotāju dienas
priekšvakarā uz sarunu «Jelgavas Vēstnesis» aicina skolas
direktoru, pūtēju orķestra vadītāju, komponistu A.Celmu, kurš
par sevi saka: «It kā neesmu
stingrs skolotājs, taču augstu latiņu gan esmu uzstādījis un no
bērniem izspiežu daudz. Taču
tas viss tiek darīts ar humoru
draudzīgā saspēlē.»

Ērģeļu dienās Jelgavā
divi koncerti
 Ritma Gaidamoviča

Rosinot interesi par ērģeļmūziku un instrumentiem Zemgales dievnamos, oktobrī jau
tradicionāli notiks Zemgales
Ērģeļu dienas. Jelgavā to
laikā būs divi koncerti – atklāšanas koncerts būs svētdien, 6. oktobrī, pulksten
16 Svētās Annas baznīcā,
bet 12. oktobrī pulksten 19
– koncerts Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī
ar radošo apvienību «Kopējā
izteiksme».
«Iepriekšējos gados Ērģeļu dienās
izcēlām konkrētas ērģeles, vācot ziedojumus šo instrumentu atjaunošanai,
taču šogad tāda mērķa nav – vienkārši
gribam sagādāt svētkus ērģelēm,» saka
Annas baznīcas mūzikas dzīves organizatore ērģelniece Māra Ansonska. Pavisam Zemgales ērģeļu dienās paredzēti
septiņi koncerti Jelgavas un tuvāko
novadu dievnamos. Mūsu pilsētā gaidāmi divi. Svētdien, 6. oktobrī, pulksten
16 Annas baznīcā notiks Ērģeļu dienu
atklāšanas koncerts «Te deum», kurā

muzicēs Ilze Reine (ērģeles) un Jānis
Porietis (trompete, flīgelhorns). Ieeja
koncertā – ziedojums Annas baznīcai.
Bet 12. oktobrī pulksten 19 tornī
notiks muzikāli radošās apvienības
«Kopējā izteiksme» koncerts, kas
veltīts baznīcas savulaik rosīgajai
mūzikas dzīvei. Vokāli instrumentālā ansambļa mūziķi atzīst, ka viņu
muzikālais vēstījums ir kā meditatīvs
dialogs – dvēseles domu sakārtošana
–, ko centīsies sniegt arī šajā vakarā.
Koncertā piedalīsies grupas līderis
un mūzikas autors Ainārs Paukšēns,
soliste Līga Priede, kas ir arī vairāku
dziesmu autore, taustiņus spēlēs Jānis
Pelše, kurš ir arī ērģelnieks un ērģeļu
meistars, ģitāru – Andrejs Grimms.
Ieejas maksa Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī – 0,80 lati jeb
1,14 eiro pieaugušajiem; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 0,40
lati jeb 0,57 eiro.
M.Ansonska piebilst, ka 10. novembrī pulksten 10 Jelgavas Svētā Jāņa
baznīcā notiks Martina Lutera 530
gadu jubilejai veltīts dievkalpojums un
koncerts. Muzicēs ērģelniece Gundega
Dūda un Jelgavas Svētās Vienības
draudzes koris.

Ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris

Direktoram dzimšanas diena bija 21.
septembrī, un to šoreiz viņš nosvinējis
Gruzijā pie meitas Līgas vīra vecākiem.
A.Celms sarunas sākumā uzreiz saka:
«Par to manu dzimšanas dienu gan nevajag
pārspīlēt, galvenais ir darbs.» Atskatoties uz
35 darba gadiem, A.Celms, kurš savulaik
kopā ar sievu Lienu lika pamatus mūzikas
novirziena attīstībai 4. vidusskolā, vērtē,
ka būtiskākais, kas paveikts, ir mūzikas
novirziena vadīšanai izveidota pārdomāta
un sakārtota sistēma. «Ne jau tikai mēs, abi
Celmi, to pavelkam – mums ir izveidota komanda, kas strādā kā vienots mehānisms,»
spriež skolas direktors, atzīmējot, ka liels
ieguvums esot arī apstākļi, kādos viņi šobrīd
strādā, un par to paldies pilsētas vadībai.

«Galvenais – muzicēšanas prieks»

A.Celma saistība ar mūziku sākusies,
spēlējot vijoli. «Divas reizes nedēļā ar vijolīti rokās braucu no Blomes uz Smiltenes
Mūzikas skolu. Tiesa, ja tagad vajadzētu
spēlēt, ilgi atmiņā būtu jāatsauc – vijole
jau aizmirsta,» nosaka A.Celms, taču tā
neatgriezeniski ar mūziku viņš «saindējies», spēlējot trompeti. «Kad spēlēju

vijoli, nebija prieka un gandarījuma. Gammas, vingrinājumi, klasiski skaņdarbi,
audzēkņu vakari... Trompete – tā jau ir
dzīvā muzicēšana – ar orķestri maršē pa
ielu, tauta sajūsmā aplaudē. Te sākas tas
muzicēšanas prieks. Ja mūzika ieslēgta
četrās sienās, kā tas parasti ir bērniem,
kuri apgūst klavierspēli, ilgi mācoties
grūtu skaņdarbu, pēc tam uztraukumā
trīcošām rokām nospēlējot ieskaiti, mūzikā
ieinteresēt nevar. Vajadzīgas pozitīvas emocijas,» pārliecināts A.Celms, uzsverot, ka
tieši šo aspektu – gūt muzicēšanas prieku
– ņēmuši par pamatu, veidojot pedagoģisko
pieeju mūzikas mācīšanai 4. vidusskolā.
Tieši tālab ar skolēniem strādā tā, lai jau
pirmajās klasītēs viņi var gūt prieku no
uzstāšanās.

kaitinātu,» piebilst A.Celms, atzīstot – viņš
tic, ka visi cilvēki ir labi. Katram varot būt
problēmas, kas viņu nocietinājušas, bet tie
ir faktori, kas jāsaprot un jāprot piedot. Šis
pozitīvisms atspoguļojas arī A.Celma mūzikā, jo viņam nav neviena skaņdarba, kurā
būtu nospiedošs noskaņojums. «Gribu, lai
mana mūzika cilvēkiem dāvā prieku,» piebilst direktors. Par to pārliecināties varēs
jubilejas koncertā «Mēs Agra Celma mūzikā», kur skanēs tikai A.Celma skaņdarbi.
Tas iecerēts kā viņa daiļrades, dzīves un
notikumu, kas piedzīvoti mūzikas novirziena gadu laikā un ne tikai, retrospekcija.
Koncertā būs dzirdamas gan bērnu dziesmas, gan nopietnākas, piemēram, «Smagā
zeme», «Es karā’i aiziedams», kā arī visu
absolventu iemīļotais cikls «Eža kažociņš»,
kas savulaik dziedāts daudzos festivālos,
«Uz orķestri un kori paspēs»
koncertos un filmēts televīzijā. Kopumā
A.Celms nenoliedz, ka viņš latiņu pacēlis izskanēs 25 skaņdarbi.
augstu. «Pedagoģija ir tāda smalka lieta – ar
stingrību un bardzību vien to mazo var at- «Viņš sēž un žāvājas»
baidīt. Svarīgi ir apvienot augstas prasības
Runājot par tuvākās nākotnes plāniem,
ar labestību un humoru. Līdzko izdodas, tas direktors atzīst: «Turpināt, kamēr veselīievelk pozitīvā azartā un tad jau vairs nav jā- ba ļauj! Taču tagad svarīgākais ir domāt
skubina,» nosaka A.Celms. Attiecībā uz pe- par paaudžu maiņu, izaudzināt jaunos
dagoģisko procesu skolā ir savi nerakstītie kolēģus. Vien nelaime tā, ka jaunos vairs
likumi, kurus respektē kā skolēni, tā kolēģi. nemāca tik profesionāli kā mūs. Par to es
Sarunas laikā kabinetā ienāk skolotāja, lai ļoti brīnos, taču tā ir skumjā realitāte,» tā
A.Celms paraksta dokumentu par mācību A.Celms, zinot stāstīt, ka viņa laikā, lai
ekskursiju, un raisās interesants dialogs. novadītu desmit prakses stundas skolā,
«Cikos tad izbrauksiet?» jautā A.Celms. bija stingrā pasniedzēja uzraudzībā katrai
«Pulksten 9, pēc orķestra,» atbild skolotāja. stundai vairākas dienas jāgatavojas. «Bet
«Un cikos būsiet mājās?» «Pulksten 15 – uz tagad atsūta jauno vērošanas praksē, un
kori paspēs.» «Risinājumi jāatrod, lai būtu viņš sēž un žāvājas! Tad jāsāk strādāt,
gan ekskursijas, gan pilnvērtīgi mēģināju- bet viņš nezina, ar ko sākt. Ja students
mi,» pēc tam nosaka A.Celms.
ir labs trompetists, tas vēl nenozīmē, ka
viņš iemācīs bērnu labi spēlēt,» nosaka
Koncertā – tikai A.Celma skaņdarbi A.Celms, spriežot, ka ideāli būtu, ja viņš
Jautāts, kā viņam izdodas vienmēr būt varētu atstāt arī kādu metodisko matetik pozitīvam, smaidīgam, humora pilnam, riālu. Taču, kamēr ir tik noslogots, nav ne
direktors atzīst, ka viņš, iespējams, vien- laika, ne spēka.
kārši tāds ir. «Man devītie, šogad beidzot
A.Celms ikvienu aicina 12. oktobrī uz juskolu, uzdāvināja tādu feinu krekliņu. bilejas koncertu «Mēs Agra Celma mūzikā».
Priekšā rakstīts «Celms», bet aizmugurē Ielūgumus uz koncertu par ziedojumiem
– «Es necenšos būt foršs, man tas sanāk var saņemt Jelgavas 4. vidusskolas kancetā dabiski!». To saka skolēni. Protams, nav lejā katru dienu no pulksten 8.15 līdz 15, bet
jau tā, ka mani nekas neuztrauktu vai ne- no pulksten 15 līdz 18 – 121. kabinetā.

Pasākumi pilsētā
 4. oktobrī pulksten 16 – invalīdu sporta un rehabilitācijas
kluba «Cerība» 20 gadu jubilejas sarīkojums (k/n «Rota» Garozas
ielā 15).
 4. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas
sarīkojums (kultūras namā).
 4. oktobrī no pulksten 20 – Mārcis Vasiļevskis (ģitārmūzika).
Ieeja – bez maksas (restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 5. oktobrī no pulksten 10 līdz 15 – Ražas svētki «Zemnieka
cienastā» (pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts»).
 5. oktobrī pulksten 19 – Normunds Jakušonoks&Tipa orķestris
jaunajā programmā «Notikums». Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (€ 14,23;
11,38; 8,54) (kultūras namā).

 5. oktobrī no pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra improvizācijas teātris un dīdžejs Rolands. Ieeja – bez maksas (restorānā
bārā «Plate» Lielajā ielā 6).

Izstādes
 8. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas sadraudzības pilsētas Ruelmalmezones fotoizstāde «Francija fotogrāfijās» (kutūras namā).
 No 9. līdz 13. oktobrim – izstāde «Ā.Alunāna lugu iestudējumi»
(Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 10. oktobrī pulksten 15 – izstādes «Nikaragvas keramika»
atklāšana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. oktobrī pulksten 15 – koktēlnieka Arnolda Rogas piemiņas
izstādes «Divi vienā...» atklāšana. A.Rogas skulptūras, Ulda Rogas
bildes (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

