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Pirmoreiz nosauktas
Gada skolas Jelgavā

Pirmoreiz Jelgavā pašvaldība pasniegusi izglītības kvalitātes balvu «Gada skola» katrā no izglītības posmiem. Gada skolām – 4. sākumskolai,
Valsts ģimnāzijai un Spīdolas ģimnāzijai – pasniegta naudas prēmija 5000 eiro un tēlnieka Kārļa Īles veidota skulptūra «Zelta grauds». Saņemot balvu, 4. sākumskolas direktore Agita Lundberga uzsver, ka balvu ir pelnījusi ikviena mūsu pilsētas skola. Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ligita Vaita

Lai veicinātu kvalitatīvu
un konkurētspējīgu izglītību, kā arī motivētu
aizvien jauniem sasniegumiem un inovāciju
ieviešanai izglītībā, īsi
pirms Skolotāju dienas
Jelgavas pašvaldība pasniedza kvalitātes balvu
«Gada skola» katrā no
izglītības posmiem. Gada
skolas Jelgavā šogad ir
4. sākumskola, Valsts
ģimnāzija un Spīdolas
ģimnāzija.
Līdz ar kvalitātes balvu un
titulu «Gada skola» skolām tika
pasniegta tēlnieka Kārļa Īles
veidota skulptūra «Zelta grauds»

un 5000 eiro naudas balva.
«Izglītības kvalitātes un izglītības vērtības celšana ir mūsu
pilsētas prioritāte. Pasniedzot
kvalitātes balvu, gribu uzsvērt,
ka tā nav sacensība par mācību
sekmju rezultātiem vai kādu citu
kritēriju. Ikvienu kritēriju skatām
un izvērtējam kompleksi un šo
balvu pasniedzam kā pateicību
un arī motivāciju skolām gribēt
un varēt darīt vairāk,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, piebilstot, ka balvas izveide ir vērsta uz attīstību
un inovāciju skolās un izglītības
sistēmā kopumā.
Kvalitātes balva «Gada skola»
tika pasniegta trīs kategorijās – pamatizglītības pirmajā posmā (no
1. līdz 6. klasei), pamatizglītības
otrajā posmā (no 7. līdz 9. klasei)

un vidējās izglītības posmā (no 10.
līdz 12. klasei).
Gada skola pamatizglītības pirmajā posmā šogad ir Jelgavas 4.
sākumskola. Saņemot balvu, skolas
direktore Agita Lundberga teic, ka
ir pārsteigta par balvu, un uzsver, ka
ikviena mūsu pilsētas skola to ir pelnījusi. «Šī atzinība mums dos spēku
un motivāciju strādāt arī turpmāk,»
tā 4. sākumskolas direktore.
Gada skola pamatizglītības otrajā
posmā šogad ir Valsts ģimnāzija.
Skolas direktore Inese Bandeniece
uzsver, ka «Zelta graudā», ko skola
saņem, ir ikviena skolēna, skolotāja,
vecāku un sadarbības partneru
darbs. «Es ceru, ka no šī grauda
izaugs daudz jaunu mazu asnu!» tā
I.Bandeniece.
Savukārt Gada skola vidējās izglītības posmā ir Spīdolas ģimnāzija.

«Vislielākais paldies ir skolotājiem,
kuri uzdrošinās darīt ārpus skolas
darba laika. Tāpat paldies pašvaldības vadībai, kas mūs atbalsta un
tādējādi ļauj darīt vairāk!» saņemot
balvu, teic Spīdolas ģimnāzijas
direktore Ilze Vilkārse.
Šoreiz pašvaldība nolēma pasniegt arī veicināšanas balvu un
500 eiro naudas prēmiju, ko saņēma
Jelgavas 1. internātpamatskola.
Tāpat tradicionāli Skolotāju
dienā pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu un panākumiem skolēnu
izglītošanā pilsētas vadība pasniedza Pateicības rakstus kopumā 36
pedagogiem.
Savukārt «Swedbank» finanšu
centrs «Jelgava» šogad uzteica Eviju
Pudāni no pirmsskolas izglītības iestādes «Zemenīte» – viņa no bankas
dāvanā saņēma datoru.
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Jelgavā vēlēšanās
visvairāk atbalstīta Zaļo
un zemnieku savienība
 Ligita Vaita

mit,» informē J.Dēvics.
Viņš Jelgavas Vēlēšanu komisi4. oktobrī Latvijā nojas vārdā vēlas pateikties visiem
risinājās 12. Saeimas
vēlēšanu iecirkņu komisijas
vēlēšanas. Jelgavā tadarbiniekiem par atbildīgu un
jās piedalījās 24 868
precīzu darbu 12. Saeimas vēlēvēlētāji, kas ir 62,36
šanu laikā.
procenti no visu balssJāpiebilst, ka, pēc provizotiesīgo iedzīvotāju skairiskajiem rezultātiem, Saeimā
ta. Visvairāk vēlētāju
ir ievēlēts Reģionu apvienības
balsis Jelgavā saņēmupārstāvis Jelgavas domes depusi Zaļo un zemnieku
tāts Dainis Liepiņš, kurš domē
savienība (ZZS), kam
ievēlēts no «Reģionu alianses»
seko sociāldemokrāsaraksta. Lai strādātu Saeimā,
tiskā partija «Saskaņa»
viņam Jelgavas domes deputāta
un partija «Vienotība».
mandāts būs jānoliek, un saskaParlamentā ievēlēta arī
ņā ar 2013. gada pašvaldību vēnacionālā apvienība
lēšanu rezultātiem kā nākamais
«Visu Latvijai!»-«Tēvzeieņemt domes deputāta vietu no
mei un brīvībai»/LNNK,
šīs partijas uzaicināms uzņēmējs
Latvijas Reģionu apJānis Bacāns. «Jelgavas Vēstnevienība un partija «No
sim» J.Bacāns apstiprina gatasirds Latvijai».
vību darboties Jelgavas domē.
Viņš gan norāda, ka pagaidām
Jelgavas Vēlēšanu komisijas vēl nezina, kādi kolēģu iesāktie
priekšsēdētājs Jānis Dēvics seci- uzdevumi un darbi viņam būs
na, ka vēlēšanas Jelgavā noritē- jāturpina. «Tāpēc man būs kolēģi
jušas veiksmīgi
– pieredzējuši
un bez būtiscilvēki, kuri,
Pēc provizoriskajiem
kiem starpgadīdomāju, neatCVK datiem, Saeimā
jumiem. «Būtisteiksies palīdzēt
no Zemgales vēlēšanu
kākais, ka šoreiz
un izskaidrot, ja
apgabala sarakstiem
izdevās ļoti opekaut ko nezināiekļuvuši:
ratīvi un, kas ZZS: Augusts Brigmanis, Uldis šu. Es neesmu
vēl svarīgāk, bez Augulis, Raimonds Bergmanis, svešs cilvēks
kļūdām balsis Andris Bērziņš;
Jelgavai, tāpēc
apkopot. Visu «Vienotība»: Atis Lejiņš, Jānis e s m u d r o š s ,
15 Jelgavas vē- Reirs, Juris Šulcs;
ka ar laiku ielēšanu iecirkņu VL-TB/LNNK: Edvīns Šnore, Imants strādāšos,» tā
rezultāti CVK Parādnieks, Andris Buiķis;
J.Bacāns.
t i k a n o s ū t ī t i «Saskaņa»: Vitālijs Orlovs, Zenta
Pēc provizovēlēšanu naktī Tretjaka;
riskajiem repulksten 2.11, Latvijas Reģionu apvienība: zultātiem, 12.
Dainis Liepiņš;
un tas ir līdz šim
Saeimā visvai«No sirds Latvijai»: Aivars Meija.
ātrākais laiks,
rāk mandātu
kādā mums izieguvusi partija
devies visas balsis saskaitīt, «Saskaņa» – 24 deputātu vietas,
turklāt bez kļūdām, jo neviena «Vienotība» jaunajā parlamenta
iecirkņa dati atpakaļ no CVK nav sasaukumā ieguvusi 23 mandāatnākuši,» uzsver J.Dēvics.
tus, ZZS – 21, nacionālā apvieViņš vērtē, ka visas iecirkņu nība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei
komisijas ir labi apguvušas un brīvībai»/LNNK – 17 vietas,
balsu skaitīšanas procedūru, Latvijas Reģionu apvienība Saarī vēlētāji ir gana zinoši, tā- eimā ieguvusi astoņus deputātu
pēc vēlēšanas varēja noritēt mandātus, bet «No sirds Latviveiksmīgi. «Bija daži gadījumi, jai» – septiņus. Pārējās partijas,
kad vēlētāja vienīgais personu pēc pašreizējiem rezultātiem,
apliecinošais dokuments ir eID nepārvar piecu procentu barjeru.
karte, bet balsošanai nepiecie- Oficiālie vēlēšanu rezultāti būs
šamā vēlētāja apliecība nebija zināmi divu trīs nedēļu laikā
izņemta. Taču šādu gadījumu – pēc visu protokolu pārbaudes
Jelgavā bija mazāk par des- un sūdzību izskatīšanas.

Aicina pieteikt kandidātus pilsētas apbalvojumiem
 Ligita Vaita

ridiskai personai vai kolektīvam
par nopelniem un ieguldījumu
Līdz 24. oktobrim Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu
tautsaimniecībā, veselības aizsarpiešķiršanas komisija aicina pieteikt kandidātus apbalvodzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē,
šanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā,
«Goda zīme» un «Goda raksts», informē pašvaldības
sportā un sabiedriskajā darbībā.
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu var iesniegt domes
Goda zīmi piešķir fiziskām perso- izglītības, zinātnes, saimnieciskajā deputāti, domes pastāvīgās konām par īpašiem nopelniem valsts, vai citā darbībā Jelgavas pilsētas labā. mitejas un komisijas, juridiskās
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, Goda rakstu piešķir fiziskai, ju- personas, valsts un pašvaldību ies-

tādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk
kā piecas pilngadīgas personas).
Apbalvojumus tradicionāli pasniegs Latvijas Republikas pro
klamēšanas 96. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī, Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgajā pieņemšanā.
Pieteikumi Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu,

uzvārdu, darbavietu, ieņemamo
amatu vai nodarbošanos, nozari,
kādā apbalvojums piešķirams, īsu
dzīves, darba un sabiedriskās darbības aprakstu, pamatojuma vēstuli,
par kādiem nopelniem persona vai
kolektīvs ieteikts apbalvojumam,
kā arī pievienojot iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju.
Iesniegtos ierosinājumus apkopo un
izvērtē ar domes lēmumu izveidotā

Apbalvojumu piešķiršanas komisija.
Gala lēmumu par apbalvojumu
piešķiršanu pieņem domes sēdē.
Iesniegumus pieņem Klientu apkalpošanas centrā. Papildu informāciju var saņemt Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē, tālrunis 63005574.
Kopš 1998. gada, kad sāka piešķirt
apbalvojumu «Goda zīme», to saņēmuši 93 cilvēki.
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Ir noslēgušās 12. Saeimas vēlēšanas. Jelgavā vēlēšanās
piedalījās 24 868 vēlētāji, kas ir 62,36 procenti no visu
balsstiesīgo iedzīvotāju skaita. Visvairāk – 5380 – vēlētāju
balsis Jelgavā saņēmusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS),
sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa» Jelgavā saņēmusi
5283 vēlētāju balsis, bet «Vienotība» – 5081 balsi. Tālāk pēc balsu skaita Jelgavā līderu vidū seko nacionālā
apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK
ar saņemtām 4614 balsīm Jelgavā, partija «No sirds
Latvijai» ar 1451 un Latvijas Reģionu apvienība ar 1410
vēlētāju balsīm. Provizoriskie rezultāti rāda, ka Saeimā būs
pārstāvēti seši politiskie spēki – «Saskaņa», «Vienotība»,
ZZS, «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK, Latvijas
Reģionu apvienība un partija «No sirds Latvijai».
Jāatgādina, ka šie ir provizoriskie vēlēšanu rezultāti. Galīgie vēlēšanu rezultāti būs zināmi divu trīs nedēļu laikā.
Šajā laikā tiks pārbaudīti vēlēšanu protokoli, būs izskatītas
visas sūdzības un noteikts deputātu kopums, kas ievēlēts
12. Saeimā. Vaicājām Jelgavas politiķiem, kā viņi vērtē 12.
Saeimas vēlēšanu rezultātus un vēlētāju aktivitāti.

«Negaidīju, ka arī šoreiz
uzvarēs «Saskaņa»»

viedokļi

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

«Uzskatu, ka šī ir
ZZS uzvara!»
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs, Zaļo
un zemnieku savienība:
«Esmu ļoti priecīgs par rezultātiem, it sevišķi Jelgavā. Paldies
katram vēlētājam un sadarbības
partneriem, kuri novērtē mūsu
darbu un sniedz uzticību arī turpmākam darbam! Taču arī valstī
mūsu atbalsts ir audzis. Uzskatu,
ka šīs vēlēšanas varam vērtēt kā
ZZS uzvaru.
Vēlētāji mums ir uzticējušies,
un uzskatu, ka šī uzticība nav
avansā, bet gan jau par padarītajiem darbiem. Mums ienākot
koalīcijā, tas nozīmē stabilitāti.
Un par to vēlētāji arī ir balsojuši,
viņi grib redzēt stabilitāti un
darba rezultātu.
Esmu gandarīts par jelgavnieku aktivitāti vēlēšanās – 62
procenti ir gana daudz, sevišķi
skatoties uz pēdējo pašvaldību
un Eiropas Parlamenta vēlēšanu
fona. Cilvēki ir sapratuši, ka ar

savu balsi var daudz ko ietekmēt,
viņi atbildīgi izturas pret savu
balsi un izprot tās nozīmi. Grūti
pateikt, kāpēc valstī šī aktivitāte
ir mazāka, iespējams, kopīgais
noskaņojums ir neuzticēšanās
parlamenta darbam, taču iedzīvotājiem jāsaprot, ka viņu līdzdalība
ir svarīga.

No mūsu saraksta Zemgalē
ievēlēti četri deputāti, un domāju,
ka personāliju izvēle ir likumsakarīga, bet, protams, gribētos jau vairāk, sevišķi mūsu pilsētas izvirzīto
kandidātu. Taču tas tikai nozīmē,
ka mums jāstrādā vēl vairāk, lai
arī Jelgavas pārstāvji būtu pamanāmāki un atpazīstamāki.»

«Malacis – vēlētājs»
Aigars Rublis, Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks,
«Vienotība»:
«Šo vēlēšanu rezultāti mani
vienlaikus pārsteidz un nepārsteidz.
Domāju, ka vēlētāju aktivitāte ir
salīdzinoši augsta, un tas lielā mērā
saistīts ar cilvēku vēlmi pēc drošības
un satraukumu par ģeopolitisko
situāciju. Šeit nospēlēja gan ģeopolitiskā situācija, gan arī iedzīvotāju
vēlme Saeimā varbūt redzēt kādu
jaunu spēku. Tas mani nepārsteidza. Mani drīzāk pārsteidz, ka arī
šoreiz uzvaru guvusi «Saskaņa»,
kas noticis par spīti augstajai vēlētāju aktivitātei. Nebiju domājis, ka
arī šoreiz «Saskaņa» uzvarēs. Pārējo

partiju rezultāti mani nepārsteidz
– aptuveni tādi tie bija gaidāmi.
Saprotami un izskaidrojami ir
arī Jelgavas rezultāti, kur vislielāko
atbalstu guvusi Zaļo un zemnieku
savienība. Tas ir likumsakarīgi, jo
jebkurās vēlēšanās liela ietekme
tomēr ir tam, kādas partijas mērs
vada pilsētu. Kāpēc nav «Saskaņas»? Tas, manuprāt, ir pakārtots
arī pašvaldību vēlēšanu rezultātiem,
un tāda tā aina apmēram pilsētā arī
ir. Uzskatu, ka šie rezultāti liecina
par kopējo noskaņojumu, jo mūsu
pilsētā ir daudz strādāts ar mazākumtautībām. Mazākumtautību
cilvēki Jelgavā caur biedrībām jūtas
uzklausīti.»

Jurijs Strods, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei
un brīvībai»/LNNK:
«Pirmkārt, vēlos pateikt paldies
visiem tiem, kas aizgāja novēlēt.
Es teiktu, ka šajās vēlēšanās pilsoņi bijuši prātīgāki un arī balsojuši
apdomīgāk nekā pirms trim gadiem ārkārtas Saeimas vēlēšanās.
Kopumā rezultāti ir patīkami, un
īpašs prieks par savu partiju, jo
vienmēr ir grūti noturēt pozīcijas,
bet šoreiz vēlētāju atbalsts bijis pat
vēl lielāks. Tāpat pozitīvi vērtēju,
ka kopumā uzvaru guvušas esošās
koalīcijas partijas, taču skaidrs, ka
šoreiz personāliju sadalījumā lielu
lomu spēlē plusi un mīnusi.
Arī vēlētāju aktivitāte, manuprāt, bija laba, sevišķi Jelgavā. Es
gan īsti neticu oficiālajiem Centrālās vēlēšanu komisijas rādītājiem
par balsstiesīgo skaitu, kaut vai

tāpēc, ka tie nesakrīt ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem. Turklāt, ja, piemēram,
viens jelgavnieks ir aizbraucis uz
Lielbritāniju un vēlas piedalīties
vēlēšanās no turienes, viņš var
piedalīties tikai kā rīdzinieks un
balsot par Rīgas sarakstu. Tāpēc
šajā gadījumā vēlētāju uzskaite

nav īsti precīza. Manuprāt, reālā
vēlētāju aktivitāte bija augstāka,
nekā to rāda oficiālie dati.
Domāju, ka vēlētājs bija motivēts piedalīties vēlēšanās, ģeopolitiskā situācija viņam daudz
pateica priekšā. Kopumā par
vēlēšanām jāsaka: «Malacis – vēlētājs.».»

«Reģionu pārstāvniecība
«Pieaugusi mediju loma»
Saeimā būs»
Dainis Liepiņš, Jelgavas pilsētas domes deputāts, Latvijas
Reģionu apvienība:
«Saeimas vēlēšanu rezultāti
apliecina, ka reģionu ideoloģija ir
aktuāla, un mēs to pierādījām. Reģionu pārstāvniecība Saeimā būs!
Es pieļauju, ka, ja nebūtu veikta
tik liela, es teiktu, antikampaņa
pret mūsu partiju, rezultāti būtu
vēl labāki un mums būtu vismaz
15 vietas Saeimā. Bet ir labi tā, kā
ir! Tagad tikai jāstrādā un jāpierāda
mūsu idejas ar darbiem.
Savukārt vēlētāju aktivitāte, es
uzskatu, ir zema. Un tas ir rezultāts
pēdējai desmitgadei, kad iedzīvotāji
ir pazaudējuši ticību jebkam, kas
saistīts ar politiku. Tāpēc arī cilvēki
neiet pildīt savu pilsoņa pienākumu,
un tas ir jāmaina, neatkarīgi no
politiskā spēka ir jāatjauno sabiedrības uzticība, lai politiķis nebūtu
ļaunākais pasaulē.
Esmu pateicīgs, ka sabiedrība

man ir uzticējusi mandātu Saeimā,
un, ja es gāju uz Saeimas vēlēšanām, es negāju tur čurikus spēlēt.
Protams, ka es iešu uz parlamentu
un pārstāvēšu vēlētāju intereses,
un tas nozīmē, ka mana Jelgavas
domes deputāta vieta paliks brīva
nākamajam pašvaldību vēlēšanu
kandidātam no mūsu partijas
saraksta.»

Ivars Jakovels, Jelgavas pilsētas domes deputāts, sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa»:
«Vispirms es vēlos pateikt paldies
visiem pilsoņiem, kuri rada iespēju
piedalīties vēlēšanās, un sevišķi
tiem pilsoņiem, kuri savu balsi atdeva par «Saskaņu». Ņemot vērā,
ka manis pārstāvētā partija jau otro
reizi valstī ir uzvarējusi, rezultātus
vērtēju kā ļoti labus.
Taču mani māc bažas par kādu,
manuprāt, ļoti būtisku problēmu,
kas atklājās šajās vēlēšanās. Ņemot
vērā, ka šogad pirmo reizi mēnesi
pirms vēlēšanām bija aizliegtas
politiskās reklāmas televīzijā,
daudz lielāku lomu spēlēja mediji.
Un uzskatu, ka sevišķi sabiedriskā
medija darbā bija jūtama lobēšana
konkrētam politiskam spēkam,
nevis neitralitāte, kā tam būtu
jābūt. Sabiedriskais medijs šajās
vēlēšanās ieņēma proaktīvu lomu
un iesaistījās atsevišķu politisko

spēku interešu lobēšanā. Man pēc
visa redzētā ir grūti runāt par šī
medija žurnālistu profesionālo
ētiku. Es uzskatu, ka tieši neitrāla
žurnālistika ir tā, kas varētu veicināt pilsoņu piedalīšanos vēlēšanās,
nevis viņus atbaidīt.
Tāpat es uzskatu, ka Valsts pre-

zidentam par Ministru prezidentu
ir jāaicina kandidāts no uzvarējušās
partijas, un mūsu premjera amata
kandidāts ir partijas priekšsēdētājs
Nils Ušakovs. Tas ir nerakstīts
likums jebkurā demokrātiskā valstī.
Skaidrs, ka mēs vēl tikai augam
kā demokrātiska valsts, taču es
aicinātu augt un īstenot ne tikai
demokrātiskas politiskas vēlēšanas,
bet īstenot demokrātiju arī valstiski
nozīmīgo amatu sadalē.
Vēlētāju aktivitāti Jelgavā vērtēju
kā apmierinošu. Ap 60 procentiem
– tas nav izcili, bet nav arī kritiski.
Tas nozīmē, ka vairums pilsoņu
tomēr ir raduši iespēju vēlēšanās
piedalīties, par ko viņiem paldies.
Taču uzskatu, ka mums vienalga
kopīgi – gan politiķiem, gan medijiem – jāstiprina vēlētāja pārliecība,
ka vēlēšanās ir jāpiedalās.»
Sagatavoja Ligita Vaita,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai piedalījāties Saeimas
vēlēšanās, un kā vērtējat
to rezultātus?
Toms, strādā:
– Protams, ka
piedalījos! Arī
ar vēlēšanu
rezultātiem
esmu apmierināts – man
patīk tas, ka «Saskaņa» arī turpmāk
paliks opozīcijā. Šobrīd rādās, ka
arī jaunpienācēja Saeimā – Ingunas
Sudrabas partija – varētu palikt
opozīcijā, un, manuprāt, tas būtu
apsveicami.
Marjana, pārdevēja:
– Analizējot
vēlēšanu rezultātus, tie rāda,
ka tās partijas,
kas jau līdz šim
bija pie varas, varēs secīgi turpināt
iesāktos darbus un strādāt. Es piedalījos vēlēšanās, jo uzskatu, ka tas
ir katra iedzīvotāja pienākums, un
arī ar vēlēšanu rezultātiem esmu
apmierināta. Lai cilvēki turpina
strādāt!
Vladimirs,
bārmenis:
– Nepiedalījos, jo nebija
partijas, par
kuru es gribētu atdot savu
balsi. Es jau paredzēju, ka Latvijā
uzvarēs «Saskaņa», taču mani
neapmierina fakts, ka premjera
amatam tiek virzīta «Vienotības»
pārstāve Laimdota Straujuma.
Uzskatu, ka premjera amatu nevar
atdot otrās vietas ieguvējiem. Tik
daudz vēlētāju ir atdevuši savu
balsi par «Saskaņu» – viņi grib
redzēt svarīgos amatos šīs partijas
cilvēkus.
Raimonds,
pensionārs:
– Vēlēšanās
piedalījos,
taču ar iznākumu gan neesmu apmierināts. Es pat teiktu, ka esmu vīlies,
jo domāju, ka deputātu krēslus
aizpildīs vairāk jaunu cilvēku, lai
kaut kas varētu mainīties. Taču
Saeimā ir iekļuvuši principā tie
paši cilvēki, kas līdz šim. Tas jau
nav normāli, jo viņi tur divus trīs
termiņus nosēdējuši! Manuprāt,
vajadzēja vairāk jaunu cilvēku.
Inta, pensionāre:
– Kopumā
šāds iznākums jau bija
paredzams,
taču tagad jāsāk šaubīties, vai tas ir labi. Ja vēl
apstiprināsies tā balsu pirkšanas
lieta, tad tiešām rezultātos būšu
ļoti vīlusies. Tas gan būs nesmuki! Taču, manuprāt, šo vēlēšanu
rezultāti norāda uz stabilitāti, un
esam ievēlējuši zinošus cilvēkus.
Es gan šaubos, vai premjerministra amatam vajadzētu virzīt
Straujumas kundzi.
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Sāk pieslēgt apkuri
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā ēkām un iestādēm pamazām tiek
pieslēgta centralizētā
apkure – līdz trešdienas
pusdienlaikam apkure
pieslēgta 34 ēkām: 13
daudzdzīvokļu mājām
un 21 iestādei.
Kā ierasts, vieni no pirmajiem,
kam tiek pieslēgta apkure, ir
bērnudārzi, skolas, tāpat apkure jau pieslēgta Bērnu sociālās
aprūpes centram, vēl vairākām
iestādēm un 13 daudzdzīvokļu
mājām. Lai gan kārība, kādā
tiek pieslēgta apkure, nav mainījusies, šoreiz būtisks aspekts
ir tas, vai daudzdzīvokļu ēka ir
pārslēgusi līgumu ar «Fortum
Jelgava» par siltumenerģijas
piegādi un lietošanu. «Galvenais
nosacījums apkures pieslēgšanai
ēkai ir pārjaunots siltumenerģijas piegādes un lietošanas
līgums,» tā uzņēmuma pārstāve
Guntra Matisa, norādot, ka
nedēļas sākumā lēmumu par
siltumenerģijas piegādes un
lietošanas līguma pārjaunošanu
bija pieņēmušas 195 daudzdzīvokļu mājas. Tas ir mazliet
vairāk par pusi – 53,4 procenti
no daudzdzīvokļu mājām, kam
ir centralizētā apkure un saskaņā ar izmaiņām likumdošanā
jāatjauno līgums par siltuma
piegādi un lietošanu.

Lai pieslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ir jāvēršas pie sava mājas
vecākā vai nama pārvaldnieka,
kas tālāk organizē apkures pieslēgšanu. Juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par
apkures pieslēgšanu ir jāvēršas
SIA «Fortum Jelgava» Klientu
daļā. G.Matisa norāda: ēkām,
kuras ir pieņēmušas lēmumu
par siltumenerģijas piegādes un
lietošanas līguma pārjaunošanu
un norēķinājušās par saņemto
siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā, siltumenerģija
tiks pieslēgta nekavējoties pēc
pieprasījuma saņemšanas no
mājas pārvaldnieka.
Uzņēmums nenoliedz, ka patērētājiem ir izveidojies parāds par
siltumu, bet tam esot tendence
samazināties. «Mēs turpinām
strādāt ar parādniekiem un
piedāvājam slēgt vienošanos par
pakāpenisku parādu atmaksu,»
tā uzņēmuma pārstāve. Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā siltumenerģijas tarifs ir 61,33 eiro par
megavatstundu – tas ir par 8,3
procentiem zemāks nekā 2013.
gada septembrī un oktobrī.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā
centralizēto apkuri Jelgavā ēkām
sāka pieslēgt 25. septembrī. Pērn
septembrī vidējā gaisa temperatūra bija 11,74 grādi pēc Celsija,
oktobrī – 7,93 grādi. Šogad septembrī vidējā āra temperatūra
bija augstāka un sasniedza 12,22
grādus.

Jelgavā izveidots
Resursu centrs romiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 4. sākumskolā darbu sācis Resursu
centrs romiem – vieta,
kur notiks nodarbības
romu bērniem un jauniešiem, praktikumi viņu vecākiem, tāpat šeit romu
tautības pārstāvji varēs
saņemt nepieciešamās
konsultācijas no mediatora, kas uzlabos saziņu
starp romiem, pašvaldības un valsts iestādēm.
Jau vairākus gadus Jelgavas 4.
sākumskolā strādā skolotāja palīdze romu tautības pārstāve Dana
Didžus, kas romu bērniem palīdz
mācībās, sagatavot mājasdarbus un
saziņā ar romu ģimenēm. Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciāliste Sarmīte Joma uzsver, ka skolotāja palīga ienākšana skolā ir devusi pozitīvu
rezultātu. «Priecē, ka romu ģimenes
aizvien vairāk novērtē izglītības nozīmi, apzinās, ka bērnam ir jāmācās
un skola jāapmeklē regulāri. Par to
lielā mērā var pateikties skolotāja
palīdzei D.Didžus, kura veidojusi
veiksmīgu saikni starp skolu un
romu ģimenēm, kas viņai uzticas.
Romiem ir svarīga uzticība un kāda
savējā cilvēka klātbūtne,» stāsta
S.Joma, piebilstot, ka to apliecina
arī statistika, jo ir pieaudzis romu
skaits Jelgavas izglītības iestādēs.
Piemēram, pērn 4. sākumskolā
mācījās 25 romu skolēni, šogad
uz 1. septembri reģistrēti 34, bet
pagājušajā mācību gadā kopumā
pilsētas skolas apmeklēja 51 romu
tautības bērns.
Kā secīgs turpinājums, lai veicinātu sadarbību starp romiem un
pašvaldības, valsts institūcijām,
Jelgavas 4. sākumskolā izveidots
Resursu centrs romiem. Tajā
strādā romu mediators – cilvēks,
kura darbības galvenais uzdevums
ir veicināt saikni un sadarbību
starp romu kopienu un dažādām
pašvaldības un valsts institūcijām.
Šis darbs uzticēts D.Didžus. Viņa

stāsta, ka jaunais centrs reizē ir
gan romu skolēnu, gan arī romu
vecāku atbalsta telpa – šeit bērni
gatavojas kontroldarbiem, pilda
mājasdarbus, pirmklasnieki mācās lasīt, kā arī saturīgi aizpilda
brīvās pēcpusdienas. «Līdz ar
centra atklāšanu paplašinātas
manas kā romu mediatora funkcijas, un centrā romu vecākiem
varēšu sniegt arī palīdzību saziņā
ar dažādām pašvaldības un valsts
iestādēm. Piemēram, palīdzēt
aizpildīt iesniegumu kādai iestādei, nepieciešamības gadījumā
sazināties ar Sociālo lietu pārvaldi
vai Nodarbinātības valsts aģentūru. Galvenā iecere ir ar manu
starpniecību uzlabot romu saziņu
ar dažādām institūcijām,» stāsta
D.Didžus, piebilstot, ka šeit būs
arī vieta, kur viņiem organizēt
tikšanās ar iestāžu speciālistiem.
Viņa ir pārliecināta, ka šāds centrs
romiem ir vajadzīgs un viņi to
izmantos.
Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Daiga Zaķe centra
atklāšanas dienā atzina, ka Jelgava
vienmēr integrācijas jomā ir bijusi
soli priekšā citām Latvijas pašvaldībām un Resursu centra romiem
atklāšana to vēlreiz apliecina. Viņa
arī atzinīgi novērtēja Jelgavas
pilsētas pašvaldības iesaistīšanos
integrācijas projektos. Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis uzsvēra, ka izglītībai nav
tautības un šis centrs ir vēl viens
apliecinājums, ka pilsēta domā par
visām tautībām, lai tās spētu veiksmīgi integrēties. «Liels paldies 4.
sākumskolai, kas būtiski veicinājusi
romu bērnu apmācību, stimulējot
arī vecākus iesaistīties,» tā A.Rublis,
paužot cerību, ka arī romu vecāki
aktīvi izmantos centru.
Jāpiebilst, ka centrs izveidots,
īstenojot Izglītības iniciatīvu centra
projektu «Integrācijas inkubators
romu bērnu un jauniešu atbalstam». Projektu finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,
ar līdzfinansējumu iesaistījusies arī
Jelgavas pilsētas pašvaldība.
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Atklāj modernu
Zobārstniecības klīniku

Foto: Krišjānis Grantiņš
Jauna moderna Zobārstniecības klīnika atklāta Zemgales Veselības centrā (ZVC), kur turpmāk
vienuviet būs pieejami gan ārstniecības pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem, gan zobu
higiēna, ortodontija, stomatoloģiskā diagnostika, ķirurģija, protezēšana un zobu implantācija.
«Ikvienas pašvaldības lepnums ir veseli iedzīvotāji, tāpēc jaunā klīnika ir nozīmīgs ieguvums
visai pilsētai. Tā ļaus iedzīvotājiem izvēlēties saņemt tik svarīgos zobārstniecības pakalpojumus
šeit, uz vietas, nevis meklēt tos galvaspilsētā,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne. Jāpiebilst, ka jaunā klīnika radījusi 18 jaunas darba vietas speciālistiem Jelgavā.
Zobārstniecības klīnikas izveidē ieguldīti 250 tūkstoši eiro, no kuriem 150 tūkstoši eiro ir ZVC
pašu finansējums, bet 100 tūkstoši – bankas aizdevums.

Sagrābtās lapas var vest uz dalīto atkritumu
savākšanas laukumiem un «Brakšķiem»
 Sintija Čepanone

Lai jelgavnieki varētu
atbrīvoties no sagrābtajām lapām, ko tāpat kā
jebkurus citus atkritumus
aizliegts dedzināt, SIA
«Zemgales Eko» piedāvā
divas iespējas: lapas nelielos daudzumos iespējams
vest uz pilsētā izveidotajiem dalīto atkritumu
savākšanas laukumiem
vai arī nogādāt «Brakšķos», ja lapu ir vairāk
nekā daži maisi. Pagaidu
komposta laukums Ošu
ceļā ir likvidēts.
SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis gan
akcentē, ka lapas lielos daudzumos
atkritumu poligonā «Brakšķi» tiek
pieņemtas par maksu – šī pakalpojuma cena noteikta 38,09 eiro par
tonnu, un tā attiecas gan uz privātām, gan juridiskām personām.
«Iepriekšējos gados bija izveidots
komposta laukums Ošu ceļā, taču
ne visi jelgavnieki bija godprātīgi
– līdztekus lapām, zariem, zālei uz
šo laukumu tika vesti arī sadzīves
un lielgabarīta atkritumi, komposta
laukumu principā pārvēršot par
nelegālo izgāztuvi. Tieši šī iemesla
dēļ kompostējamo materiālu šoruden un turpmāk nelielos apjomos
– dažus maisus – iespējams vest
tikai uz dalīto atkritumu savākšanas laukumiem vai par maksu

– uz «Brakšķiem», ja tā apjoms
pārsniedz puskubikmetra tilpumu,»
skaidro A.Jankovskis, piebilstot,
ka, nogādājot lapas «Brakšķos»,
iepriekš nav jāvienojas – krava vienkārši jānogādā poligonā un jāvēršas
pie dispečera.
Savukārt sagrābtās lapas un
citu kompostējamo materiālu
nelielos apjomos – ne vairāk par
pieciem sešiem maisiem – iedzīvotāji bez maksas var nogādāt dalīto
atkritumu savākšanas laukumos
Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā
6. Tā kā pašlaik ir aktīvākais lapu
grābšanas laiks, iedzīvotāju ērtībām vēl šomēnes tie klientiem būs
pieejami līdz pulksten 19, savukārt
no 1. novembra to darba laiks par
divām stundām tiks saīsināts. «Vēl
oktobrī iedzīvotāji aktīvi izmanto
dalīto atkritumu laukumu sniegtās priekšrocības un tajos nogādā
nopļauto zāli, sagrābtās lapas un
citus šķirotos atkritumus. Lai šāda
iespēja viņiem būtu ne tikai brīvdienās, bet arī darbadienu vakaros,
vēl oktobrī laukumi Salnas un Paula Lejiņa ielā būs atvērti līdz pulksten 19,» skaidro A.Jankovskis.
Tāpat kompostējamais materiāls
bez maksas tiek pieņemts Ganību
ielas laukumā.
Jāpiebilst, ka dalīto atkritumu
laukumiem Salnas ielā 20 un Paula
Lejiņa ielā 6 no 1. novembra līdz
30. aprīlim mainīsies darba laiks
un tie būs atvērti līdz pulksten 17.
Pirmdienās abi laukumi ir slēgti,
bet pārējās darba dienās tie atvērti

no pulksten 8, bet sestdienās un
svētdienās – no pulksten 9. Savukārt dalīto atkritumu savākšanas
laukums Ganību ielā 84 no pirmdienas līdz piektdienai ir atvērts
no pulksten 8 līdz 17, sestdienās no
pulksten 9 līdz 14, bet svētdienās
laukums ir slēgts.
Jelgavas Pašvaldības policijas
pārstāve Sandra Reksce norāda, ka
līdz šim jau saņemti vairāki izsaukumi par lapu dedzināšanu – šajos
gadījumos Pilsētas iecirkņu grupas
inspektori veikuši preventīvas pārrunas, un ugunskuri tika nodzēsti.
Viņa atgādina, ka privātmāju un
mazdārziņu teritorijā ir aizliegts
dedzināt rudens lapas un jebkurus
citus atkritumus, taču lapas savākt
ir ļoti svarīgi. «Lapu negrābšana no
grāvmalām izraisa grāvju caurteku
aizdambēšanos, kā rezultātā ūdens
neplūst prom un lapas sāk pūt,
veidojot nepatīkamu smaku, kā arī,
lapas nesavācot no gājēju ietvēm,
lietus laikā tās kļūst glumas un
slidenas, līdz ar to ir apgrūtināta
pārvietošanās pa gājēju celiņiem,»
skaidro S.Reksce.
Viņa atgādina, ka prasības atkritumu savākšanai, tostarp bioloģiski
noārdāmo atkritumu, noteiktas
pašvaldības saistošajos noteikumos
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Par saistošo noteikumu
neievērošanu vai pārkāpšanu var
piemērot brīdinājumu vai naudas
sodu: fiziskām personām – līdz 350
eiro, juridiskām personām – līdz
1400 eiro.

Izmaiņas pilsētas tualešu darba laikā
 Sintija Čepanone

Ozolskvērā, skvērā aiz kultūras
nama un pie Svētās Trīsvienības
No 1. oktobra par divām
baznīcas torņa darba laiks tika
stundām saīsināts pilsēpagarināts par divām stundām un
tas sabiedrisko tualešu
tās bija pieejamas līdz pulksten 22.
darba laiks – turpmāk
Savukārt laika periodā no 1. okpubliskās labierīcības, iztobra līdz 30. aprīlim šo labierīcību
ņemot autoostas teritoridarba laiks noteikts no pulksten 8
jā esošās, būs atvērtas no
līdz 20.
pulksten 8 līdz 20.
Septembrī SIA «Zemgales Eko»
savā apsaimniekošanā pārņēma
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, vēl vienas pilsētas labierīcības – auka, sākoties vasaras sezonai, pilsētas toostas teritorijā. Lai nodrošinātu
sabiedrisko tualešu Raiņa parkā, to pieejamību arī vēlākās vakara

stundās – iepriekš tās visu gadu
bija atvērtas tikai līdz pulksten 19
–, uzņēmums noslēdza līgumu par
šo tualešu nomu. «Zemgales Eko»
valdes loceklis Aleksejs Jankovskis
norāda, ka šīs labierīcības ziemas
sezonā būs atvērtas ilgāk nekā pārējās. Proti, ņemot vērā apstākli, ka
autobusi kursē arī vēlākās vakara
stundās, tualetes autoostas teritorijā strādās līdz pulksten 21.
Jāatgādina, ka maksa par «Zemgales Eko» apsaimniekoto tualešu
apmeklējumu ir 14 centi.
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Īsi
 «Pasažieru vilciens» informē, ka
15. un 17. oktobrī sakarā ar pārmiju
pārvadu nomaiņu posmā Olaine–Jelgava mainīti vilcienu izbraukšanas
laiki maršrutā Rīga–Jelgava–Rīga.
Izmaiņas – mājas lapā www.pv.lv.
 AS «UVZ Baltija», kas Pārlielupē
būvē vagonu rūpnīcu, mainījusi
nosaukumu uz «Baltic Railway
Holding». Uzņēmuma pārstāvji
noliedz, ka šo soli ietekmēja ES un
Krievijas savstarpējās ekonomiskās sankcijas. Viens no iemesliem
uzņēmuma nosaukuma maiņai bijusi
pēdējā laikā augusī publicitāte par
«Uralvagonzavod» koncerna saistību
ar tanku ražošanu, kam ar Latvijas uzņēmumu (koncerna meitasuzņēmumu) neesot nekā kopīga – nosaukums
mainīts, lai tajā akcentētu tieši vagonu būvi. Pagaidām uzņēmums nosaukuma maiņu plašāk nekomentē, bet
sola to darīt tuvākajā laikā, ziņo LETA.
Nosaukuma maiņa reģistrēta 11.
septembrī, tad arī reģistrēta amatpersonu maiņa un juridiskās adreses
izmaiņas – no vēsturiskās adreses
Strēlnieku ielā 9 – 7 uz Annas Sakses
ielu 4 Rīgā. Jāatgādina, ka šobrīd bijušās cukurfabrikas vietā tiek būvēta
vagonu rūpnīca. Saskaņā ar plānoto
grafiku vagonbūves rūpnīcai Jelgavā
jāsāk darboties šī gada decembrī, lai
nākamā gada martā tā varētu sākt
strādāt jau ar pilnu jaudu.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
klientu lietošanai nodevusi jaunu
mājas lapu – jslp.jelgava.lv. Jaunajā versijā gan papildināta informācija, gan pakalpojumu veidlapas
apkopotas atsevišķā sadaļā, gan,
domājot par klientiem ar redzes traucējumiem, mājas lapā var palielināt
burtus. Tagad par Sociālo lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem
iespējams uzzināt arī video versijā.
«Titullapa regulāri tiks papildināta ar
jaunumiem un aktualitātēm sociālajā
jomā gan pašvaldības, gan valsts
līmenī. Pārējais saturs veidots tā, lai
būtu pārskatāms un viegli lietojams
dažādām klientu grupām,» stāsta
pārvaldes pārstāve Dace Diržine.
Atsevišķi izdalīti arī pakalpojumi
audžuģimenēm. Līdz šim nebijusi
sadaļa ir «Bukleti», kas regulāri tiks
atjaunota, un klients tur ievietoto
informāciju var arī izdrukāt.
 Šonedēļ veic Mītavas tilta apsekošanu – alpīnisti pārbauda tilta vantis, to stiprinājumus, vai nav rūsas.

Šī ir pirmā kompleksā tilta pārbaude
pēc tā nodošanas ekspluatācijā 2012.
gada 15. novembrī. «Protams, tilts
tika regulāri apsekots, un pa šiem
gadiem nekādi remontdarbi tam
nav veikti – pat neesam neko krāsojuši,» norāda «Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
vietniece Žanna Barkovska, piebilstot,
ka līdz šim risinātas vien problēmas,
kas saistītas ar novērošanas kameru
darbību. Mītavas tiltam tiek veikta
tā sauktā garantijas inspekcija, kad
tilts pilnībā tiek izvērtēts – otrdien
alpīnisti pārbaudīja vantis, bet sestdien speciālisti vēl pārbaudīs tilta
konstrukcijas, savienojumus, tehnisko
stāvokli. «Tilts, pa to pārvietojoties,
kustas, tāpēc ļoti būtiski ir pārbaudīt
visus stiprinājumus, skrūves,» uzsver
Ž.Barkovska. Ekspertiem slēdziens
jāsniedz līdz 1. decembrim, un tajā
būs norādīts, kādi defekti, ja tādi būs,
konstatēti, kas jāizlabo, kad jāveic
nākamā ekspertīze.
 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
Akadēmijas ielā 26 noslēdzies daiļliteratūras abonementa remonts,
un, lai bibliotēkas darbinieki varētu
pārvietot grāmatu krājumu, pirmdien un otrdien, 13. un 14. oktobrī,
bibliotēka lasītājiem būs slēgta.
Pārējās bibliotēkas filiāles strādās bez
izmaiņām.

Ritma Gaidamoviča
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Lai risinātu problēmu ar vietu skaita trūkumu bērnudārzos, jau gadu
darbojas valsts atbalsta sistēma par bērnu pieskatīšanu pie alternatīvajiem pakalpojumu sniedzējiem – auklēm, aukļu dienestiem, bērnu
pieskatīšanas centriem. Tas nozīmē, ka vecāki bērna pieskatīšanai
var izvēlēties ne tikai privāto bērnudārzu, bet arī, piemēram, aukli,
kura atbilstoši reģistrējusies un var pieteikties valsts atbalstam 142
eiro apmērā mēnesī. Lai pretendētu uz valsts finansējumu, auklēm
jāiegūst attiecīgs izglītības dokuments. Mūsu pilsētā kursus «Bērnu
uzraudzības pakalpojumi» jeb aukļu kursus piedāvā mācību centrs
«Buts», kurus jau beigušas apmēram 20 aukles, un Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs – tur šos kursus beigusi 41 aukle. Šobrīd
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā Jelgavā reģistrēti
43 šāda pakalpojuma sniedzēji. «Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar auklēm izzina, cik pieprasīts aukļu pakalpojums ir mūsu pilsētā, kāpēc
jelgavnieki izvēlējušies reģistrēties aukļu reģistrā, ko mainījusi valsts
atbalsta programma.

tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Valsts atbalsts mudina
iegūt aukles apliecību

Gada laikā aukļu kursiem –
41 absolvents
Ar ko jārēķinās, lai kļūtu par
sertificētu aukli?

Jau gandrīz gadu Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) tiek piedāvāti
aukļu kursi. Tie līdz ar valsts
atbalsta ieviešanu alternatīvo
bērnu pieskatīšanas pakalpojuma sniedzējiem 142 eiro
apmērā par katru pieskatāmo
iemanto arvien lielāku popularitāti – gada laikā apliecību
saņēmis 41 cilvēks. Šonedēļ
apliecību saņems 14 jaunas
aukles, un jau tiek komplektēta
grupa, kas mācības sāks oktobra beigās.
Lai varētu reģistrēties par aukli Izglītības kvalitātes valsts dienesta Bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un pretendēt uz valsts finansējumu,
jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības
programma bērnu aprūpes jomā (ne mazāk
kā 40 stundas klātienē). Tas neattiecas uz
personām, kas vēlas reģistrēties auklīšu
reģistrā un kurām ir vidējā profesionālā vai
augstākā pedagoģiskā izglītība vai iegūta
aukles profesionālā kvalifikācija.
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga atzīst, ka aktivitāte ir augsta:
«Cilvēki vēlas iegūt valsts atzītu apliecību,
lai varētu reģistrēties Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrā, pretendējot uz valsts finansējumu un uzsākot savu
biznesu vai atvieglojot ģimenes budžetu.»
Gada laikā aukļu kursus ZRKAC absolvējuši vairāk nekā 40 cilvēki. Raksturojot
kursu apmeklētājus, A.Vanaga stāsta, ka
visbiežāk mācīties nāk sievietes, taču šī
gada laikā kursus absolvējuši un apliecību ieguvuši arī divi vīrieši. «Nāk bijušie
bērnudārzu darbinieki, privāto dienas
pieskatīšanas centru darbinieki, kuriem
nepieciešams attiecīgais dokuments,
auklītes, kuras jau pieskata bērniņus, bet
tagad grib saņemt arī valsts finansējumu,
un aizvien biežāk novērojam, ka šo iespēju
izmanto arī vecmāmiņas, kuras jau ikdienā
Pagājušajā nedēļā 14 topošās aukles
kārtoja pēdējo ieskaiti par saskarsmi,
lai šonedēļ saņemtu aukles apliecību.

• Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā bez
maksas jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā kā
individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu
dienestā.
• Jāapgūst vai jāuzrāda apliecība par
prasmēm sniegt pirmo palīdzību. Jāpiebilst,
ka autovadītāja apliecība apliecina prasmi
sniegt pirmo palīdzību.
• Ja auklītei nav vidējās profesionālās
pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības vai aukles profesionālās kvalifikācijas,
ir jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības
programma bērnu aprūpes jomā. Izmaksas
Jelgavā: 120 eiro (40 mācību stundas), 330
eiro (150 mācību stundas).
• Jāveic pirmreizējā veselības pārbaude.
• Jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta
atļauja ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai,
ja pilna laika pakalpojums tiek sniegts ārpus
bērna vai aukles dzīvesvietas.
Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

pieskata savus mazbērnus ,» tā A.Vanaga,
piebilstot, ka arī vecuma amplitūda ir plaša
– no 20 līdz pat 70 gadiem.
Šonedēļ apliecības saņems 14 jaunas
aukles. Uzrunātās kursu absolventes atzīst,
ka par labu mācībām izšķīrušās dažādu
iemeslu dēļ, tomēr lielākā motivācija bijusi
iespēja saņemt valsts finansējumu par
savu darbu. Jelgavniece Indra Bušmeistere
agrāk strādājusi bērnudārzā par auklīti un
vērtē, ka strādāt ar 30 bērniem grupā ir
grūti. «Bērnu daudz, uzmanību, apmīļošanu grib visi, taču diviem cilvēkiem grupiņā to nodrošināt ir grūti. Tāpēc pieņēmu
lēmumu, ka strādāšu individuāli,» atzīst
I.Bušmeistere. Turklāt darbs ar bērniem
viņai ļoti patīk. «Lai gan pieredze man ir,
uzskatu, ka šīs mācības ir ļoti vērtīgas, jo atkārto daudz piemirstu lietu un atklāj jaunas
darba metodes,» uzskata I.Bušmeistere.
Viņa lēš, ka iesākumā varētu pieskatīt
trīs bērnus. Apliecību par kursu beigšanu
saņems arī Anna Cirīte, kura 1. kursā studē
komercdarbību un uzņēmuma vadību, bet
paralēli nodarbībām pieskata brāļa meitu.
«Gribas iegūt dokumentu, reģistrēties aukļu reģistrā un uzsākt
savu biznesu, jo zinu,
ka šis pakalpojums
Jelgavā ir pieprasīts,»
atzīst A.Cirīte.
Jāpiebilst, ka šobrīd ZRKAC veido
jaunu aukļu grupu.
Interesenti aicināti
pieteikties ZRKAC
pie A.Vanagas pa
tālruni 63082101,
63012159 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.
jelgava.lv.

Jelgavniece Iveta Bumbiere (centrā) pēc profesijas ir grāmatvede un ilgus gadus strādājusi šajā jomā, taču šovasar nolēmusi
īstenot savu sapni un atvērt bērnu pieskatīšanas centru. Viņa nenoliedz, ka papildu stimuls bija iespēja iegūt valsts finansējumu.
Šobrīd viņas pieskatīšanas centru «Lolojums», kas atrodas privātmājā Kārklu ielā, apmeklē pieci bērni. I.Bumbiere gan atzīst,
ka vienam cilvēkam ir grūti tikt galā ar visu, tālab piesaistījusi arī draudzeni un mammu, kuras šonedēļ beigs aukļu kursus, un
tas pavēršot iespēju drīzumā uzņemt vēl kādu bērnu.

Lai gan Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā
Jelgavā šobrīd reģistrētas 43
personas, kas piedāvā bērnu
pieskatīšanas pakalpojumu,
auklīti atrast nemaz nav tik
viegli – pieprasījums pēc auklēm ir liels un veidojas pat
rindas. Turklāt daļa no reģistrētajām auklēm pieskata
tikai savus mazbērnus, daļa
izvēlējusies tomēr strādāt
citā jomā vai atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā, taču
reģistrā joprojām ir iekļautas.
Šobrīd aukļu reģistrā kā fiziskas personas, kas sniedz aukļu pakalpojumu, mūsu
pilsētā ir reģistrēti 40 cilvēki, tostarp divi
vīrieši, bet trīs ir juridiskas personas.
Pirmā auklīte reģistrā iekļauta pērn 16.
septembrī, bet pēdējais šāda pakalpojuma
sniedzējs – juridiskā persona SIA «Sinxra»
– reģistrā iekļauts šogad 26. septembrī.
Visi pakalpojuma sniedzēji norādījuši, ka
bērnus gatavi pieskatīt no astoņām līdz
12 stundām.
Uzrunātās aukles, vērtējot valsts
atbalsta programmu vecākiem, kuru
bērni gaida uz vietu bērnudārzā, un aukļu
reģistru, spriež, ka tai ir savi plusi un arī
savi mīnusi. Pie plusiem tiek nosaukts
tas, ka šis ir atspaids ģimenes budžetam,
savukārt auklēm tā ir iespēja uzsākt savu
biznesu, jo pieprasījums ir, turklāt tieši šī
programma speciālos aukļu kursos mudina gūt zināšanas par bērna aprūpi tiem
cilvēkiem, kuri jau līdz šim snieguši šādu
pakalpojumu.
Jelgavniece Daiga Eglāja jau vairākus
gadus uzņēmusies auklēt pirmsskolas vecuma bērnus, taču nesen beigusi kursus,
saņēmusi apliecību, reģistrējusies aukļu
reģistrā un nu par savu darbu saņem
naudu arī no valsts. «Iepriekš strādāju

par pārdevēju, bet mūsu veikals bankrotēja. Domāju, ko darīt tālāk. Zināju, ka
bērnudārzu rinda pilsētā ir gara, tāpēc
pieļāvu, ka bērnu pieskatīšanai varētu būt
perspektīva. Tā arī sāku pieskatīt divus
mazuļus, kuriem drīz būs trīs gadi. Uz
kursiem un reģistrēšanos aukļu reģistrā
mani pamudināja abu mazo mammas,»
stāsta D.Eglāja, piebilstot, ka arī pati ir
izjutusi, ka vecāki šobrīd dod priekšroku
auklītēm, kuras reģistrējušās aukļu reģistrā un līdz ar to var pretendēt uz valsts
finansējumu, kas ģimenei ir atspaids.
Daļa auklīšu ir izrēķinājušas, ka finansiāli
izdevīgāk ir pieskatīt trīs bērnus, nevis
strādāt bērnudārzā par audzinātāju ar
25 bērniem grupā. Piemēram, Kristīne
Tomase neklātienē 3. kursā studē pedagoģiju un gadu strādājusi dārziņā, taču izrēķinājusi, ka finansiāli izdevīgāk ir auklēt
divus bērnus nekā strādāt bērnudārzā.
«Ja par darbu bērnudārzā audzinātāja
vidēji saņem līdz 300 eiro, tad es šobrīd
par aukles darbu – vairāk nekā 400 eiro,»
stāsta K.Tomase.
Auklītes lēš, ka vecāki līdz ar valsts
atbalsta ieviešanu aizvien biežāk dod
priekšroku auklei, nevis privātajam
bērnudārzam. «Kāpēc agrāk izvēlējās
bērnudārzu? Jo aukle izmaksā dārgāk,
un tas ietekmē ģimenes budžetu. Taču
līdz ar valsts atbalstu situācija ir mainījusies – vecāki dod priekšroku individuālai
pieejai, mierīgākai videi, ko var sniegt
aukles,» atzīst mini bērnudārza «Eko
aukle» aukle Laura Ķere. Viņa līdz jūlijam pieskatīja piecus bērnus, bet nu ir
devusies bērna kopšanas atvaļinājumā.
Taču viņas bērni ir pārgājuši uz SIA
«Lolojums» pie aukles Ivetas Bumbieres
un viņas divām audzinātājām. Tāpat
auklītes lēš, ka līdz ar reģistru vecākiem
ir vieglāk atrast aukli, bet pašām auklēm
– meklēt darbu, jo reģistrs reizē ir labs
darba sludinājums.

Tiesa, pašas auklītes atzīst: lai gan
saraksts aukļu reģistrā ir garš un varētu
rasties konkurence, ikdienas darbā to neizjūt, varbūt pat gluži pretēji. Proti, liela
daļa aukļu reģistrā ir vecmāmiņas, kuras
pieskata savus mazbērnus un negrasās
auklēt vēl citus bērnus. Vienkārši, lai
izmantotu valsts atbalstu, viņām obligāti
jābūt iekļautām reģistrā. Par to pārliecinājās arī «Jelgavas Vēstnesis», zvanot
auklēm, kas uzrādītas sarakstā. Tāpat
daļa it kā Jelgavā pieejamo auklīšu ir izvēlējušās tomēr vai nu mācīties, vai strādāt
citā jomā. Tā Elīna Avenīte aukļu reģistrā
ir no janvāra, taču šobrīd bērnus nepieņem, jo uzsākusi studijas un paralēli strādā veikalā par pārdevēju. Aukles darbu
viņa nevarot savienot ar mācībām. Taču ir
arī tādas kundzes, kas bērnu pieskatīšanu
praktizē kā sezonas darbu. Piemēram,
Janas Andersones pamatdarbs ir dārzniecībā, taču rudenī un ziemā, kad tur
darāmā nav, viņa pieskata bērnus. Pašlaik
viņa pieskata vienu trīsgadnieku, kuram
drīzumā pievienosies vēl viens. «Tagad
varu apvienot abas sirdslietas – bērnus un
dārzu,» nosaka J.Andersone, piebilstot, ka
pieprasījums pēc auklēm ir, jo ik nedēļu
saņem vismaz trīs zvanus no vecākiem,
kuri interesējas par iespēju pieskatīt viņu
atvases. «Acīmredzot ar šīm 43 personām
Jelgavā ir par maz,» nosaka J.Andersone.
Arī I.Bumbiere, spriežot pēc sarunām ar
vecākiem, secinājusi, ka pieprasījums pēc
auklēm šobrīd ir lielāks par piedāvājumu.
«Arī mums jau ir izveidojusies neliela
rinda. Lai mammām nevajadzētu atteikt,
arī mana mamma un draudzene izgāja
kursus, lai varam uzņemt vairāk bērnu,»
stāsta I.Bumbiere. Viņa gan pieļauj, ka situācijā, ja viņai kā mammai būtu jāizvēlas
aukle, noteikti reģistrā vispirms atlasītu
juridiskās personas, kas sniedz pieskatīšanas pakalpojumu, tikai tad izskatītu
fizisko personu sarakstu.

Pētīs, cik nepieciešama ir bērnu pieskatīšana pēc pulksten 19
Labklājības ministrija sadarbībā ar trim pašvaldībām, tostarp Jelgavu,
gatavojas veikt pētījumu par jaunu bērnu uzraudzības modeļa ieviešanu Latvijā. Proti, tiks izzināts, cik nepieciešams bērnu pieskatīšanas
pakalpojums ir vecākiem, kuriem ir bērni līdz septiņu gadu vecumam
un nestandarta darba laiks (darbdienās no pulksten 19 līdz 7, brīvdienās, svētku dienās). Šobrīd gan vēl tiek gaidīts apstiprinājums
no Eiropas Komisijas par finansējuma piešķiršanu pētījumam, taču
projektā plānots iesaistīt apmēram 100 ģimenes.
Ieviešot inovācijas un reformas sociālo
pakalpojumu jomā, valsts sadarbībā ar
pašvaldībām grib veikt pētījumu, kura
mērķis ir izstrādāt jaunu bērnu uzraudzības modeli. Tāpat eksperimenta laikā
plānots noskaidrot šīs formas ieviešanas
lietderību, piedāvājot līdzfinansējuma

modeli – valsts atbalsts plus privāto uzņēmumu iniciatīva, nodrošinot pakalpojumu
saviem darbiniekiem.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Agita Vimba stāsta – tiklīdz projekts saņems apstiprinājumu,
tiks sākta situācijas apzināšana un

uzņēmumu atlase, kuru darbiniekiem
ir nestandarta darba laiks. Plānots, ka
kopumā pētījumam un eksperimentam
tiks izraudzītas 100 ģimenes, no kurām
pusei eksperimenta gaitā tiks nodrošināta
bērnu pieskatīšana, pusei – ne, lai veiktu
salīdzinošu analīzi. Ģimenes, kas iesaistītas eksperimentā, saņems kuponu, kas
ļaus bez maksas līdz 20 stundām nedēļā
saņemt jauno pakalpojumu. A.Vimba
stāsta, ka sākotnēji arī eksperimenta
izmaksas segs Eiropas Komisija, taču
vēlāk pakāpeniski plānots iesaistīt arī
uzņēmējus, kas tiks rosināti segt daļu no
izmaksām saviem darbiniekiem. «Viena
no iecerēm ir arī paskatīties, cik atsaucīgi

ir lielo uzņēmumu, kuros visbiežāk ir
šāds nestandarta vai maiņu darba laiks,
īpašnieki, vai viņi ir gatavi piedāvāt darbiniekam šādu pakalpojumu kā sociālo
garantiju,» stāsta A.Vimba.
Vērtējot projekta ideju, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne
uzsver, ka šāds pakalpojums jo īpaši ir nepieciešams lielajās pilsētās, kur ir diezgan
daudz uzņēmumu ar nestandarta darba
laiku. Tiesa, šī projekta laikā tiks veikta tikai izpēte, apzinot situāciju. R.Stūrāne pēc
ikdienas pieredzes vērtē, ka mūsu pilsētā ir
diezgan daudz māmiņu, kurām, piemēram,
piedāvā darbu lielveikalā, viņas labprāt arī
tur strādātu, taču nav kur atstāt bērnu pēc

pulksten 19. «Lielāku bērnu, kas pieskatītu mazo, nav, turklāt vairums šo māmiņu
bērnus audzina vienas. Līdz ar to viņām
nākas atteikties no darba un viņas nāk
pie mums, lai saņemtu sociālo palīdzību,»
tā R.Stūrāne. Viņa atzīst, ka Sociālo lietu
pārvalde piekritusi projektā iesaistīties,
jo ir jāpalīdz cilvēkiem iekļauties darba
tirgū, tādējādi ir cerība mazināt arī sociālās
palīdzības saņēmēju skaitu. Viņa pieļauj,
ka šāda jauna pakalpojuma ieviešana varētu arī pozitīvi ietekmēt darba tirgu un
samazināt bezdarbnieku skaitu.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Krišjānis Grantiņš

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Atgriežas trijniekā

Saeimas vēlēšanu dienā svarīgs uzdevums
bija FK «Jelgava», kas savā laukumā uzņēma BFC «Daugavpils». Uzvara ar 2:0 ļāva
atgriezties turnīra tabulas trešajā vietā.
Pirmos vārtus 11. minūtē pēc mūsu spēlētāja Kenedija Eribas piespēles savos vārtos
raidīja pretinieku aizsargs Aigars Catlakšs.
Otros 24. minūtē pēc K.Eribas centrējuma
guva komandas kapteinis Gints Freimanis.
Šajā spēlē komandai nevarēja palīdzēt
Artis Lazdiņš un Dariušs Latka. «Pirmajā
puslaikā bija spēle, ko es gribu redzēt – ātrums, presings, vairāk bīstamu momentu.
Spēlētāji bija kārtīgi noskaņojušies. To arī
gaidām turpinājumā,» tā galvenais treneris
Vitālijs Astafjevs. Nākamā spēle Jelgavai
– 18. oktobrī pulksten 14 izbraukumā pret
«Ventspili».

Visātrāk skrien 4. vidusskola
un Spīdolas ģimnāzija

Ikgadējā rudens
krosā noskaidrota
ātrākā skola – pa
piecām medaļām
izcīnīja Jelgavas 4.
vidusskola un Spīdolas ģimnāzija. 4.
vidusskolas «kontā» medaļu «ielika»
Samanta Maško, Elizabete Knope, Klāvs
Veinbergs, Roberts Grīnbergs un Anna
Kubliņa, savukārt no Spīdolas ģimnāzijas
pie medaļām tika Emīls Vīgants, Matīss
Ozols (attēlā), Rūta Liflande, Endijs Titomers un Renārs Indriksons. Jāatgādina,
ka kross tiek vērtēts skolu spartakiādes
kopējā ieskaitē.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Ķers Lielupes līdaku

12. oktobrī Lielupē, posmā no Lielupes
tilta līdz Svētes ietekai, notiks makšķerēšanas sacensības «Lielupes līdaka».
Sacensības sāksies pulksten 8.30, bet dalībnieki pulcēties un reģistrēties varēs jau
no pulksten 7.45 aiz airēšanas bāzes Pils
salā. Sacensības ilgs līdz pulksten 15, zivju svēršana – pulksten 15.10. Sacensības
notiks gan komandās (laivā divi sportisti),
gan individuāli (laivā viens sportists).
Laivā obligāti jāatrodas vienam pilngadīgam dalībniekam. Dalībnieki netiks
dalīti pēc vecuma, dzimuma. Makšķerēt
atļauts ar vienu vasaras makšķeri vai spiningu, drīkst izmantot dzīvo ēsmu. Pērn
lielāko Lielupes līdaku noķēra Nikolajs
Musorins – viņa kopējais loms bija 8,4
kg, bet lielākā līdaka svēra 4,6 kg.

16 peldētāji izpilda
normatīvus

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) sezonas
atklāšanas sacensībās 16
peldētāji izpildīja normatīvus. Sporta meistara kandidāta normatīvu izpildīja Aleksis Naumovs
(attēlā) (1998. dz.g.), I sporta klasi – Andris
Skuja (2000.), II sporta klasi – Luīze Kalniņa
(2002.) un Elīza Ķibilda (2002.), III sporta
klasi – Aleksandrs Bricis (2001.), Kristers
Gromovs (2002.), Elīza Lagzdiņa (2003.) un
Nikolajs Aleksejenkovs (2001.). Vēl astoņi
audzēkņi izpildīja IV sporta klasi. Peldētājus
trenē Anželika Paegle, Jeļena Visocka, Astra
Ozoliņa un Inga Arnīte. Sacensībās piedalījās
148 JSPS audzēkņi un 20 peldētāji no Rīgas
Olimpiskā sporta centra.

Jelgavai – trīs Baltijas čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien reizē ar Saeimas
vēlēšanām Jelgavā notika
Zemgales rudens maratons
un Baltijas čempionāts maratonā smaiļošanā un kanoe
airēšanā. Vairāk nekā 200
dalībnieku lielā konkurencē
jelgavnieki spēja izcīnīt trīs
Baltijas čempiona titulus.

				
Par Baltijas čempionu smaiļošanā
vīriešiem kļuva BJSS un ŪSK «Barons» pārstāvis Marks Ozolinkevičs,
kuram veiksme smaidījusi vairākās
sacensībās pēc kārtas. «Jā, man sezona sākas septembrī – tad sacensībās
ir manas garās distances, kurās jūtos
labāk,» saka Marks, norādot, ka garajās distancēs vairāk jāpaļaujas uz sevi
un savu gribasspēku. Viņš norāda, ka
šogad viņam paveicies arī tādā ziņā,
ka spējis finišēt – citus gadus dažādu
iemeslu dēļ, piemēram, tāpēc, ka konkurenti sabojājuši inventāru, viņam
nācies izstāties. Šis M.Ozolinkevičam
bija pēdējais šīs sezonas starts, bet viņš
lēš, ka uz ūdens ies vēl visu oktobri.
«Pēc pulksteņa pagriešanas gan trenere vairs negrib mūs laist uz ūdens, jo
agri paliek tumšs un ir auksts,» nosaka
sportists. Jāatgādina, ka naktī uz 26.
oktobri pulksteņa rādītāji būs jāpagriež
stundu atpakaļ.
Baltijas čempiones tituls arī kanoe
airētājai Elīnai Ēdolei, kura startēja individuāli. «Uzskatu, ka mans brauciens
nebija ideāls, bet labs. Nebiju startējusi
sacensībās kopš augusta vidus, tāpēc
bija prieks atkal stāties uz starta,» tā
sportiste, norādot, ka savu izvirzīto

Foto: Krišjānis Grantiņš
Vienās no sezonas pēdējām smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensībām
jelgavnieki izcīnīja trīs Baltijas čempiona titulus. Viens no tiem – smaiļotājai
Danielai Kondratovai (no kreisās), kura Jelgavu gan pārstāv tikai kopš augusta.
Viņas trenere Lelde Laure uzsver, ka Danielai junioru grupā Latvijā pretinieču
nav un tas ir ieguvums, ka turpmāk sportiste aizstāvēs mūsu pilsētas godu.
mērķi viņa sasniedza – noairēja distanci ātrāk par 48 minūtēm. Viņa vērtē,
ka laikapstākļi arī lutināja – bija silts
un praktiski bezvējš. Mazliet vienīgi
traucējis tas, ka saskaņā ar sacensību
programmu distancē vienlaikus bija
daudz airētāju un vajadzēja «vākt»
laivu, lai ļoti nemētā pa viļņiem.
Panākums arī smaiļotājai Danielai
Kondratovai junioru grupā. Tiesa, viņa
Jelgavu pārstāv tikai kopš augusta, kad
nolēma mainīt treneri. Viņas jaunā
trenere Lelde Laure norāda, ka Daniela
ir jūrmalniece, bet nu pārstāv mūsu
pilsētu. «Viņa ir Eiropas un pasaules

čempionātu dalībniece, un domāju,
ka nākamgad šādā mērogā pārstāvēs
Jelgavu,» tā trenere, piebilstot, ka
Danielai viņas vecuma grupā Latvijā
pretinieču nav.
Organizatoru pāstāve kluba «KC»
vadītāja Ilze Bome piebilst, ka dalībnieku skaits bija liels, līdz ar to
arī konkurence bija sīva. Sevišķi
pārsteigusi veterānu aktivitāte – šajā
vecuma grupā piedalījās 18 sportisti,
turklāt bija arī tādi, kam jau ap 60.
«Mēs sacensības rīkojam divreiz gadā
– pavasarī un rudenī – un varam teikt,
ka Jelgavas sacensības ir iecienītas.

Starts tiks dots pulksten 20, bet dalībnieku pieteikšanās sāksies no pulksten
19. M.Bolšteina stāsta, ka dalības maksa
vienam dalībniekam ir 1 eiro, bet vēl 0,50
eiro jāsamaksā par elektroniskās atzīmēša-

Sporta pasākumi
 9. oktobrī pulksten 13 – UEFA U-19
EČ kvalifikācija: Vācija – Kazahstāna; 11.
oktobrī pulksten 13 – Austrija – Kazahstāna; 14. oktobrī pulksten 16 – Austrija
– Vācija (ZOC).
 12. oktobrī – lakrosa čempionāts.

Matemātikas skolotāja. Tālrunis 29817860.
Vīrietis (45) meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 27462917.
Sieviete (40) ar medicīnisko izglītību meklē darbu slimu cilvēku aprūpē. Tālrunis 29564146.
LU 3. kursa studente var palīdzēt skolēniem
mācību priekšmetos no 1. līdz 9. klasei.
Tālrunis 25270995.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Šoferis, ir BE, CE, DE kategorija (no 1966. gada)
un 95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E,
F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.

Izīrē
1ist. dzīvokli RAF. T.29893579

Vēlas īrēt
garāžu Aviācijas 5. Tālr. 26416604

Pārdod

Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868

Sudrabs
• Ramiro Grandāns (veterāni), smaiļošana vieniniekiem 8 km – 0:44,49 min.
• Matīss Ozols (zēni: 2000. – 2003. dz.g.),
kanoe vieniniekiem 8 km – 0:43,08 min.
• Roberts Lagzdiņš (jaunieši: 1998. – 1999.
dz.g.), kanoe vienieniekiem 16 km – 1:28,40
stundas
Bronza
• Dace Ozola (veterānes), smaiļošana
vieniniekiem 8 km – 1:08,16 min.
• Jūlija Gutova (sievietes), kanoe vieniniekiem 8 km – 0:57,59 min.

Pavasarī dalībnieku varbūt ir vairāk,
jo tas ir sezonas sākums un sportistiem
vajag treniņus. Rudenī daļa sportistu
pēc intensīvas sezonas punktu pieliek
agrāk un maratonā, kas vienlaikus ir
arī Baltijas čempionāts, nestartē,» tā
I.Bome. Arī klubs «KC» šogad bija maz
pārstāvēts, jo vairums kluba biedru
pildīja tiesnešu un sacensību atbalsta
personāla pienākumus. Sacensībās
startēja vairāk nekā 200 dalībnieku no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Jāpiebilst, ka Baltijas čempionu tituli tika izcīnīti pieaugušo un junioru
vecuma grupās.

 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad Jelgavas domes kausā ir
mainīta arī izspēles kārtība – turnīra
organizators Jānis Leitis norāda, ka
komandas aizvadīs apļa turnīru, izspēlējot katra ar katru un nosakot turnīra
uzvarētāju pēc iegūtajiem punktiem.
«Katra spēle ilgs trīs setus, un par
katru uzvarētu setu komanda izcīnīs
punktu. Līdz ar to palielināsies spēlētāju atbildība par katru spēli,» tā viņš.
Plānots, ka pirmajā sacensību dienā,
sestdien, 18. oktobrī, katra komanda
aizvadīs trīs spēles, tāpēc provizoriskais sacensību sākuma laiks ir pulksten 11, bet otrajā dienā, svētdien, 19.
oktobrī, katrai komandai būs jāizspēlē
vēl divas spēles. Turnīra uzvarētājs tiks
noteikts, saskaitot iegūtos punktus

Meklē darbu

Zelts
• Daniela Kondratova (juniores: 1996.
– 1997. dz.g.), smaiļošana vieniniekiem
8 km – 0:40,45 min.
• Marks Ozolinkevičs (vīrieši: 1995. g.dz.
un vecāki), smaiļošana vieniniekiem 16 km
– 1:12,30 stundas
• Elīna Ēdole (sievietes), kanoe vieniniekiem 8 km – 0:47,20 min.

 Ilze Knusle-Jankevica

9. oktobrī Jelgavas novada
Sporta centra (Aviācijas ielā 8)
apkārtnē notiks orientēšanās
kluba «Alnis» rīkotā nakts orientēšanās turnīra noslēguma
sacensības. Organizatori aicina
tajās piedalīties ne tikai sportistus, bet ikvienu interesentu. «Tā
tomēr ir sava veida romantika,»
nosaka kluba pārstāve Māra
Bolšteina.

Juris Adrejevs piedāvā darbu laukos.
Tālrunis 28864542.

Autosalons pārdod auto no Vācijas. Mazais
ceļš 9B, Jelgava. T.28204500

Piedāvājumā – orientēšanās
pa naksnīgām pilsētas ielām

18. un 19. oktobrī Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks Jelgavas domes kauss
volejbolā sievietēm. Šogad
turnīrā piedalīsies sešas komandas – četras no Latvijas
un divas no Lietuvas.

Piedāvā darbu

Jelgavnieku medaļas
Zemgales maratonā un
Baltijas čempionātā

Volejbolistes Domes kausā
cīnīsies par katru setu
visās piecās spēlēs.
Jelgavas domes kausā piedalīsies
Latvijas sieviešu volejbola komandas
«Babīte», «Minuses volejbola skola»,
«MSĢ/Zeltaleja» un «Jelgava/LU»,
kas uzskatāma par mājiniecēm, un
Lietuvas komandas – junioru izlase
un Jonavas «Achema», kas būs mūsu
meitenēm pretiniece arī Baltijas līgā.
«Mūsu mērķis šajā sezonā ir cīnīties
par katru setu,» nosaka J.Leitis, kurš
ir «Jelgava/LU» galvenais treneris.
Viņš norāda, ka komandas sastāvs nav
mainījies kopš pagājušās sezonas. Komandā spēlē cēlājas Sanda Ragozina un
Jana Bērziņa, 2. tempa uzbrucējas Inese Jursone, Ance Auziņa, Anna Lejiņa
un Kristīne Lece, 1. tempa uzbrucējas
Ieva Tetere un Līva Sola, universālās
spēlētājas Sanda Liepiņlauska, Ilze
Liepiņlauska un Madara Nemme.
Mūsu komandai šis turnīrs būs arī
kā iesildīšanās pirms Baltijas līgas
– «Jelgava/LU» pirmās spēles aizvadīs
25. un 26. oktobrī Igaunijā. Baltijas
līgā šogad piedalīsies 11 komandas
– piecas Latvijas, četras Igaunijas un
divas Lietuvas komandas.
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nās sistēmas izmantošanu. Savukārt līdzi
obligāti jāņem lukturītis.
Dalībnieki tiks sadalīti trīs grupās pēc
stipruma – švakāki, vidēji, spēcīgi. Katrai
grupai būs noteikts obligātais savācamo
kontrolpunktu skaits, lai varētu saņemt
ieskaiti. Pirms paša starta dalībnieki saņems sprinta karti, ar kuru iepriekš nebūs
iepazinušies. M.Bolšteina norāda, ka kopumā tuvējā apkaimē būs izvietoti 20 – 25
kontrolpunkti un kontrollaiks būs aptuveni
stunda. Viņa lēš, ka veicamā distance varētu
būt 1,5 – 2 kilometri.
«Tā ir iespēja uzzināt, kā tas ir – orientēties nakts apstākļos. Mežā, protams, ir vēl
romantiskāk, lai neteiktu – grūtāk, nekā
pilsētā, bet var jau skriet divatā, trijatā
vai bariņā un jauki pavadīt vakaru,» tā
M.Bolšteina.
Pulksten 15 – «Mītava/LLU» – «Druva Dynamite»; pulksten 19 – «Archer Lacrosse»
– «RJTC» (ZOC).
 18. oktobrī pulksten 15 – hokejs: HK
«Zemgale/LLU» – «HASC Jūrmala» (Ledus
hallē).
 18. oktobrī pulksten 17 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – DU (ZOC).

Māju. T.26174693

Ozola briketes. 155 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Pārdod mazlietotus ledusskapjus, saldētavas,
veļas mašīnas, gāzes un elektroplītis, televizorus
un mūzikas centrus. No Vācijas, Šveices. Lēti.
Garantija. Veikals Uzvaras ielā 12. T.29141057
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
140 EUR/t. T.27029553

Pērk
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Latviešu kolekcionārs pērk senlaiku porcelāna figūras, vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
gleznas. T.29954171
Iepērk melnos un krāsainos metāllūžņus
– gabarīts 230 EUR, skārds 190 EUR. Mainām skābekļa balonus, pakalpojumi izvešanai. Savienības 6G, Jelgava T.22123357
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Pērk māju ar zemi. T.29884983

Dažādi
Zemes frēzēšana T.20626223
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Ādas ārsts Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju
pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu
Jelgavā, Dambja ielā 10. T.29217661.
Juridiskais birojs ADEMIDE – līgumi; prasības pieteikumi; uzņēmumu reģistrācija;
SIA pamatkapitāla izteikšana eiro. Raiņa
14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Uzstādām pieminekļus, kapa apmales.
Restaurējam kapa vietas. Ir pieminekļi un
sētiņas. Zemas cenas. T.26393177
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.

Pateicība
Mana zvaigzne ir tik maziņa, ka nevaru
to tev parādīt... Tu naktī raudzīsies zvaigznēs, bet es taču dzīvošu vienā no tām.
/A.de Sent-Ekziperī/
Izsakām visdziļāko un vissirsnīgāko pateicību visiem un ikvienam, kas bija kopā ar
mums skumjā brīdī, Ēriku Dzelzīti
mūžībā pavadot.
Piederīgie

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS MAHUNOVS (1942. g.)
RAISA ROZOVA (1935. g.)
ALEKSANDRA ČERNOVOLA (1935. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1899.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 2.sērija.
10.30 «Vasara Amalfi». Vācijas komēdija. 2013.g. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.35 «Pelnrušķīte». Vācijas pasaku filma. 2011.g. (ar subt.).
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1899.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 3.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 7.sērija.
0.35 «Aļaskas savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 485.sērija.
9.30 «Mana ģimene 6». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 6». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 486.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.35 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā». Dok.filma.
20.45 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.15 TIEŠRAIDE. «UEFA 2016.gada atlases spēle». Latvija – Turcija.
0.15 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.55 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 80.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 63.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 86.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 66.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Nikita». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 52.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 8.sērija.
10.05 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 33. un 34.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.35 «Gatavo 3».
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 16.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 18. un 19.sērija.
17.00 JAUNUMS. «Rozenheimas detektīvi». Detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 10.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
0.05 «Tiesības nogalināt». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
2.35 «Nekā personīga».
3.25 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 33.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 14. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1900.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 3.sērija.
10.30 «Kruīzs septītajās debesīs. Austrālija». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.30 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1900.sērija.

16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 4.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Mao lielais bads». Dok.filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Ģimenes lokā». Vācijas komēdija. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
4.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 486.sērija.
9.30 «Mana ģimene 6». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Mana ģimene 7». Seriāls. 1.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
13.25 «UEFA 2016.gada atlases spēle».* Latvija – Turcija.
15.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
16.00 «Mana ģimene 6». Seriāls. 7.sērija.
16.30 «Mana ģimene 7». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 487.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Enerģija».
21.55 «Tavs auto».
22.25 «Autosporta programma nr.1».
22.55 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
23.25 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.10 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
0.40 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 5.sērija.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 86.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Mīlestība pūķa zīmē». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 19.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 64.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 87.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 67.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Četras sievietes un
mīlestība». Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 15.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 53.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 9.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 10.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 30.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 19. un 20.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
0.10 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 2.sērija.
1.10 «Medikopters 3». Seriāls. 9.sērija.
2.05 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 53.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 15. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1901.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 4.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.25 «Latvija var!»*
11.55 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.25 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1901.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 5.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.

tv programma
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
0.55 «Valdība». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 487.sērija.
9.30 «Mana ģimene 7». Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 7». Seriāls. 2. un 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 488.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
21.00 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 1.sērija. (ar subt.).
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 24.sērija.
0.15 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 87.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Inga Lindstrēma. Četras sievietes un mīlestība».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 20.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 65.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 88.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 68.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 31.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra». Krievijas komēdija. 1987.g.
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 54.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 10.sērija.
10.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 31.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 20. un 21.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 8.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
1.35 «Medikopters 3». Seriāls. 10.sērija.
2.25 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 54.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 16. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1902.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 5.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1902.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dok.seriāls. 1.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Es varu būt premjerministrs».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Mao lielais bads». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.15 «Aizliegtais paņēmiens».

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 488.sērija.
9.30 «Mana ģimene 7». Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 7». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 489.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Āfrikas izzagšana».
Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.10 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.00 «Autosporta programma nr.1».
0.30 «Tavs auto».*
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 88.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Ar mīlestību no Grieķijas». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 66.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 89.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 69.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
22.15 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
23.10 «Sniegāju gūstekņi». ASV spriedzes filma. 2011.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.30 «Zīlniece». (ar subt.).
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 55.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
11.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 21. un 22.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Risks». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 7.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie 2». ASV spraiga sižeta trilleris. 2012.g.
0.05 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Medikopters 3». Seriāls. 11.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 55.sērija.
3.20 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 17. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 JAUNUMS. «Sirds likums». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
9.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dok.seriāls. 1.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 4.sērija.
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dok.seriāls. 2.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.15 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 4.sērija.
2.05 «Es varu būt premjerministrs».*
3.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.10 «Province».* (ar subt.).
4.40 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 489.sērija.
9.30 «Mana ģimene 7». Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
16.00 «Mana ģimene 7». Seriāls. 6. un 7.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 490.sērija.

18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Red Bull».
21.55 JAUNUMS. «Eiropas kinovakari».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Medības». Dānijas drāma. 2012.g.
0.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 33.sērija.
1.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
1.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
2.00 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
2.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 89.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
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 «Dziedi manu dziesmu». Vācijas muzikāla drāma.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 67.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 90.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 70.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «88 minūtes». ASV, Vācijas un Kanādas trilleris.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Ar mīlestību no Grieķijas». Vācijas romantiska komēdija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Risks». TV spēle.
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 32.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 22. un 23.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
21.00 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Nolaupīšana». ASV spraiga sižeta filma.
0.40 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 1.sērija.
1.40 «Medikopters 3». Seriāls. 12.sērija.
2.35 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
3.20 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 18. oktobris
LTV1
5.00 «Firmas noslēpums».*
5.00 «Sapnis par pili. Hercogs Imants». LTV videofilma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 3.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Timija pludmales patruļa». Animācijas filma.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.05 TV PIRMIZRĀDE. «Labākās draudzenes».
Norvēģijas filma bērniem. 2009.g. (ar subt.).
13.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
14.45 «Ciemos».* TV spēle.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.50 JAUNUMS. «Dzīvnieku prāta noslēpumi».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
17.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mana bibliotēka ir mans «spots»».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Rīga 2014. Talanta formula. Dzimuši
Rīgā». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.20 «Rīga 2014. Dzimuši Rīgā. Latvijas klasiskās mūzikas
zvaigžņu koncerts Latvijas Nacionālās operas skvērā».*
0.05 «Miglas krasts». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.50 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes zvaigžņu koncerts
II Arēnā «Rīga»».*
4.10 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
4.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.35 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
13.45 TV PIRMIZRĀDE. «Mēs neatkāpsimies». ASV drāma.
16.00 «Kāpēc nabadzība? Āfrikas izzagšana».
Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
17.00 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Red Bull».
19.25 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 33.sērija.
20.45 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris
21.15 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 28.sērija.
23.50 «Medības». Dānijas drāma. 2012.g.
1.55 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
3.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 90.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 3.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 4.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
12.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
13.05 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 31.sērija.
14.05 «Titāniks». ASV un Kanādas seriāls. 1996.g. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).

Aicina darbā

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS MAIŅAS
MEISTARU(-I).
Darba pienākumi:
• šķirošanas līnijas iekārtu ikdienas apkope (tīrīšana,
eļļošana, nelieli remonta un apkopes darbi);
• maiņā strādājošo darba organizēšana;
• atkritumu un sašķirotā materiāla plūsmas vadīšana u.c.
Prasības:
• augstākā tehniskā vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama darba pieredze ar industriālajām iekārtām;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un padoto darbu;
• godīgums, precizitāte un augsta atbildības izjūta.
Darba vieta: atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.
Darba slodze: pilna laika maiņu darbs.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 26356403.

1.50 «LNT brokastis».
3.20 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
4.00 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 3.sērija.
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Divsimtgadīgais». ASV un Vācijas romantiska drāma.
13.10 «Mīlestības garais ceļš». ASV drāma. 2005.g.
15.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.15 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 «Aizskalotais». ASV un Lielbritānijas animācijas filma.
22.20 «Nekādu saistību». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.35 «Mīlestības garais ceļš». ASV drāma. 2005.g.
2.10 «Divsimtgadīgais». ASV un Vācijas romantiska drāma.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 19. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 4.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Baltijas neskartā daba. Baltās ziemeļu
pludmales». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
jebkurā vecumā 2014./2015. m.g.
mācībām latviešu un krievu valodā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā
«Uzņemšana». E-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecība Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

«Vārds uzņēmējiem»
Paklāju, mīksto mēbeļu ķīmiskā tīrīšana –
tagad arī Jelgavā

Kopš 1. aprīļa Jelgavā darbojas uzņēmums «DiDi-clean»,
piedāvājot paklāju, mīksto mēbeļu ķīmisko tīrīšanu. Paklāju
un mīksto mēbeļu tīrīšana tiek veikta ar profesionālo
tehniku, kas nodrošina kvalitatīvu un saudzīgu uzkopšanu.
Mēs palīdzēsim jums:
• attīrīt paklājus un paklāju segumus no mikroorganismiem un putekļu ērcēm, kuras sekmē augšējo elpošanas
ceļu saslimšanu parādīšanos, īpaši bērniem;
• notīrīt no mīkstām mēbelēm un paklāju segumiem
novecojušos netīrumus;
• atjaunot mēbeles un paklāju segumu spilgtās krāsas;
• izvairīties no mīksto mēbeļu nepatīkamās smakas.
Lai noskaidrotu precīzas cenas, lūdzu, sazinieties ar mums
pa tālruni 25949573 vai arī apmeklējiet mūsu mājas lapu
www.didiclean.lv.

Darbu Jelgavā uzsācis
jauns uzņēmums

Sniegtie pakalpojumi:
• plaša klāsta maketēšanas un radoša dizaina izveidošanas pakalpojumi (logo, vizītkartes u.tml.);
• būvtāfeles, informatīvie stendi, plāksnes, zīmes;
• lielformāta fotogrāfiju druka (no A4 līdz A1);
• individuāla dizaina fototapešu druka;
• paškopējošās veidlapas, individuālā stila aploksnes,
diplomi, ēdienkartes, dāvanu kartes u.tml.;
• plakāti, afišas, bukleti, skrejlapas, vizītkartes;
• kanvu izgatavošana (druka uz audekla);
• uzlīmes, etiķetes;
• baneri, izdrukas uz līmplēvēm, aplīmēšanas darbi;
• nestandarta reklāmas risinājumi;
• reklāmas baneru izgatavošana portāliem.
Tiek nodrošināta bezmaksas materiālu piegāde!
Ienāc – www.rdstudija.lv! Tālrunis + 371 26992124,
e-pasts info@rdstudija.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu rudens semestra grupās.
PIEAUGUŠAJIEM:

• Ķīniešu valoda iesācējiem: C. no plkst.19.30 līdz
21, 30 EUR/mēn.;
• Angļu valoda iesācējiem: O./C. no plkst.18 līdz 19.30,
56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss: P./T. no plkst.19.30 līdz
21, 56 EUR/mēn.;
• Zviedru valoda iesācējiem: P. no plkst.18 līdz 19.30,
40 EUR/mēn.

JAUNIEŠIEM:

• Angļu valoda 12. klasēm: P./T. no plkst.16.30 līdz 18,
40 EUR/mēn.

BĒRNIEM:

• Angļu valoda 3. un 4. klasēm: O. no plkst.15.30 līdz
17.30, 24 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija
pa tālruni 28816925, e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Romā». Komēdija. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Ģimenes dzīve». ASV un Kanādas
romantiska kriminālkomēdija. 2007.g. (ar subt.).
23.20 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.20 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
1.20 ««Radio SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.55 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».* Čempionu
koncerts LU Lielajā aulā.
4.05 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Mēs neatkāpsimies». ASV drāma. 2012.g.
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
16.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.45 «Kruīzs septītajās debesīs. Džērsija». Melodrāma. (ar subt.).
18.30 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā». Dok.filma.
19.35 «Minhauzens – barons uz lielgabala lodes».
Vācijas vēsturiska piedzīvojumu filma. 2012.g.

Audzēkņu uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolas
interešu izglītības grupā

«Keramikas apgleznošana».
Uzņemam audzēkņus no 14 līdz 25 gadu vecumam.
Nodarbības notiek trešdienās no plkst.15 līdz 19.
www.j-m-s.lv
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101

Piedāvā apmācības oktobrī un novembrī
• Vizāžas pamati – 07.10., 28.10., 24.11.
• Manikīra un pedikīra speciālists – 01.10., 26.11.
• Gēla nagu modelēšana – 15.10., 05.11.
• Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) – 29.10., 19.11.
• Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija –
29.10., 19.11.
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija –
15.10., 06.11.
• Skropstu ilgviļņi – 15.10., 06.11.
• Vaksācija – 06. – 07.10., 10. – 11.11.
• Solāriju darbinieku apmācība – 13.10., 17.11.
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija –
13.10., 27.10., 13.11.
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681,
63048239; e-pasts salons-mk@inbox.lv.

VAS «Elektroniskie sakari» pārdod atklātā mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.70
Pērnavas ielā 32, Jelgavā (kadastra Nr.0900 900 3558), un pie dzīvokļa īpašuma
piederošās 351/37748 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.
Nosacītā sākumcena – EUR 8720,00.
Nodrošinājums 10% no objekta nosacītās sākumcenas – EUR 872,00 – iemaksājams VAS
«Elektroniskie sakari» norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Maksāšanas veids – pilnā apmērā eiro mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2014. gada 13. novembrī plkst.14 Pērnavas ielā 32, dz.70, Jelgavā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties VAS «Elektroniskie sakari» telpās Eksporta ielā 5,
Rīgā, darba dienās no plkst.9 līdz 17. Informācija pa tālruni 67333034 vai 20005713.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 20005713.
Izsoles dalībnieku reģistrācija – 2014. gada 13. novembrī no plkst.13 līdz 13.45 Jelgavā,
Pērnavas ielā 32, dz.70.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē tiek pārdots
nekustamais īpašums Mātera ielā 35A, Jelgavā, kas sastāv no zemesgabala
638 m² platībā ar kadastra Nr.09000010016 un uz tā esošās būves ar kadastra
apzīmējumu 09000010016001 (turpmāk – Objekts).
1. Īpašuma pārdošanas nosacījumi:
1.1. izsoles sākumcena – 47 000,00 euro;
1.2. izsoles solis – 500,00 euro;
1.3. izsoles nodrošinājums – 4700,00 euro;
1.4. reģistrācijas maksa – 70,00 euro;
1.5. Objekta maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas;
1.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas;
1.7. par pirkuma maksas un/vai aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus par katru nokavēto
maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par attiecīgo periodu.
2. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka» Jelgavas filiāles kontā
Nr.LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Reģistrācijas maksa un nodrošinājums
par nekustamā īpašuma Mātera ielā 35A, Jelgavā, izsoli». Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles pretendents ir
iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
3. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» (www.vestnesis.lv).
4. Izsole notiks 2014. gada 8. novembrī plkst.10 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā.
5. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
6. Pieteikties izsolei var līdz 2014. gada 4. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Jelgavā, Lielajā ielā 11, 302. kabinetā, pirmdienās no
plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.

21.15 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 6.sērija.
23.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 33.sērija.
0.10 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
1.40 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
2.40 «Imanta–Babīte pietur...»*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 81.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
6.20 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 5.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 3.–5.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
0.00 «Dziedi manu dziesmu». Vācijas muzikāla drāma. 2010.g.
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1.50 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
2.35 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 81.sērija.
3.20 «LNT brokastis».
4.05 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
6.45 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.35 «Iespējams tikai Krievijā». Latvijas amatiervideo raidījums.
13.05 «Neierobežotie». ASV muzikāla komēdija. 2011.g.
15.20 «Aizskalotais». ASV un Lielbritānijas animācijas filma.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 6.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Zeltacs». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma.
1.00 «Vientuļais vilks». ASV šausmu filma. 2005.g.
2.35 «Nolaupīšana». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
4.10 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija»
pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
- transportlīdzekļa «Renault Trafic» (izlaiduma gads – 2011.) rezerves daļas, šasijas numurs VF1FLAMA6BV415695,
nosacītā cena – 1370,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi),
- transportlīdzeklis «VW Vento», izlaiduma gads – 1994., nosacītā cena – 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro un
00 centi);
Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar atkārtotās izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Jelgavā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14, pusdienu pārtraukums – no plkst.12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Jelgavā, Mazajā ceļā 3, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu,
tālrunis 29641393.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Jelgavā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, līdz 2014. gada 17. oktobra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (par transportlīdzekļa «Renault Trafic»
rezerves daļām – 137,00 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi euro un 00 centi), par transportlīdzekli «VW Vento» – 24,00
EUR (divdesmit četri euro un 00 centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu
kontu Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija», AS
«SEB banka», kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas (norādīt attiecīgi «Renault Trafic» rezerves daļas vai «VW
Vento») nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 17. oktobrī plkst.10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Jelgavā, Mazajā ceļā
3, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
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Pasākumi pilsētā
 10. oktobrī pulksten 19 – Jelgavas māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas
koncerts «Kultūras banka». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 12. oktobrī pulksten 13 – izglītojošs seminārs vecākiem «Kā bērna potenciālu un
talantu attīstību sekmē «Suzuki» mūzikas apguves metode». Dalība – bez maksas
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 14. oktobrī pulksten 17 – jaunieši aicināti uz pasākumu «Cepums ar slavenību». Jelgavā viesosies grupa «Carnival Youth», kurā spēlē «Prāta vētras» solista Renāra Kaupera
dvīņi. Ieeja – bez maksas (bistro «Silva»).
 14. oktobrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: Hanohs Levins «Vecpuiši un
vecmeitas». Lomās K.Nevarauska, I.Ķuzule-Skrastiņa, A.Dīcis, D.Gaidelis, J.Bartkevičs.
Režisors R.Vaivars. Biļešu cena – € 10 – 16 (kultūras namā).
 15. oktobrī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Veļu laiks» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. oktobrī pulksten 10 – jauno uzņēmēju un jauno līderu konference «Uzrāviens»
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 16. oktobrī – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. oktobrī pulksten 19 – «Pannas teātris» piedāvā PIRMIZRĀDI: G.Kalniņa un I.Bernova
muzikāla dzīves spēle «Kukulis» (komēdija 2 daļās). Izrādē piedalās Ģ.Ķesteris, M.Doveika,
Z.Daudziņa, A.Siliņš. Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena – € 8 –18 (kultūras namā).
 18. oktobrī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss «Savienojumi» pēc Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 18. oktobrī pulksten 18 un 14 (papildkoncerts) – koncerts «Jumpravai 30». Grupa
uzstāsies nemainīgā sastāvā – trīs Aigari un Ainārs. Skanēs dziesmas no visa grupas
darbības laika un jaunā albuma «Laiks runā». Biļešu cena – € 10 – 17 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 16 – Krievu kultūras nedēļas ietvaros Jelgavas krievu biedrības
«Istok» un draugu koncerts «Kopīgo motīvu meklējot» (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 13 – praktisks seminārs lauksaimniekiem par interaktīvu rīku
darba vides risku novērtēšanai – OiRA (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33).
 22. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: skumji un jautri
stāsti pēc A.Čehova «Tikšanās, lai arī notika, bet...». Izrādē piedalās J.Berngardte, I.Kločko,
J.Herbsta, A.Trukšs, N.Smirnova, M.Busels, T.Začeste, M.Efendijevs, J.Ļisova, I.Nazarenko,
K.Zaicevs. Režisore J.Černaja. Biļešu cena – € 6 – 9 (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 16 – izglītojoša nodarbība vecākiem «Zīdīšanas teorija un prakse.
Atbalsts jaunajai māmiņai». Dalība – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 24. oktobrī pulksten 19 – mūzikls «Cukurs. Herberts Cukurs». Iestudējuma autori
– J.Ķirsis, P.Draguns, J.Millers. Galvenajā lomā Juris Jope. Stāsts par Liepājā dzimušā
aviatora leģendāro lidojumu no Rīgas uz Gambiju, piedzīvojumiem un traģisko likteni.
Biļešu cena – € 10 – 30 (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 16 – muzicē Martina Deringa (soprāns, Vācija) un Aivars Kalējs
(ērģeles) (Sv.Annas baznīcā).
 25. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļai veltīts koncerts «Mani radi».
Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 No 26. līdz 28. oktobrim – KINO. Jaunā pilnmetrāžas multiplikācijas filma «Zelta
zirgs»: 26. oktobrī pulksten 14 un 16; 27. oktobrī pulksten 12, 14, 16, 18; 28. oktobrī
pulksten 12. Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras
namā).
 27. oktobrī – «Palīdzēsim mazulim iepazīt pasauli droši!» – izglītojoša nodarbība
vecākiem par bērnu drošību (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33).

Izstādes
 9. oktobrī pulksten 16 – starptautiskas izstādes «Īstenība. Labestība. Pacietība
mākslā» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. oktobrim (k/n 2. stāvā).
 10. oktobrī pulksten 16 – Starptautiskās jauniešu apmaiņas «Together Forever»
projekta dalībnieku fotoizstādes «Pinhole Summer» atklāšana (t/c «Pilsētas pasāža»).
 No 9. līdz 30. oktobrim – Laimis Baltmanis. Gleznas. Pirmā personālizstāde (k/n 1.
stāvā).
 Oktobrī – Ilonas Austrumas fotogrāfiju izstāde «Dabas noskaņas». Izstāde apskatāma
no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 15 līdz 20 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 Līdz 9. novembrim – Giedra Šukščus (Lietuva) fotografikas izstāde «Laika zīmes:
nojauta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Šauļi nedēļas nogalē jelgavniekus
gaida uz zirgu jāšanas sacensībām
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot veiksmīgo sadarbību kultūrā un sportā starp
Jelgavu un Šauļiem, kaimiņi
lietuvieši nedēļas nogalē
– no 10. līdz 12. oktobrim
– jelgavniekus aicina ciemos
uz starptautisku jāšanas
sporta pasākumu, kas pulcēs
vairāk nekā 200 zirgu un
ap 60 jātnieku. Proti, Šauļu
arēnā notiks pasaules kausa
posms konkūrā.
Tā ir jāšanas sporta disciplīna, kas
saistīta ar šķēršļu pārvarēšanu. Šauļu
pašvaldības Fizkultūras un sporta departamenta vadītājs Gintars Jasiūns
stāsta, ka pasaules līmeņa sacensības
jāšanas sportā Šauļos pirmo reizi notika pērn, kad Jāšanas sporta federācija
atzinīgi novērtējusi apstākļus un nolēmusi, ka arī šogad pasaules kausa posms
notiks tieši tur. «Mēs ļoti ceram, ka tā
kļūs par tradīciju un katru gadu oktobra
otrajās brīvdienās pie mums būs zirgu
jāšanas sacensības, uz kurām gaidīsim
arī jelgavniekus,» atzīst vadītājs. Lai
pielāgotu Šauļu arēnu jāšanas sacensībām, tajā savestas 50 fūres ar speciālām
kvarca smiltīm, izbūvēti staļļi un iekārtoti iesildīšanās laukumi zirgiem.

«Šogad čempionātā piedalīsies deviņu
valstu jāšanas sporta pārstāvji, tostarp
Latvijas labākie sportisti, un arēnā
triju dienu laikā varēs redzēt vairāk
nekā 200 zirgu ar 60 dažāda vecuma
jātniekiem,» stāsta G.Jasiūns. Taču
viņš uzsver, ka sacensības būs saistošas ne tikai jāšanas sporta cienītājiem
– gaidītas arī ģimenes ar bērniem, lai
jauki kopā pavadītu brīvo laiku. Proti,
paralēli konkūra sacensībām notiks arī
dažādi šovi, būs zirgu paraugdemonstrējumi, suņu paraugdemonstrējumi
un arī plaša kultūras programma.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja, ka
LLU «Mušķu» jātnieki šajās sacensībās
gan nepiedalīsies.
Sacensības notiks no 10. līdz 12.
oktobrim katru dienu no pulksten 8.
Taču G.Jasiūns stāsta, ka pasākumiem
piesātinātākā būs sestdiena. Ieejas
biļete uz vienu dienu maksā aptuveni
trīs eiro. G.Jasiūns sola, ka Jelgavas
skolēniem par ieeju, uzrādot skolēna
apliecību, nebūs jāmaksā, tādēļ aicina
jelgavniekus izmantot šo iespēju.
Jāpiebilst, ka nedēļas nogalē uz Šauļiem atbildes vizītē dosies arī Jelgavas
Sporta servisa centra, sporta skolu un
klubu pārstāvji, lai iepazītos ar Šauļu
sporta bāzēm, pārrunātu tālāko sadarbību un arī apmeklētu zirgu jāšanas
sacensības.

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Jelgavnieki uz lielā ekrāna
spēlfilmā «Modris»
 Ritma Gaidamoviča, Ligita Vaita

24. oktobrī Latvijas kinoteātros
nonāks Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu kora «Spīgo» diriģentes Līgas Celmas-Kursietes vīra
Jura Kursieša debijas spēlfilma
«Modris». Zīmīgi, ka vairākas
lomas filmā spēlē jelgavnieki,
kas saistīti ar 4. vidusskolu. Tā
galvenā varoņa Modra meitene
ir šīs skolas absolvente jelgavniece Sabīne Trumsiņa, bet
puiša draugu lomas uzticētas
absolventiem Alfrēdam Sebrim
un Kristam Krūskopam, mācību
stundu vada režisora sievastēvs
4. vidusskolas direktors Agris
Celms, bet «Spīgo» meitenes
gan filmējušās, gan iedziedājušas spēlfilmas «Modris»
tituldziesmu.
Filmas «Modris» stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem, attēlojot tikko pilngadību
sasnieguša puiša liktenīgu dzīves posmu
– konflikts ar māti «iziet no rāmjiem», kad
par sīku zādzību māte savu dēlu nodod
policijai. Tas noved pie krustcelēm ar
Latvijas tiesu sistēmu un attiecībām ar
vienaudžiem. Spēlfilmas notikumi akcentē
sabiedrībā novērojamo atsvešinātību starp
vecākiem un jauniešiem, indivīdu un varu,
saka režisors J.Kursietis. «Mums visiem ir
laiks pieaugt – paskatīties, kur esam nonākuši, kā audzinām bērnus, kā dzīvojam,»
uzsver viņš, norādot, ka filma runā par
lūzumu komunikācijā. Modra loma uzticēta vienkāršam latviešu puisim Kristeram
Pikšam, bet viņa māti atveido izcilā aktrise
Rēzija Kalniņa. Līdzās viņiem darbojas arī
virkne jelgavnieku, kuri ar nepacietību
gaida filmas pirmizrādi. Jāpiebilst, ka filma
tika uzņemta 2012. un 2013. gadā.

Modra meitene –
jelgavniece Sabīne

Sabīne atveido Modra meiteni Lindu.
«Negribas jau sevi lielīt, taču šis ir liels
sasniegums,» nosaka Sabīne, uzsverot, ka
neatsverams ieguvums ir pieredze. «Interesanti bija tas, ka tekstu saņēmām tikai
pusstundu pirms filmēšanas. Tas tāpēc,
lai mēs improvizētu un būtu dabiskāki,»
stāsta Sabīne. Viņa spilgti atceras epizodi,
kurā filmēts, kā viņa ar Modri vizinās ar
veikala iepirkumu ratiņiem. To rāda arī
šobrīd publicētajā filmas reklāmas rullītī.
«Todien laukā bija mīnus 15 grādi. Piecas
reizes lēcu ratiņos, lai kadrs būtu īstais,
līdz sestajā – aizlēcu garām, sasitos, un
filmēšana beidzās. Filmēšana notika agri no
rīta, un, lai mēs pamostos, režisors mums
visiem lika skriet apkārt «Maximai»,» stāsta
Sabīne, norādot, ka režisors J.Kursietis bijis
ļoti rūpīgs un gādīgs. Pašai Sabīnei visvairāk patīk epizode ar ģimenes vakariņām.
Viņas atveidotās varones Lindas mamma
bija aktrise Baiba Broka, tētis – aktieris Vilis
Daudziņš, un ģimenes vakariņās atzīmēta
Modra dzimšanas diena. «Tiesa, šobrīd
kopš filmēšanas pagājuši divi gadi, un pārdomājot šķiet, ka biju mazliet par naivu un
šobrīd rīkotos citādāk, taču ļoti gaidu filmas
pirmizrādi Latvijā,» tā Sabīne.

«Cepumā» –
Renāra Kaupera dēli

Sezonu atsāks
«Jundas» pasākumu cikls «Cepums
ar slavenību»,
kurā pilsētas jauniešiem ir iespēja
tikties ar dažādām
interesantām un
aizraujošām personībām. Jaunās sezonas pirmā tikšanās
gaidāma otrdien, 14. oktobrī, pulksten
17 bistro «Silva». Jelgavā viesosies grupa
«Carnival Youth», kurā spēlē «Prāta vētras»
solista Renāra Kaupera dvīņi Edgars (ģitāra)
un Emīls (bungas), Aleksis Luriņš (bass) un
Roberts Vanags (taustiņinstrumenti). Ieeja
pasākumā – bez maksas.

24. oktobrī uz kinoteātru ekrāniem parādīsies Jura Kursieša
spēlfilma «Modris», kurā vairākas
lomas uzticētas jelgavniekiem.
Foto: facebook.com/filmamodris

Divi draugi uz filmas laiku kļūst
par Modra draugiem

Savukārt jelgavnieki draugi Alfrēds
un Krists filmā ir galvenā varoņa Modra
klasesbiedri, kas esot pozitīvie tēli. Alfrēds
atveido Ritvaru. «Kopā ar Modri pīpējām
pie skolas, bijām spēļu automātu zālē, klasē,
skolas gaitenī,» stāsta Alfrēds, piebilstot,
ka viena epizode profesionālajā skolā Rīgā
pārfilmēta 20 reizes. «Tur bija doma, ka es
mācos par metinātāju, bet Modris nodarbības laikā ienāk pēc manas dāčas atslēgām.
Visi klasē metināja, bet es gāju runāties pie
pasniedzēja. Lai tas viss būtu pēc iespējas
ticamāk, atkārtojām 20 reizes. Turklāt, lai
mazinātu stresu, mums lika skraidīt vairākas reizes pa kāpnēm no pirmā uz trešo
stāvu,» atminas Alfrēds. Piedzīvojums bijis
arī apģērba sagatavošana filmēšanai. Proti,
katram varonim iedotas pilnīgi jaunas
drēbes un kurpes. «Kurpes iedeva pirms filmēšanas, lai kārtīgi ienēsāju un tās izskatās
pavalkātas, džinsus mana mamma vairākas
reizes mazgāja, lai izskatītos nobružātāki,
bet stiliste jaku un bikses vēl paberzēja ar
smilšpapīru,» stāsta Alfrēds, piebilstot, ka
vispirms filmu vēlas redzēt pats, tikai tad
varēšot ieteikt vai neieteikt citiem, jo nav ne
jausmas, kā tas izskatīsies kop umā. Krists
arī spēlē Modra klasesbiedru. «Smieklīgi
bija vienā no pēdējām filmēšanām – kāds
uz Modra džempera uzpūta krāsu. It kā
mazs pleķītis, un man jau šķita, ka neviens
nepamanīs, bet filmēt nedrīkstēja. Komanda skrēja uz veikalu meklēt jaunu jaku, tur
tādas nebija, bet tad caur bāzi to kaut kā
dabūja,» stāsta Krists, piebilstot, ka tāds it
kā sīkums sacēla lielu paniku.

«Spīgo» iedzied tituldziesmu

Filmēšanā divi uzdevumi bija jāveic arī
«Spīgo» meitenēm, kurām filmā bija gan
aktieru, gan mūziķu loma. «Pēc scenārija,
Modra meitene Linda, ko atveido jelgavnie-

«Jumprava» izsludina
papildkoncertu Jelgavā

Grupa «Jumprava» sākusi savu 30 gadu
jubilejas koncerttūri. 18. oktobrī grupa
viesosies Jelgavas kultūras namā. Sākotnēji koncerts bija iecerēts tikai pulksten
18, taču, ņemot vērā lielo pieprasījumu,
šajā dienā izsludināts papildkoncerts
– pulksten 14. Koncertos varēs baudīt
ne tikai «Jumpravas» labākās dziesmas
no grupas 30 gadu pastāvēšanas laika,
bet arī kompozīcijas no jaunā albuma
«Laiks runā». Biļetes uz abiem koncertiem vēl ir pieejamas «Biļešu paradīzes»
kasēs un internetā. Līdz 14. oktobra
pulksten 15 piedaloties konkursā
portālā www.jelgavasvestnesis.lv, var
laimēt ielūgumus uz koncertu Jelgavā
un «Jumpravas» CD.

ce Sabīne, dzied korī, un vienā no epizodēm
Modris devās pie viņas uz kora mēģinājumu. To atainoja «Spīgo» meitenes,» stāsta
L.Celma-Kursiete. Filmēšana gan nav notikusi meitenēm tik ierastajā 4. vidusskolā,
bet vienā no Rīgas skolām. «Pēc plānojuma
tā bija tipveida padomju laika skola, tāda
pati kā Jelgavas 6. vidusskola,» atceras
L.Celma-Kursiete. Filmēšana notika 2013.
gada pavasarī, kas sakrita ar gatavošanos
4. vidusskolas mūzikas novirziena 35 gadu
jubilejai un koncertam ar maestro Raimondu Paulu.
Taču meitenes mūziku filmai arī iedziedāja studijā, un komponista Ērika
Ešenvalda «O salutaris hostia» jelgavnieču
izpildījumā ir izvēlēta par filmas «Modris»
tituldziesmu. «Varu pačukstēt, ka filmā izmantots tikai neliels fragments no filmētā,
taču Juris solīja, ka izveidos meitenēm arī
tādu kā videoklipu. Safilmētā materiāla
pietiks,» atklāj L.Celma-Kursiete, piebilstot, ka videoklips varētu būt gatavs
ap filmas pirmizrādes laiku – 24. oktobri.
Kādā no filmas epizodēm, vadot mācību
stundu, filmējies arī 4. vidusskolas direktors A.Celms.

Filma jau saņēmusi
īpašu atzinību Spānijā

Jāpiebilst, ka J.Kursieša debijas filma
«Modris» Sansebastjanas Starptautiskajā
filmu festivālā Spānijā saņēmusi īpašo atzinību par stilistisko sasniegumu un veidu,
kā tiek sasaistīta vientulība un sabiedrība,
personīgās ciešanas un administratīvā
apspiestība. Sansebastjanas festivālā filma
piedzīvoja Eiropas pirmizrādi. 10. oktobrī
notiks filmas Austrumeiropas pirmizrāde
Varšavas filmu festivālā. Pasaules pirmizrāde jau bija prestižajā Toronto filmu festivālā.
«Modris» bija pirmā Latvijas filma, kas tajā
piedalījās. Filma tapusi kā Latvijas, Vācijas
un Grieķijas kopražojums.

Studentu teātrī aicina uz
krievu romanču vakaru

Jelgavas Studentu teātris 11. oktobrī pulksten 17 aicina uz krievu romanču vakaru
kopā ar mūziķi Arni Miltiņu un Jēkabpils
krievu biedrību «Rodņik». Studentu teātris
un «Rodņik» īsteno starpkultūru dialogu
veicinošus pasākumus Zemgales reģionā
un caur krievu mentalitātes un kultūras
mantojuma iepazīšanu veido savstarpējo
izpratni un mazina esošos stereotipus.
«Krievu romances ar savu vienkāršību un
patieso smeldzīgumu ļauj ieskatīties krievu
tautas dvēseles plašajos dziļumos,» vēsta
pasākuma organizatori. Vakars tiek rīkots
saistībā ar starpkultūru projektu «Dialogi
dzīvē un uz skatuves», kuru atbalsta Zemgales NVO centrs un Kultūras ministrija.
Ieeja – bez maksas.

