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Trīs pilsētas skolas
saņem «Zelta graudu»

kas 16. oktobrī
pulksten 13 notiks
Zemgales Olimpiskajā centrā.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

«Depo» attīstītāji atsauc tiesas
prasību pret Jelgavas domi
 Ilze Knusle-Jankevica

7. oktobrī SIA «Auras
centrs» atsaucis tiesā
iesniegto pieteikumu
saistībā ar plānoto projektu Jelgavā. Pieteikumā uzņēmums apstrīdēja Jelgavas domes
lēmumu nesaskaņot
lielveikala «Depo» izbūvi Cukura ielā.
Uzņēmums norāda, ka tiesas
pieteikuma atsaukšana saistīta ar
būtiskām izmaiņām uzņēmuma
plānotajā projektā un pilsētai un
sabiedrībai pieņemama risinājuma
sniegšanu. «Ņemot vērā Jelgavas
pilsētas domes nostāju pilsētvides
ilgtspējīgā saglabāšanā, attīstītājs ir radikāli mainījis projekta

stratēģisko koncepciju, ievērojot
kā detālplānojuma prasības, tā
arī pamatoto nepieciešamību
sabiedrībai iegūt arhitektoniski
augstvērtīgu un reprezentatīvu
objektu. Sadarbībā ar Latvijas
Arhitektu savienību un iesaistot
Jelgavas būvvaldi, tika rīkots skiču
izstrādes arhitektūras ideju konkurss projekta jaunam vizuālajam
risinājumam, kurā pārliecinošu
atbalstu guva SIA «Lauders Architecture» piedāvātais variants,
kas ņem vērā visus Jelgavas domes
norādījumus un, sagaidāms, liks
pamatu konstruktīvai sadarbībai,»
norāda SIA «Auras centrs» valdes
loceklis Uldis Sproga.
Projekta īstenošanas gadījumā
kopējās investīcijas pārsniegs 15
miljonus eiro un Jelgavā tiks radītas 120 jaunas darbavietas.

Uzņēmēji novērtē
pašvaldības un VID rīkotos
bezmaksas seminārus
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

7. oktobrī Jelgavas kultūras namā Skolotāju
dienas sarīkojumā godināti pilsētas pedagogi
un mācību iestādes,
izvērtējot aizvadītā mācību gada sasniegumus. Gada skolas titulu
jeb «Zelta graudu» šogad saņēma Spīdolas
ģimnāzija vidusskolas
posmā (10. – 12. klase), Valsts ģimnāzija –
pamatizglītības otrajā
posmā (7. – 9. klase) un
4. vidusskola – pamatizglītības pirmajā posmā
(1. – 6. klase).
«Izglītības sistēma ir pamats
valsts attīstībai ilgtermiņā, un tās
galvenais uzdevums ir motivēt
izaugsmei un sasniegumiem,»
apliecinot pedagogu nozīmīgo
ieguldījumu bērnu un jauniešu
audzināšanā, skolotājus sveica
Jelgavas domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš. Savukārt Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza
akcentēja, ka skolotāja darbs
nav izmērāms naudas izteiksmē
un stundās – tas ir nepārtraukts
darbs, jo mūsu izglītības iestādēs
aug Jelgavas, Latvijas un pasaules
nākotne.
Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
atzīst, ka noteikt konkursa «Gada
skola» jeb «Zelta grauds» laureātus
nav bijis viegli, tādēļ skolām piešķirtas arī veicināšanas balvas, ko
saņēma 2. pamatskola un Tehnoloģiju vidusskola. «Svarīgākais kritērijs, vērtējot skolas, bija mācību
iestādes aizvadītā gada veikums
un izaugsme,» tā A.Rāviņš.
«Mēs, protams, cerējām, bet
negaidījām, ka arī šogad mums
tiks pasniegts «Zelta grauds». Mēs
ik dienu ieguldām lielu darbu,
strādājot ar prieku un azartu.
Skolai ir trīs novirzieni, un katrs
tiecas uz savu mērķi, taču mūs
visus vieno šī kopības sajūta,
kas ļauj sasniegt lielos mērķus,»
atklāj Spīdolas ģimnāzijas, kas
«Zelta graudu» saņēma jau trešo

gadu, direktore Ilze Vilkārse. Arī
Valsts ģimnāzijas direktore Inese
Bandeniece saka, ka panākumu
pamatā ir attieksme pret ikdienas
darbu. «Strādājam ar sirdsapziņu
un meklējam to, kas nepieciešams
skolēniem,» atzīst I.Bandeniece,
uzsverot, ka ģimnāzijai šis ir
īpašs gads, jo kolektīvs pārcēlies
uz Jelgavas pili un papildu «Zelta
grauda» balvai trīs skolas pedagogi
– Signe Lūsiņa, Sandra Rubule un
Ilze Liepa-Nagle – ieguva Jelgavas
pilsētas Izglītības kvalitātes balvu, par apzinīgu darbu izglītības
iestādes vides veidošanā godināts
direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Artūrs
Strods, Pateicības rakstu par
mūža ieguldījumu pedagoģiskajā
darbā saņēma direktores vietniece izglītības jomā Līvija Rāte, un
«Swedbank» speciālbalva nonāca
pie skolotājas Baibas Daģes. «Ne
jau tikai atzīmes ir svarīgas, bet arī
gaisotne, kas valda skolā. Mums ir
spoži panākumi mūzikā un sportā,
kā arī pēdējo gadu laikā vērojams
mazo klašu skolēnu pieaugums,

un šis apbalvojums ir kā apliecinājums mūsu ieguldītajam darbam,»
vērtē Jelgavas 4. vidusskolas
direktors Agris Celms. «Skolas
kolektīvs ieguldījis lielu darbu
mācību iestādes attīstībā, pieejot
tam ar sirdi un dvēseli.»
Visi «Zelta grauda» ieguvēji
saņēma 5000 eiro naudas balvu un
tēlnieka Kārļa Īles veidoto «Zelta
graudu», bet skolas, kas ieguva veicināšanas balvu, saņēma naudas
balvu 500 eiro apmērā.
Vienlaikus ar skolām sveikti
arī pilsētas skolotāji – astoņiem
pedagogiem pasniegts Pateicības
raksts par mūža ieguldījumu
pedagoģijā, 25 pedagogiem – par
augstu pedagoģisko meistarību
un ieguldījumu bērnu un jauniešu
izglītošanā, kā arī 11 pedagogi
saņēma Jelgavas pilsētas Izglītības
kvalitātes balvu. Savukārt speciālbalvu no «Swedbank» saņēma
pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» skolotāja Agija Čerjapkina,
3. sākumskolas skolotāja Vaira
Andersone un Valsts ģimnāzijas
skolotāja B.Daģe.

ZRKAC var kārtot starptautiski atzītu angļu valodas eksāmenu
 Jana Bahmane

Šovasar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) kļuvis par Lielbritānijas izdevniecības
«Pearson» eksaminācijas centru. Sākot ar oktobri,
bērni, jaunieši un pieaugušie var kārtot «Pearson»
eksāmenus angļu valodas prasmju novērtēšanai un
saņemt starptautiski atzītu sertifikātu.

ZRKAC sniedz Jelgavā vēl
nebijušu iespēju kārtot divu
veidu eksāmenus jauniešiem
un pieaugušajiem – vispārējās angļu valodas eksāmenu
«Test of General English»,
kas būs noderīgs pieaugušajiem valodas prasmes lī-

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

meņa apliecināšanai studijām un darbam ārzemēs vai
starptautiskā kompānijā, un
«Pearson Test of English for
Young Learners», kas paredzēts skolēniem vecumā no 6
līdz 13 gadiem.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) aizvadīts pirmais bezmaksas seminārs nodokļu
maksātājiem, kas organizēts pēc Jelgavas
pašvaldības un Valsts
ieņēmumu dienesta
(VID) iniciatīvas. «Lielais
apmeklējums pierāda,
ka ideja ir pareiza – nedrīkst no nodokļu maksātājiem tikai prasīt,
viņi ir arī jāizglīto, jo
ne visi ir grāmatveži,
ekonomisti,» uzsver VID
Jelgavas Klientu apkalpošanas centra vadītāja
Arta Segliņa.
Pirmais seminārs bija veltīts
jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām
saimnieciskās darbības veicējiem
un individuālajiem komersantiem,
un to apmeklēja 109 cilvēki no Jelgavas, Jelgavas novada, Ozolnieku
novada, Rīgas, Iecavas, Dobeles un
Rundāles. «Semināra dalībnieku
konkrētie un pārdomātie jautājumi ļauj cerēt, ka šie semināri
kādu daļu pamudinās pievērsties
savai uzņēmējdarbībai, turklāt
VID kā iestādes uzdevums ir arī
izglītot sabiedrību par nodokļu
jautājumiem,» norāda A.Segliņa.
Daudzi semināra apmeklētāji
bija gandarīti par šādu iespēju, jo
saņēma atbildes uz jautājumiem,
kas ne vienmēr izdevies VID Klientu apkalpošanas centrā. «Mēnesi
esmu reģistrējusies kā fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, un man ir daudz jautājumu par
kvītīm, algu, nodokļiem. Uz daļu
no tiem, piemēram, kādas kvītis

nepieciešamas, pārdodot pašas saražoto produkciju, atbildes šodien
saņēmu,» stāsta šuvēja Karīna
Ķeire. Viņa plāno apmeklēt arī
citus seminārus, ja tajos aplūkojamā tēma viņai būs aktuāla. «Man
tagad aktuāli ir sociālie nodokļi, jo
nākotnē plānoju bērnus un gribu
zināt, vai, šādi strādājot, nopelnīšu
pabalstu,» tā viņa.
Armands Rutka septembrī
izveidojis mikrouzņēmumu, kas
nodarbojas ar nekustamā īpašuma
apsaimniekošanu, un viņš norāda,
ka viņam aktuāls ir viss, kas saistīts ar šo uzņēmējdarbības formu.
«Visvairāk man interesēja, vai
algas var izmaksāt skaidrā naudā.
Tomēr nu sāku domāt, ka būs jāmaina uzņēmējdarbības forma un
jāreģistrē SIA, jo mikrouzņēmumā
pieļaujamā alga ir pārāk maza,» tā
viņš. Uz praktisku palīdzību cerēja
Māris Logins, kurš jau divarpus
gadu ir individuālais komersants.
«Tikko nodibinot uzņēmumu,
reti kurš var tam nodoties pilnībā,
nākas strādāt algotu darbu, kamēr
pamazām viss nostājas uz kājām.
Tādā režīmā kaut kas paliek
novārtā – manā gadījumā tie bija
nodokļu jautājumi savā uzņēmumā. Tagad laiks visu apgūt, lai
turpmāk vairs nebūtu šādu problēmu,» tā viņš, uzteicot VID vēlmi
palīdzēt mazajiem uzņēmējiem
sakārtot nodokļu sistēmu.
VID bezmaksas semināri
ZRKAC turpmāk notiks katra
mēneša pirmajā otrdienā. Nākamā nodarbība būs 1. novembrī pulksten 10. Tā paredzēta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātājiem (23%), kas kārto
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Pieteikties semināram var pa tālruni 63012155,
63082101 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Garšas lidojums ar mērķi palīdzēt
B i e d r ī b a « Pa v ā r u
klubs», kurā apvienojušies vairāki Latvijas vadošie šefpavāri, Jelgavā
uzsāk jaunu iniciatīvu ar
mērķi palīdzēt kādai no
pilsētas ģimenēm, kas
nonākusi grūtībās. 4.
novembrī pulksten 19
Jelgavas kultūras namā
sāksies labdarības vakariņas piecās kārtās, kuru
laikā pieci Latvijas vadošie pavāri prezentēs jelgavniekiem ekskluzīvus
ēdienus un iepazīstinās
ar sava darba specifiku. Visi ienākumi no šī
pasākuma tiks ziedoti
jelgavniekiem Čekunovu ģimenei, kurā tētis
viens audzina četrus
bērnus. Mērķis – jumta
remonts Čekunovu ģimenes mājai.
Kā stāsta viens no «Pavāru
kluba» biedriem un ģimenes restorāna «Hercogs» šefpavārs Andris
Rūmītis, Jelgavā šī ir jauna iniciatīva, taču Latvijā līdzīgi pasākumi
jau notikuši. «Pagājušajā gadā restorāna «Vairāk saules» šefpavārs
Endijs Bērziņš mani aicināja piedalīties līdzīgā akcijā Valmierā, kur
uzņēmums arī rīkoja labdarības
vakariņas, iesaistot Latvijas labākos šefpavārus, un iegūtos līdzekļus ziedoja SOS bērnu ciematam
Valmierā. Arī mūsu uzņēmums
«Hercogs» sadarbībā ar Latvijas
Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļu jau rīkojis labdarības
akcijas, palīdzot grūtībās nonākušiem bērniem, tāpēc vēlējāmies to
turpināt, bet jau plašākā mērogā.
«Pavāru klubs» atbalstīja manu
ideju, un, pateicoties arī Jelgavas
pašvaldības atbalstam, ir tapusi
šī iniciatīva,» skaidro A.Rūmītis.
Jau zināms, ka labdarības vakariņās 4. novembrī Jelgavas
kultūras namā klātesošajiem
savus īpašos ēdienus piedāvās pavāri A.Rūmītis (ģimenes restorāns
«Hercogs»), E.Bērziņš (restorāns
«Vairāk saules»), Svetlana Riškova
(restorāns «EQUUS»), Valters
Zirdziņš (restorāns «Valtera restorāns») un Kaspars Jansons
(restorāns «MUUSU»).
«Katrs pavārs gatavos vienu restorāna ēdienu, kas tiks pasniegts
piecu kārtu labdarības vakariņās.
Vienlaikus viesiem būs iespēja
dzirdēt arī šefpavāru stāstījumu

par konkrēto ēdienu un tā izvēli
šīm vakariņām,» stāsta A.Rūmītis.
Tāpat jelgavnieki vakariņu laikā
varēs baudīt muzikālus priekšnesumus un piedalīties labdarības
izsolē, kur tiks izsolīti priekšmeti
ar lielu pievienoto vērtību. Arī
izsolē iegūtie līdzekļi pilnībā tiks
ziedoti Čekunovu ģimenes mājas
jumta remontam.
Dalības maksa labdarības vakariņās vienai personai ir 50 eiro, un
ielūgumus var iegādāties Jelgavā,
ģimenes restorānā «Hercogs»,
līdz 1. novembrim. Šefpavāri 4.
novembra vakarā Jelgavā ir gatavi
uzņemt līdz 100 viesiem. «Labais
vairo labo – mēs esam pārliecināti,
ka visiem kopā mums izdosies palīdzēt lieliskai jelgavnieku ģimenei.
Katram, kurš iegādāsies ielūgumu
uz piecu kārtu vakariņām, mēs
solām lielisku garšas baudījumu
un labi pavadītu vakaru tepat Jelgavā, kā arī apziņu, ka mēs esam
palīdzējuši kādam, kam tas tiešām
nepieciešams,» uzsver A.Rūmītis.
«Pavāru klubs» tic, ka šis pasākums būs labs sākums, lai šāda
veida iniciatīva veiksmīgi turpinātos arī nākamgad. «Gribētos, lai tā
kļūst par labu Jelgavas tradīciju –
reizi gadā, novembrī, pirms mūsu
valsts dzimšanas dienas organizēt
labdarības vakariņas pilsētā ar
mērķi palīdzēt kādai grūtībās
nonākušai jelgavnieku ģimenei,»
saka A.Rūmītis.

5 kārtu ēdienkarte
labdarības vakariņās
Uzkoda
Kazas siers ar bietēm, putotu karamelizētu sieru, burkānu maizi
un grauzdētu melnsakni (pavārs
Andris Rūmītis)
Salāti
Dūmota arktiskās palijas fileja,
diļļu aioli, marinētas bietes, termo ola, rudzu kraukšķis (pavārs
Kaspars Jansons)
Zupa
Lauku vistas buljonzupa ar citronzāli, kūpinātu vistu un kraukšķīgu vistas ādu (pavārs Valters
Zirdziņš)
Pamatēdiens
Teļa vaigi, sautēti aroniju vīna
mērcē, sarkano kāpostu pīrāgs,
kālis, burkānu un biešu čipsi
(pavārs Endijs Bērziņš)
Deserts
Cidoniju jogurta un rupjmaizes
biskvīta kārtojums ar ābolu
zefīru (pavāre Svetlana Riškova)

Pilsētnieks vērtē

Vai jūsu mājā jau
sākusies apkures
sezona?

Svētdienas rīts. Tētis Viktors Čekunovs tikko pārbraucis
mājās no darba naktsmaiņā Rīgā, bet, lai sanāktu
kopīga ģimenes bilde, viņš gulēt nedevās, bet gaidīja,
kad pēc baznīcas apmeklējuma un Svētdienas skolas
mājās pārnāks vecākā meita Marija ar vecomammu
Moniku, lai nu būtu visi kopā – arī mazās dvīnes Anastasija un Aleksandra, kā arī septiņgadīgā Viktorija. «Dievam ticam. Marija jau nokrustīta, bijām jau sariktējušies arī mazākās nokrustīt, bet krusttēvi
aizbrauca uz ārzemēm pastrādāt. Tagad gaidām, kad atbrauks mājās, un tad mums būs krustības,»
Foto: Austris Auziņš
saka vecāmamma Monika.

«Par jaunu jumtu mājai
pat nesapņojām – zinām,
ka nevaram to atļauties»
 Kristīne Langenfelde

«Manas meitas ir svarīgākais, kas manā dzīvē
ir. Nekas cits mani neinteresē. Par sevi es domāju pēdējām kārtām,»
saka Viktors Čekunovs,
kurš šobrīd bez sievas,
kopā ar savu mammu,
audzina četras meitas
– dvīņu māsiņas Anasta
siju un Aleksandru, kuras šobrīd mācās bērnudārzā, septiņgadīgo
Viktoriju, kurai piešķirta
invaliditāte, kā arī 3.
klases skolnieci Mariju.
Tieši šai jelgavnieku ģimenei palīdzēt izvēlējies
«Pavāru klubs», labdarības vakariņās vācot
līdzekļus ģimenes mājas
jumtam, kam steidzami
nepieciešams remonts.
«Mēs sākumā domājām, ka
tas ir kāds joks, neticējām! Kāpēc
lai mums kāds gribētu palīdzēt?
Mēs taču nevienam neko neesam
lūguši, nekad neesam žēlojušies,»
saka Viktors.
Savukārt labdarības akcijas
iniciators Andris Rūmītis atzīst, ka
no Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
izraudzītajām ģimenēm, kurām
būtu nepieciešama palīdzība, izvēlēties tieši Čekunovus neesot bijis
grūti. «Man pašam ir divas meitas,
un es zinu, cik grūti ir tikt galā ar
diviem maziem bērniem man kā
vīrietim pat tad, ja mamma mūs
atstāj tikai uz dažām dienām, bet
Viktoram tā jau vairākus gadus
ir ikdiena. Taču, neskatoties uz
ikdienas grūtībām, ne tik lielo
rocību, ciemojoties pie ģimenes,
jau pirmajā tikšanās reizē mani
pārsteidza tas, kāda kārtība un
tīrība valda mājās, kāda mīlestība
jūtama ģimenē… Tādiem cilvēkiem gribas palīdzēt!»
Par izvēlēto labdarības akcijas
mērķi – mājas jumta remontu –
ģimene pat sapņot nav uzdrošinājusies. «Tā ir mūsu ģimenes māja
– mēs ar vīru pirms 50 gadiem paši
to cēlām. Nu tad arī tam šīfera
jumtam gadi 50 ir,» saka Viktora

mamma Monika.
«Kur mums tagad pašiem domāt par jumta remontu! Tik lielus
darbus mēs atļauties nevaram.
Sirdī jūtam milzīgu pateicību
tiem cilvēkiem, kuri izrādījuši tik
lielu interesi par mūsu ģimeni,»
saka tētis.
Čekunovu ģimenes ikdiena ir kā
vāveres ritenī, un, kā saka tētis, ja
nepalīdzētu viņa mamma, viens
galā tikt nevarētu. «Strādāju Rīgā
«Maxima» centrālajā ofisā par
apsargu, darbs maiņās, un, kad
manis nav mājās, tad viss balstās
uz vecomammu. Ja nebūtu manas
mammas, strādāt nevarētu.»
«Es jau smejos, ka savulaik, kad
pašas bērni jau bija izauguši, teicu:
«Nu viss, beidzot padzīvošu sev, ar
mazbērniem nekrāmēšos.» Bet
dzīve te visu citādi iegroza. Tikai
tagad saprotu, ka bez viņiem mana
dzīve būtu gaužām skumja un tukša. Tikai viņu dēļ es vēl kustos,»
saka vecmamma, bet Viktors piebilst: «Tas, ko viņa vēl iespēj savā
vecumā, – lai nu katrs to spētu!»
Izrādās, ka Monikas kundzei rit
jau 82. gads. «Mēs jau visu darām
kopā. Ziniet, reti var redzēt tādu
tēti, kurš tik ļoti mīlētu savus bērnus. Mums ģimenē neviens darbs
netiek dalīts. Nav tā, ka kaut kas
gultu uz maniem pleciem. Viktors
gan māju tīra, gan drēbes mazgā,
gan ēst taisa, gan bērnus visur
izvadāt paspēj. Viktorijai daudz
pa ārstiem jābraukā, un to visu
dara Viktors.»
Par to, ka ģimenē viss ir pakārtots meitām, pārliecinājās arī
«Jelgavas Vēstnesis». Vienu savu
brīvdienu tētis veltīja, lai Viktoriju aizvestu pie ārstiem Rīgā.
«Nezinu, kā mums sanāks, tagad
ar vilcienu uz Rīgu, kad vēl līdz ārstiem tiksim, cik tur tā rinda šoreiz
būs gara, kad vēl atpakaļ…» Bet
nākamajā brīvdienā, kad tētis pa
mājām, arī izkārtot laiku sarunai
nemaz nebija tik viegli. «Tagad aiziešu meitai uz skolu pakaļ, pēc tam
mums vizīte pie zobārsta, vēlāk
jāsastāda saraksts iepirkumiem
un jāaizskrien uz veikalu, pēc tam
dvīnes no dārziņa jāved mājās...»
Taču nevienu brīdi Viktora balsī
nav jūtams žēlums vai gaušanās

par savu dzīvi. «Par ko gausties!?
Tas ir mans liktenis. Man tagad
jādomā tikai par to, kā savas četras
meitiņas godam izaudzināt. Var
jau būt, ka meitenēm vairāk mammu vajadzētu, es varbūt kādreiz
esmu prasīgāks, stingrāks, jo man
patīk, ka ir kārtība...»
Mamma tā pa īstam aizgājusi
jau pirms pāris gadiem, bet arī
pirms tam nākusi un gājusi...
«Viņai ir nopietnas atkarības
problēmas. Mēģinājām, ārstējām,
bet pagaidām bez rezultātiem.
Tagad viņa esot apņēmusies atkal
iziet ārstniecības kursu. Cerēsim,»
nosaka Viktors.
Lai arī ģimenes ienākumi šobrīd ir tēta alga ap 600 eiro, vecmammas pensija 260 eiro, bērnu
pabalsti un pašvaldības atbalsts
daudzbērnu ģimenēm, Viktors
saka, ka meitām kaut ko atteikt
viņam ir ļoti grūti. «Tā vēl nekad
nav bijis, ka kādai meitai būtu
klases vai bērnudārza grupas ekskursija, bet viņa tajā netiktu. Zinu,
ka mans pienākums ir nodrošināt
to, lai viņas trūkumu neizjustu.»
«Mazās no galvas zina, kad
kurai vārda diena, kad – dzimšanas diena. To viņas ļoti gaida, jo
ir skaidrs, ka tajā dienā tētis būs
nopircis kūku, kādu jaunu lelli
un mājās būs īsti svētki,» nosaka
vecmamma. Un to, ka ģimene prot
priecāties, var redzēt neskaitāmajās kopīgajās ģimenes fotogrāfijās,
kurās visi vienmēr redzami kopā,
– vēl nesen vienai no meitām tētis
jubileju sarīkojis bērnu izpriecu
centrā «Bossiks». Arī mazās cita
caur citu sauc, kādā krāsā tētis
viņām princešu kleitu nopircis.
«Sev gan es pērku tikai to pašu
nepieciešamāko, ja nu darbam ko
vajag,» atzīst tētis.
Atvadoties no ģimenes, ejam
cauri dārziņam, kas turpat ap
māju ierīkots, tajā vēl var redzēt
pa kādai sarkanai avenei krūmos.
«Avenes šogad ļoti ražīgas. Jau
salikām saldētavā ziemai. Ir mums
arī siltumnīca, bet tomāti šogad tā
švakāk auga, laikam mitrā vasara
bija pie vainas. Te mums vēl ķirbji
tādi pamatīgi... Cik varam, tik jau
cenšamies paši ziemas krājumiem
ko salikt,» piebilst Viktors.

Rasa, strādā
veikalā:
– Es dzīvoju
privātmājā, un mēs
vēl apkures
sezonu īsti
uzsākuši neesam. Reizēm izkurinām, bet kopumā tas nav nepieciešams, jo mājās ir diezgan
silti. Kurināt māju parasti sākam,
vadoties pēc gaisa temperatūras
ārā – šonedēļ jau ir aukstāks,
varbūt iekursim biežāk, taču
pagaidām mājās ir omulīgi.
Aija, apsardzes darbiniece:
– Man ir paveicies, ka
man dzīvoklī dēls iebūvējis personīgo apkuri, kādu
vienmēr esmu vēlējusies, – pati
varu izlemt, kad uzsākt apkures sezonu. Pirmo reizi iekūru
pagājušonedēļ. Mans dzīvoklis
atrodas mājas vidū, tādēļ arī
siltums tajā saglabājas ilgāk –
iemetu krāsnī dažas briketes, un
mājās ir silti.
Gatis, students:
– Dzīvoju
7. dienesta viesnīcā,
un apkuri
mums pieslēdza jau pagājušotrešdien.
Kojās ir gana silti – sūdzēties
nevar, un arī pirms apkures
sezonas sākšanās īpašu aukstumu neizjutu. Varēju pat
staigāt T-kreklā, un telpās jutos
omulīgi.
Lidija, pensionāre:
– Mums vēl
nekurina,
bet es par
to īpaši nesatraucos, jo
apkure ir papildu izdevumi, un
tā nav lēta. Mājās ir diezgan
auksts – aptuveni 15 grādi,
bet, kad ieslēdzu sildītāju vai
kaut ko vāru uz plīts, mājās ir
siltāk. Var iztikt, un man nebūtu iebildumu, ja kādu laiku
apkuri vēl nepieslēgtu. Nezinu,
kādās domās ir pārējie mājas
iedzīvotāji.
Elīna, šuvēja:
– Pagājušonedēļ mums
sāka kurināt, taču
pagaidām
radiatori vēl ir remdeni. Katru
dienu dzirdu radiatoros skaņu,
dzīvoklis palēnām sildās, taču
domāju, ka, gaisa temperatūrai
pazeminoties, arī mums sāks
kurināt vairāk. Pagaidām, lai
mājās justos omulīgāk, saģērbjos siltāk, iedzeru siltu tēju.
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ZRKAC var kārtot starptautiski
atzītu angļu valodas eksāmenu
No 1.lpp.

«Vispārējās angļu valodas eksāmenu iesakām kārtot 12. klašu
skolēniem, kuri pēc vidusskolas
absolvēšanas plāno studēt ārzemēs. Šis starptautiski atzītais
sertifikāts būs vērtīgs ne tikai
topošajiem ārvalstu augstskolu
studentiem, bet ikvienam, kurš
vēlas apliecināt savu angļu valodas kompetenci, plānojot karjeru un profesionālo izaugsmi.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem no aizvadītā gada
septembra svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās
izglītības programmā var aizstāt
ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā – arī ar «Pearson» vispārējās
angļu valodas eksāmenu,» stāsta
ZRKAC direktores vietniece
Skaidrīte Bukbārde.
Vispārējās angļu valodas eksāmens ir starptautiski atzīts
angļu valodas apguves novērtēšanas eksāmens, kura rezultātus
atzīst gan darba devēji, gan izglītības iestādes daudzās valstīs.
Angļu valodas zināšanu līmeni
iespējams noteikt sešos līmeņos,
kas atbilst Eiropas Padomes
noteiktajiem valodas prasmes
līmeņiem. Eksāmens sastāv no
divām daļām – rakstiskās un
mutiskās. Rakstiskās daļas uzdevumu izpildes novērtēšanu veic
eksaminētāji Lielbritānijā, savukārt mutiskās daļas novērtēšanu
veic gan akreditēti ZRKAC,
gan Lielbritānijas eksaminētāji.
Eksāmenā tiek vērtētas visas
valodas prasmes – klausīšanās,
lasīšana, runāšana un rakstīšana, kā arī tiek novērtēts vārdu
krājums un gramatisko struktūru pārzināšana.
Pārbaudījumu iespējams kārtot divas reizes gadā – vasaras
un ziemas sesijā. 2016. gadā vispārējās angļu valodas eksāmena
rakstiskās daļas norises laiks ir
šī gada 17. decembris. «Eksāmeniem ir noteikti konkrēti norises
laiki, kas ir vienoti visās pasaules valstīs. Tādēļ interesenti,
kuri vēlas šo eksāmenu kārtot,
aicināti laicīgi pieteikties,» norā-

 Ilze Knusle-Jankevica

Attīstības finanšu institūcija «Altum» sadarbībā ar Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centru
(ZRKAC) 20. oktobrī ikvienu interesentu aicina
uz bezmaksas informatīvu pasākumu «Atbalsta gadatirgus biznesa
uzsācējiem». Pasākuma
laikā klātesošie varēs
gan uzklausīt pieredzes
stāstus, gan saņemt
praktisku informāciju
par iespējamajiem atbalsta veidiem.
«Šī ir iespēja vienuviet uzzināt
pašu svarīgāko biznesa uzsācējiem
par finansējuma saņemšanas iespējām, piemēram, valsts atbalsta
programmu aizdevumiem, riska
kapitāla fondiem, biznesa eņģeļiem, inkubatoriem, mentoriem
un citiem atbalsta mehānismiem,
kā arī smelties iedvesmu un ticību
saviem spēkiem, uzklausot to, kā
ir veicies citiem,» norāda ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone.
Pasākuma programma paredz
no pulksten 10 līdz 12.30 praktisku zināšanu sesijas un iedvesmas

Karjeras nedēļā apzina
nākotnes perspektīvas

da ZRKAC direktores vietniece.
Viņa arī uzsver, ka eksāmena
rezultāti būs pieejami februārī,
tādēļ skolēni, kuri šajā mācību
gadā beigs 12. klasi, eksāmenu
aicināti kārtot decembrī, lai tas
varētu aizstāt centralizēto angļu
valodas eksāmenu skolā.
Visiem, kuri vēlas kārtot eksāmenu 17. decembrī, jāpiesakās
līdz 25. oktobrim ZRKAC.
Savas angļu valodas zināšanas
var pārbaudīt arī skolēni, kuri
angļu valodu mācās jau vairākus
gadus. 6 – 13 gadus veci bērni
var kārtot eksāmenu «Pearson Test of English for Young
Learners». «Šis eksāmens palīdz skolēniem apzināties savas
angļu valodas kompetences un
motivē skolēnus tālākai valodas
apguvei,» skaidro S.Bukbārde.
Šim eksāmenam ir četri līmeņi.
Pārbaudījums sastāv no rakstiskās un mutvārdu daļas, un
tiek novērtētas visas valodas
prasmes – lasīšana, klausīšanās, rakstīšana un runāšana. Šī
eksāmena norises laiks plānots
 Jana Bahmane
mācību gada noslēgumā – maijā
un jūnijā.
Šonedēļ visā Latvijā
«Pearson» ir viens no lielānotiek Karjeras nekajiem izglītības un mācību
dēļa, kas mudina jaulīdzekļu izdevniecības uzņēmuniešus aizdomāties
miem pasaulē, kas sagatavo un
par savām nākotnes
nodrošina eksāmena materiālus
karjeras iespējām un
un vērtēšanu. «Mēs jau ilgstoši
tuvāk iepazīt sev insadarbojamies ar angļu valodas
teresējošās profesimācību līdzekļu izdevējiem, kuri
jas. Karjeras nedēļas
augstu novērtējuši mūsu darba
laikā Jelgavas skokvalitāti, tādēļ tikām aicināti
lēniem bija iespēja
kļūt par eksaminācijas centru.
paviesoties dažādās
Lai kvalificētos, mums bija jāmācību iestādēs un
izpilda virkne noteikumu par
uzņēmumos, pieapmācību kvalitāti, pasniedzēju
mēram, «Karameļu
kompetenci, kā arī eksāmenu
darbnīcā», «Nakts
sagatavošanu un vadīšanu,»
mēbelēs», «Jelgavas
stāsta S.Bukbārde. Viņa atklāj,
tipogrāfijā», «Fortum
ka ZRKAC pie tā strādājis vairāk
Jelgava» un citur, izzinekā pusgadu.
not to darba ikdienu
Eksāmenus interesenti var
un gūstot atbildes
kārtot par maksu. Sīkāk par
uz sev interesējošiem
eksāmeniem var uzzināt ZRKAC
jautājumiem. Skolēmājaslapā www.zrkac.lv vai arī
ni, kuri savu nākotni
sazinoties ar ZRKAC direktores
vēlas saistīt ar mevietnieci S.Bukbārdi (skaidrite.
dicīnu, devās iepazīt
bukbarde@zrkac.jelgava.lv, tālJelgavas poliklīnikas
runis 63012157).

Rīkos gadatirgu
biznesa uzsācējiem
stāstus, bet no pulksten 12.30
līdz 14.30 – konsultācijas biznesa
uzsācēju atbalstītāju stendos. Ar
pieredzes un iedvesmas stāstiem
dalīsies Jelgavas konditorejas
«Tarte» īpašniece Zane Seipule,
«Karameļu darbnīcas» saimniece Ilze Prižeivote un ģimenes
uzņēmuma «Polikers» izveidotāji Ineta un Andris Skangaļi.
Ar lekcijām un informatīvajiem
stendiem piedalīsies vairāk nekā
15 organizācijas, kas stāstīs par
piedāvātajām atbalsta iespējām,
piemēram, «Altum», Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra,
Lauku atbalsta dienests, Valsts
ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba
inspekcija, LLU Mūžizglītības
centrs, Zemgales Uzņēmējdarbības centrs, ZRKAC, «Lauku
partnerība «Lielupe»», «Citadele
banka», DNB banka, SEB banka, «Swedbank», biznesa eņģeļi
«LatBan», uzņēmums «Francorp
Baltic», Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Atbalsta gadatirgus biznesa
uzsācējiem notiks 20. oktobrī no
pulksten 10 ZRKAC Svētes ielā 33.
Interesentiem jāpiesakās mājaslapā www.altum.lv.
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turpināt mācības Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātē
vai Sarkanā Krusta medicīnas
koledžā,» atklāj Valsts ģimnāzijas skolniece Alise Ābula.
Procedūru kabinetā meitenes
iepazina arī pirmās palīdzības
sniegšanas pamatus, rentgena nodaļā radioloģe Viktorija
Krancmane ļāva jaunietēm izzināt rentgena vēsturi un iepazīt jaunākās paaudzes rentgena
aparātus, savukārt laboratorijā
skolnieces uzzināja, kā apstrādā analīzes, un mikroskopā
iepazina cilvēka šūnas, bet
kardioloģijas kabinetā vēroja
kardiogrammas veikšanu.
«Vēlos kļūt par anesteziologu reanimatologu, jo mana
māsa šobrīd to studē un tas
interesē arī man. No nākamā
gada plānoju apmeklēt Latvijas
Universitātes Jauno mediķu
skolu, lai paplašinātu savu
redzesloku par medicīnu,»
stāsta 5. vidusskolas skolniece
Valērija Ivanovska, piebilstot,
ka ekskursija poliklīnikā tikai
nostiprinājusi viņas domas.
Karjeras nedēļa pilsētā turpinās līdz 14. oktobrim, un jauniešiem vēl ir iespēja apmeklēt
sev interesējošos uzņēmumus.

Lapām jābūt savāktām
Lapas, tāpat kā jebkurus citus atkritumus,
aizliegts dedzināt,
līdz ar rudens iestāšanos atgādina Jelgavas
pilsētas Pašvaldības
policija. Lai atbrīvotos
no sagrābtajām koku
lapām nelielos apjomos, tās bez maksas
var nogādāt pilsētā
izveidotajos dalīto
atkritumu šķirošanas
laukumos, bet tie,
kuru īpašumā lapu ir
vairāk, var izmantot
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
maksas pakalpojumus – lapu pieņemšanu «Brakšķos» vai to
izvešanu no īpašuma
lielajā konteinerā.
Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce atgādina, ka
lapu nenogrābšana no grāvmalām izraisa grāvju caurteku
aizdambēšanos, kā rezultātā
ūdens neplūst prom un lapas
sāk pūt, veidojot nepatīkamu

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka sakarā ar dzeramā ūdens
apgādes sistēmas profilaktisko
dezinfekciju Jelgavā 17., 18. un
19. oktobrī ūdenim iespējama
neliela hlora smaka un piegarša.
Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē,
jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams
uzvārīt. Uzņēmums atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 AS «Pasažieru vilciens» informē
par izmaiņām vilcienu satiksmē uz
Rīgu un atpakaļ. Atiešanas laiki
mainīti četriem reisiem, visas izmaiņas būs spēkā 13., 18. un 20.
oktobrī. Rīgas virzienā mainīti trīs
reisu atiešanas laiki – reisa 6720,
kura sākotnējais atiešanas laiks
no Jelgavas dzelzceļa stacijas bija
pulksten 9.32, pārcelts uz pulksten
9.52. Reisa 6722 atiešanas laiks no
pulksten 10.43 mainīts uz pulksten
11.13, savukārt reisa 6724 atiešanas laiks no pulksten 12.07 mainīts
uz pulksten 12.42. Jelgavas virzienā mainīts viena reisa atiešanas
laiks – vilciens, kuram sākotnējais
atiešanas laiks bija pulksten 13.31
no Rīgas, tas mainīts uz pulksten
13.29.

Karjeras nedēļas ieskaņā medicīnas iestādē viesojās 10. klases
skolnieces no Valsts ģimnāzijas
un 5. vidusskolas, kuras apsver
iespēju savu nākotni saistīt ar
medicīnas nozari. «Es vēlos
kļūt par ģimenes ārsti, un
tam mani iedvesmoja mana
ārste Mārīte Rinkevica, kura
ir laba ģimenes ārsta piemērs.
Pēc vidusskolas absolvēšanas
plānoju iestāties Rīgas Stradiņa universitātē,» stāsta Valsts
ģimnāzijas skolniece Kristiāna
Linde. Savukārt Lāsma Vītola
atklāj, ka viņa plāno apgūt
fizioterapeita profesiju. «Pati
spēlēju basketbolu, un man
daudzkārt bijusi saskare ar
fizioterapeitu – man šī profesija šķiet patiesi interesanta.
Ekskursijai pieteicos, jo vēlējos
iepazīt poliklīnikas vidi un
ārstu darba ikdienu,» tā 10.
klases skolniece.
Ekskursija Jelgavas poliklīnikā sākās ar procedūru
kabineta apmeklējumu, kur
drosmīgākajai ekskursijas daikdienu.
lībniecei pat tika noņemts
asins paraugs. «Pateicoties šai
Poliklīnika organizēja vai- ekskursijai, varēju novērtēt, kā
rākas ekskursijas, pulcējot 9. norit darbs medicīnas iestādē,
– 12. klases skolēnus, un pašā jo pēc skolas absolvēšanas vēlos
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smaku. Savukārt, lapas nesavācot no gājēju ietvēm, lietus laikā tās kļūst glumas un slidenas,
kā rezultātā pa gājēju celiņiem
ir apgrūtināta pārvietošanās.
«Lapas ir bioloģiski noārdāmie atkritumi, un Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka tos
ir aizliegts novietot jebkurā
atkritumu savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā,
tai skaitā nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos,
mežos, vai ievietot citiem atkritumu radītājiem paredzētos
konteineros, dedzināt, ierakt
zemē,» tā S.Reksce, piebilstot,
ka par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu vai pārkāpšanu
var piemērot brīdinājumu vai
naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, juridiskām
personām līdz 1400 eiro.
Sagrābtās koku lapas nelielos
apjomos – līdz 0,5 kubikmetriem – privātmāju īpašnieki
bez maksas var nogādāt pilsētā
izveidotajos dalīto atkritumu
šķirošanas laukumos Ganību
ielā 84, Salnas ielā 20 un Paula
Lejiņa ielā 6. Jāuzsver, ka lau-

kumi Paula Lejiņa un Salnas
ielā pēc vasaras darba laika –
līdz pulksten 19 – strādās līdz
pat 1. novembrim.
Savukārt, ja lapu apjoms ir
liels, var izmantot SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
nodrošinātās iespējas. Proti, iedzīvotāji lapas paši var nogādāt
šķirošanas stacijā «Brakšķi»
(pretī vecajai izgāztuvei, poligonam) – šī pakalpojuma cena
ir 23,23 eiro tonnā, samaksu
veicot uz vietas pēc atvesto lapu
nosvēršanas. Tāpat ir iespēja
pieteikt septiņus kubikmetrus
ietilpīgo būvgružu konteineru,
kuru uzņēmums norādītajā teritorijā izvieto uz laiku.
«Šādā gadījumā ar lapām tas
jāpiepilda trīs dienu laikā. Lapām jābūt bez citu atkritumu
piejaukuma un vaļējām (bez
maisiem),» precizē SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
valdes loceklis Alvils Grīnfelds.
Cena par pakalpojumu – vienu
konteineru – ir 57,05 eiro,
apmaksu veicot pasūtīšanas
brīdī pirms pakalpojuma saņemšanas. Pieteikt konteineru
lapu izvešanai var pa tālruni
29425342 vai 63048965.

 24. oktobrī no pulksten 10
līdz 15 Jelgavas pilī būs iespēja
ziedot asinis Valsts asinsdonoru
centra (VADC) sadarbībā ar LLU
organizētajā izbraukumā. VADC
atgādina, ka cilvēkam, kurš vēlas
ziedot asinis, obligāti līdzi jābūt
personu apliecinošam dokumentam un bankas konta numuram, jo
kompensācija par asins ziedošanu
tiek pārskaitīta uz donora norādīto bankas kontu. Kompensācijas
apmērs ir 4,27 eiro, kā arī katrs
donors saņem paciņu ar cepumiem.
Par asins donoru var kļūt ikviens
vesels cilvēks, kurš ir vismaz 18
gadus vecs un nav vecāks par 65
gadiem. Lai ziedotu asinis, ir jāievēro noteikumi, kurus noteikuši
mediķi: donoram jāsver vismaz
50 kilogrami; jābūt veselam un
paēdušam; pirms asins ziedošanas
nedrīkst smēķēt un dzert alkoholiskus dzērienus. Asinis drīkst ziedot
ik pēc 9 nedēļām. VADC tuvākos
izbraukumus var uzzināt centra
mājaslapā vadc.lv, kur informācija
regulāri tiek aktualizēta.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns fizioterapeita kabinets

SIA «ILFO FIZIO», sertificētas fizioterapeites Ilzes Fogeles kabinets, kas atrodas
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16 – 214,
piedāvā pieaugušo ārstniecisko vingrošanu,
grūtnieču un pēcdzemdību vingrošanu,
medicīnisko teipošanu un nūjošanu.
Tālrunis 20157236, mājaslapa www.ilfofizio.lv.

«Dominante Park», Ķekavas nov., Ķekavas pag.,
Saulgoži, LV-2123, www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623),
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,
AICINA PIEVIENOTIES:
• krāvējus(-as);
• preču pievedējus(-as)
(ar elektroiekrāvēja apliecību);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu
atalgojumu – no 2,81 EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību,
draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā
(no plkst.8.30 līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam
un pēc darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam
sūtīt pa e-pastu darbs@trialtolatvia.lv,
zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā
Oļega Podčeredņičenko
(dzimšanas dati – 29.01.1957., dzīvoja Loka
maģistrālē 23 – 26, Jelgavā) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par viņa radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa
tālruni 63028550.
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Šobrīd LLU studē 66 ārvalstu studenti no 19 pasaules
valstīm – to vidū pilna laika studenti, kuri universitātē
aizvadīs visu studiju laiku, un apmaiņas studenti, kuri LLU
ieradušies uz vienu vai diviem studiju semestriem. Ārzemju
studentus LLU uzņem jau no 1999./2000. mācību gada,
kad Latvijā tika uzsākta ES mobilitātes programma augstākajā izglītībā «Erasmus», taču pilna laika ārvalstu studentus
augstskola uzņem vien no aizvadītā studiju gada. «Ņemot
vērā Latvijas studentu skaita samazināšanos, internacionalizācija un ārzemju studentu piesaiste ir kļuvusi par svarīgu
universitātes dzīvotspējas faktoru. Stratēģisku darbību
ārvalstu studentu piesaistē sākām pirms diviem gadiem
un tagad redzam, ka tā ir nesusi rezultātus. Plānojam, ka
turpmākajos studiju gados interese par LLU pieaugs, par
ko liecina ārvalstnieku pieteikumi un jautājumi Starptautiskās sadarbības centra speciālistiem. Interesentu skaits ir
krietni lielāks nekā reālo ārvalstu studentu skaits, jo lielai
daļai problēmas pagaidām sagādā dažādu formalitāšu
kārtošana,» norāda LLU rektore Irina Pilvere.
Ārvalstu studentiem tiek sniegta iespēja studēt visās
astoņās universitātes fakultātēs. Šobrīd jaunieši studiju
gaitas uzsākuši Vides un būvzinātņu fakultātē, Lauksaimniecības fakultātē, Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātē, Meža fakultātē, Veterinārmedicīnas fakultātē,
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un Informācijas tehnoloģiju fakultātē. LLU Starptautiskās sadarbības centrā
atklāj, ka ārzemju studentu skaita dinamikā pēdējo trīs
studiju semestru laikā vērojams stabils pieaugums – ar
katru semestri LLU par savu studiju vietu izvēlas arvien
vairāk ārzemju studentu. Šajā mācību gadā lielākoties
jaunieši ir no Kazahstānas, Vācijas un Spānijas, taču ik
gadu tendence ir mainīga. Piemēram, šogad Jelgavu par
savu studiju vietu izvēlējušies arī jaunieši no Namībijas,
Lībijas, Ēģiptes un citām eksotiskām valstīm.

Foto: Austris Auziņš

Ārzemju studenti – viena no LLU prioritātēm
 Jana Bahmane

«Kad ierados Jelgavā, pilsētā nebija daudz ārzemju
studentu, un dažreiz, ejot
pa ielu, jutu, ka cilvēki man
pievērš pastiprinātu uzmanību. Taču šobrīd jau esmu
iejuties,» vērtē Parags Ganešs no Indijas, kurš pilna
laika maģistrantūras studijas
Jelgavā uzsāka pagājušajā
studiju gadā. Parags LLU
studē ekonomiku un norāda,
ka viņam ir svarīgi izprast
ES ekonomikas tendences,
tādēļ studijām izvēlējies Eiropu. «Studēju Eiropas austrumu daļā un šo rudens semestri, izmantojot «Erasmus+»
mobilitātes programmas
sniegtās iespējas, aizvadīšu
Čehijā, taču nākotnē mans
mērķis ir gūt studiju pieredzi
Eiropas rietumos,» skaidro
students no Indijas. Jaunietis
stāsta, ka šobrīd viņam ir
svarīgi pēc iespējas daudzpusīgāk izzināt ekonomikas
nozari Eiropā, lai nākotnē
atgrieztos Indijā un uzsāktu
savu uzņēmējdarbību.
Studentu motivācija, par savu galamērķi izvēloties Jelgavu, ir visai
atšķirīga, taču lielākoties jaunieši
par labu LLU lemj piedāvāto studiju
programmu dēļ. LLU Starptautiskās
sadarbības centrā atklāj, ka studenti no
Eiropas valstīm visbiežāk ir ieinteresēti
studijās Veterinārmedicīnas un Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, savukārt
studenti no citām pasaules valstīm līdztekus studijām Pārtikas tehnoloģijas
fakultātē priekšroku dod ekonomikas
un sabiedrības attīstības studijām.
Piemēram, apmaiņas students Martins
Urbanecs no Čehijas LLU izvēlējies
tradīcijām bagātās Meža fakultātes dēļ,
jo savā mājas universitātē viņš studē
mežkopību. «Manuprāt, mežkopības
nozari ir labāk studēt ziemeļu valstīs,
jo Eiropas dienvidos svarīgāki ir ekoloģijas jautājumi, savukārt šeit ir attīstīta
mežu apsaimniekošana. Mani interesē
Baltijas valstis, un patiesībā Jelgava bija
mana vienīgā iespēja, jo LLU piedāvā
daudzpusīgāko studiju programmu šajā
nozarē,» saka students. Arvien vairāk
studentu Jelgavā ierodas pozitīvo atsauksmju dēļ, kas nākušas no citiem
apmaiņas studentiem. «Šogad īpaši
izteikti iezīmējas tendence, ka jaunieši

izvēlas studijas LLU, atsaucoties uz
citu studentu ieteikumiem. Patīkami,
ka jaunieši atzinīgi novērtē mūsu universitāti,» stāsta LLU Starptautiskās
sadarbības centra ārējo sakaru koordinatore Daiga Unferihta.
Kopumā studenti ir apmierināti
ar universitātes profesoru darbu un
atklāj, ka mācību kursi tiek pasniegti
labā līmenī. Karls Reinstorfs, kurš ieradies no Vācijas, atzinīgi novērtē studiju
procesa interaktivitāti. «LLU studēju
vien trīs nedēļas, bet šajā laikā esmu
piedalījies vairāk mācību ekskursijās
nekā visā studiju laikā Vācijā kopumā.
Man patīk, ka studiju ikdienā ir daudz
prakses – manā augstskolā lielākais
uzsvars tiek likts uz teoriju,» tā Karls,
kurš studē vides inženieriju. Arī apmaiņas studente Leona Krumova no
Bulgārijas atzinīgi izsakās par studiju
kvalitāti, gan atklājot, ka sākumā nav
likusi lielas cerības uz universitāti.
«Latvija nebūt nebija mans sapņu
galamērķis, taču izvēlējos to citu apmaiņas studentu pozitīvo atsauksmju
dēļ. Esmu patiesi pārsteigta par augsto
studiju līmeni un pasniedzēju sapratni,
jo viņi apzinās, ka papildus studijām
ikviens apmaiņas students vēlas arī
ceļot,» tā Leona.
Šajā mācību
gadā studijas LLU
uzsākuši studenti
no Kazahstānas,
Lietuvas, Turcijas,
Čehijas, Francijas,
Igaunijas, Polijas,
Slovākijas, Vācijas,
Spānijas, Itālijas,
Bulgārijas, ASV,
Indijas, Šrilankas,
Somijas, Lībijas,
Ēģiptes, Namībijas. Lielākoties tie ir
apmaiņas studenti
– 39, savukārt vēl
17 LLU uzsākuši pilna laika studijas.
Ārzemju studentu vidū ir arī pieci maģistrantūras un pieci bakalaura studiju
studenti, kuri universitātē studē no
aizvadītā mācību gada.

piešķirtā stipendija ir pietiekama
ikdienas izdevumu segšanai, taču, tā
kā lielākā daļa jauniešu vēlas ne vien
studēt, bet arī ceļot pa Latviju un citām
Eiropas valstīm, daudzus finansiāli atbalsta vecāki. Studenti no Kazahstānas
mācību atbalstam saņem arī Kazahstānas valdības stipendijas, kuru mērķis
ir veicināt starptautisko sadarbību.
Savukārt Skandināvijas valstu studenti
lielākoties izmanto augstākās izglītības
programmas «Nordplus», kas apvieno
Skandināvijas un Baltijas valstis, atbalstu. Pilna laika studenti universitātē gan studē par pašu līdzekļiem, un
viņiem studiju maksa ir augstāka nekā
studentiem, kuri studē latviešu valodā.
«Pieņemot lēmumu studēt LLU, nevadījos pēc studiju maksas – man svarīgāka
bija studiju kvalitāte un studiju kursu
pasniegšanas metodes. Šeit tās man ir
pieņemamākas,» skaidro P.Ganešs no
Indijas. Viņš norāda, ka studiju maksa
abās valstīs ir visai līdzīga – Indijā tā
ir nedaudz augstāka, toties dzīvošanas
izmaksas lielākas ir Eiropā.

Jelgava – skaista un mierīga

Studenti stāsta, ka bijuši pārsteigti, ieraugot universitātes galveno
ēku – Jelgavas
pili. Daudzi bija
to redzējuši LLU
mājaslapā, taču,
tikai nonākot pils
priekšā, aptvēruši
tās patieso monumentalitāti. Tā kā
vairums studentu
nāk no lielākām
valstīm, studējot
Jelgavā, viņi īpaši novērtē mūsu
pilsētas mieru un
salīdzinoši nelielo
iedzīvotāju skaitu. «Pilsēta ir ļoti
skaista, un cilvēki, kurus esmu satikusi,
ir pretimnākoši un draudzīgi. Man patīk, ka te nav daudz cilvēku, jo dzīvoju
Sofijā un ikdienā sastopos ar lielām
cilvēku masām,» stāsta L.Krumova no
Bulgārijas. Arī indietis Parags stāsta,
ka pilsēta viņam patīk un, salīdzinot
ar Indiju, šeit valda daudz mierīgāka
gaisotne. Šo mēnešu laikā Parags ieguvis arī latviešu draugus, taču jaunietis
atminas, ka sākotnēji vienmēr spēris
pirmo soli. «Latvieši nekad neuzrunā
mani pirmie, manuprāt, viņi ir nedaudz
noslēgti, taču, kad es sāku sarunu, mēs
viegli atrodam kopīgu valodu,» atklāj
students.

«Ir skaidrs, ka lielākoties nepieciešams risināt
jautājumus, kas saistīti ar
sadzīvi un ārzemju studentu uzturēšanos Jelgavā, jo
apkārtējā vide vēl joprojām
nav gatava ārvalstnieku
uzņemšanai,» uzsver LLU
rektore Irina Pilvere.

Katram savs atbalsts studijām

Lielākā daļa ārzemju studentu studē
LLU, piedaloties «Erasmus+» mobilitātes programmā, kas sniedz iespēju kādā
no sadarbības universitātēm aizvadīt
vienu studiju semestri vai veselu studiju gadu, saņemot ES stipendiju, kas
tiek aprēķināta, ņemot vērā Eiropas
Komisijas noteiktās stipendiju likmes.
Uzrunātie studenti atklāj, ka viņiem

Starptautiskās sadarbības centrā
norāda: kaut arī Jelgava ārvalstu studentus uzņem jau vairāk nekā 15 gadu,
sabiedrība joprojām nav pilnībā gatava
pieņemt cittautiešus – īpaši šobrīd,
kad pasaulē valda bēgļu krīze. «Kad
dodamies kaut kur kopā ar studentiem,
jūtam citu skatienus, vērtējumus,
zināmu piesardzību,» stāsta Starptautiskās sadarbības centra ārējo sakaru
koordinators Agris Dobrovoļskis. Viņš
atklāj, ka ikviens ārzemju students
ir izaicinājums gan universitātei, gan
pilsētai, kurai ir jābūt gatavai nodrošināt studentiem pieejamu vidi, taču
jāizprot, ka ikviens ārvalstu students
sniedz arī ekonomisku pienesumu pilsētai. «Šobrīd izstrādes posmā ir LLU
internacionalizācijas stratēģija, kurā
esam paredzējuši turpmāk veicamos
uzdevumus gan administratīvā un studiju līmenī, gan saimnieciskajā darbā,
lai studējošie, kas nāk no ārvalstīm,
LLU kopējā studentu skaitā veidotu
arvien lielāku īpatsvaru. Jau šobrīd ir
skaidrs, ka lielākoties nepieciešams risināt jautājumus, kas saistīti ar sadzīvi
un studentu uzturēšanos Jelgavā, jo
apkārtējā vide vēl joprojām nav gatava
ārvalstnieku uzņemšanai, piemēram,
kaut vai trūkst elementāru norāžu un
informācijas angļu valodā gan visās
LLU ēkās, gan pilsētā kopumā,» vērtē
LLU rektore Irina Pilvere.

Pietrūkst izklaides iespēju

Tiklīdz students tiek uzņemts LLU,
viņam tiek rezervēta vieta dienesta viesnīcā. Uz šo brīdi visi viesstudenti dzīvo 8.
dienesta viesnīcā, un paši jaunieši pozitīvi
novērtē iespēju dzīvot vienā stāvā. «Mēs
tiekamies ne vien lekcijās un universitātes organizētajos pasākumos, bet arī
ikdienā, gatavojot vakariņas, kas bieži
vien pārtop interkulturālos sarunu vakaros,» vērtē Leona no Bulgārijas. «Esmu
paciemojies vairākās dienesta viesnīcās
Jelgavā, un, manuprāt, mūsu kopmītnes
ir vislabākās. Arī cena ir ļoti pieņemama,» stāsta students no Indijas. Jaunieši
atklāj, ka ērtāk būtu, ja viņiem tiktu
izsniegtas elektroniskās durvju kartes,
lai ikreiz, atgriežoties dienesta viesnīcā
nakts laikā, nebūtu jātraucē dežurants.
«Manuprāt, studentu dienesta viesnīca
ir ērta, vienīgais, ko varētu uzlabot, ir
Wi-Fi ātrums,» ar smaidu teic Leona.
Studenti atklāj, ka iepērkas lielveikalos,
taču daži atklājuši arī tirgu, kurā cenas
ir daudz pieejamākas. «Mēdzu aiziet uz
tirgu, lai nopirktu augļus un dārzeņus.
Cenas tirgū ir daudz zemākas, un man
patīk iegādāties pārtiku no zemniekiem,»

tā Martins no Čehijas. Jaunieši ar cenām
Latvijā ir apmierināti, jo, salīdzinot ar
Rietumeiropu, tās šeit ir zemākas. «Protams, Rīgas cenas ir ļoti pietuvinātas
Rietumeiropai, taču, tā kā mēs dzīvojam
Jelgavā, varam baudīt mums pieņemamāku cenu līmeni,» vērtē Martins.
Studenti stāsta, ka, viņuprāt, Jelgavā
pietrūkst izklaides iespēju, taču to var
kompensēt ar došanos uz Rīgu, kas
studentiem nesagādā grūtības. Siltajā
laikā viņi labprāt devušies uz pilsētas
pludmali un baudījuši ūdens aktivitātes, savukārt par savām iemīļotākajām
ballīšu vietām atzīst mūzikas klubu
«Jelgavas krekli» un «Melno cepurīšu
baleriju», kurā viņi aizvada daudzus
no studijām brīvos vakarus. ««Krekli»
ir vienīgā vieta, kur varam baudīt
naktsdzīvi, tādēļ, manuprāt, izklaides
iespēju Jelgavā nav daudz,» norāda
Leona no Bulgārijas.
Jaunieši saskārušies arī ar strukturētas informācijas trūkumu angļu valodā.
«Savā pilsētā brīvajā laikā dodos uz
sporta zāli, un arī Jelgavā atradu alternatīvu, taču, manuprāt, pilsētā kopumā
trūkst plaši pieejamas informācijas angļu valodā par brīvā laika pavadīšanas
iespējām,» vērtē čehs Martins, norādot,
ka, iespējams, aktivitāšu netrūkst, bet
informācijas – gan.

Integrē latviešu kultūrā

Uzrunātie studenti atklāj, ka Latvijas
jauniešu angļu valodas zināšanas ir salīdzinoši ļoti labas, taču saziņā ar vecāka
gadagājuma cilvēkiem bieži nākas likt
lietā arī ķermeņa valodu. «Dažreiz sarunā ar dienesta viesnīcas dežurantiem
izmantojam žestus, taču, neskatoties
uz to, spējam rast kopīgu valodu,» tā
studenti. Jaunieši arī norāda, ka daudzās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs
trūkst ēdienkaršu angļu valodā, taču
viņi pozitīvi atsaucas par universitātes
fakultāšu ēdnīcām, kurās ēdiens esot
garšīgs un personāls komunicē angliski.
Studentiem palīdz iejusties universitātē
un pilsētā, organizējot orientēšanās
sacensības, ekskursijas un kopīgus pasākumus, un, lai jaunieši spētu vieglāk
integrēties apkārtējā vidē, viņiem tiek
piedāvāts latviešu valodas un kultūras
kurss, kurā iespējams apgūt valsts valodas pamatus un gūt nelielu ieskatu
nozīmīgākajās latviešu tautas tradīcijās.
Daudzi studenti augstu vērtē un izmanto šo iespēju, un kursa beigās ir spējīgi
komunicēt pamata frāzēs, savukārt
citi izvēlas apgūt krievu valodu, jo tā
ir noderīga gan šobrīd Latvijā, gan arī
nākotnes perspektīvā.

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Noķerta «Lielupes līdaka»

8. oktobrī Liel
upes posmā no
tilta līdz Svētes
ietekai notika
tradicionālās
makšķerēšanas
sacensības no
laivām «Lielupes
līdaka», kas šogad pārsteidza ar neparasti maziem lomiem. Sacensībās
piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku,
«Lielupes līdaku» bija atbraukuši ķert arī
makšķernieki no Lietuvas. Lielāko līdaku,
kas svēra kilogramu un 110 gramus,
noķēra jelgavnieks Armands Dzerkalis,
kurš balvā saņēma 200 eiro vērtu dāvanu
karti inventāra iegādei makšķerēšanas
piederumu veikalā «Asaris».

Krīgers veiksmīgs
sacensībās ASV

Jelgavnieks Kristens Krīgers naktī uz
10. oktobri (pēc Latvijas laika) piedalījās pasaules kausa BMX superkrosā
noslēdzošajā posmā, kas norisinājās
ASV. Mūsu sportists savā pusfināla
braucienā finišēja 5. vietā, kas posmā
viņam deva rekordaugstu – 9. – vietu.
Diemžēl pēdējā posma finālā viņš
neiekļuva, tomēr izcīnītā 9. vieta ir
Kristena augstākais sasniegums kādā
no pasaules kausa izcīņas posmiem.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc
pieciem posmiem mūsu braucējs ar
250 izcīnītiem punktiem ierindojas 24.
vietā. Visaugstāk no Latvijas braucējiem ir Māris Štrombergs – 560 punkti
un 3. vieta.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Bokseriem medaļas trīs
dažādos turnīros

Pagājušās nedēļas nogalē Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra bokseri piedalījās trīs
dažādos turnīros. Krievijas pilsētā Ivanovā starptautiskā turnīrā Latvijas izlases
sastāvā par čempionu kļuva Edmunds
Lindermanis (līdz 75 kg), sudrabu izcīnīja
Artemijs Judins (līdz 66 kg), bet Artūram
Ivanovam (līdz 50 kg) 3. vieta. Turnīrā
Kauņā Deniss Sidorovs (līdz 34 kg) izcīnīja
sudrabu, bet Valērijam Kovšam (līdz 46
kg) un Germanam Vorobjovam (līdz 54
kg) – bronzas godalga. Lietuvas pilsētā
Telšos notika turnīrs «Dzelzs dūre», kurā
uzvarēja Ruslans Balahovcevs (līdz 46
kg), Ivis Jass (līdz 54 kg) un Aleksandrs
Smoļuks (līdz 63 kg) izcīnīja sudrabu,
bet Daniils Tenčs (līdz 70 kg) – bronzu.

Basketbolisti uzvar
čempionus

BK «Jelgava/BJSS» Latvijas
Basketbola līgas (LBL) 2.
divīzijas regulārās sezonas
otrajā spēlē guvusi pirmo
uzvaru, viesos ar 87:75 apspēlējot pagājušās sezonas
čempionus BK «Saldus».
Rezultatīvākais uzvarētājiem ar gūtajiem 25 punktiem bija Andris
Justovičs (attēlā), bet 21 punktu pievienoja
Edgars Krūmiņš. Šobrīd mūsējie ar divās
spēlēs izcīnītu vienu uzvaru LBL 2. divīzijas
A grupā septiņu komandu konkurencē
atrodas 5. vietā. Nākamā spēle būs 14.
oktobrī Jelgavas Sporta hallē pret Ventspils
augstskolas komandu. Mača sākums –
pulksten 19.30.

«Biolars/Jelgava» mērķi – visaugstākie
 Ģirts Pommers

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» jauno – 2016./2017.
gada – sezonu uzsāks ar
Baltijas līgas spēli, kad 15.
oktobrī Zemgales Olimpiskajā centrā viesosies FV
«SM Tauras» vienība. Līdzīgi kā iepriekšējos gados,
arī šogad Jurija Deveikus
trenētie jelgavnieki cīnīsies par augstākajām vietām gan Baltijas līgā, gan
Latvijas kausā un vietējā
čempionātā. Vienu no pagājušajā gadā izcīnītajām
trofejām iegūt atkārtoti
mūsējiem neizdosies, jo
saistībā ar Latvijas un Igaunijas izlašu savstarpējām
spēlēm Eiropas čempionāta atlases turnīrā šogad
netiks izspēlēts Baltijas
superkauss.
Kā atklāj pieredzējušais J.Deveikus,
volejbolistiem atvaļinājums no klasiskā volejbola beidzās augustā, kad
atsākušies intensīvi treniņi. «Rīgā
trenējāmies piecas sešas reizes nedēļā.
Joprojām lielākā daļa spēlētāju ikdienā strādā algotu darbu, tādēļ volejbolam tiek veltīti vakari. Septembrī un
oktobrī aizvadījām pārbaudes spēles,
tādēļ var teikt, ka jaunajai sezonai
esam gatavi.»
Jāpiebilst, ka pamatīgas izmaiņas
piedzīvojis jelgavnieku šīs sezonas
sastāvs, un vērīgākie volejbola atbalstītāji noteikti pamanīs vairāku
līderu prombūtni – viens no komandas

VK «Biolars/Jelgava» sastāvs
2016./2017. gada sezonai

Foto: JV

Dagnis Saulītis (198 cm/universāls)
Arvis Zelčs (194 cm/2. temps)
Viktors Koržeņevics (204 cm/universāls)
Aigars Sniedzāns (198 cm/1. temps)
Austris Štāls (188 cm/libero)
Arnis Reliņš (189 cm/2. temps)
Raimonds Liniņš (189 cm/cēlājs)
Pēteris Aukmanis (207 cm/1. temps)
Kārlis Pauls Levinskis (195 cm/diagonāle)
Kārlis Volodins (194 cm/1. temps)
Maksims Morozovs (197 cm/diagonāle)
Vitālijs Cinne (190 cm/2. temps)
Mārcis Jirgensons (185 cm/universāls)

Treneris J.Leitis šoruden trenēšanu klubā «Jelgava/LU» apvienoja
ar Latvijas sieviešu izlases vadīšanu
– arī Jelgavas komandas spēlētājām
bija iespēja piedalīties izlases treniņprocesā. «Lielākā daļa meiteņu aktīvi
spēlēja pludmales volejbolu, bet līdz ar

Piedāvā darbu
Piedāvājam darbu laukos ar pastāvīgu dzīvošanu uz vietas, var būt pensionārs vai cilvēks ar invaliditāti. T.28763120 (Alla Rogač).
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) aicina savā
kolektīvā grāmatvedi restorānā bārā «Plate».
Prasības: pieredze darbā ar «R-Keeper» un
grāmatveža darbā vismaz 2 gadi. Pieteikties,
sūtot CV pa e-pastu personals@kulk.lv.
SIA «Latakva Fire Service» (reģ.Nr.40003847320)
Pulkveža O.Kalpaka ielā 13 piedāvā darbu šoferim palīgstrādniekam(-cei). CV sūtīt pa e-pastu
latakvajelgava@inbox.lv. Tālrunis 63020999,
28601871.
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
meklē šuvējas(-us) ar pieredzi darbam Jelgavā, Dobeles ielā 47. Pieteikties, zvanot darba
laikā no plkst.8 līdz 17 pa tālruni 25651321.

Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
1-ist. dzīvokli ar ērtībām Jelgavā. T.29225753.
Viensienas un izolētus dūmvadus. Uzstādīšana. T.29296147
Smilti, melnzemi, granti, ar piegādi no
karjera. Vislabākās cenas. T.27650077.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Volejbola kluba «Biolars/Jelgava» sportistiem pirms gaidāmās sezonas
tika organizēta reklāmas klipa filmēšana «Biolar» ķīmijas rūpnīcā Olainē.
Joprojām ir neskaidrības par mūsu izlase zaudēja ziemeļu kaimiņiem.»
pamatsastāva izvēli, jo vairāki jau«Mūsu mērķi jau vairākas sezonas
nie spēlētāji ir progresējuši. Tas ir ir augstākie – visos turnīros, kuros
pozitīvi.»
mēs startējam,» lakonisks pirms gaiPirms sezonas jelgavnieki aizvadīja dāmās sezonas ir kluba menedžeris
vairākas pārbaudes spēles Polijā un Andrejs Jamrovskis, kurš atzīst, ka
Igaunijā, bet pēdējā no tām 8. oktobrī «Biolars/Jelgava» budžets saglabājies
tika aizvadīta pret SK «Jēkabpils iepriekšējās sezonas līmenī.
Lūši» – piecu setu cīņā pārāki izrāŠogad Baltijas līgā piedalās 14
dījās jēkabpilieši. J.Deveikus neslēpj, komandas – pa sešām no Latvijas
ka arī oficiālajās spēlēs no «Lūšiem» un Igaunijas, kā arī divas Lietuvas
varēs gaidīt labu sniegumu. «Jēkab- komandas (šogad pirmo reizi turnīrā
pils komanda noteikti būs spēcīgāka piedalīsies Šauļu volejbolisti). Līdzīgi
nekā iepriekšējā sezonā, par pārējām kā iepriekšējā sezonā, arī šogad LatviLatvijas komandām man ir grūti jas čempionāta vērtējumā tiks skaitīti
prognozēt. Zinu, ka Igaunijā ir četras Baltijas līgas pamatturnīrā izcīnītie
profesionālas un spēcīgas komandas, punkti, kas tālāk noteiks izspēles sešajā valstī volejbols ir tomēr nedaudz cību Latvijas čempionāta izslēgšanas
augstākā līmenī, kas atspoguļojās arī spēlēs. Savukārt Latvijas kausa izcīņa
nesenajās izlašu spēlēs, kurās Latvijas plānota 11. decembrī.

 Ģirts Pommers

Gatavojoties 2016./2017. gada volejbola sezonai, jelgavnieces nedēļas
nogalē tradicionālajā «Jelgavas domes kausā» četru komandu konkurencē
Foto: Austris Auziņš
izcīnīja 3. vietu.
Latvijas izlases spēlēm piedāvāju apmeklēt treniņus, un mūsu meitenes šo
iespēju arī izmantoja,» atzīst treneris.
Jāpiebilst, ka J.Leitis ir viens no tiem
volejbola speciālistiem, kurš pozitīvi
vērtē pludmales volejbola spēlēšanu
no klasiskā volejbola brīvajos brīžos.
Ikdienā «Jelgava/LU», līdzīgi kā
iepriekšējos gados, trenējas Rīgā, taču
mājas spēles joprojām tiks aizvadītas

SIA «Bauskas sadzīves pakalpojumi», strauji attīstot uzņēmumu, tagad savus pakalpojumus piedāvās arī Jelgavā.
Savā darbā izmantojam vislabākos mazgāšanas
līdzekļus, strādājam ar visaugstākās klases tehniku.
Darbu sākam 18. oktobrī! Būsiet laipni gaidīti Jelgavā,
Lielajā ielā 13. Kontaktinformācija: +37122336666,
e-pasts: info@velascehs.lv. Adrese: Jelgava, Lielā iela 13.

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Treneris: «Konkurēt ar igaunietēm būs izaicinājums»
«Latvijā sieviešu volejbols
ir amatieru sporta veids –
gan mēs, gan lielākā daļa
citu komandu trenējas
3 – 4 reizes nedēļā vēlos
darbadienu vakaros. Katru
sezonu meitenēm pienāk
tāds brīdis, kad entuziasms
krītas, jo viss brīvais laiks
tiek veltīts volejbolam, taču
prieks, ka šogad viņas atkal
spēja saņemties, un esam
sezonai gatavi,» tā pirms
gaidāmās sezonas atklāj sieviešu volejbola komandas
«Jelgava/LU» galvenais treneris Jānis Leitis. Sportiskie mērķi mūsu komandai
«klasiskie» – iegūt Latvijas
čempionu titulu un iekļūt
Baltijas līgas spēcīgāko trijniekā.

«Vārds uzņēmējiem»

Pārdod

Galvenais treneris – Jurijs Deveikus
Fizioterapeite – Liene Glāzniece
Menedžeris – Andrejs Jamrovskis
Kluba prezidents – Pāvels Daņilko

rezultatīvākajiem spēlētājiem Matīss
Gabdulļins karjeru turpinās Austrijā,
Aleksandrs Kudrjašovs pārcēlies uz
Igaunijas pilsētas Pērnavas klubu,
bet vēl trīs spēlētāji uz kādu brīdi
volejbola spēlēšanu beiguši. Viņu vietas gan tukšas nepaliks, jo komandai
jau pievienojušies līdz šim Libānas
augstākajā līgā spēlējušais Viktors
Koržeņevics, Dānijā iepriekšējo sezonu aizvadījušais Vitālijs Cinne un
vēl vairāki spēlētāji no Latvijas Nacionālās līgas. J.Deveikus atzīst, ka
šāda aina komandas komplektācijas
jautājumos jau ir bijusi. «Protams, žēl,
ka komandu pametuši vairāki līderi,
taču ar šādu situāciju saskaramies jau
vairākus gadus. Arī šogad komanda
praktiski tika veidota no jauna. Tas
prasa vairāk laika. Arī pārbaudes
spēlēs vairāk koncentrējāmies nevis
uz rezultātu, bet gan uz mūsu spēli.
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Jelgavas Sporta hallē. Komandas
sastāvs vasarā lielas izmaiņas nav
piedzīvojis, pamainījušās vien pāris
rezervistes. Kā svarīgs jaunieguvums
noteikti jāmin trenera asistenta Alda
Bērziņa pievienošanās komandai.
Pēdējā pārbaude pirms 15. oktobrī
plānotās Baltijas līgas spēles pret Tallinas Universitātes komandu jelgavniecēm bija dalība tradicionālajā «Jelgavas

domes kausā», kurā šogad izcīnīta 3.
vieta. Jelgavnieces spēja uzvarēt spēcīgās Kauņas volejbolistes, nospēlēja
neizšķirti ar igaunietēm, bet pēdējā
mačā negaidīti zaudēja «Babītei» – 1:3.
Jau zināms, ka Baltijas līgā šogad
startēs 12 komandas. Treneris atzīst,
ka Latvijā galvenās konkurentes būs
tās pašas, kas iepriekš. «Latvijā sieviešu
volejbols ir amatieru līmenī, arī mūsu
galvenās konkurentes būs tās pašas.
Baltijas līgā spēcīgāka varētu būt Tartu
komanda, kurai pievienojies ambiciozs
treneris, savukārt Kauņas klubs droši
vien atkal izmantos iespēju un savu
sastāvu pastiprinās ar spēlētājām no
Ukrainas.» Interesanti, ka šogad pēc
vairāku gadu pārtraukuma tiks organizēta Latvijas kausa izcīņa, kas notiks
11. decembrī. Tajā par trofeju cīnīsies
divas Latvijas komandas, kuras būs
veiksmīgākās Baltijas līgas 1. aplī.
«Jelgava/LU» sastāvs 2016./2017.
gada sezonai: Sanda Ragozina, Inese
Jursone, Kristīne Dzierkale, Linda
Šteinberga, Sanda Liepiņlauska, Linda
Jakobsone, Līva Sola, Jana Bērziņa,
Anna Lejiņa, Ilze Liepiņlauska, Kristīne Lece, Madara Nemme. Komandas
galvenais treneris – J.Leitis, asistents
– A.Bērziņš, kluba prezidents – Vladislavs Beitāns.

SIA «Latvijas logi», durvis, logi, žalūzijas.
T.20877777.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
Veicam ūdensvada un kanalizācijas
izbūves darbus. Pieslēgumi pie pilsētas
komunikācijām, kā arī visu veidu ārējo
un iekšējo komunikāciju remontdarbi.
Bruģēšanas darbi.T.29353453.
Zemes frēzēšana. Koku un krūmu izciršana. T.25994203.
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Aicina bērnus no 6 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; sagatavo īres,
pirkuma līgumus. Raiņa 14. T.29179847.
Granīta pieminekļi (Lietuva), futrāļi, apmales. Veicam gravēšanas darbus kapos.
Skolotāju 1. T.29379052.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Spiežam, pasterizējam, pārdodam ābolu
sulu. T.29774876
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N.Dzirkale/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Diānu Grunduli,
māmulīti mūžībā pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DOMINIKS ZUTIS (1939. g.)
ALVIS VIKŠTREMS (1965. g.)
ŠUŠAŅIKA BAGDASAROVA (1919. g.)
ŅINA KUDRJAŠOVA (1940. g.)
ZIGURDS RIŽEŠČENOKS (1954. g.).
Izvadīšana 13.10. plkst.16 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2313.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 28.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Vasara Islandē». Vācijas drāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 279. un 280.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 27.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2313.sērija.
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 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Mans draugs – Jānis Streičs». LTV dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 277. un 278.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 621.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā».*
Latvija – Igaunija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 622.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 38.sērija.
21.55 «Berta un Nobels». Vēsturiska drāma (ar subt.). 2014.g.
23.35 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
1.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 60.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Karamba!» Humora raidījums.
10.55 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 16. un 17.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 21.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Attīstības kods 2».
2.00 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.45 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 20.sērija.
9.50 ««Gatavo 3» mežā».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 3.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 20. un 21.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Virtuve 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 6.sērija.
2.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
3.25 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 21.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 18. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2314.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 29.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mēness sirpis». Vācijas drāma. 2011.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*

13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 281. un 282.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 28.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2314.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ziema Lampedūzā». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Atceries mani!» ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.15 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 279. un 280.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 622.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā».*
Igaunija – Latvija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 38.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 623.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Sapņu pludmales Andamanu jūrā». Dokumentāla filma.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 39.sērija.
22.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 22.sērija.
23.55 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 5.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 61.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 18. un 19.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 22.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Jūras vējš». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 3.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 21.sērija.
10.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 4.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 21. un 22.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 22.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 8.sērija.
1.05 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.30 «Šķiršanās formula». Seriāls. 4.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 22.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 19. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2315.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 30.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 283. un 284.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 29.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2315.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgļiem ir sejas». Dokumentāla filma.
20.00 JAUNUMS. «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7

LTV7

5.00 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Kapteinis 13».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 283. un 284.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 624.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 40.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 625.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 41.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis». Dokumentāla filma.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Spots».*
5.30 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
9.10 «Momentuzņēmums».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 281. un 282.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 623.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 39.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 624.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 40.sērija.
22.15 «Latviešu jaunie režisori. Agnese Laizāne. Spoguļvīrs». Īsfilma.
22.40 «Latviešu jaunie režisori. Reinis Spaile. Tukšās zemes ritmi». Īsfilma.
23.15 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
0.15 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.45 «100 g kultūras. Personība».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 62.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Jūras vējš». Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 23.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 20.sērija.
22.10 «Konstantīns». ASV un Vācijas mistikas trilleris. 2005.g.
0.35 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Košākai dzīvei 3».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 4.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5».
Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.30 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»».
ASV Seriāls. 22.sērija.
10.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 8.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 5.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»».
ASV Seriāls. 23.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.35 «Apokalipses vēstneši 2». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.40 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 8.sērija.
1.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 6». Realitātes seriāls.
2.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 23.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 20. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2316.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 31.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.02 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 285. un 286.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 30.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2316.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. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «KARALISTE».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar sapni mugursomā».*
23.45 «Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai».*
0.45 «Ziema Lampedūzā». Dokumentāla filma.
1.45 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 63.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
11.45 «Bēgšana uz salu 4». Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Herijas likums 2». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 24.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
1.15 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 63.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 5.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.30 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 23.sērija.
10.05 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 2. un 3.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 6.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 24.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nonstop: Tiešais reiss».
ASV, Lielbritānijas un Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.10 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 9.sērija.
1.10 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 2.sērija.
1.40 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 6.sērija.
2.30 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 5.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 24.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 21. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 32.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 10.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 287. un 288.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 31.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 1.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 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 10.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 4.sērija.
3.35 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
8.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 285. un 286.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 625.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai».*
14.30 «Čērčils: gadsimta politikas milzis». Dok.filma (ar subt.).
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 626.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 4.sērija.
21.10 «Leģendārie albumi. «Duran Duran»». Dokumentāla filma.
22.10 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati».
ASV un Spānijas romantiska komēdija. 2010.g.
0.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.50 «Latviešu jaunie režisori. Agnese Laizāne. Spoguļvīrs». Īsfilma.
1.15 «Latviešu jaunie režisori. Reinis Spaile. Tukšās zemes ritmi». Īsfilma.
1.45 «Anekdošu šovs 3».*
2.10 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
3.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 64.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
11.45 «Šoreiz tā ir mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Jumprava».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.20 «Dzīvīte».
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 6.sērija.
7.00 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.30 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.30 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0»». Seriāls. 24.sērija.
10.05 «Kāsla metode 6». Seriāls. 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 7.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 24. un 25.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
21.00 «Grega dienasgrāmata. Suņudienas». ASV komēdija. 2012.g.
23.00 «Vecā labā orģija». ASV komēdija. 2011.g.
1.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 10.sērija.
1.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 3.sērija.
2.25 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 3.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 25.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 22. oktobris
LTV1
5.15 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Semija piedzīvojumi». Beļģijas animācijas filma. 2010.g.
12.15 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
12.45 «Adreses».*
13.15 «Es mīlu ēdienu!»*
13.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.05 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2016».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Viltīgie izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 TV PIRMIZRĀDE. ««Lucia di Lammermoor»». Latvijas
Nacionālās operas un baleta izrāde.
1.15 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati».
ASV un Spānijas romantiska komēdija. 2010.g.
3.00 «Latvijas Radio kora 75 gadu jubilejas koncerts».*
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.). V.Kalnbērzs.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KARALISTE».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 3. un 4.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris
13.45 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.45 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle». «FK
Ventspils» – «FK Jelgava».
17.10 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.55 «Aculiecinieks».*
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
23.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
0.55 «Sporta studija».*
1.45 «Čērčils: gadsimta politikas milzis». Dok.filma (ar subt.).
2.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
3.00 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* V.Kalnbērzs.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 13.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 28.sērija.
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 12.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 17.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
21. un 22.sērija.
13.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgšana uz salu 5».
Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 2». ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 20. un 21.sērija.
23.15 TV PIRMIZRĀDE. «Grāmatu zagle». ASV kara drāma. 2013.g.
1.35 «Šoreiz tā ir mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g.
3.05 «Šaubu ēnā».
3.50 «Luī 4». Seriāls. 13.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV PROGRAMMA

7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.15 «Marsiešu bērns». ASV ģimenes drāma. 2007.g.
14.20 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
17.05 «Grega dienasgrāmata. Suņudienas». ASV komēdija. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Supersuns Bulta». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.35 «Ceļojums uz Zemes centru». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.30 «Marta, Mārsija, Meja, Marlēna». ASV trilleris. 2011.g.
1.35 «Nonstop: Tiešais reiss». Spraiga sižeta filma. 2014.g.
3.35 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 23. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
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8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Panamas dārgumi».
Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Kā pāraudzināt mammu?» Romantiska komēdija. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs sirdis».
Francijas romantiska drāma. 2014.g.
23.25 «KARALISTE».*
0.00 «Viltīgie izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.05 «Muzikālā banka 2015».*
3.45 «Grupas «Labvēlīgais tips» jubilejas koncerts «Tikai 20»».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.40 «Semija piedzīvojumi». Beļģijas animācijas filma. 2010.g.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 TV PIRMIZRĀDE. «Melu valgos». Vācijas drāma. 2012.g.
16.35 «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
18.00 «Leģendārie albumi. «Duran Duran»». Dokumentāla filma.
19.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.30 «Vēstules Sofijai». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 2013.g.
21.50 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 23.sērija.
22.45 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
23.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.35 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.30 «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 29.sērija.
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.35 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 13.sērija.
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8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 18.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
23. un 24.sērija.
12.30 «Aklais aprēķins». Krievijas kriminālmelodrāma. 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Jumprava».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 12. un 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 22. un 23.sērija.
23.30 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.25 «Konfekšu vīrs». ASV šausmu filma. 1992.g.
1.55 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.40 «Šaubu ēnā».
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
12.20 «Dvīņu slazdā». ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
15.05 «Ceļojums uz Zemes centru». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
17.00 «Supersuns Bulta». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Visbīstamākais cilvēks». Spraiga sižeta filma. 2014.g.
1.20 «Vecā labā orģija». ASV komēdija. 2011.g.
3.05 «Iespējams tikai Krievijā 2».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības oktobrī un novembrī

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

aicina interesentus pieteikties numeroloģijas kursiem
(2 mēneši). Nodarbību sākums – 14. oktobrī plkst.18.
Tālrunis 29379805. Informācija – www.astrologijelgava.lv.

«Latvijas Mednieku
apmācību centrs»
organizē kvalitatīvus
kursus mednieka un
medību vadītāja
apliecības iegūšanai
Jelgavā.

Pieteikties pa tālruni 29282027; www.lmac.lv.

Jelgavas novada senioru jauktais koris «Gaisma»
diriģentes Zitas Kurševas un kormeistares
Guntas Paškovskas vadībā aicina dziedātājus
no 55 gadiem visās balsu grupās.

Iepriekš tiks noteikta piederība balss grupai.
Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst.11 līdz 12.30
Jelgavas novada pašvaldības zālē
Jelgavā, Pasta ielā 37, 1. stāvā.

YAMAHA mūzikas skolas klase piedāvā
mācību programmas
dažādu laikmetu un stilu mūzikas apguvē.
Mazuļiem un bērniem:
• 4 mēn. – 2 g.; • 2 g. – 5 g.; • 5 g. – 7 g.
Taustiņinstrumentu spēles programmā:
• 6 g. – 8 g.; • no 8 g. (arī pusaudžiem un pieaugušajiem).
Aicinām uz bezmaksas iepazīšanās nodarbībām!
Tālrunis 26010105.

2016. gada 18. oktobrī

biedrība «Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra»
aicina piedalīties bezmaksas starptautiskā konferencē

«Iespējas, ko sniedz Energoefektivitātes
līgumu (EEL jeb ESKO tipa) izmantošana,
Eiropas pieredze un iespējas Latvijā»

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā,
Svētes ielā 33, plkst.9.
Šo līgumu izmantošana ir kā viena no papildu iespējām
pašvaldībām apstākļos, kad kāda pašvaldības ēka ir dārga ekspluatācijā un/vai steidzami jārenovē, bet nav lieku
līdzekļu. Parasti tie ir ilgtermiņa līgumi ar nosacījumu,
ka ēkas īpašnieks par siltumenerģiju maksā tikpat, cik
iepriekš, bet nepieciešamās investīcijas iegulda ESKO
kompānija un atgūst no panāktā enerģijas ietaupījuma.
Aicinām pašvaldību darbiniekus, namu pārvaldniekus,
būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, iepirkumu speciālistus un citus interesentus.
Lūdzam pieteikties pa tālruni 29539397.
Vairāk informācijas – www.zrea.lv, www.enpc-intrans.eu.

Vizāžas tehnoloģijas
18.10., 01.11., 15.11.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
19.10., 09.11., 23.11.
Gēla nagu modelēšana
21.10., 04.11., 25.11.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
17.10., 31.10., 14.11.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)17.10., 31.10., 14.11.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.10., 27.10., 02.11.
Skropstu ilgviļņi
20.10., 27.10., 02.11.
Vaksācija
07.11., 05.12.
Solāriju darbinieku apmācība
05.10., 07.11., 05.12.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
17.10., 31.10., 14.11.
Nagu dizains
27.10., 10.11., 24.11.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

Keramikā iedzīvināts dizains
Keramiķes jelgavnieces Undīnas Stepkas jubilejā,
11. oktobrī, Jelgavas muzejā tika atklāta mākslinieces personālizstāde «Dizains keramikā», kurā
apkopoti jelgavnieces eksperimentālie darbi, kuri
radīti, viņai strādājot «Latvijas keramikā».
Foto: Austris Auziņš

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

 Jana Bahmane

Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas
nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei
pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma
ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu
pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā
vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par
iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem,
par iestādes paveiktā darba rezultātiem,
iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu. Šādas informācijas sniegšana nodrošina

veiksmīgu valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību.
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt
informāciju par citu cilvēku datiem.

Pasākumi pilsētā
13. oktobrī pulksten 18 – lekcija «Rakstainie cimdi». Lektore – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece A.Jansone. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. oktobrī pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: R.Blaumanis «Skroderdienas «Silmačos»». Izrāde veltīta teātra direktora, režisora un aktiera A.Matisona
70 gadu jubilejai. Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
16. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
18. oktobrī pulksten 10 – Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem
«Šreks cīnās par Fionu». Režisors – K.Salmiņš. Lomās – Valmieras Drāmas teātra
aktieri un viesmākslinieki. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas bibliotēkā).
21. oktobrī pulksten 13 – meistarklases «Aušana un baltkrievu jostu pīšana»
un «Pīšana no salmiem» Baltkrievu kultūras dienu laikā. Pieteikšanās pa tālruni
26757978. Dalība – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
21. oktobrī pulksten 19 – grupas «Tumsa» 25 gadu jubilejas tūres koncerts.
Biļešu cena – € 7 – 20 (kultūras namā).
22. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts «Draugi,
laipni lūgti!». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 16 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls-koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki. Biļešu cena –
€ 3 – 5 (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 19 – Gruzijas nopelniem bagātā dziesmu un deju ansambļa
«Salkhino» koncerts. Biļešu cena – € 12 – 22 (kultūras namā).
24. – 27. oktobrī pulksten 11.30 – «Jundas» brīvlaika akcija «Mana rudens
brīvdiena» 1. – 6. klašu skolēniem. Lieliska iespēja brīvlaikā gūt jaunus iespaidus,
zināšanas un prasmes. 24. oktobrī – «Ciemošanās diena»: ciemošanās Jelgavas
tehnikumā, 25. oktobrī – «Meistarības diena»: darbošanās «Jundas» pulciņos, 26.
oktobrī – «Izzināšanas diena»: ciemošanās LLU, pie FK «Jelgava» un BMX trases
apskate, 27. oktobrī – «Pārgājiena diena»: piedzīvojumu pārgājiens dabā. Dalības
maksa par katru nodarbību – € 4,50. Iepriekš obligāti jāpiesakās «Jundā» Pasta ielā 32.
25. oktobrī pulksten 12 – KINO. Latviešu literatūras ekranizējumi animācijā.
Filmu programma bērniem: «Eža kažociņš», «Pasaka par vērdiņu», «Zelta sietiņš»,
«Sprīdītis», «Zaķu lielā diena». Programmas garums: 1 h 9 min. Biļešu cena – € 2
(kultūras namā).
25. oktobrī pulksten 15 un 18 – dokumentālā filma «Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums». Režisori – K.Luhaers, M.Bērents, I.Linga. Scenārija autore – D.Mazvērsīte. Dokumentālo filmu triloģijas pirmā daļa stāsta par sešdesmito gadu latviešu
rokmūziķiem, kas, spītējot cenzūrai un aizliegumiem, atļāvās publiski paust mūsu
alkas pēc brīvības un neatkarības. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
26. oktobrī pulksten 19 – koncerts: Annique ar grupu – bauda patiesiem mūzikas
gardēžiem. Jaunā Lielbritānijas vokālā sensācija Annique kopā ar multiinstrumentālistu K.Israelite un profesionālu pavadošo grupu radījuši albumu «Heads UP». Biļešu
cena – € 10 – 20 (kultūras namā).

No šīs nedēļas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā skatāma
jelgavnieces keramiķes Undīnas Stepkas jubilejas izstāde «Dizains keramikā»,
apkopojot 34 gadu laikā
radītus darbus, kas tapuši,
jelgavniecei strādājot par dizaineri «Latvijas keramikā».
«Ja keramiķis mākslinieks
var ļaut vaļu savai fantāzijai
un neuztraukties, vai kāds
viņa radīto spēs atveidot,
tad dizainers veido paraugus praktiskām lietām –
māla, porcelāna, trikotāžas
un citu izstrādājumu sērijveida ražošanai,» skaidro
U.Stepka.
Keramiķe dzimusi Jelgavā 1936.
gada 11. oktobrī. Pēc Jelgavas 2. vidusskolas absolvēšanas U.Stepka pabeigusi
Keramikas nodaļu Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolā un Valsts Mākslas

akadēmijā. «Man ir ļoti paveicies, ka jau
no bērnības esmu darījusi to, kas man
patiesi patīk. Būdama maza, bieži devos
uz laukiem Vircavas pagastā, kur dīķa
atsegumā varēju atrast mālu, lai taisītu
māla bļodas savām lellēm,» ar smaidu
atminas keramiķe. Savu darba mūžu
– no 1965. līdz 1999. gadam – jelgavniece aizvadījusi ražošanas apvienībā
«Latvijas keramika», kur strādāja
par dizaineri eksperimentālajā grupā.
«Izgatavojot paraugus rūpnieciskai
ražošanai, stingri jāpieturas noteiktām
normām. Pirmkārt, izstrādājumam ir
jābūt vizuāli pievilcīgam, lai cilvēki
to vēlētos iegādāties. Tikpat svarīgi,
lai tas būtu pēc iespējas vieglāk ražojams – prasītu mazāk darba un vairāk
maksātu,» stāsta keramiķe. Kopš 1987.
gada U.Stepka ir arī Dizaineru savienības biedre, kopš 2009. gada – Jelgavas
Mākslinieku biedrības biedre.
Ekspozīcija «Dizains keramikā»
apkopo visdažādākos funkcionālos
keramikas darbus – no šķīvjiem un
svečturiem līdz pat mīklas rullim. «Kad
man lūdza no māla izgatavot mīklas
rulli, nodomāju – jādodas pensijā,» ar

smaidu teic māksliniece, taču vēlāk
radusi tam risinājumu. Izstādē apskatāms mīklas rullis, ko U.Stepka radījusi no balzama pudelēm. Dizainere
stāsta, ka viņai paticis eksperimentēt
ar formām un krāsu gammu, un iznākums vienmēr pārsteidzis arī viņu
pašu. «Keramika sniedz to patīkamo
pārsteiguma momentu – ieliekot darbu
krāsnī, tu nezini, kāds tas no krāsns
iznāks,» tā U.Stepka. Izstādē apskatāmos darbus māksliniece glabājusi
savas mājas bēniņos, taču tie eksponēti
arī citās izstādēs.
Mākslinieces mājās joprojām ir krāsniņa, un dažreiz viņa mēdz radīt kādu
keramikas izstrādājumu, taču U.Stepka
atklāj, ka tomēr sirdij tuvāka viņai ir
praktiski pielietojamā keramika. «Man
pašai vislabāk patīk virpojamie darbi.
Virpošana man ir kā relaksācija – tu
sajūti, ka vari savaldīt māla piku, un
katra rokas kustība darbam piešķir
citādu veidolu,» atklāj keramiķe.
U.Stepkas izstāde «Dizains keramikā» Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā apskatāma līdz 8.
novembrim.

Izskanēs Kaukāza ritmi
 Jana Bahmane

Ar krāšņu un enerģisku koncertprogrammu 24. oktobrī pulksten
19 Jelgavas kultūras namā viesosies Gruzijas dziesmu un deju
kolektīvs «Salkhino», kas Latvijas skatītājus ar Kaukāza ritmiem
iepazīstināja jau pērn, uzstājoties Rīgā, Ventspilī un Liepājā. «Tie
ir lieliski dejotāji, meistarīgi muzikanti un daudzbalsīgas dziedāšanas virtuozi. Ugunīga mūzika un dejas, noslēpumainas un
majestātiskas sievietes, vīrišķīgi un karstasinīgi džigiti, emocionāls
gruzīnu dziesmu izpildījums,» programmu raksturo pasākuma
organizatore SIA «Maketika».
Ansambļa muzikālais vadītājs nopelniem bagātais Gruzijas mākslinieks
un Slavas ordeņa kavalieris Šalva
Papiašvili sagatavojis programmu –
Adžārijas, Abhāzijas, Gruzijas un citu
Kaukāza reģiona vēstures un senās

kultūras sižetu radošu savijumu, kas
iemiesojies dejās un dziesmās. To papildina krāšņie nacionālie tautastērpi,
gaisma un skanējums un uzvedumu
pārvērš par Kaukāza atmosfēras neaizmirstamām svinībām uz skatuves.

«Ansambļa «Salkhino» mākslinieki ne
vien dejo, priekšnesumos iekļaujot vissarežģītākos akrobātikas elementus,
bet arī spēlē un dzied, daudzinot slavenās gruzīnu daudzbalsīgās dziedāšanas
tradīcijas. Uzvedums pārsteidz ar savu
patiesumu un neparasti pozitīvo enerģiju,» uz koncertu aicina organizatori.
«Salkhino» jau ir priecējis skatītājus
Francijā, Turcijā, Krievijā, Ukrainā,
Armēnijā, Azerbaidžānā, Austrālijā,
Itālijā, Grieķijā, Spānijā, Beļģijā, Šveicē
un Holandē.
Koncerts 24. oktobrī pulksten 19
notiks Jelgavas kultūras namā. Biļetes
var iegādāties kultūras nama kasē un
«Biļešu paradīzes» tirdzniecības vietās
visā Latvijā. Cena – 12 – 22 eiro.

«Tumsa» Jelgavā uzsāks jubilejas tūri
 Jana Bahmane

«Paši neticam, ka «Tumsai» jau 25! Mēs klausāmies, ka
«Remix», «Līvi», «Opus pro», «Pērkons» svin 30 un vairāk
gadu jubileju, un tas šķiet normāli – uz viņu koncertiem paši
skrējām. Vienmēr šķitis, ka «Tumsa» salīdzinājumā ar mūsu
grandiem ir jauna grupa, bet te pēkšņi izrādās, ka paši esam
gan grandi, gan grupa ar pieklājīgu gadu skaitu,» teic grupas
«Tumsa» dalībnieki, kuri ar koncertu Jelgavas kultūras namā
21. oktobrī aizsāks savu 25 gadu jubilejas koncerttūri.
Koncertā izskanēs gan grupas
lielākie hiti – «Lietus dārzs», «Kad
Ēģiptē sniegs», «Pārāk daudz», «Pat
nejautā», «Satīties, sapīties» –, gan
arī jaunākie skaņdarbi. «Tumsas»
dalībnieku Jāņa Daugaļa, Haralda

Drekslera, Kaspara Boroduško, Valtera Frīdenberga un Dāvja Ābrama
sniegumu papildinās viesmākslinieks
perkusionists Oskars Kurdeko. «Tā kā
grupa savās mākslinieciskajās gaitās
sadarbojusies arī ar citiem mākslinie-

kiem, atsevišķos tūres koncertos piedalīsies īpašie viesi – grupa «Dabasu
Durovys», dziedātājas Aija Andrejeva
un Annija Putniņa, grupa «Crazy
Dolls» un citi. Tiesa, lai saglabātu
nelielu intrigu, pagaidām neatklājam,
kurš mākslinieks uzstāsies katrā no
pilsētām,» tā koncerta organizatori.
Grupas «Tumsa» koncerts 21. oktobrī Jelgavas kultūras namā sāksies
pulksten 19. Biļetes uz pasākumu var
iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā. Biļešu cena – 7 – 20 eiro. Grupas
jubilejas tūres koncerti notiks arī
Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Rīgā un
uz prāmja «Tallink».

