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Ūdens un kanalizācijas
tīkliem var pieslēgties 16
ielu posmos

Tā kā ūdenssaimniecības tīklu būvdarbu iepirkuma rezultātā
piedāvājuma cena bija zemāka, «Jelgavas ūdenim» radās iespēja
Kohēzijas fonda līdzekļus novirzīt papildu darbiem, un nolemts
rekonstruēt kanalizācijas sūkņu staciju Platones ielā 28A, vienlaikus
palielinot tās jaudu. «Šobrīd izbūvēta ārējā elektrība, iedzītas rievsienas desmit metru dziļumā un būvbedrē veikta pamata plātnes
betonēšana. Jaunnedēļ jau varētu sākties sūkņu stacijas korpusu
montāža,» norāda «Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas
vadītāja Ieva Strode.

1918. gada 18. novembrī Rīgā vācu okupācijas apstākļos Latvijas Tautas padome
pasludināja Latvijas
Republikas izveidi. Latvijas Pagaidu valdība
«strādnieku un zemnieku Sarkanās armijas» uzbrukuma laikā
1919. gada 2. janvārī Attēls: Sarkanā armija iesoļo Jelgavā
no Rīgas pārcēlās uz
Jelgavu, kur uzturējās līdz 6. janvārim. Tādējādi formāli Jelgava
1919. gada janvārī uz piecām dienām kļuva par Latvijas galvaspilsētu. 1919. gada 5. janvārī Jelgavā tika izveidots 1. Latviešu
atsevišķais bataljons, kuru komandēja Oskars Kalpaks. Latvijas
Pagaidu valdība 1919. gada 6. janvārī aizbrauca uz Liepāju,
un janvāra beigās boļševiki jau kontrolēja gandrīz visu Latvijas
teritoriju, izņemot nelielus apgabalus ap Liepāju un Aizputi.
Sarkanā armija Jelgavā iesoļoja 9. janvārī, un pilsētā 65
dienas valdīja proletariāta diktatūra. Latvijas Padomju valdība
atcēla visus agrāk izdotos Krievijas impērijas likumus un vācu
okupācijas varas ieviestos noteikumus. 30. janvārī P.Stučkas
vadītā valdība izdeva pavēli par Revolucionārā tribunāla izveidi,
kas arī Jelgavā īstenoja sarkano teroru.
Pozitīvi var vērtēt kultūras dzīves attīstību padomju varas
laikā. Janvārī pilsētā izveidoja kori O.Kalniņa vadībā. Martā
mūziķi organizēja simfoniskā orķestra koncertu Pils teātrī.
Pilsētā darbojās trīs kinoteātri, pazīstamākie no tiem bija Blūma gaismas bilžu teātris «Kazino» Lielajā ielā un Pils teātris.
Interesanti atzīmēt, ka visus pilsētas kinoteātrus nacionalizēja
tikai 6. martā, kad pilsētas vadībai radās iebildumi par demonstrēto kinolenšu repertuāru. Tomēr īslaicīgs kultūras dzīves
uzplaukums neatsver padomju varas darbības negatīvās sekas
– radikālu agrāro reformu, privātīpašuma likvidēšanu, īpašumu
nacionalizāciju un represijas pret civiliedzīvotājiem.
1919. gada 3. martā Dzelzsdivīzija R.fon der Golca vadībā
kopā ar O.Kalpaka vadīto 1. Latviešu atsevišķo bataljonu uzsāka
militāro ofensīvu Latvijas teritorijā no Kurzemes, un Padomju
Latvijas armija bija spiesta atkāpties.
Jelgavā Dzelzsdivīzijas vienības ienāca 1919. gada 18. martā.
Savukārt pēc Sarkanās armijas padzīšanas no pilsētas vācieši
Jelgavā uzsāka izrēķināšanos ar sagūstītajiem Padomju Latvijas
armijas karavīriem, kā arī patiesiem vai iedomātiem boļševiku
atbalstītājiem. Tādējādi sarkano teroru Jelgavā uz laiku nomainīja baltais terors.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
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Šomēnes jānoslēdzas ūdenssaimniecības attīstības
projekta 4. kārtas darbiem, kas saistīti ar ūdensvada
un kanalizācijas ielas tīklu un pievadu izbūvi līdz ielu
sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai, savukārt projekta
4. kārtā iekļautā kanalizācijas sūkņu stacijas Platones ielā
rekonstrukcija turpināsies līdz decembrim. Lielākajā daļā
ielu posmu jau sākušies labiekārtošanas darbi, un tas
nozīmē, ka drīzumā tiks dota zaļā gaisma iedzīvotājiem
noteiktajā kārtībā pieslēgt savus īpašumus jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Tiesa, līdz ar
būtiskajām izmaiņām būvniecības procesa regulējumā
valstī pievadu izbūvi sava īpašuma teritorijā vairs nevarēs
veikt saimnieciskā kārtā – tālākā pievadu izbūve privātajos īpašumos no sarkanās līnijas būs jāveic atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
SIA «Jelgavas ūdens» Projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode informē, ka lielākajā daļā
ielu posmu, kuros projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jelgavā, 4. kārta» gaitā izbūvēti
jauni ūdensvada un kanalizācijas
tīkli, darbi jau tuvojas finišam. Tas
nozīmē, ka veiktas jaunizbūvēto
komunikāciju tehniskās pārbaudes,
vairākās ielās, kur noritēja būvdarbi,
tiek sakārtots brauktuves segums
un labiekārtota darbu zona. Šonedēļ
lielāki darbi vēl turpinās Griezes un
Palu ielā. «Diemžēl, veicot pēdējās
ūdensvadu aizbīdņu pārbaudes,
tika konstatēts, ka 90 procenti no
iebūvētajiem «AEON» ražotāja
servisa aizbīdņiem nedarbojas, kā

rezultātā SIA «Jelgavas ūdens»
ir pieprasījis uzņēmēju veikt visu
«AEON» ražotāja servisa aizbīdņu
nomaiņu līgumā noteiktajā termiņā, tajā skaitā Parka ielas rajonā,
kur jau bija sakārtots brauktuvju
segums,» stāsta I.Strode.
Jāatgādina, ka ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtas
gaitā ielas kanalizācijas tīkli mūsu
pilsētā paplašināsies par 3,4 kilometriem, ūdensvada tīkli – par 1,8
kilometriem.
Paralēli norit arī kanalizācijas
sūkņu stacijas rekonstrukcija Platones ielā 28A. I.Strode skaidro, ka tā
ir viena no lielākajām kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijām pilsētā, kas
netika rekonstruēta projekta 1. kār-

tas gaitā. Turklāt vienlaicīgi ar rekonstrukciju tiks palielināta arī tās
jauda, kas ir aktuāli, ņemot vērā, ka
iepriekšējās projekta kārtās paplašināti ūdensvada un kanalizācijas
tīkli Romas un Viktorijas ielas rajonos. «Šobrīd tur jau veikta pamata
plātnes betonēšana, un plānots, ka
šonedēļ tiks piegādāts otrs sūkņu
stacijas korpuss un varēs sākties
montāžas darbi,» precizē Projektu
īstenošanas grupas vadītāja.
Tā kā ūdensvada un kanalizācijas
tīklu būvniecība projektā paredzētajos 16 ielu posmos tuvojas noslēgumam, sarosījušies arī iedzīvotāji,
kuri savus īpašumus vēlas pieslēgt
jaunizbūvētajām komunikācijām.
I.Strode stāsta, ka vairāki īpašnieki
ar atbilstošu iesniegumu jau vērsušies «Jelgavas ūdenī». Šobrīd uzņēmuma Tehniskā daļa tos izskata,
lai, tiklīdz pilnībā būs sakārtota ielu
tīklu būvniecības dokumentācija,
varētu sākt izsniegt tehniskos noteikumus pievadu izbūvei.
Jāuzsver, ka projekta 4. kārtas inženiertīklu pievadu izbūve saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi»
definēta kā 1. grupas inženierbūve, kuras projektēšana un izbūve
jāveic atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr.551 «Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes
un citu, atsevišķi nekvalificētu,
inženierbūvju būvnoteikumi». «Tas

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

nozīmē, ka īpašuma saimniekam
jāveic topogrāfiskā uzmērīšana, jāiz
strādā apliecinājuma karte pievadu
izbūvei, kas iesniedzama Būvvaldē
izskatīšanai, kā arī pēc rakšanas
atļaujas saņemšanas būvdarbi jāveic, pieaicinot sertificētu būvdarbu
veicēju,» skaidro I.Strode, neslēpjot,
ka tādējādi pievadu izbūves process
saskaņā ar jauno būvniecības likumdošanas aktu regulējumu gan
palēnina, gan arī būtiski sadārdzina
būvdarbus, kas jāveic iedzīvotājam,
lai izveidotu pieslēgumu pilsētas
centralizētajiem sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.
Apzinoties šo apstākli, SIA «Jelgavas ūdens» un Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Būvvalde
centās rast iespēju vienkāršot pievadu izbūves procedūru, taču, kā
norādīja par būvniecības jomu atbildīgā Ekonomikas ministrija, spēkā
esošie normatīvie akti neparedz
vienkāršotu būvniecības procesu inženiertīklu pievadu izbūvei. «Ūdens
un kanalizācijas inženiertīklu pievadu būvēšanu var veikt tikai
būvdarbu veicējs (būvkomersants),
nevis būvētājs,» uzsvērts Ekonomikas ministrijas sagatavotajā atbildē
Jelgavas pašvaldībai, norādot arī,
ka šobrīd «ar Būvniecības likumu
pašvaldībai nav deleģētas tiesības
izdot noteikumus, kas noteiktu
kādu būvju vai to daļu būvniecības
procesa atvieglotu kārtību».

63048800

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem
 Egija Grošteine

Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija līdz
20. oktobrim aicina
pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme» un
«Goda raksts».
Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām
par īpašiem nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā vai citā darbībā
pilsētas labā. Savukārt Goda
rakstu pasniedz fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam
par nopelniem un ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā,
zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas
pilngadīgas personas), informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde.

Pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā. Jānorāda kandidāta vārds, uzvārds,
darbavieta, ieņemamais amats
vai nodarbošanās, nozare, kādā
apbalvojums piešķirams, īss
dzīves, darba un sabiedriskās
darbības apraksts, pamatojuma
vēstule, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ieteikts
apbalvojumam, kā arī jāpievieno
iesniedzēja vārds, uzvārds un
kontaktinformācija.
Ieteiktos kandidātus apkopos un izvērtēs Apbalvojumu
piešķiršanas komisija, bet gala
lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņems deputāti domes sēdē.
Tradicionāli pilsētas apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas 97.
gadadienas priekšvakarā, 17.
novembrī, Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa svinīgajā pieņemšanā.
Papildu informāciju var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē vai pa tālruni 63005574.
Jāpiebilst, ka jelgavnieku,
kuri kopš 1998. gada ir saņēmuši
apbalvojumu «Goda zīme», vārdus var lasīt pašvaldības portālā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Par Jelgavu», «Simbolika»,
«Goda zīmju saņēmēji».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Palīdzēt katram krīzes
situācijā nonākušajam
 Andra Ozola

«Cilvēki nav gatavi ārkārtas situācijām, un
gatavības nav arī valstiskā līmenī. Jelgavai
vēl paveicies, jo mums
ir Pašvaldības operatīvās informācijas centrs,
labi darbojas pašvaldības Civilās aizsardzības
komisija, ir pieejama
un tiek izplatīta informācija. Diemžēl dažas
labas lietas, piemēram,
sanitārās kopas, ir «mirušas». Tas tomēr radīja
drošības izjūtu – ka
darba kolektīvā no 18
– 20 cilvēkiem vismaz
viens pratīs sniegt pirmo palīdzību. Arī veselības mācība skolās
ir «nomirusi». To vajag
atjaunot, turklāt ātri,
jo uzskatu, ka skola ir
tā vieta, kur cilvēks var
iegūt pamatiemaņas
visās lietās,» intervijā
«Jelgavas Vēstnesim»
saka biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts»
(LSK) Jelgavas komitejas priekšsēdētājs Jānis
Vērzemnieks.
LSK ir sabiedriska organizācija, biedrība, kuras darbība
aptver visu Latviju. Un tā ir viena
no vecākajām sabiedriskajām
organizācijām Latvijā – dibināta
1918. gada 20. novembrī. Savukārt LSK jaunatnes organizācija «Latvijas Sarkanā Krusta
jaunatne» savu darbību Latvijā
sāka 1923. gadā. Katrā reģionā
darbojas LSK komitejas ar nodaļām pilsētās. Biedrības darbības
mērķis ir palīdzības sniegšana
katram cilvēkam, kurš nonācis
krīzes situācijā.
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā
Jelgavā LSK darbojies ļoti aktīvi,
organizācijai bijusi sava slimnīca
Palīdzības ielā
4, kur kādu laiku atradās arī
LSK Jelgavas
komitejas mītne. Tagad šī ēka
ir pamesta un
neapsaimniekota. Pašlaik LSK
Jelgavas komiteja atrodas
Stacijas ielā 13, bet ES palīdzības izdale notiek arī Pārlielupē,
Pļavu ielā 2, biedrības «Svētelis»
telpās.
Pagājušā gada nogalē apkopotie
dati liecina, ka LSK Jelgavas nodaļā, kas apvieno Jelgavas pilsētu,
Jelgavas novadu un Ozolnieku
novadu, darbojas 276 biedri un
20 brīvprātīgie. LSK Jaunatnes
nodaļu vada Māris Liscovs. Aktīvi
biedri ir 20 jaunieši, galvenokārt
vidusskolēni un LLU studenti,
bet pasākumos un akcijās pievienojas vēl papildu dalībnieki.

nomas plus biedra naudas ir
vienīgie LSK Jelgavas komitejas
ienākumi. Turklāt par telpu
nomu vasaras periodā ir jāmaksā
aptuveni 130 eiro mēnesī, bet
ziemas periodā šī summa pieaug
līdz 250 eiro mēnesī. Lai iegūtu
papildu finansējumu, katru gadu
LSK Jelgavas komiteja startē
Jelgavas pilsētas pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos
sabiedriskajām organizācijām, no
pašvaldības saņemot 1000 – 1500
eiro finansējumu. Mūs atbalsta
arī Jelgavas novada un Ozolnieku
novada pašvaldība.
LSK joprojām veic arī pazudušo cilvēku meklēšanu. Vai
tas notiek arī Jelgavā?
Pazudušo cilvēku meklēšana
ir LSK sekretariāta funkcija. Ja
kāds jelgavnieks par to interesējas, iesaku viņam vērsties LSK
sekretariātā. Kontaktinformāciju
var atrast LSK mājas lapā www.
«Kopš neatkarības atgūšanas ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi, un Rietumi vairs neskatās uz redcross.lv.
Latviju kā uz palīdzības sniegšanas objektu. Tagad rietumvalstu skatieni vairāk vērsti Ukrainas
un Austrumu virzienā,» atzīst biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» Jelgavas komitejas priekšKā LSK sadarbojas ar uzFoto: Raitis Supe ņēmējiem sociālo problēmu
sēdētājs Jānis Vērzemnieks.
risināšanā?
noma. Kruķus, invalīdu ratiņus, iedzīvotāju grupām. Kad trīs mēnešiem, var saņemt vienu
Sadarbojoties ar uzņēmējiem,
dažādus krēslus var saņemt bez Jelgavā varētu tapt šāda paku katram bērnam ģimenē, ja trīs gadu laikā esam palīdzējuši
liekām formalitātēm, izziņu istaba?
uz sešiem mēnešiem – divas pakas septiņiem bērniem, apmaksājot
nevajag, taču ir jāmaksā nomas
Jā, Jelgavā pagaidām vēl šāda katram bērnam ģimenē. Šovasar rehabilitācijas kursu «Vaivaros»,
maksa. LSK telpas apmeklē- veselības istaba nedarbojas, taču ir bija paredzēts izsniegt arī indivi- delfīnterapiju Odesā, ārstu kontājiem ir atvērtas trīs reizes sagādātas visas nepieciešamās lie- duālo mācību piederumu pakas, sultācijas, medikamentus, ceļa
nedēļā – pirmdienās, trešdienās, tas, lai to iekārtotu. Vēl nav skaidrs taču, Sabiedrības integrācijas fon- izdevumus. Esam izvietojuši
ceturtdienās no pulksten 10 līdz jautājums par personālu. Pensionē- dam izsludinot konkursu, neviens ziedojumu kastītes četros dažādos
14. Darba laikā ikviens var arī tu medicīnas darbinieku, kurš būtu pretendents nepieteicās šīs pakas Jelgavas uzņēmumos. Rīkojam
zvanīt pa tālruni 63021504 un gatavs veikt šādu darbu brīvprātī- piegādāt. Ir izstrādāti jauni notei- ziedojumu vākšanas akcijas, bet
uzdot jautājumus par palīdzības gi, mums nav izdevies atrast, bet kumi, būs jauns konkurss. Ja tā Ziemassvētkos ar dāvanām apsaņemšanas iespējām.
joma ir pietiekami nopietna, lai šo rezultāti netiks apstrīdēti, mācību ciemojam vientuļos pensionārus
darbu neuzticētu kuram katram. piederumu pakas ģimenes varētu un bērnus invalīdus.
LSK darbības uzdevums ir Ideja par veselības istabu joprojām saņemt ap Ziemassvētkiem. Šīs
arī pirmās palīdzības apmā- ir dzīva, un tās izveide varētu būt pakas varēs saņemt trūcīgu ģiKā rīkoties, ja jūsu organicība – kur to var apgūt? Vai nākamā gada jautājums. Arī vieta meņu bērni no piecu līdz 16 gadu zācijai ziedot vēlas privāta
arī skolās?
ir noskatīta – pensionāru biedrības vecumam reizi gadā.
persona, piemēram, kaut
Vēl pirms trim gadiem LSK jau- dienas centrā «Sadraudzība» DobeMēnesī izdalām ap 1000 pārti- vai to pašu apģērbu, varbūt
niešu organizācija veica pirmās les ielā 62a.
kas paku un 300 – 350 higiēnas mēbeles, kas pašam vairs
palīdzības apmācību skolās, bet
un saimniecības preču paku. Mēs nenoder?
pēc tam to valsts programmas
LSK Jelgavas komiteja izdalām mazāk, nekā ir reģistrēti
To var izdarīt, apģērbu un
gaitā pārņēma Neatliekamās atbalsta arī donorus.
trūcīgie iedzīvotāji. Acīmredzot mantas nogādājot Stacijas ielā
medicīniskās palīdzības dienests.
Sadarbībā ar pašvaldības So- ne visiem trūcīgajiem šīs pakas 13. Sadarbībā ar pilsētas ukraiņu
Nolēmām, ka ciālo lietu pārvaldi organizējam ir vajadzīgas, bet trūcīgā izzi- biedrību šādā veidā mēs savācām
dublēties nav Pasaules asins donoru dienai, kas ņa, visticamāk, izņemta citiem un nosūtījām uz Ukrainu vairājēgas. LSK Jel- ir 14. jūnijā, veltītus pasākumus mērķiem.
kas tonnas jelgavnieku saziedotās
gavas skolās pir- un godinām aktīvākos donorus.
humānās palīdzības. Taču diemmās palīdzības Šogad šāds sarīkojums notika
LSK piedāvā atbalstu arī žēl jāatzīst, ka līdztekus derīgām
sniegšanu palīdz 13. jūnijā, kad sveicām visus bēgļiem. Vai LSK Jelgavas lietām bija arī galīgi novalkātas,
apgūt tikai tik, donorus, kuri šajā dienā ziedoja komitejai ir pieredze šajā ārā metamas drēbes. Tāpēc cilvēcik rudeņos, ga- asinis. Katrs donors saņēma darbā?
kiem vēlos atgādināt, ka LSK nav
tavojoties skolu dāvanu karti, ziedus un suvenīru
Ar bēgļu jautājuma risināšanu vecu mantu izgāztuve – lūdzu,
pirmās palīdzī- no pilsētas slimnīcas. Par asins nodarbojas LSK sekretariāts nesiet un ziedojiet derīgas, vēl
bas konkursam, nodošanu valsts patlaban maksā Rīgā. Jelgavas komitejai nav ne lietojamas lietas, tādas, kuras
kuru rīko pašvaldības Sociālo 4,17 eiro, bet Jelgavas pašvaldība tādu resursu, ne iespēju. Ja bēgļi nebūtu kauns dot, piemēram,
lietu pārvalde sadarbībā ar Valsts piemaksā, un donors saņem vēl ierastos Jelgavā, LSK Jelgavas savam radiniekam!
ugunsdzēsības un glābšanas septiņus eiro. Dažādās pašvaldī- komiteja viņiem varētu palīdzēt
dienestu, Pašvaldības un Valsts bās šī piemaksa atšķiras.
ar apģērbu, pārtikas pakām, hiKādas ir LSK Jelgavas
policiju. Savukārt autovadītāju
giēnas un saimniecības preču pa- komitejas nākotnes ieceres?
kursos pirmās palīdzības sniegšaViens no LSK darbības kām. Šāda pieredze jau mums ir. Kādus mērķus vēlaties sa
nas apmācību pārņēmusi Latvijas uzdevumiem ir ES pārtikas Esam palīdzējuši trim cilvēkiem sniegt?
Samariešu apvienība. Mums ir paku un higiēnas un saim- no Ukrainas, nodrošinot viņus ar
Cilvēku izglītošanā par veselīgu
vajadzīgi apmācīt tiesīgi speciā- niecības preču paku dalīšana pārtiku, apģērbu, mājsaimniecī- dzīvesveidu darbojas mūžizglītīlisti, taču, lai viens cilvēks iegūtu trūcīgajiem iedzīvotājiem. bas precēm, savukārt pašvaldība bas princips. Patlaban esam apšo statusu, viņam par kursiem Cik liels ir pieprasījums pēc viņiem nodrošināja dzīvesvietu tvēruši tādas iedzīvotāju grupas
jāsamaksā aptuveni 400 eiro.
šīs palīdzības?
sociālajā mājā. Jāpiebilst, ka LSK kā bērni, jaunieši un pensijas
Lai saņemtu pārtikas pakas, palīdz arī cilvēkiem, kuri cietuši vecuma cilvēki, taču problēma ir
Veselības veicināšanas higiēnas un saimniecības preču stihiskās nelaimēs, ugunsgrēkā «tikt klāt» strādājošajiem. Nākotprogrammas ietvaros visā pakas, nepieciešams uzrādīt So- zaudējuši visu iedzīvi. Šādos gadī- nē mums ir jāaptver šī iedzīvotāju
Latvijā darbojas nu jau 40 ciālo lietu pārvaldes izsniegtu jumos palīdzības saņēmēji atbrī- grupa, mēs pie tā strādājam. Vēl ir
LSK veidotās veselības ista- izziņu par trūcīgas personas vai voti no jebkādām iemaksām.
iecere Jelgavā izveidot Veselības
bas. Tajās cilvēki bez maksas trūcīgas ģimenes statusu. Ja šī
taku. Piecās Latvijas pilsētās
var saņemt konsultācijas par izziņa izsniegta uz trijiem mēneVai tad LSK palīdzība nav par valsts līdzekļiem tādas takas
veselības jautājumiem, izmē- šiem, var saņemt divas pārtikas bezmaksas?
ir izveidotas. Šāda taka varētu
rīt asinsspiedienu, noteikt pakas, ja izziņa izsniegta uz sešiem
LSK no visiem humānās palī- atrasties Pasta salā vai kādā citā
ķermeņa svaru un auguma mēnešiem – četras pārtikas pakas. dzības saņēmējiem lūdz ziedoju- pilsētas vietā. Daži takas elementi
garumu, aprēķināt ķermeņa Higiēnas un saimniecības preču mu, izņēmums ir trūcīgās perso- jau ir «Lediņos». Tas ir mūsu tumasas indeksu, kā arī saņemt paku var saņemt, ja trūcīgajā nas un ģimenes, kā arī stihiskās vākais darbs sadarbībā ar pašvalinformāciju par palīdzības ģimenē ir bērns vecumā līdz 18 nelaimēs cietušie. Šie ziedojumi, dības iestādi «Pilsētsaimniecība»
iespējām mazaizsargātajām gadiem. Ja trūcīgā statuss ir uz kā arī ienākumi no palīglīdzekļu un Sociālo lietu pārvaldi.

«Ideja par veselības
istabas izveidi Jelgavā
joprojām ir dzīva, un
tā varētu tapt nākamā
gada laikā.»

Kas notiek jūsu mājvietā
– LSK telpās Stacijas ielā 13?
Kādos gadījumos Jelgavas iedzīvotāji var jums zvanīt vai
doties pēc palīdzības?
LSK telpās Stacijas ielā 13
notiek humānās palīdzības (iedzīvotāju ziedotas un saņemtas
no LSK sekretariāta) izdalīšana.
Tur darbojas arī palīglīdzekļu

Pilsētnieks vērtē

Kā jums garšo
pusdienas skolā?
Klāvs Rimšāns, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas
8. klases
skolnieks:
– Esmu apmierināts. Man patīk, ka manas
skolas ēdnīcas piedāvājumā ir
kompleksās pusdienas un var
iegādāties arī dažāda veida salātus. Ja mani apmierina tas, kas
konkrētajā dienā tiek piedāvāts
kompleksajās pusdienās, tad
ņemu tās, ja ne, tad izvēlos to,
ko tobrīd vēlos. Mums ir no kā
izvēlēties.
Sintija Deiko, Jelgavas
tehnikuma
3. kursa
audzēkne:
– Jā, man garšo pusdienas
skolā. Ēdu skolas ēdnīcā – uzskatu, ka tur gatavo garšīgi. Nav tā,
ka nav no kā izvēlēties, un katru
dienu ēdienkarte ir citādāka.
Mīļākais ēdiens skolā man ir frī
kartupeļi.
Jānis Zamdovskis,
Jelgavas 3.
sākumskolas
4. klases
skolnieks:
– Man garšo.
Ar skolas ēdnīcas piedāvājumu
esmu apmierināts. Nav bijis tā,
ka kaut kas skolas piedāvātajās
pusdienās negaršotu. Protams,
mana mamma ēst gatavot prot
labāk, bet arī skolā ir garšīgi.
Diāna Asare,
Jelgavas
Valsts
ģimnāzijas
9. klases
skolniece:
– Es izvēlos
nevis ēst skolā, bet gan eju pusdienot uz Sporta halli, kur par to
pašu vienu eiro paēdu ļoti labi.
Manuprāt, no frī kartupeļiem,
kas, šķiet, izglītības iestāžu ēdnīcās ir aizliegti, var paēst labāk
nekā no salātiem vai kartupeļiem,
kas ir skolas ēdnīcā. Nevaru teikt,
ka man negaršo tas, kas pieejams pusdienās skolā. Kā kuru
reizi. Manā gadījumā izšķirošais
iemesls tam, ka ēdu citviet, ir tas,
ka skolas ēdnīcā ir diezgan lielas
rindas. Nevar paspēt paēst, lai
nebūtu jākavē stundas.
Reinis Brīvība, Jelgavas
4. sākumskolas 6. klases
skolnieks:
– Pusdienas
skolā ir labas.
Visvairāk man garšo cepti kartupeļi, un arī karbonādes skolas
ēdnīcā ir ļoti garšīgas. Patīk tas,
ka mums ēdnīcā ir liela izvēle.
Arī cenu ziņā esmu apmierināts, jo nav dārgi – paēst var
diezgan lēti.
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Rīga grib papildināt
atskurbšanas iespējas,
par piemēru ņemot Jelgavu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai redzētu, kāda izskatās
un kā strādā medicīniskā
atskurbtuve, uzzinātu,
kāda ir tās darbību regulējošā normatīvā aktu
bāze, Jelgavā viesojās
Rīgas domes Labklājības
departamenta speciālisti. «Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrija Jelgavu mums
rekomendēja kā labāko
piemēru,» norāda Rīgas domes Labklājības
departamenta Sociālās
pārvaldes galvenais speciālists Aldis Strapcāns.
Šobrīd Rīgā atskurbtuves nav,
bet šim nolūkam tiek izmantota
«Latvijas Sarkanā Krusta» nakts
patversme. «Nākamā gada pašvaldības budžetā pieprasīti līdzekļi
atskurbtuves darbības nodrošināšanai, tāpēc gribam noskaidrot,
kāda ir atskurbtuves darbību regulējošā juridiskā bāze un praktiskais
darbs,» norāda Rīgas pašvaldības
pārstāvis.
Vizītes laikā viesi apskatīja atskurbtuvi, kas ierīkota kādreizējās
bumbu patvertnes telpās, un uzdeva dažādus jautājumus, piemēram,
par ievesto personu uzņemšanas
procedūru, medicīniskā personāla
nodrošināšanu, strīdu risināšanu
pretenziju gadījumos, darbinieku
pienākumiem un pilnvarām, telpu uzturēšanu un dezinficēšanu,
pakalpojuma izmaksām. «Apstākļi

mums ir spartiski, jo jāsaprot,
ka šeit nav viesnīca. Tā ir telpa,
kur cilvēkam atskurbt,» norāda
atskurbtuves priekšnieks Vilnis
Auza, piebilstot, ka sevišķi aukstajā
laikā nereti uz atskurbtuvi tiek
atvesti bezpajumtnieki, jo nakts
patversmē iereibušas personas
netiek ielaistas, bet atstāt uz ielas
un ļaut nosalt nebūtu cilvēcīgi.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas medicīniskajā atskurbtuvē vidēji diennaktī tiek ievietotas
septiņas personas. Šī gada deviņos
mēnešos atskurbtuvē ievietotas
1767 personas. Jelgavas Pašvaldības policijai ir noslēgts līgums
ar Dobeles un Tērvetes novada
pašvaldību par personu ievietošanu atskurbtuvē, bet pagaidām to
izmantojis tikai Dobeles novads,
sedzot visus ar personu uzturēšanos saistītos izdevumus. Vienas
personas uzturēšanās izmaksas
atskurbtuvē ir 14,23 eiro (persona
atskurbtuvē var uzturēties līdz 12
stundām pēc ievešanas), alkometra
testa izmaksas – 15,65 eiro.
Jāatgādina, ka atskurbtuvju jautājums joprojām ir aktuāls visā valstī, jo vēl aizvien nav skaidrs, kam
jānodrošina šī funkcija – pašvaldībai vai valstij. Šobrīd atskurbtuve
darbojas tikai dažās pašvaldībās.
Līdz šim Jelgavā atskurbtuves
darbība pilnībā tika finansēta no
pašvaldības budžeta, bet šogad
pirmo gadu valdība lēma piešķirt
līdzekļus, lai kompensētu pērn
pašvaldībām radušos izdevumus.
Jelgavas pilsētas pašvaldībai piešķirti 34 470 eiro.

Jelgavā – datorprasmēs
zinošākie seniori
 Sintija Čepanone

Starptautiskajā senioru
dienā, 1. oktobrī, septiņās Latvijas pilsētās,
tostarp Jelgavā, notika
pirmā senioru datorprasmju olimpiāde «Lattelecom» sociālās atbildības
iniciatīvas «Pieslēdzies,
Latvija!» kursu dalībniekiem. Jelgava, iegūstot
20 no kopsummā 23
punktiem, starppilsētu
konkurencē ieguva pirmo vietu.
«Uzdevumi nebija grūti, taču, lai
iegūtu maksimālo punktu skaitu,
pietrūka laika, turklāt arī satraukums par to, ka šī ir olimpiāde, nevis
vienkārši zināšanu pārbaude, darīja
savu,» atzīst «Pieslēdzies, Latvija!»
kursu dalībniece Lidija Pudāne,
kura no 16 iespējamiem punktiem
ieguva 15 un kļuva par uzvarētāju
Jelgavā individuālajos uzdevumos.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
darbinieces Viktorija Agafonova un
Olga Spirta, kuras ir arī datorkursu
senioriem vadītājas, atklāj, ka piedalīšanās olimpiādē bija brīvprātīga
– šāda iespēja piedāvāta visiem, kuri
šobrīd «Pieslēdzies, Latvija!» gaitā
apgūst datorprasmes 1. jeb iesācēju
un 2. jeb lietpratēju līmenī. Šai iniciatīvai atsaucās 11 kursu dalībnieki
– vecākajai kundzei ir 81 gads.
Seniori individuāli mērojās spēkiem uzdevumu izpildē uz laiku un
precizitāti, kā arī komandā sacentās
lego robota programmēšanā. Proti,
pirmais uzdevums bija 20 minūšu
laikā atrast atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem, piemēram, 1188.lv
mājas lapā atrast autobusu Liepāja–
Rīga 24. oktobra kustības sarakstu,
izpētīt, cik minūtes nepieciešamas,
lai ar sabiedrisko transportu un
kājām nokļūtu konkrētā galamērķī,

tāpat bija jāatrod, kādos datumos
Dailes teātrī rādīs izrādi «Frankenšteins» un kas ir tās režisors, kā arī
jāatrod veids, kā iegādāties biļeti
uz šo izrādi. Savukārt otrajā daļā,
darbojoties komandā, bija jāpanāk,
lai no lego veidotais krokodils, kas
pieslēgts datoram, veiktu norādītās
darbības.
«Man nevedās ar ceļa atrašanu,
izmantojot www.maps.google.lv, un
tas būs pirmais, ko pasniedzējai lūgšu izskaidrot nākamajā nodarbībā,»
saka 64 gadus vecā Alla Vasiļjeva.
Viņa tikai šobrīd sāk apgūt datoru
un jau ir apņēmības pilna uzsāktās
mācības «Pieslēdzies, Latvija!»
gaitā turpināt. «Pirms trim mēnešiem meita man dzimšanas dienā
uzdāvināja datoru, sakot, ka man
taču jādzīvo 21. gadsimtā. Turklāt
meita jau 11 gadus dzīvo Dānijā, un
vakar pirmo reizi mēs sarunājāmies
skaipā,» ar jau apgūtajām prasmēm
palepojas Allas kundze.
Individuālajos uzdevumos mūsu
pilsētā 1. vieta, iegūstot 15 punktus
no 16, piešķirta L.Pudānei. «Datoru
izmantoju ikdienā, taču apzinos,
ka man nepieciešamas dziļākas
zināšanas, tāpēc jau vairākus gadus izmantoju iespēju bez maksas
apmeklēt datorkursus. Nu jau
esmu tikusi gandrīz līdz eksperta
līmenim,» saka viņa. Otro vietu
individuālajos uzdevumos ieguva
Valdis Kuvaldins (14 punkti), trešo
– Daina Vītola (13 punkti).
Jelgavas senioriem labi veicās
arī uzdevumā ar lego krokodilu
– L.Pudānei vadot datora peli, uzdevumus izdevās izpildīt 16 minūtēs
(uzdevumam bija atvēlētas 20 minūtes). Senioru datorolimpiāde notika
septiņās pilsētās, un kopsummā
starppilsētu konkurencē Jelgava
ar 20 punktiem no maksimāli 23
ieguva pirmo vietu, aiz sevis atstājot
Jēkabpils un Liepājas seniorus ar
attiecīgi 19 un 18 punktiem.
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Ministrs sola 54 miljonus
eiro veselības veicināšanai

3

SIA «Jelgavas poliklīnika»
informē,
ka pacientu ērtībai pierakstiem
pie ģimenes ārstiem ir
izveidots papildu tālruņa numurs

27885002.

Pierakstu ir iespējams veikt
arī līdz šim ierastajā kārtībā:
• poliklīnikas mājas lapā
pie attiecīgā ģimenes ārsta;
• pa e-pastu
registratura@jelgavaspoliklinika.lv;
• zvanot reģistratūrai pa tālruni 63022101.

Īsi
 Sestdien, 10. oktobrī, no pulksten
10 līdz 15 pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku
un amatnieku Brāļu tirgus, informē
organizatore Ilze Mauriņa.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs, darba vizītē apmeklējot Jelgavu, akcentēja veselīga uztura nozīmi bērnu
un jauniešu ikdienā. «Veselības pamati tiek ielikti agrā bērnībā, un tas lielā mērā atkarīgs no skolas. Tāpēc
ir svarīgi tos iemācīt bērnam, lai viņš, aizejot mājās, par veselīga uztura nozīmi izglītotu arī vecākus,»
Foto: Ivars Veiliņš
pārliecināts ministrs, atzinīgi novērtējot 4. vidusskolā nobaudīto maltīti.
 Sintija Čepanone

«Nākamā gada vidū Latvijai būs pieejama ES
struktūrfondu nauda
54 miljonu eiro apmērā veselīga dzīvesveida
popularizēšanai un veicināšanai. Šos līdzekļus
varēs apgūt turpmākos
sešarpus gadus,» šonedēļ tiekoties ar Jelgavas
izglītības darbiniekiem
un veselības aprūpes
speciālistiem, uzsvēra
veselības ministrs Guntis Belēvičs, atgādinot,
ka viens eiro, kas ieguldīts veselības profilaksē,
sniedz septiņu eiro ietaupījumu ārstēšanā.
Veselības ministrs G.Belēvičs vizītes laikā Jelgavā apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi «Zīļuks» un
iepazinās ar veselības veicināšanas
programmu un skolēnu ēdināšanas
problēmjautājumiem Jelgavas izglītības iestādēs, viesojoties Jelgavas
4. vidusskolā. Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā viņš
tikās ar pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem un medicīnas speciālistiem,
bet, apmeklējot SIA «Jelgavas polik
līnika», veselības aprūpē aktuālos
jautājumus pārrunāja ar veselības
aprūpes iestāžu vadītājiem.
«Šogad veselības budžetam mūsu
valstī atvēlēti 3,5 procenti no iekšzemes kopprodukta, kamēr citās ES
valstīs vidēji tie ir 6 – 7 procenti,» no-

rāda G.Belēvičs. Kaut arī ministrs
uzsvēra, ka atbilstoši budžetam
veselības aprūpe nākamajā gadā
būs pieejama tādā pašā apmērā kā
šogad, esošā finansējuma ietvaros
tomēr būs iespējams uzlabot kopējo situāciju. «Nākamajam gadam
mums ir trīs galvenie uzdevumi:
stiprināt primāro veselības aprūpi,
stiprināt neatliekamo medicīnisko
palīdzību, kā arī uzsākt nopietnu
gatavošanos obligātajai veselības
apdrošināšanai, kas šī brīža izpratnē daļu no sociālā nodokļa – tie
varētu būt divi procenti – paredz
«pārsaukt» par veselības nodokli.
Vai papildus būs jāmaksā arī darba
devējiem, vēl skaidri nezinām, taču
tie jebkurā gadījumā būs papildu
līdzekļi veselības aprūpei,» nākamā
gada prioritātes ieskicēja G.Belēvičs,
norādot, ka īpaša uzmanība saistībā ar ģimenes ārstiem tiks veltīta
arī kompensējamo medikamentu
kvotām un laboratoriskajiem izmeklējumiem.
Aktuāls jautājums ir par speciālistu trūkumu reģionos, piemēram,
šobrīd Latvijā, tostarp Jelgavā,
izjūt endokrinologu trūkumu, un
ministrs solīja panākt izmaiņas
normatīvajos aktos par rezidentu
sadali un finansēšanas kārtību,
kas paredz, ka priekšroka mācīties
rezidentūrā tiks tiem jaunajiem ārstiem, kuri būs noslēguši līgumu ar
pašvaldību vai ārstniecības iestādi
ārpus Rīgas par darba attiecību
uzsākšanu pēc rezidentūras pabeigšanas. «Pēc valsts apmaksātas
rezidentūras speciālistam 3 – 5 gadi

būs jānostrādā valsts norādītā vietā.
Lai risinātu speciālistu pieejamību
reģionos, būs atbilstoši Ministru
kabineta noteikumi, un tas ir vēl šā
gada uzdevums,» tā viņš.
G.Belēvičs vairākkārt akcentēja
veselības profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, uzsverot, ka veselība
ir fiziskā, emocionālā un sociālā
labklājība. «Veselības pamati ir
jāieliek agrā bērnībā, gan nodrošinot veselīgu pārtiku, gan veicinot
fiziskās aktivitātes, lai tās ar laiku
kļūtu par cilvēka organisku nepieciešamību. Tieši tādēļ ir nepieciešamas papildu sporta stundas un
veselības mācība visām klasēm,»
tā ministrs, pozitīvi novērtējot
mūsu bērnudārzā «Zīļuks» un 4.
vidusskolā redzēto: «Mani patīkami pārsteidza ne tikai tas, ka
pie skolas izveidotas velonovietnes, bet arī tas, ka tur bija daudz
velosipēdu!» Tāpat, runājot par
nepieciešamību bērniem nodrošināt veselīgu uzturu, viņš uzteica
maltīti 4. vidusskolā: «Bija pat
daudz labāk, nekā es biju iedomājies! Es tur ēdu 5. klases skolēna
porciju – kartupeļu biezputru no
tiešām labiem kartupeļiem, kurus
es varēju izgaršot un novērtēt, jo
biezputrai nebija sāls, kotleti no
īstas gaļas un burkānu salātus.
Tas, ka šajā mācību gadā skolās
veikti ekoloģiskie iepirkumi ēdināšanai, apliecina, ka esam uz
pareizā ceļa, jo mērķis ir bērniem
dot no dabīgiem produktiem svaigi
pagatavotu pārtiku, lai maltīte
būtu nevis lētāka, bet labāka.»

Brīvlaikā būs videi draudzīga nometne
 Egija Grošteine

Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātā
konkursa «Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma
bērniem» otrajā kārtā
finansējums piešķirts Jelgavas bērnu un jauniešu
centra «Junda» projektam «Brīvbrīdis». Līdz ar
to no 26. līdz 28. oktobrim tiks rīkota dienas nometne bērniem vecumā
no 7 līdz 12 gadiem, kuru
viņi varēs apmeklēt bez
maksas, informē «Jundas» nometnes «Lediņi»
vadītāja Liene Ušvile.
Nometnes pirmajā dienā, 26. oktobrī, «Jundā» (Skolas ielā 2) paredzētas vides darbnīcas «Mana pēda
pasaulē». 65 bērniem būs iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās, kurās

tiks pētīts, kādu ietekmi vidē atstāj
dažādu materiālu izmantošana, uzzināt, kā mainīt savus paradumus
uz videi draudzīgiem. Būs stikla,
māla, papīra un sajūtu darbnīca,
kā arī Latvijas Dabas aizsardzības
pārvaldes vadītā darbnīca, kurā būs
spēles par ekosistēmu.
Otrās dienas, 27. oktobra, aktivitātes jeb «Piedzīvojumu laboratorija» paredzētas 75 bērniem. Notiks
fizikas eksperimentu un dabas
likumu iepazīšana interesantā veidā
nometnē «Lediņi» kopā ar laboratorium.lv pārstāvjiem, kas pastāstīs
par enerģijas ieguves veidiem,
tostarp par to, kā iegūt elektrību no
smiltīm. Biedrība «Remoss» nometnes dalībniekus iepazīstinās ar videi
draudzīgiem tūrisma elementiem
un popularizēs aktīvu dzīvesveidu,
savukārt kopā ar skautiem būs
iespēja doties nelielā pārgājienā.
Izbraukšana no «Jundas» Pasta ielā
32 – pulksten 11.30.
Trešajā nometnes dienā, 28.

oktobrī, aktivitātes «Pirkums.
Iepakojums. Miskaste» paredzētas
70 bērniem. Būs ekskursija uz
SIA «Zemgales Eko» atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām
Jelgavā, kā arī uz plastmasas pārstrādes rūpnīcu «PET Baltija».
Izbraukšana no «Jundas» Pasta ielā
32 – pulksten 11.30.
Reģistrēšanās skolēnu brīvlaika
dienas nometnei sāksies 8. oktobrī,
piesakoties «Jundā» Pasta ielā 32.
Nometne bērniem ir bez maksas.
40 bērniem, kuri pirmie pieteiks
dalību nometnei, būs iespēja piedalīties visu trīs dienu aktivitātēs,
bet pārējiem atbilstoši noteiktajam
vietu skaitam pieejama pieteikšanās
kādai no trim dienām.
Pieteikties nometnei var līdz skolēnu brīvlaika sākumam. Nometne
katru dienu notiks no pulksten
11.30 līdz 16.
Detalizētāka informācija par nometni – zvanot L.Ušvilei pa tālruni
26448086.

 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, atceroties faktu,
ka tieši «Academia Petrina» atradās
Latvijā pirmā observatorija, 15. oktobrī jelgavniekus aicina uz lekcijām
par šo tēmu un zvaigžņu vērošanu
muzeja pagalmā. Pulksten 16 muzejā
notiks lekcija par observatorijas vēsturi
un zinātniekiem «Pirmās astronomiskās
observatorijas Latvijā un Jelgavā likteņa
gaitas», kad tiks stāstīts par observatorijas izveidi, pētījumiem, kas tur veikti
līdz 20. gadsimta sākumam, kad tā
pārtrauca savu darbu. Bet pulksten
19.30 interesenti aicināti uz tikšanos
ar Suntažu observatorijas «StarSpace»
darbiniekiem, kad stāstīs par to, kā
kaut ko atrast debesīs, kur un kad labāk
vērot, par novērojumiem no dažādiem
lidojošiem objektiem agrāk un šodien,
kā arī praktiski parādīs, kā darboties
ar teleskopu. Savukārt pulksten 20.30
pie muzeja iecerēta zvaigžņu vērošana.
«Ļoti ceram, ka 15. oktobrī laikapstākļi
mūs nepievils, būs skaidras debesis un
varēsim vērot zvaigznes,» tā muzeja
galvenais krājuma glabātājs Aldis
Barševskis, aicinot jelgavniekus ņemt
līdzi savu teleskopu, binokli vai tālrādi,
ja tāds ir, un apģērbties silti. Ieeja – bez
maksas.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 18. oktobrī pulksten 13
kultūras namā «Rota» Garozas ielā
15 notiks klubiņa «Sendienas» biedru sarīkojums. Jauniem dalībniekiem
lūgums pieteikties Jelgavas Latviešu
biedrībā Lielajā ielā 13 – 15 (ieeja no
pagalma) ceturtdienās no pulksten
10 līdz 15.
 Trešdien, 14. oktobrī, pulksten
18 Uzvaras ielā 10, Jelgavas 3.
sākumskolas zālē, SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
organizē ikgadējo dzīvokļu īpašnieku
kontaktpersonu – pilnvaroto personu un mājas vecāko – kopsapulci.
Galvenie jautājumi, ko plānots izskatīt
dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu
kopsapulcē, saistīti ar sagatavošanos
apkures sezonai – sapulcē piedalīsies arī
SIA «Fortum Jelgava» pārstāvis – un ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu izvērtējumu: ieguvumiem
un perspektīvām. Aicināti ierasties visu
JNĪP pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku
pārstāvji.
 No oktobra par divām stundām
saīsināts pilsētas sabiedrisko tualešu
Raiņa parkā, Ozolskvērā, skvērā aiz
kultūras nama un pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa darba laiks – no
1. oktobra līdz 30. aprīlim tās atvērtas no pulksten 8 līdz 20. Savukārt
tualetes autoostas teritorijā ziemas
sezonā būs atvērtas līdz pulksten
21, informē SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis, piebilstot,
ka vēl oktobrī būs atvērtas daļa tualešu
Pasta salā, kas strādā līdz pulksten 22
un ir bez maksas, taču no novembra
līdz vasaras sezonas sākumam tās
apmeklētājiem būs slēgtas. Jāatgādina,
ka maksa par publisko tualešu apmeklējumu ir 20 centi pieaugušajiem un 10
centi skolēniem. No maksas atbrīvoti
pirmsskolas vecuma bērni un personas
ar invaliditāti.

Ritma Gaidamoviča
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Skolas ar pievienoto vērtību
 Ritma Gaidamoviča

Veicinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, motivējot
aizvien jauniem sasniegumiem
un inovāciju ieviešanai izglītībā,
Jelgavas pašvaldība Skolotāju
dienas sarīkojumā jau otro
gadu pasniedza Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes gada
balvu «Zelta grauds 2015» jeb
balvu «Gada skola» katrā no
izglītības posmiem. Gada skola
Jelgavā, izvērtējot pagājušajā
mācību gadā paveikto, pamatizglītības pirmajā posmā (1. – 6.
klase) ir Jelgavas 4. sākumskola,
pamatizglītības otrajā posmā
(7. – 9. klase) – Jelgavas 6. vidusskola, vidusskolas posmā
(10. – 12. klase) – Spīdolas
ģimnāzija.
Tieši šīm skolām salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem novērots vislielākais izrāviens, tās sevi labi apliecinājušas,
ikdienā radījušas pievienoto vērtību savam
darbam. Konkursā «Zelta grauds» tiek
vērtētas visas pilsētas vispārējās izglītības
iestādes. «Konkursa mērķis ir izvērtēt mācību gada laikā skolā paveikto – cik vērtīgs
ir bijis tās darbs, kādas inovācijas ieviestas,
kāda ir skolu motivācija attīstīties. Svarīgi,
lai ieguldījums nepaliek nepamanīts, un
«Zelta grauds» ir novērtējums tam,» atzīst
konkursa metodiskā vadītāja Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna, uzsverot, ka visas
Jelgavas skolas ir spēcīgas, tikai jautājums,
kā šis spēks tiek izmantots, lai sasniegtu
vēl vairāk.
Konkurss notika jau otro gadu, līdz ar
to bija iespēja salīdzināt izglītības iestāžu
attīstības dinamiku. «Var just, ka konkurss
radījis papildu motivāciju attīstībai. Būtiski
uzsvērt, ka iespējas visām skolām ir vienādas, jo tās savā starpā netiek salīdzinātas
– attīstības novērtējums notiek, pamatojoties uz pašas skolas iepriekšējā gada rezultātiem. Labāki rezultāti nenozīmē tikai to,
ka auguši skolēnu mācību sasniegumi, tas
ir vērsts uz skolas kopējo attīstību, saturīgiem pasākumiem, inovatīvām pieejām,
sabiedrisko aktivitāti, mācību motivācijas
paaugstināšanu. Kritēriji ir daudzveidīgi,
un gribu uzsvērt, ka konkursā «Zelta
grauds» tiek vērtēts skolas kā komandas
darbs, kas vērsts uz izglītības iestādes

«Mūsu trumpis – mēs
strādājam kā viens vesels, un tas attiecas ne
tikai uz vadības komandu, pedagogiem un skolēniem, bet arī tehnisko
personālu. Visi ir pielikuši savu roku, lai mūsu
darbs jau atkal būtu
novērtēts ar «Zelta graudu»,» pārliecināta Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
direktore Ilze Vilkārse.
Spīdolas ģimnāzija «Zelta graudu» jau otro gadu
saņēma vidusskolas posmā (10. – 12. klase). Direktore atzīst, ka diemžēl neredz
konkursa vērtēšanas protokolu – kas ir tās lietas, kas ļāvušas izvirzīties vadībā
starp visām skolām, taču noteikti tādas ir. «Mūsu skolēniem ir augstāki rezultāti
mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, bet ne eksāmenos. Varbūt
«Zelta graudu» esam pelnījuši par to, ka gan skolēni, gan vecāki uzslavējuši mūs
par interesantiem pasākumiem, vecāki – par veiksmīgo sadarbību ar skolu. Liels
mūsu ieguldījums ir direktores stunda, kurā visus 9. klašu skolēnus aicinu uz
tikšanos, lai runātu par karjeras izglītību un viņa nākotnes plāniem, un dažkārt
palīdzam izkliedēt viņu šaubas vai rast jaunas atklāsmes,» saka I.Vilkārse. 24.
oktobrī Spīdolas ģimnāzijai būs salidojums, svinot skolas 25. dzimšanas dienu,
un direktore uzsver, ka «Zelta grauds» ir lieliska dāvana arī absolventiem. Šobrīd
skolā skolēniem un pedagogiem tiek veikta aptauja par to, kā tērēs iegūto naudas
balvu. Jāpiebilst, ka pērn skola iegādājās digitālās klavieres, fotoaparatūru, kā
attīstību, un kopvērtējumā svarīga loma
ir arī vecāku viedoklim,» saka S.Vīksna.
Konkursā tiek vērtēti skolēnu sasniegumi;
skolotāju profesionālā pilnveide un radošā
darbība, kurā katru gadu tiek aktualizēts
kāds jautājums, kam pievērš pastiprinātu
uzmanību, piemēram, klašu audzinātāja
līdzdalība profesionālās pilnveides pasākumos skolēnu karjeras izglītības veicināšanai; iestādes direktora inovatīvā darbība;
iestādes darbība skolēnu personības/talantu attīstībā, kur izzināts arī tas, ko skola
dara zaļās domāšanas veicināšanā. Prieks
par 2. pamatskolas iegūto «Mammadaba»
vēstniecības skolas titulu un zaļo karogu.
Pilsētas skolās jau vairākus gadus tiek
ieviesta programma «Miniphanomenta».
«Ir vairākas skolas, kas pelnījušas uzslavu,
jo izveidojušas jaunas eksperimentu stacijas un veiksmīgi integrējušas metodikas
elementus mācību procesā. Īpaši jāuzteic
4. vidusskola un Tehnoloģiju vidusskola,»
tā S.Vīksna. Viņa piebilst, ka vēl joprojām
lielāka aktivitāte skolu darba vērtēšanā
tiek gaidīta no vecākiem, jo arī šogad bija
skolas, kuru vērtēšanā vecāki neiesaistījās,
tādējādi nesniedzot savu atbalstu skolai.
Šogad Jelgavas pilsēta svin 750 gadu jubileju, tādēļ konkursā tika novērtēti skolu
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«Zelta graudu» pamatizglītības otrajā posmā (7. – 9. klase) šogad saņēma Jelgavas
6. vidusskola. Skolas direktore Ilze Arbidane (no labās) komandas vārdā atzīst, ka ir
gandarījums par saņemto Gada skolas titulu. «Neatlaidīgi strādājam visu laiku, un,
šķiet, jau pagājušajā mācību gadā mūsu pievienotā vērtība ikdienas darbam bija
lielāka nekā iepriekš. Esam iesaistījušies vairākos starptautiskos projektos, ieviesuši
virkni inovāciju darbā. Piemēram, mācību procesā akcentējām zaļo domāšanu, atsaucoties vēstures skolotājas iniciatīvai, ieviesām dzīvās vēstures stundas – tas nozīmē, ka
skolotāja ar jauniešiem devās uz vietām, kas saistītas ar vēsturiskiem notikumiem, lai
skolēni labāk visu izprastu, notika āra nodarbības skolas teritorijā, Botāniskajā dārzā
un Ķemeru Nacionālajā parkā praktisku iemaņu izkopšanai dabaszinātņu priekšmetos, aktīvi iesaistījāmies pilsētā organizētajos pasākumos, pētot Jelgavas vēsturi un
personības,» paveikto uzskaita I.Arbidane, uzsverot, ka šobrīd jau skola izveidojusi
darbu sarakstu šim gadam, kas papildus jāpaveic. «Uz lauriem negrasāmies gulēt,»
pasākumi, kas veltīti šim notikumam. tā direktore, sakot paldies 627 skolēniem un pedagogu komandai. Par to, kā tiks
S.Vīksna atzīst, ka īpašu uzslavu pelnījusi tērēti iegūtie 5000 eiro izglītības iestādes attīstībai, skola vēl lems.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, kas, atzīmējot
skolas 25 gadu jubileju, izveidoja vērienīgu Balvu «Gada skola»
teatralizētu uzvedumu par Jelgavas vēstu- pamatizglītības pirri un tās iedzīvotājiem. «Šis bija lielākais, majā posmā (1. – 6.
emocionālākais skolu veidotais pasākums, klase) otro gadu pēc
taču ir arī vairāki mazi interesanti darbi, kārtas saņēma 4. sākuros pausta mīlestība pret pilsētu: izstā- kumskola. «Nedomādes, bukleti, literārie darbi un praktiskas jām, ka «Zelta grauds»
lietas, piemēram, 5. vidusskola mazāka- jau otro gadu tiks
jiem skolēniem radīja krāsojamo grāmatu mums. Ne jau balvas
par Jelgavu,» tā S.Vīksna, atzīmējot, ka dēļ strādājam, bet gan
šogad konkursa komisijai patika dažādi no sirds darām savu
jaunie risinājumi, ko skolas īstenojušas sa- darbu, un iesaistīti ir
vas vēstures saglabāšanai. Tie vairs neesot visi – bērni, pedagogi
vēstures muzeji tradicionālā izpratnē, bet un arī vecāki,» pārliedarbā tiek izmantotas digitālās iespējas, cināta 4. sākumskolas
piemēram, veidojot digitālos muzejus direktores pienākumu izpildītāja Daiga Kravale (vidū), atzīstot, ka mācību gads bija
grūts, jo jānotur iepriekš uzliktā latiņa un vēl jādara papildus, bet acīmredzot tas ir
skolas mājas lapā.
Arī šajā mācību gadā tiks vērtētas sko- izdevies. Viņa pieļauj, ka skolas plusi varētu būt ieviestās novitātes. Piemēram, skola
las, lai nākamgad pasniegtu jaunu «Zelta aktīvi iesaistījās pašvaldības īstenotajā izglītības programmā «Miniphanomenta»,
graudu», un jau šobrīd S.Vīksna zina teikt, kur skolēni ar vecākiem veidoja savas eksperimentu stacijas, skolēni piedalījušies
ka akcents tiks likts uz veselīgu dzīvesveidu arī netradicionālajās matemātikas olimpiādēs. «Nepārtraukti cenšamies ikdienas
un jaunu darba formu meklēšanu tā īste- darbā ieviest kaut ko jaunu, jo mūsdienās bērni un arī vecāki ir ļoti prasīgi,» atzīst
nošanai. Jāpiebilst, ka katra skola dāvanā D.Kravale, piebilstot, ka skola arī šogad izvirzījusi virkni jaunu uzdevumu. Par pērn
saņēma tēlnieka Kārļa Īles radīto skulptūru iegūto naudas balvu skola izveidoja modernu lasītavu, bet par to, kā tērēs naudas
«Zelta grauds» un naudas balvu 5000 eiro balvu šogad, vēl tiks domāts, lai gan viena ideja ir – skolā šovasar par pašvaldības
līdzekļiem izremontēta aktu zāle, bet nepieciešams pabeigt iekārtošanas darbus.
izglītības iestādes attīstībai.

Gada skolotājas – Amanda Siliņa,
Elita Upeniece un Eva Lukjanska

Gada skolotāja Amanda Siliņa 4. sākumskolā ir 2.a klases audzinātāja, māca savai
klasei arī matemātiku un latviešu valodu,
bet estētikas klasēm – aktiermeistarību.
«Jūtos bezgala laimīga un vēlos pateikt
paldies maniem klases bērniem un viņu
vecākiem, jo visas manas idejas, arī
 Ritma Gaidamoviča
trakās, tiek realizētas. Un paldies skolas
vadībai, kas ļauj man izpausties,» tā
Jau trešo gadu konkursa kārskolotāja, piebilstot, ka viena no viņas
tībā noteikti labākie Jelgavas
idejām, kas guvusi uzslavu no klases
pedagogi jeb Gada skolotāji,
bērniem un viņu vecākiem, ir orientēšakuriem pasniegta Jelgavas
nās sacensības pa Jelgavu mācību gada
pilsētas izglītības kvalitātes
noslēgumā. Jau izskanējuši jautājumi, vai
balva. 2014./2015. mācību
šāds pasākums tiks atkārtots.

Par Gada skolotājām konkursā «Izglītības
kvalitātes balva» šogad atzītas pirmsskolas
izglītības iestādes «Sprīdītis» skolotāja Eva
Lukjanska (no kreisās) un «Rotaļas» skolotāja
Elita Upeniece. E.Lukjanskai septembrī sākās
30. darba gads pedagoģijā. «Piedalīties šādā
konkursā var tikai tad, ja esi gatavs kaut ko
parādīt un pierādīt. Tas liek vēl vairāk koncentrēties un pārdomāt ikdienas darbu, lai
parādītu gadu gaitā uzkrāto pieredzi,» saka
E.Lukjanska. Viņa atzīst: nevar atļauties darbā
ieslīgt rutīnā, jo tad, viņasprāt, šo darbu darīt
vairs nevar. E.Upeniece stāsta, ka konkursā
piedalījusies mērķtiecīgi, bet rezultāts bijis
liels pārsteigums. «Pie katras dienas darbiem
piedomāju vēl vairāk nekā iepriekš, jo bija jāparāda, ar ko es atšķiros no citiem. Konkursa
laikā izstrādāju daudz papildu materiālu, ko
varēšu izmantot arī turpmāk. Latiņa ir ļoti
augsta, un tagad tā jānotur,» tā E.Upeniece,
kura pedagoģijā ar nelielu pārtraukumu
strādā gandrīz 20 gadus.

gadā vērtēts 16 pedagogu veikums trīs kategorijās – pirmsskolas izglītības skolotājs,
pamatizglītības skolotājs un
profesionālās izglītības iestādes pedagogs.

«Izvērtējot skolotāju ieguldījumu darbā
ar skolēniem, intervējot izglītojamos,
izglītības iestāžu vadītājus un aptaujājot
vecākus, guvām pārliecību, ka pedagogi,

kuri piedalījās konkursā, ir radoši un
mērķtiecīgi savas jomas profesionāļi,
kuriem ir panākumi un sasniegumi gan
kā audzinātājiem, gan kā mācību priekšmetu skolotājiem. Ikviens no viņiem ir
personība,» uzsver Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza, īpaši uzteicot darbu,
ko dara skolotāji kā klašu audzinātāji.
«Viņi ir piemērs saviem skolēniem. Tam,
ko skolotāji ir darījuši kopā ar saviem
audzēkņiem ārpus stundām, ir ļoti liela
nozīme jaunā cilvēka izaugsmē. Skolotājs
ir padomdevējs, palīdzot jaunajam cilvēkam augt un veidoties par personību,» tā
G.Auza. Vadītāja atzinīgi novērtē skolotāju uzdrošināšanos pieņemt izaicinājumus.
Šī konkursa būtība ir tāda, ka skolotājs
pats sevi izvirza balvai, pats izstrādā
sev un skolēniem uzdevumus un kopā

Izglītības kvalitātes balvu 2015
saņem
Pirmsskolas izglītības skolotāji
Pirmsskolas izglītības iestādes «Vārpiņa» skolotāja Vita Žeikare
Pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» skolotāja Ingrīda Raģe
Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» skolotāja Kristīne Staļģevica
Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» skolotāja Vizma Vītola
Pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» skolotāja Antra Zorenberga
Pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» skolotāja Eva Lukjanska
Pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» skolotāja Elita Upeniece

tos īsteno, veicinot savu un arī jauniešu
izaugsmi. «Jāteic gan, ka 16 pedagogi no
kopējā mūsu pilsētas skolotāju skaita nav
daudz. Esmu pārliecināta, ka konkursa
dalībnieku varēja būt vairāk. Ir jāuzdrošinās izvirzīt sev uzdevumus un jāstrādā,
lai tos īstenotu,» saka G.Auza. Šajā konkursā teju maksimālo rezultātu – gandrīz
100 punktus – ieguva un par Gada skolotājām atzītas trīs skolotājas: pirmsskolas
izglītības iestādes «Rotaļa» skolotāja Elita
Upeniece, pirmsskolas izglītības iestādes
«Sprīdītis» skolotāja Eva Lukjanska un 4.
sākumskolas skolotāja Amanda Siliņa, bet
pārējie 13 pedagogi atzīti par laureātiem.
Katrs skolotājs atbilstoši iegūto punktu
skaitam, kā to paredz konkursa nolikums,
saņēma pašvaldības naudas balvu no 150
līdz 700 eiro.

Pamatskolas 1. posmā (1. – 6. klase)
Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja Ingvilda Ivanova
Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja Sanita Laganovska
Jelgavas 2. pamatskolas skolotāja Dace Timermane
Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja Amanda Siliņa
Pamatskolas 2. posmā (7. – 9. klase)
Jelgavas 5. vidusskolas skolotāja Inna Lonska
Profesionālo izglītības iestāžu profesionālās
pamatizglītības pakāpē
Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājs Mārtiņš Eizengrauds
Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāja Velga Launaga
Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāja Sandra Saule
Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājs Jānis Ziemelis

Ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris

Sieviešu volejbola klubs
sezonu sāk ar Domes kausu

10. un 11. oktobrī volejbola klubs «Jelgava/LU» sezonu sāks ar dalību Jelgavas
pilsētas domes kausa izcīņā, kurā līdztekus
mājiniecēm startēs vēl četras komandas
– «Zeltaleja», SK «Babīte», VK «RSU/MVS»
un komanda no Kauņas. Kausa izcīņa
notiks Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā
44A. Turnīrā komandas izspēlēs apļa
sistēmu. Visās spēlēs tiks izspēlēti trīs seti
neatkarīgi no rezultāta. Pirmo spēli turnīrā
jelgavnieces aizvadīs 10. oktobrī pulksten
14.30 pret VK «RSU/MVS». Jāpiebilst, ka
šogad Jelgavas komandas sastāvs piedzīvojis izmaiņas, jo spēlētājas karjeru beigusi
viena no komandas līderēm Ance Auziņa,
bet Ieva Tetere jaunajā sezonā pārstāvēs
Babītes komandu.

Atkal izsauc uz izlasi

Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien,
10. oktobrī, izbraukumā aizvadīs «EURO
2016» kvalifikācijas turnīra spēli pret Islandes valstsvienību, savukārt 13. oktobrī
«Skonto» stadionā Rīgā notiks spēle pret
Kazahstānas izlasi. Latvijas izlases treneris
Marians Pahars atkal izlases kandidātu
sarakstā iekļāvis divus FK «Jelgava» futbolistus – vārtsargu Kasparu Ikstenu un
mūsu komandas kapteini Gintu Freimani.
G.Freimanis izlases sastāvā aizvadījis jau
sešas spēles, bet vārtus gūt viņam nav
izdevies, savukārt K.Ikstenam šī būs debija
izlases sastāvā, lai gan uz izlases treniņiem
viņš ticis izsaukts jau iepriekš. Uz spēli pret
Kazahstānu biļetes nopērkamas «Biļešu
servisa» kasēs, bet spēli ar Islandi tiešraidē
translēs LTV7 pulksten 19.
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sports
Maratonā labo
Latvijas rekordu

Jelgavniece Anastasija Geraseva Tartu noskrējusi savu
pirmo maratonu – 42,2 kilometrus – un labojusi Latvijas
rekordu U-18 grupā. Viņas
laiks – 3:27 stundas. «No
110 sievietēm finišēju devītā,
bet savā vecuma grupā biju
vienīgā,» tā sportiste. Viņai ļoti palīdzējis
tētis, kurš meitu ne tikai trenē, bet arī
pavadīja distancē ar velosipēdu un padeva
padzerties. A.Geraseva lēš, ka rezultāts
varēja būt mazliet labāks, bet nedēļu pirms
starta viņa saslima, līdz ar to organismam
vēl bija jācīnās ar slimību. Neskatoties uz
to, sportistei izdevās izpildīt izvirzīto mērķi
– iekļauties trīsarpus stundās.

Jelgavas čempioni skvošā –
Baiba Lulle un
Kaspars Purgailis

Oktobra pirmajā nedēļas nogalē sporta
klubā «Fitland» notika atklātais Jelgavas
čempionāts skvošā. Tajā Jelgavas čempiona
titulu ieguva jelgavniece Baiba Lulle un
Kaspars Purgailis no Valles. Dāmu konkurencē spēcīgākās bija jelgavnieces. Vislabāk
veicās B.Lullei, otrajā vietā – Dace Vīgante,
trešajā – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas desmitās klases skolniece Elīza Dombrovska.
«Open» grupā triumfēja K.Purgailis (Valle),
sudraba godalgu ieguva Artūrs Peredistijs
(Rīga), bronzas – Ineta Mackeviča. M2 grupā
uzvaras laurus plūca rīdzinieks Ivars Bērziņš,
pārspējot Māri Macijevski (Rīga) un Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas desmitās klases skolnieku Kārli Kaltiginu.

Airētājiem maratonā –
divpadsmit medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
 8. un 9. oktobrī pulksten 16 – JSPS
sezonas atklāšanas sacensības (baseinā).
 8. oktobrī pulksten 20 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2015» nakts 3. kārta
(Ozolniekos).
 10. oktobrī pulksten 17 – basketbols:
BK «Barons/LDz» – BK «Jelgava» (ZOC).
 10. un 11. oktobrī – Jelgavas pilsētas
domes kauss volejbolā sievietēm (Sporta
hallē)

Meklē darbu
Profesionāli celtnieki – iekšdarbu jomā.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
Tālrunis 20084475.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824.

Piedāvā darbu
Vajadzīga slimas sievietes
aprūpētāja un mājas apkopēja.
Var nodrošināt ar dzīvesvietu.
Tālrunis 26064669 (Ingrīda Kozlovska).
SIA «VMS Group» (reģ.Nr.44103055677),
armatūras pārstrādes uzņēmums, aicina
darbā metinātājus(-as). Darbs Jelgavā,
Rūpniecības ielā 39. CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu razosana@vms.lv
vai zvanīt pa tālruni 29456739.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā
psihologu(-ģi). Tālrunis 63021897.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu sieviešu frizierim(-ei) un manikīra
meistaram(-ei). Tālrunis 29607937.

Pārdod
SIA «Latvijas logi» – PVC, koka logus, durvis, dzelzs durvis. 20877777
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868

Sestdien Jelgavā norisinājās
Zemgales maratons, kas
vienlaikus ir arī Baltijas čempionāts garajās distancēs
smaiļošanā un kanoe airēšanā. Tās bija sezonas pēdējās
sacensības, un jelgavnieki
izcīnīja 12 medaļas – četras
zelta, trīs sudraba un piecas
bronzas.
Šajās sacensībās sportisti pārbaudīja
spēkus individuāli (vieniniekos) astoņu
vai 16 kilometru distancē. Jelgavnieki
demonstrēja labu sniegumu un izcīnīja
12 medaļas. «Pēc satiksmes negadījuma
maijā trīs mēnešus netrenējos, tikai
pēdējās piecas nedēļas atkal airēju.
Tā kā esmu to atsācis, trenere teica,
ka jāstartē,» tā viens no zelta medaļas
ieguvējiem smaiļošanā vīriešiem (1996.
dzimšanas gads un vecāki) Marks
Ozolinkevičs. Viņš norāda, ka šobrīd
studē RTU pēdējā kursā bakalaura
programmā un paralēli mācās arī Bībeles skolā, bet tik un tā atrod laiku
airēšanai. Tiesa, tik nopietnā līmenī
kā agrāk viņš neplāno trenēties, bet
darīs to sava prieka pēc un lai uzturētu
sevi formā.
Vēl zelta medaļu izcīnīja Roberts
Altmanis smaiļošanā jauniešiem (1999.
– 2000. dzimšanas gads), Roberts Lagzdiņš kanoe airēšanā junioriem (1997.
– 1998. dzimšanas gads) un Aleksejs
Ševcovs kanoe airēšanā zēniem (2001.
– 2004. dzimšanas gads). «Sanāk, ka
esmu arī trešais absolūtajā jauniešu,
junioru un vīriešu vērtējumā, jo uz
starta izgāja vairāk nekā 30 laivu, un
es finišēju trešais. Tā bija laba sajūta,»
saka R.Altmanis. Trenere Lelde Laure
norāda, ka tagad viņam priekšā nopietns uzdevums – izvērtēt situāciju un
izvirzīt sev mērķus nākamajai sezonai.
Trenere atklāj, ka jaunietī saskata
milzīgu potenciālu, bet viss atkarīgs
no viņa paša vēlmēm un gatavības
strādāt.
R.Lagzdiņš neslēpj, ka garie gabali
viņam nepatīk, starts neizdevās, airēt bijis grūti, viņš arī trasē piekusis,
tomēr beigās saņēmies un uzvarējis
junioru grupā, lai gan pats ir jaunāks
un startēja vecākā grupā. Dēla startam
līdzi sekoja arī tētis Valentīns, kurš pats
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Kvalitatīvu zāģētu, skaldītu malku
ar piegādi. T.29800103
Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
1/2 māju. T.29558600

Izīrē
1-ist. dzīvokli bez ērtībām pensionārei,
40 EUR/mēn. Līvbērzē. 28288054

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.
4-istabu dzīvokli. T.25268245

Viens no zelta medaļas ieguvējiem smaiļošanā vīriešiem (1996. dzimšanas gads un vecāki) ir Marks Ozolinkevičs
Foto: Raitis Supe
(priekšplānā), kurš pēc pārtraukuma trenējies tikai pēdējās piecas nedēļas.
airēja veterānos un ieguva sudraba medaļu. «Pirms pusgada no kanoe laivas
pārsēdos uz smailīti – sākās problēmas
ar muguru, un smaiļošanā tomēr tās
kustības ir vienmērīgākas,» stāsta
V.Lagzdiņš, norādot: ar dēla panākumiem viņš lepojas.
Sudraba medaļu izcīnīja Jūlija Gutova kanoe airēšanā jaunietēm un Daniela Kondratova smaiļošanā juniorēm
(1997. – 1998. dzimšanas gads). «Es izdarīju visu, ko varēju – ieliku maksimāli
daudz spēka katrā īrienā, kas treniņos
man neizdevās,» savu sniegumu vērtē
Daniela. Viņa teic, ka sezonas pēdējās
sacensības vienmēr nāk ar nelielām
skumjām, jo līdz nākamajām sacensībām jāgaida ilgi. Šis Danielai ir pēdējais
gads juniorēs, un jau nākamsezon viņa
startēs U-23 grupā. «Latvijā tas ir pozitīvi, jo šajā grupā konkurence ir lielāka
nekā juniorēs, un būs ar ko pacīnīties.
Tas dod motivāciju treniņiem. Savukārt
starptautiskā mērogā – tur vairs nav
joki. Arī juniores pasaulē ir spēcīgas, un
man neizdevās iekļūt labāko desmitniekā, bet domāju, ka varu sasniegt tādu
 13. oktobrī pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 14. oktobrī pulksten 14.30 – skolu
stafetes peldēšanā (baseinā).
 17. oktobrī pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 17. oktobrī pulksten 16 – hokejs:
HASK/HK «Tukums» – HK «Zemgale/LLU»
(Ledus hallē).
 17. oktobrī pulksten 17 – basketbols: BK «Liepāja/Triobet» – BK «Jelgava»
(ZOC).

līmeni,» tā D.Kondratova.
Bronzas medaļa Daigai Liepiņai smaiļošanā juniorēm, Katrīnai Smiltniecei
smaiļošanā meitenēm (2001. – 2004.
dzimšanas gads), Jurijam Ševcovam
kanoe airēšanā zēniem (2001. – 2004.
dzimšanas gads), Matīsam Ozolam kanoe airēšanā junioriem (1997. – 1998.
dzimšanas gads) un Raitim Biezajam
veterānos.
Jāpiebilst, ka 3. vietu kanoe airēšanā
vīriešiem izcīnīja arī jelgavnieks Gatis
Pranks, kurš tagad trenējas un pārstāv
Liepāju. Viņš norāda, ka ilgāku laiku
nebija airējis garo distanci, toties šo-

reiz izdevies uzstādīt jaunu personīgo
rekordu. «Trenera uzdevums gan man,
gan manam pāriniekam kanoe divniekā
Aivim Tintam bija noairēt zem stundas
un 20 minūtēm. Mums tas izdevās,» tā
Gatis. Jāpiebilst, ka viņa rezultāts ir
1:18,43 stundas. Sportists pastāstīja, ka
šoreiz pastrādājuši arī taktiski, ar Aivi,
kurš šajā distancē uzvarēja, un Dagni
Iļjinu, kurš palika otrais, kopā turot aiz
sevis spēcīgu igauņu airētāju.
Airētāji bija apmierināti ar saulaino
un silto laiku, tomēr svarīgāk viņiem
bija tas, ka tikpat kā nebija vēja, kas
radītu viļņus.

Sestdien – sacensības
makšķerniekiem «Lielupes līdaka»
 Egija Grošteine

10. oktobrī makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši» sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru Liel
upē rīko Jelgavas pilsētas
atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2015», kurās aicināts
piedalīties ikviens interesents.
Sacensību sākums Lielupē, posmā no
Lielupes tilta uz leju līdz Svētes ietekai,
paredzēts pulksten 8.30, sacensību
beigu laiks – ap pulksten 15, kad notiks
noķerto zivju svēršana, apbalvošana.
Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija
sacensību vietā – aiz airēšanas bāzes

Pilssalā – no pulksten 7.45, teikts sacensību nolikumā.
Par lielākā loma izvilkšanu varēs
sacensties makšķernieku komandas
(laivā divi sportisti, no kuriem vismaz
viens ir pilngadīgs), kā arī individuālā
konkurencē. Dalībnieki netiek dalīti
pēc vecuma vai dzimuma.
Dalības maksa – pieci eiro no katra
dalībnieka. Nepilngadīgas personas, pensionāri, pirmās un otrās grupas invalīdi
sacensībās var piedalīties bez maksas.
Visiem sacensību dalībniekiem
būs jāuzrāda derīga makšķerēšanas
atļauja, kas noteikta Makšķerēšanas
noteikumos.
Ar medaļām, diplomiem un balvām
tiks apbalvoti godalgoto vietu ieguvēji.
Pie balvas tiks arī uzvarētājs nominācijā «Lielākā zivs».

Bada pannu. T.25852628
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus.
Tērvetes iela 67A. T.26984528

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Juridiskie pakalpojumi. Sagatavojam prasības, pieteikumus, iesniegumus, sūdzības,
sniedzam konsultācijas RAF dzīvojamā
masīvā Rīgas ielā 53a. T.26406466.
Remonta darbi jūsu mājoklī vai birojā.
Labs meistars un draudzīgas cenas.
T.26881773
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt
uzņēmumu; noslēgt līgumu (īre, pirkums).
Raiņa 14, t.29179847
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

Aizsaulē aizgājuši
ANDREJS KOZLOVS (1929. g.)
VLADIMIRS STAROSTINS (1952. g.)
ILONA POIŠA (1970. g.)
ĻUBOVA KOZEJEVA (1921. g.)
ANTOŅINA LOBANOVA (1930. g.)
GUNĀRS ZEĻONKA (1949. g.)
DZIDRA BURKA (1947. g.)
TAMĀRA MILLERE (1936. g.)
AUSTRA NIEDRE (1930. g.)
AGRIS SVIRLOVSKIS (1982. g.)
MIRDZA DZIDRA FOGELE (1933. g.).
Izvadīšana 09.10. plkst.14 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2104.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Toskāna: turp un atpakaļ». Romantiska komēdija. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 181.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2104.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 4.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Dabas apvienotie spēki». Dokumentāla filma.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 180.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.05 «Aculiecinieks».*
12.25 «Olimpiskie zelta mirkļi».
13.25 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Latvija – Nīderlande.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «Tūrists manā ciltī. Ekvadora». Dokumentāls seriāls.
21.00 «Zvaigžņu skola». ASV muzikāla komēdija. 2009.g.
23.00 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.45 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 151.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 126.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 127.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 3.sērija.
23.15 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 18.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.05 «Attīstības kods».
1.30 «LNT ziņu «Top 10»».
2.10 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 17.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.30 ««Gatavo 3» mežā».
12.05 «Par puiku». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 20. un 21.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.20 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 1.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 13. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2105.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Vasara Ungārijā». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 182.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2105.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Parādu mehānisms». Dok.filma (ar subt.).
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Piektā vara». ASV trilleris. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 181.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» atlases spēle».* Islande – Latvija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
19.25 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
19.45 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Kapteinis 13». Dokumentāla filma.
21.15 TIEŠRAIDE. ««UEFA Euro 2016» atlases spēle». Latvija – Kazahstāna.
0.10 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
0.25 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 10.sērija.
1.15 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 152.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 18.sērija.
12.00 «Uta Danella. Mīlestība Venēcijā». Romantiska drāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 128.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 129.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neskūpsti krāpnieku». Romantiska komēdija.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 2.sērija.
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 18.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2013.g. 12. un 13.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 21. un 22.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.00 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
1.30 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.25 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 14. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».* Mākslinieks Ojārs Feldbergs.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2106.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

tv programma
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.50 «Kas te? Es te!»*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.40 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 183.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2106.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.25 «Parādu mehānisms». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 182.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Lidojums virs Spānijas». Dok.seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.35 «Olimpiskie zelta mirkļi».
15.05 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Nanorevolūcija». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.00 «Marokenrols». Dokumentāla filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Pēteris Ķimelis.
Notikums Kālija parkā». Īsfilma.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Staņislavs Tokolovs. Mazliet ilgāk». Īsfilma. (ar subt.).
22.55 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.25 «Tūrists manā ciltī. Ekvadora». Dokumentāls seriāls.
0.30 «Cita realitāte - Gruzija». Dokumentāla filma.
1.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 153.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Neskūpsti krāpnieku». Vācijas romantiska komēdija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 130.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 131.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.15 «Cietais rieksts 2». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Nikita 2». ASV seriāls. 25.sērija.
1.45 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 19.sērija.
10.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 22. un 23.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
1.10 «Sievu maiņa 7». Realitātes šovs.
2.05 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 3.sērija.
2.50 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 19.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 15. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2107.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*

Ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 184.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2107.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.40 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 183.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Ielas garumā».* Viļņas universitāte un apkārtne (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 6.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Sporta studijas diskusija». Jauna sezona.
22.30 «Personība. 100 g kultūras».*
23.25 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Nanorevolūcija». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 154.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
12.00 «Uta Danella. Pēkšņi iemīlējies». Vācijas melodrāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 132.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 133.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 15.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 26.sērija.
1.15 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 154.sērija.
2.00 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 20.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Lielbritānijas realitātes šovs. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 23. un 24.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgšanas plāns». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 48.sērija.
2.25 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 4.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 4». Seriāls. 20.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 16. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 14.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 8. un 9.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 185.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Bailes». Dokumentāla filma.

21.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.35 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.45 «Kalle nāk 3». Seriāls. 8. un 9.sērija.
3.20 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 184.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 18.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «Sporta studijas diskusija».
14.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 5.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Deep Purple»».
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ļoti labas meitenes».
ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
23.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.35 «Notikums Kālija parkā». Īsfilma.
1.00 «Mazliet ilgāk». Īsfilma. (ar subt.).
1.30 «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».* Svētku uguņošana.
3.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 155.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Milestība uz kredīta». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 134.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 135.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 5.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ceļā». Francijas un Lielbritānijas
piedzīvojumu drāma. 2012.g.
2.05 «Dzīvīte».
2.25 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 1.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Lielbritānijas realitātes šovs. 2.sērija.
15.55 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
16.25 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Ķertais profesors». ASV komēdija. 1996.g.
23.00 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
1.20 «Pasaules stingrākie vecāki». Lielbritānijas realitātes šovs. 2.sērija.
2.15 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 5.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 17. oktobris
LTV1
5.05 «Aculiecinieks».
5.20 «Zuši». Dokumentāla filma.
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* Dziesminieki.
7.00 «Munks un Lemijs. Grauzējs». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Karla un Katrīne». Dānijas ģimenes filma. 2009.g. (ar subt.).
12.05 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
13.00 «Adreses».*
13.30 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.05 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
14.30 «Kūku kari».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neparastās dabas formas». Dok.filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Jānis Kubilis.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris
23.20 «Ļoti labas meitenes». ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
1.00 «U.Stabulnieka piemiņas koncerts «Tik un tā»».*
3.10 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.50 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Balss pavēlnieks».*
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.50 «Kas tur dzīvo?»*
14.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.50 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 5.sērija.
17.50 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 6.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 15.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 18.sērija.
23.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.55 «Imanta – Babīte pietur...»*
2.30 «Mana ģimene: Ziemassvētki 2002».
3.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
3.50 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 5.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.35 «Visas upes plūst». Austrālijas seriāls. 1983.g. 7.–9.sērija.
15.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
17.39 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 22.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 2.sērija.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

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

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»

turpina uzņemt bērnus no 1,6 līdz 3 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.
K.Ustupa autoskola

aicina uz
Bīstamo kravu
pārvadājumu
kursiem (ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2. novembrī plkst.10.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
K.Ustupa autoskola

piedāvā
periodisko
apmācību – 95. kods.
Tuvākā grupa apmācības uzsāk
19. oktobrī.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
«K-rauta» (reģ.Nr.40003311719) veikalu tīkls, kas
specializējas būvniecības, dārza un saimniecības preču,
darba rīku un iekārtu tirdzniecībā, aicina pievienoties
savai komandai «K-rauta» veikalā Jelgavā

noliktavas pārzini.

Darba pienākumi:
• organizēt un kontrolēt preču pieņemšanu veikala noliktavā,
preču izvietošanu veikalā un nopirkto preču komplektēšanu;
• piedalīties ikgadējo inventarizāciju plānošanā un
ikdienas inventarizāciju procesā;
• kontrolēt preču plūsmu noliktavā atbilstoši pavaddokumentiem;
• sekot līdzi kārtībai un tīrībai veikala noliktavā.
Prasības:
• vismaz 1 gada pieredze noliktavas vadīšanā un personāla vadības prasmes;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
Pieteikumu un CV ar norādi «Noliktavas pārzinis»
lūdzam sūtīt pa e-pastu cv@rautakesko.lv
līdz 2015. gada 16. oktobrim.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem,
kurus aicināsim uz interviju.

0.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.05 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 4.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.30 «Spītnieces savaldīšana». ASV komēdija. 1999.g.
12.30 TV PIRMIZRĀDE. «Delfīna ceļš». ASV drāma. 2010.g.
14.25 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
17.00 «Ķertais profesors». ASV komēdija. 1996.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Rotaļlietu stāsts 3». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.40 «Krēsla». ASV fantāzijas filma. 2008.g.
0.15 «Oki – okeāna vidū». Latvijas un ASV mistikas drāma. 2014.g.
1.50 «Bēgšanas plāns». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
3.45 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 6.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 18. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* Režisors P.Pētersons.
7.00 «Munks un Lemijs. Lidojam». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.00 «Lidojums virs Spānijas». Dok.seriāls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
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TV programma
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Laimīgā biļete».
Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Notiesāšana».
ASV vēsturiska drāma. 2010.g. (ar subt.).
0.40 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.40 «Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Visvisādas nejēdzības»».*
4.10 «Personība. 100 g kultūras».* Andris Freidenfelds.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Sekotāji».*
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Ielas garumā».* Viļņas universitāte un apkārtne (ar subt.).
9.35 «SeMS. Laboratorija».*
10.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.25 «Manas māsas bērni karā». Dānijas ģimenes filma. 2010.g.
12.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.05 «Leģendārie albumi. «Deep Purple»». (angļu val., ar subt.).
16.05 «Vasara Amsterdamā». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
17.50 «Kas tur dzīvo?»*
18.50 «Piedzīvojumi mākoņos». ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
20.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
21.05 «Lilīhammera 3». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».

Privātā PII «Pūčuks» uzņem bērnus,
kuri dzimuši
2010., 2011. un 2012. gadā.
Tālrunis 28847139.
Ja dziedāšana ir Tava sirdslieta, vēlies
sagādāt prieku sev un citiem, iesaistīties
studentu aktivitātēs, esi gaidīta
LLU TK «LIEPA»!
Tiekamies otrdienās un trešdienās plkst.18
Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātes aulā (3. stāvā)
Svētes ielā 18, Jelgavā.
Sīkāk – pa tālruni 26529279.
Tiekamies korī!

0.05 «Anekdošu šovs 2».*
1.00 «Mana ģimene: Ziemassvētki 2002».
1.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.59 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 6.sērija.
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Galileo 3».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.00 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 2013.g. 15.sērija.
12.00 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 3.sērija.
12.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.10 «Dzintara dziesmas 5».
16.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 5.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Rītdiena nemirst». Spraiga sižeta filma. 1997.g.
23.20 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
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0.20 «Rūdīts ugunī». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
2.40 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
3.25 «LNT brokastis».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 7.sērija.
5.45 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 5.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3».
Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 JAUNUMS. «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.15 «Rotaļlietu stāsts 3». ASV animācijas filma. 2010.g.
15.25 «Krēsla». ASV fantāzijas filma. 2008.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Zudis dzelmē».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2005.g.
0.55 «Cietuma gals». Francijas spraiga sižeta fantastikas trilleris.
2.40 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
4.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 10. oktobrī pulksten 16 – Ādolfam Alunānam – 167. Ā.Alunāna Jelgavas teātra
izrāde: M.Svīre «Slazdu krogs un divi nami Rīgā». Biļešu cena – € 1 – 3 (kultūras
namā); pulksten 20 – piemiņas brīdis pie Alunāna pieminekļa (Alunāna parkā).
 13. oktobrī pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» 3. sezonas
atklāšana. Tikšanās ar žurnālisti Ingu Spriņģi. Interesentiem līdz 12. oktobrim
obligāti jāpiesakās pa e-pastu cepumsarslavenibu@inbox.lv vai jaunatne@junda.
lv (kafejnīcas «Silva» 2. stāvā Driksas ielā 7/9).
 13. oktobrī pulksten 18 – Veselības mēneša aktivitāte: «Iedvesmas telpā» viesojas psiholoģe Diāna Zande. Pieteikšanās līdz 9. oktobrim pa tālruni 63012159,
63082101 (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 15. oktobrī pulksten 16 – lekcija «Pirmās astronomiskās observatorijas Latvijā
un Jelgavā likteņa gaitas»; pulksten 19.30 – tikšanās ar Suntažu observatorijas
«StarSpace» pārstāvjiem; pulksten 20.30 – zvaigžņu vērošana muzeja pagalmā.
Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 15. oktobrī pulksten 20 – skanēs Dž.Pučīni «Mesa di Gloria», piedalās jauktie
kori «Ogre», «Muklājs» (Rīga), «Sidrabe» (Dobele), ērģelnieks Aigars Reinis, diriģents
un mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis (Svētās Annas baznīcā).
 16. oktobrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: Frederika
Lou mūzikls «Mana skaistā lēdija». Librets veidots pēc Bernarda Šova lugas «Pigmalions». Režisore D.Vilne. Titullomā – K.Ozoliņa. Piedalās grupa «TirkizBand» un
TDA «Lielupe». Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 17. oktobrī pulksten 17 – Normunds Rutulis un Hans Anteheds trio koncertā «Vēstule meitenei». Goda viešņa – K.Cīrule. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras
namā).
 18. oktobrī pulksten 14 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 17 – baltkrievu zinātnieka austrumslāvu grāmatu izdevniecības dibinātāja Franciska Skarina 525. jubilejai veltītas grāmatu izstādes
atklāšana (no Baltkrievijas Nacionālas bibliotēkas fonda) un literāri muzikālais
vakars. Izstāde apskatāma līdz 24. oktobrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 19. oktobrī pulksten 18 – I.Zanderes, E.Ādamsona un J.Lūsēna jautra izrāde
ar dziesmām un rotaļām «Čigānmeitēns Ringla». Režisore P.Pļavniece. Lomās
– B.Neja, L.Šmukste, K.Pūce, A.Putniņš un M.Upenieks. Biļešu cena – € 3 – 7 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris

Sestdien suminās
Alunānu; pēc nedēļas –
pirmizrāde mūziklam
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri 16. oktobrī pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā ielūdz uz mūzikla «Mana skaistā lēdija» pirmizrādi, kurā
kāds snobisks profesors saderējis, ka spēs pārvērst vienkāršu puķu tirgotāju par augstākās sabiedrības dāmu tā, lai neviens nespētu nojaust
viņas izcelsmi.

Izstādes
 12. oktobrī pulksten 17 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes «Vasaras atbalsis» atklāšana un Leokādijas Rinkunas rotaļlietu veidošanas meistarklase. Izstāde
apskatāma līdz 16. oktobrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 18. oktobrim – izstāde «Baltija un vācieši» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 20. oktobrī pulksten 13 – baltkrievu mākslinieču Larisas Strižakas un Natālijas
Horoļskas akvareļu gleznu izstādes «Mēs mīlam ziedus» atklāšana un meistarklase
«Ziedi baltkrievu tautas ornamentos». Izstāde apskatāma līdz 23. oktobrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Oktobrī – projekta «Zemgales tepiķis» laikā uzausto tepiķu izstāde (k/n 2. stāvā).

Tornī – gleznu izstāde
«Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī atklāta Jelgavā
dzimušās jēkabpilietes Rutas
Štelmaheres gleznu izstāde
«Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi».
Māksliniece un rakstniece
atzīst, ka šie darbi vēsta par
cilvēka dzīvi un viņas kā mazas
meitenes sapņiem. Izstāde
tornī būs apskatāma līdz 27.
novembrim.
«Jelgava ir mana dzimtā pilsēta, kur
nodzīvoju līdz 20 gadu vecumam. Ziemā
svinēju apaļu jubileju – man palika 50
gadi. Šķita, ka šajā dzīves atskaites
punktā ir jāatgriežas pilsētā, kur sācies
mans ceļš. Tagad tas ir īstenojies, un
ar rezultātu esmu apmierināta,» saka
māksliniece, piebilstot, ka izstādes
gleznas ir vēstījums par cilvēka dzīvi,
par meitenes sapņiem, kādi viņai reiz
bijuši, dzīvojot Jelgavā. «Grūti to izstāstīt, tāpēc skatītājiem pašiem jānāk un

jānovērtē,» saka R.Štelmahere.
Māksliniece stāsta, ka Jelgavā nav biežs
viesis, te gadās «ieskriet» vien caurbraucot, taču viņai ir vairāki draugi jelgavnieki, ar kuriem tiek uzturēts kontakts,
tostarp māksliniece Jelgavas Mākslas
skolas pedagoģe Ilze Ezerniece. «Tagad,
atgriežoties Jelgavā, mani pārņem tādas
sirreālas sajūtas, jo ir daudz atmiņu par
šeit piedzīvoto, pārdzīvoto, ko no dzīves
tā nevar izdzēst. Vēl pirms izstādes atklāšanas nobraucu garām savai agrākajai
dzīvesvietai Pavasara ielā un vietai, kur
dzīvoju vecās slimnīcas pagalmā. Diemžēl
mājas tur vairs nav, bet savulaik mēs ar
mammu mitinājāmies tās vecās mājas
bēniņos mazā istabiņā, kur radās daļa
manu sapņu,» tā R.Štelmahere, piebilstot, ka izstādē arī parādīts kāds fakts no
dzīves Pavasara ielā. «Man ļoti patika
sarakstīties ar cilvēkiem, tāpēc bieži bija
pilna pastkastīte ar vēstulēm, par ko ļoti
brīnījās pastniece,» saka R.Štelmahere.
Izstāde Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī apskatāma līdz 27. novembrim.

Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

11. oktobrī apritēs 167 gadi,
kopš dzimis teātra tēvs Ādolfs
Alunāns. Atzīmējot šo notikumu, jelgavnieki 10. oktobrī
pulksten 16 Jelgavas kultūras
namā aicināti uz Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrādi Māras
Svīres lugu «Slazdu krogs un
divi nami Rīgā», bet pulksten
20 – uz piemiņas brīdi pie
Ā.Alunāna pieminekļa. Pēc
nedēļas – 16. oktobrī pulksten
19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
aktieri sola jelgavniekus iepriecināt ar pirmizrādi. Jelgavas
kultūras namā pēc ilgāka laika
uz skatuves atgriezīsies mūzikls – alunānieši sagatavojuši
Frederika Lou mūziklu «Mana
skaistā lēdija». Tajā līdztekus
aktieriem piedalīsies arī tautas
deju ansambļa «Lielupe» dejotāji un grupa «TirkizBand».
Parasti Jelgavā oktobris tiek ieskandināts ar Ā.Alunāna izrāžu festivālu, aicinot
ciemos Latvijas amatierteātrus un rādot
vairākas izrādes, taču teātra direktors Arvīds Matisons atzīst, ka šoreiz būs citādāk.
«Atdosim godu Ādolfam ar vienu izrādi
un piemiņas brīdi pie viņa pieminekļa
Alunāna parkā, kur atcerēsimies arī šī
gada lielos jubilārus – Raini un Aspaziju,»
saka direktors. Viņš stāsta, ka šobrīd jau
sākusies gatavošanās teātra tēva 170. jubi-

18. oktobrī pulksten 14 Jelgavas kultūras namā būs Noras
Bumbieres fonda konkursa
«Latvijas jaunie vokālisti»
fināls koncerts, kurā par galveno balvu jeb «Grand Prix»
sacentīsies arī jelgavnieces
Loreta Neusa-Luca un Emīlija
Vuškārniece.

Foto: Ivars Veiliņš

ir neierobežotas iespējas, lai to arī «paceltu». «Daļa jelgavnieku noteikti atceras
iepriekšējo mūziklu «Havajas puķe», kas
tika iestudēts 2002. gadā ar orķestra un
virkni solistu piedalīšanos. Neliels ieskats
šajā mūziklā bija atjaunots arī pērn uz Teātra dienām, bet šogad nolēmām iestudēt
jaunu mūziklu,» saka režisore, uzsverot,
ka «Mana skaistā lēdija» ir stāsts par mīlestību, kas arī skatītājus rosinās aizdomāties
par to, ka dzīvē visu var sasniegt un panākt
ar mīlestību, arī mainīt sevi un citus. «Tas
ir stāsts par kādu vīrieti, kurš vēlas pārveidot sievieti tā, kā viņam patiktu. Un viņam
tas izdodas, jo mēs taču zinām, ka mīlestība
pārveido pasauli,» saka D.Vilne.
Mūziklā iesaistīti ap 20 Ā.Alunāna
teātra aktieru, kā arī tajā piedalās soliste
Kristīne Ozoliņa, kurai uzticēta titulloma.
Viņa savulaik beigusi Jelgavas Mūzikas
vidusskolu. Bet vīrieša pārveidotāja loma
uzticēta Andrejam Siliņam, kurš Alunāna
teātrī darbojies pirms daudziem gadiem.
Režisore piebilst, ka 25. novembrī iecerēts
vēlreiz Jelgavas kultūras namā rādīt mūziklu, taču tad titullomā būs Ā.Alunāna
teātra aktrise Ieva Karčevska. «Mūzikls
interesants arī ar to, ka tajā piedalās grupa
«TirkizBand» un tautas deju ansambļa
«Lielupe» dejotāji. Manuprāt, mums ir
izdevies jauks kopprojekts,» tā D.Vilne.
Viņa pārliecināta, ka, skatoties mūziklu, ikviens gūs jauku baudījumu. «Tas ir
brīnišķīgs mūzikls ar daudzām lipīgām
melodijām, ko skatītāji noteikti jau būs
dzirdējuši,» tā D.Vilne. Biļešu cena – no
3 līdz 5 eiro.

Labāko Latvijas jauno vokālistu vidū ir arī jelgavnieki
 Egija Grošteine

Torņa Izstāžu zālē līdz 27. novembrim apskatāma Jelgavā dzimušās
jēkabpilietes Rutas Štelmaheres
izstāde «Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi»
par mazas meitenes sapņiem.

lejai, kas būs 2018. gadā un tiks atzīmēta
ar vērienu. «Šis gads, kad Jelgava svin
750. dzimšanas dienu, ir pasākumiem
piesātināts, tāpēc nolēmām nepārspīlēt.
Mēs gatavojamies Alunāna 170. jubilejai,
aicinot mūsu draugus no citiem Latvijas
amatierteātriem līdz 2018. gadam iestudēt
kādu Ādolfa viencēlienu vai garāku darbu,
lai varam sarīkot kārtīgus svētkus un
paskatīties uz viņa darbiem ar jaunu skatu,» saka A.Matisons, aicinot Ā.Alunāna
dzimšanas dienas priekšvakarā, 10.
oktobrī, pulksten 16 Jelgavas kultūras
namā apmeklēt vienu no jaunākajiem
Ā.Alunāna Jelgavas teātra iestudējumiem
– traģikomēdiju divās daļās «Slazdu krogs
un divi nami Rīgā». «Tur ir viss nepieciešamais dramaturģiskam sacerējumam
– mīlestība, naids, mantas kāre, pat divas
slepkavības. Par lugas darbības vietu
izvēloties vecu krogu, rakstniece šķetina
dzimtas likteņus, mantojuma lietu kārtošanas brīdī savedot kopā dzimtenē un
ārzemēs dzīvojošus latviešus. Realitātes
fonā notiek arī noslēpumaini atgadījumi,»
teikts izrādes aprakstā. Biļešu cena – no
1 līdz 3 eiro. Jāpiebilst, ka pulksten 20
paredzēts piemiņas brīdis pie Ā.Alunāna
pieminekļa.
Bet 16. oktobrī pulksten 19 Ā.Alunāna
Jelgavas teātris ielūdz uz F.Lou mūzikla
«Mana skaistā lēdija» pirmizrādi, kam
librets veidots pēc Bernarda Šova lugas
«Pigmalions». Jautāta, kādēļ par sezonas
pirmo izrādi izvēlēts mūzikls, iestudējuma
režisore Dace Vilne saka – pēc šī žanra šobrīd jūtams pieprasījums, turklāt Jelgavā

Konkursa atlase aprīlī norisinājās Mār
upē, kur no aptuveni 150 konkursantiem
žūrija izraudzījās labākos jaunos vokālistus, kuri savā dziedāt prasmē sacentās
četrās vecuma grupās – jaunākajā (6 – 10
gadi), vidējā (11 – 14 gadi), vecākajā (15
– 18 gadi) un pieaugušo grupā (sākot no
19 gadiem), informē N.Bumbieres fonda

vadītāja un slavenās latviešu estrādes
dziedātājas māsa Māra Zustrupa.
Fonda izveidota žūrijas komisija vērtēja
atsevišķi solistus un duetus atbilstošās
vecuma grupās. Vērtēšanas pamatkritēriji
bija repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam, priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte, priekšnesuma tehniskais izpildījums,
vizuālais tēls un skatuves kultūra.
Muzikālā konkursa mērķis ir veicināt
Latvijas ievērojamās vokālās mākslas pārstāves Jelgavas novadnieces N.Bumbieres
piemiņas, viņas atskaņoto dziesmu mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību,
popularizējot latviešu komponistu dziesmas, kā arī rast iespēju jauniem talantiem
piedalīties fonda rīkotajos pasākumos.
Labāko konkursantu vidū ir arī divas
jelgavnieces – L.Neusa-Luca (pedagoģe

Evija Lagzdiņa) ar Kaspara Antesa un
Guntara Rača dziesmu «Stabulīte» un
E.Vuškārniece (pedagoģe Igeta Gaiķe) ar
Raimonda Paula un Aspazijas dziesmu
«Aicinājums». Abas jaunās vokālistes
kopā ar 30 citiem konkursa finālistiem
18. oktobrī sacentīsies par «Grand Prix»
jeb galveno balvu – tēlnieka Kārļa Īles
veidotās N.Bumbieres piemiņas zīmes,
kas uzstādīta skvērā aiz Jelgavas kultūras
nama, samazinātu kopiju.
Konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināla koncertā ar muzikāliem priekšnesumiem skatītājus priecēs arī konkursa
iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki – Rīgas Doma kora skolas Džeza
mūzikas nodaļas jaunieši.
Biļešu cena – no 3 līdz 5 eiro. Biļetes
var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs
un Jelgavas kultūras nama kasē.

