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Atjauno Jelgavas
ugunsdzēsēju depo

Būvdarbu laikā Jelgavas ugunsdzēsēju depo paredzēts nomainīt arī garāžas vecās
koka durvis. Pēc pasūtījuma izgatavotās durvis būs elektroniskas, un glābēji tās varēs
atvērt ar pogu. Ņemot vērā, ka šobrīd, dodoties uz izsaukumu, veco durvju atvēršana
notiek manuāli, VUGD Jelgavas daļas komandieris Aleksandrs Koržeņevskis atzīst, ka
jaunās durvis ļaus kaut nedaudz samazināt reaģēšanas laiku uz izsaukumu.
 Anastasija Miteniece

Jelgavas ugunsdzēsēju depo šobrīd notiek
remontdarbi, kuru laikā jau nosiltināta un
atjaunota ēkas fasāde, tiek renovētas un
labiekārtotas vairākas
iekštelpas, kā arī depo
tiks uzstādīts dīzeļģenerators, kas avārijas
gadījumā ēkai nodrošinās elektroenerģijas
piegādi. Remontdarbi
turpināsies līdz decembra vidum.
Finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Jelgavas depo ēkas
siltināšanai un citu darbu veikšanai piešķīruši ASV bruņotie
spēki. Kā informē ASV vēstniecība Latvijā, sadarbības projekta
gaitā jau atjaunotas vairāk nekā
desmit VUGD ēkas Latvijā.
Apzinot Jelgavas ugunsdzēsēju
depo nepieciešamos uzlabojumus,
izstrādāts tehniskais projekts, un
jau jūnijā uzsākti remontdarbi.

To izmaksas ir vairāk nekā 437
tūkstoši eiro bez PVN.
Jelgavas ugunsdzēsēju depo
plānotas būtiskas pārmaiņas.
Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas nolūkos nosiltināta fasāde,
tiek mainīti logi un garāžas durvis, tāpat ēkas priekšpusē noasfaltēts laukums, savukārt boksos
nomainīta grīda. Ēkā atjauno arī
komunikācijas – apkures sistēmu
un elektroinstalāciju, informē
ASV vēstniecības pārstāvis Raimonds Andžāns. Jelgavas depo
renovē arī reģionālā dispečera
centra telpas, mācību zāli, atpūtas telpu, operatīvo darbinieku
dušas un ģērbtuves.
Ēkā paredzēts uzstādīt arī
dīzeļģeneratoru, kas elektroapgādes traucējumu gadījumā
nodrošinās elektroenerģijas piegādi. «Šobrīd mūsu rīcībā esošais
ģenerators var barot tikai daļu
ēkas – avārijas gadījumā elektrība
nepazūd zvanu centrā, kas apkalpo visu Zemgales reģionu, kā arī
atsevišķu inspektoru kabinetos,»
tā VUGD Jelgavas daļas komandieris Aleksandrs Koržeņevskis,
norādot, ka jaunais ģenerators

būs vismaz divtik jaudīgāks un
elektroapgādes traucējumu gadījumā varēs nodrošināt elektroenerģiju visā ēkā. Viņš stāsta, ka
ilgi gaidītās pārmaiņas Jelgavas
ugunsdzēsēju depo uzlabos glābēju darba apstākļus un, iespējams,
cels arī darba kvalitāti. «Pienākumus veicam vienādi kvalitatīvi
jebkādos apstākļos, jo mums ir
noteikts reaģēšanas laiks, kurā
mums jādodas uz izsaukumu,
tomēr jāatzīst, ka, piemēram,
ar garāžas elektroniskajām durvīm, kuras iespējams atvērt un
aizvērt ar pogu, izbraukt varētu
vēl ātrāk,» tā A.Koržeņevskis,
piebilstot, ka šobrīd veco durvju
atvēršana notiek manuāli.
VUGD Jelgavas daļas komandieris stāsta, ka vērienīgi remontdarbi depo nav notikuši
kopš 2007. gada, kad renovētas
dispečeru telpas, bet pārējā laikā darbi īstenoti pamazām un
nelielos apjomos. Jāpiebilst, ka
arī šobrīd remonts ēkā notiek
pakāpeniski – netraucējot operatīvo darbinieku ikdienas darbam.
«Jebkuru darbu norisi būvnieki
saskaņo ar mums, tādēļ netrau-

Piecās Latvijas pilsētās, tostarp Jelgavā, notiks valsts
mēroga forums uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem
«Valsts atbalsta biznesu». 17. oktobrī no pulksten 9.30
līdz 15 Jelgavas tehnikumā varēs uzzināt par iespējām
saņemt valsts atbalstu savai uzņēmējdarbībai.

«Šobrīd uzņēmējdarbības uzsākšanai un tālākai izaugsmei
pieejamā valsts atbalsta apmērs
ir vairāk nekā 400 miljoni eiro un
valsts atbalsta programmas, kas
palīdz tapt jauniem biznesiem un
augt jau esošajiem, ir plašas. Viens

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

VID skaidros izmaiņas
nodokļu sistēmā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar nodokļu reformas ietvaros apstiprināti vairāki likumprojekti, un tas nozīmē,
ka no 2018. gada 1.
janvāra gan uzņēmējus, gan privātpersonas
skars būtiskas izmaiņas nodokļu jomā. Lai
skaidrotu gaidāmās izmaiņas, Valsts ieņēmumu dienests (VID) rīkos
bezmaksas seminārus.
Jelgavā oktobrī notiks
divi semināri.

Jelgavā semināri par izmaiņām
nodokļu sistēmā notiks 26. un 31.
oktobrī no pulksten 10 līdz 13
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc
interesentiem jāpiesakās iepriekš.
To var izdarīt VID mājaslapas
www.vid.gov.lv sadaļā «Aktualitātes», «Notikumi».
VID Sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Evita
Teice-Mamaja skaidro, ka
semināros plānots ieskicēt galvenās jomas, kuras skars izmaiņas, un seminārus aicināts
Foto: Austris Auziņš
apmeklēt ikviens interesents. Lai
semināra apmeklētājiem vieglāk
cēti veicam savus pienākumus,»
būtu izprast nodokļu sistēmā
tā A.Koržeņevskis.
VUGD Jelgavas daļas komandieris atzīst: neskatoties uz to,
ka ugunsdzēsēju depo ēkai bija
nepieciešami virkne uzlabojumu, Jelgavas daļas tehniskais  Ilze Knusle-Jankevica
nodrošinājums ir pietiekams.
«Šobrīd mūsu daļas tehniskais
Raiņa ielas posmā no
aprīkojums ir mūsdienīgs,» tā
Pētera līdz Pasta ielai
A.Koržeņevskis, norādot, ka
tiks ieviesti automašīnu
glābēju rīcībā ir autokāpnes,
stāvēšanas ierobežoautocisternas, glābšanas auto,
jumi, darbadienās no
konteinervedējs, kā arī ūdenslīpulksten 8 līdz 18 madēju mikroautobuss, savukārt
šīnu ļaujot atstāt divas
septembra beigās Jelgavas daļa
stundas. Nepieciešamās
Iekšējās drošības fonda progceļa zīmes tiks uzstārammas projekta gaitā saņēma
dītas līdz šīs nedēļas
papildu autocisternu.
beigām.
VUGD Jelgavas daļas ēku atjauno ASV un Latvijas sadarbības
Šāds lēmums pieņemts Satikprojekta gaitā, kuru realizē ASV smes kustības drošības komisijas
bruņoto spēku virspavēlniecība sēdē, un, kā norāda komisijas
Eiropā, ASV vēstniecības Sadar- priekšsēdētājs Jurijs Strods, inibības birojs Latvijā un VUGD. ciatīva nākusi no vairākiem Raiņa
Jāpiebilst, ka ASV vēstniecības ielas uzņēmējiem. Viņu argusadarbība ar VUGD ir ilggadēja ments: neierobežojot stāvēšanu
– kopš 2009. gada Latvijā īstenoti Raiņa ielā, ir apgrūtināta klientu
11 VUGD ēku atjaunošanas pro- piekļuve pakalpojumu sniegšanas
jekti par kopējo finansējumu vai- vietām. «Raiņa ielas rekonstrukcirāk nekā trīs miljoni ASV dolāru. jas laikā izbūvētās stāvvietas ielas

plānotās izmaiņas, VID speciālisti
ir izstrādājuši prezentācijas, kas
tiks demonstrētas semināros, un
šie materiāli ir pieejami arī VID
mājaslapā. «Tēmas, par kurām
izstrādātas prezentācijas, ir galvenās semināros aplūkotās, bet
ir lietas, kas attiecas uz visiem
– kā fiziskām, tā juridiskām
personām, kā darba ņēmējiem,
tā darba devējiem,» norāda E.Teice-Mamaja.
VID mājaslapā pieejamas prezentācijas par četrām tēmām:
izmaiņas Pievienotās vērtības
nodokļa likumā; aktuālie grozījumi likumos (Mikrouzņēmumu
nodokļa likuma grozījumi, grozījumi likumā «Par valsts sociālo
apdrošināšanu», grozījumi attiecībā uz apliekamā ienākuma noteikšanu saimnieciskās darbības
veicējiem); Uzņēmuma ienākumu
nodokļa likums; Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un
soda naudas dzēšanai paredzētā
atbalsta likums. «Mūsu mājaslapā
ir arī izveidota speciāla sadaļa «Kā
mani ietekmēs nodokļu reforma?», kurā pieejamas atbildes uz
daudziem jautājumiem,» piebilst
VID pārstāve.
Bezmaksas semināri par plānotajām izmaiņām nodokļu sistēmā
tiks organizēti arī novembrī un
decembrī – semināru laiki un vietas tiks publicētas VID mājaslapā.

Raiņa ielā ievieš stāvēšanas
ierobežojumus

Forumā informēs par valsts atbalstu uzņēmējiem
 Anastasija Miteniece

Seko
līdzi
fotogalerijās!

no foruma mērķiem ir palīdzēt
orientēties šajā piedāvājumā, jo
naudas un iespēju ir daudz, jāspēj
tikai to izmantot,» saka finanšu
institūcijas «Altum» Zemgales
reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

malās bija paredzētas uzņēmējdarbības veicināšanai, lai klienti varētu piekļūt veikaliem, darbnīcām,
tāpēc arī tika atbalstīts lēmums
par stāvēšanas ierobežojumu noteikšanu,» skaidro J.Strods, papildinot, ka laika ierobežojumi auto
novietošanai pēc līdzīga principa,
rekonstruējot ielu, tika ieviesti arī
Lielajā ielā.

Foto: Austris Auziņš

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders
skaidro, ka stāvēšanas ierobežojumi attieksies uz Raiņa ielas posmu
no Pētera ielas līdz Mātera ielai
abās ielas pusēs un Raiņa ielas
posmu no Mātera ielas līdz Pasta
ielai vienā ielas pusē, gar ēkām.
Kopumā tiks uzstādīti astoņi jauni
balsti, 10 ceļa zīmes stāvvietas
apzīmēšanai un 30 papildplāksnes.
Jāuzsver, ka stāvēšanas ierobežojumi Raiņa ielas posmā no
Pētera līdz Pasta ielai būs spēkā
darbadienās no pulksten 8 līdz
18. Vakaros, naktīs un brīvdienās
automašīnas ielas malās šajā
posmā varēs novietot bez laika
ierobežojuma.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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15. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā norisinājās biznesa tehnoloģiju uzņēmumu platformas «BiSMART» konference par viedajām
tehnoloģijām pilsētvidē. Jelgava šajā konferencē
tika prezentēta kā pašvaldība, kas veiksmīgi izmanto
tehnoloģiju iespējas, lai pilsētas pārvaldi padarītu
iedzīvotājiem draudzīgāku, drošāku un efektīvāku.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsvēra,
ka Jelgavas sauklis «Pilsēta izaugsmei» nav tikai vārdi, bet gan pieeja, kā tiek plānota pilsētas attīstība.
«Pašvaldība ir pakalpojumu sniedzējs, un mūsu ziņā
ir izvēlēties, kā to darīt, – atbilstoši 21. gadsimta
prasībām, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas,
vai ar tradicionāliem risinājumiem. Jau vairāku gadu
garumā esam veidojuši sistēmu, kas šobrīd spēj nodrošināt atgriezenisko saiti starp iedzīvotājiem un

VIEDOKĻI
pašvaldību. Ar tehnoloģiju starpniecību mēs sekojam
līdzi drošības situācijai, satiksmei, ielu apgaismojumam, ūdens līmenim pilsētas upēs un daudzām citām
lietām, kas ļauj reaģēt nekavējoties vai jau preventīvi
novērst apdraudējumus,» tā A.Rāviņš.
Pētot cilvēku uzvedības modeļus, sociālantropologi ir
pierādījuši, ka mūsdienās galvenais attīstības šķērslis
pilsētvidē nav tehnoloģiskās attīstības ātrums, bet gan
iedzīvotāju kultūras maiņa – veids, kā tehnoloģijas
sasniedz iedzīvotājus un spēj vai nespēj mainīt sabiedrības ieradumus. Iespējams, tās ir bailes, ka tehnoloģijas
atņems cilvēkiem darbu, kā tas jau noticis daudzās
nozarēs. Pastāv uzskats, ka roboti drīzumā varēs aizstāt jebkuru darbu, kuru var precīzi aprakstīt. Tomēr,
objektīvi novērtējot šābrīža ekonomisko un demogrāfisko situāciju valstī, jāatzīst, ka tieši tehnoloģijas var

Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris
kompensēt trūkstošās darba rokas un nodrošināt
straujāku ekonomisko izaugsmi.
To, ka tehnoloģijas spēj padarīt mūsu dzīvi ērtāku,
apliecina daudzi piemēri. Digitalizācijas vēstnieks no
globālā tehnoloģiju uzņēmuma «Cisco» Bass Borsma konferencē kā vienu no labākajiem digitālajiem
risinājumiem satiksmes uzraudzībā minēja Dānijas
galvaspilsētu Kopenhāgenu, kur viedā transporta
vadības sistēma atkarībā no reālās satiksmes plūsmas
jau regulē pat maksu par stāvvietu – jo mazāk brīvu
stāvvietu, jo dārgāka tā kļūst. Tas ļaujot izvairīties no
satiksmes sabiezinājumiem, un autovadītājs jau laikus
var pārliecināties par to, kur ir brīva stāvvieta un cik
maksās šis pakalpojums konkrētajā brīdī.
«Jelgavas Vēstneša» lasītājiem piedāvājam iepazīties
ar konferencē izskanējušajiem viedokļiem.

Kas ir gudrā
pilsēta?
Baiba Apine, uzņēmuma «PricewaterhouseCoopers» biznesa
vadības konsultāciju
direktore:
«Ja 1994. gadā Jelgava būtu
tāda kā šobrīd, ļoti iespējams, ka
Jāņa Joņeva populārajā romānā
«Jelgava 94» aprakstītie notikumi
nemaz nevarētu notikt, jo visu
uzraudzītu pilsētas videonovērošanas sistēma. Kopš tā laika
Jelgava ir strauji attīstījusies un
pamatoti tiek uzskatīta par viedu pilsētu, kurā ir 135 bezvadu
interneta piekļuves vietas, viedā
satiksmes vadības sistēma, bezskaidras naudas norēķinu sistēma
sabiedriskajā transportā un skolās,
kā arī attīstīta videonovērošanas
sistēma. Neapšaubāmi, pašvaldībai ir centrālā loma viedo tehnoloģiju ieviešanā, tomēr, lai attīstība
notiktu straujāk, jāiesaistās arī
privātajam sektoram.
Pilsētu var saukt par viedu, ja
tā atbilst trīs pamatkritērijiem.
Publisko pakalpojumu sniegšana
jābalsta uz vienotu informācijas
tīklu; ir jābūt attīstītai ģeogrāfiskās informācijas sistēmai, lai
varētu plānot dažādus attīstības
scenārijus reālā laika režīmā, savukārt sniegtajiem komunālajiem un
sabiedriskajiem pakalpojumiem
jābūt integrētiem vienotā sistēmā,
lai dienesti savstarpēji varētu koordinēt darbu. Praksē tas nozīmē, ka

cilvēki var izvēlēties, kad un kādus
pašvaldības pakalpojumus vēlas
saņemt, un paši lemt, kad, piemēram, izmantot apkuri, nevis gaidīt,
kad kāds izdomās to pieslēgt.
Būtiskākās problēmas, kas līdz
šim kavējušas viedo tehnoloģiju ienākšanu pilsētvidē, ir tehnoloģisko
risinājumu sadrumstalotība, pilsētas infrastruktūras stāvoklis, kā
arī finanšu un pieredzes trūkums.
Zīmīgi, ka piesaistīt ES līdzfinansējumu viedo tehnoloģiju ieviešanai
pilsētvidē līdz šim varēja tikai atsevišķās programmās, un iepriekš tā
nav bijusi prioritāte. Latvijā viedo
pilsētu ideja šobrīd ir tikai attīstības stadijā, un tai piemīt tā sauktās
augšanas grūtības. Tehnoloģijas
tiek ieviestas, pakāpeniski testējot
dažādus risinājumus, kuri bieži
vien savstarpēji nav savietojami,
tādēļ jebkura tehnoloģija pirms
ieviešanas ir jātestē un jāpārliecinās, ka izvēlētais risinājums
atbilst pašvaldības un iedzīvotāju
vajadzībām. Pasaulē ir daudz labu
piemēru, kā pilsētas izvēlas digitālos risinājumus. Kā piemēru varu
minēt Tallinā un Parīzē ieviesto
«Ideju grāmatu». Tā ir pašvaldības uzturēta digitāla platforma,
kurā iedzīvotāji salīdzinoši brīvā
formā var piedāvāt savas idejas un
skatījumu dažādu jautājumu risinājumiem. Tā ir vide, kurā diskutēt
vēl pirms lēmumu pieņemšanas.
Šādā veidā ir iespējams samazināt
risku kļūdīties.»

Pilsēta, kā tu jūties?
Gints Reinsons, Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās
informācijas centra
(POIC) vadītājs:
«Attīstoties pilsētas infrastruktūrai, aug arī iedzīvotāju
prasības pret dzīves kvalitāti.
Fiziski pārbaudot teritoriju,
visam izsekot līdzi vairs nevar,
tādēļ plaši izmantojam tehnoloģiju piedāvātās iespējas,
kas 24 stundu režīmā mums
ļauj sekot tam, kāda situācija
ir pilsētā. Viedās tehnoloģijas
sniedz iespēju tiešsaistē uzraudzīt pilsētas infrastruktūru,
rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošību. Savukārt ar
bezskaidras naudas norēķinu
sistēmas starpniecību tiek
veikta arī sociālā funkcija,
nodrošinot atvieglojumus dažādām iedzīvotāju kategorijām braukšanai sabiedriskajā
transportā un ēdināšanai izglītības iestādēs.

Pilsētas infrastruktūra un
drošība tiek uzraudzīta ar 15
dažādu tipu sensoriem un vairākiem desmitiem dažāda tipa
videonovērošanas kameru.
Kopumā situācija pilsētā tiek
monitorēta ar 1645 sensoriem.
Tas ļauj pietiekami precīzi
atbildēt uz jautājumu: «Pilsēta, kā tu jūties?», jo viedo
sensoru tīkls sniedz iespēju
sekot līdzi satiksmes situācijai,
ūdens līmenim upēs, pilsētas
apgaismojumam, svārstībām
elektrotīklā, noteikt automašīnu numurzīmes, pārliecināties
par iekārtu uzlādes līmeni un
daudziem citiem parametriem.
Savukārt izstrādātā ģeogrāfiskās informācijas sistēma
ļauj 3D režīmā modelēt plūdu
draudus, apbūves situāciju un
dažādu komunikāciju pieejamību konkrētās vietās.
Pilsētā esam izbūvējuši pašvaldības optisko sakaru tīklu
14 kilometru garumā, kas visas sistēmas ļauj saslēgt vienā

tīklā un pārraudzīt no POIC,
kas uzrauga situāciju pilsētā
un koordinē dienestu darbu.
Iedzīvotāji ar saviem priekšlikumiem un problēmsituācijām
pie mums var vērsties, zvanot pa diennakts bezmaksas
tālruni 8787 vai izmantojot
interaktīvo karti www.karte.pilsetsaimnieciba.lv. Tieši
POIC ideja uzskatāma par bū-

tiskāko inovāciju tehnoloģiju
jomā Jelgavā, jo iedzīvotājiem
šādā veidā tiek nodrošināta
iespēja sasniegt visus pilsētas
saimnieciskos un komunālos
dienestus, kā arī Pašvaldības
policiju. Šo pieredzi no mums
vēlas pārņemt arī citas pašvaldības, bet šobrīd tieši Jelgavā
ir modernākais šāda līmeņa
centrs Baltijas valstīs.»

Arī Jelgavā testējam viedās autostāvvietas Digitālie risinājumi satiksmē ir kļuvuši
Māris Mielavs, Jelgavas
vietu risinājuma pilsētā. Šobrīd uzraudzīt stāvēšanas laika ie- par nepieciešamību
pilsētas pašvaldības
testa režīmā ar sensoriem esam robežojumus, kā arī identificēt
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs:

«Lai operatīvi reaģētu uz satiksmes intensitātes izmaiņām tajās
pilsētas ielās, kas nav aprīkotas
ar viedo satiksmes organizācijas
sistēmu, plānojam iegādāties
mobilo iekārtu, kas spēs uzskaitīt
automašīnas un velobraucējus.
Tas atvieglotu mūsu darbu, gan
plānojot jaunos objektus, gan
novērtējot konkrētas ielas statusu atbilstoši reālajai satiksmes
intensitātei.
Strādājam arī pie viedo stāv-

aprīkojuši stāvvietu pie iestādes
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a. Piedāvātais risinājums ļauj elektroniski uzraudzīt,
cik ilgi automašīna atrodas stāvvietā, kā arī to,
vai konkrētā
autostāvvieta ir aizņemta. Ar šādu
risinājumu
mēs varēsim
efektīvāk

brīvās stāvvietas pilsētā. Tiesa,
lēmums par to, vai šis risinājums
tiks izmantots arī plašāk, gan vēl
nav pieņemts.»

Jurijs Strods, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks:
«Satiksmes uzraudzība ir
viena no tām jomām, ko šobrīd
pilsētā būtu grūti iztēloties
bez viedajiem risinājumiem.
1999. gadā, kad tika projektēta Driksas un Lielupes tilta
pārbūve, par atskaites punktu
ņemts rādītājs, ka abus tiltus
diennaktī šķērsos ne vairāk kā
20 tūkstoši automašīnu. Pēc
skaitīšanas rezultātiem uz to

brīdi faktiskā satiksmes
intensitāte
bija tikai
10 tūkstoši
automašīnu
dienā. Taču
pašlaik atsevišķās dienās
intensitāte
sasniedz pat 40 tūkstošus vērā ņemamus satiksmes saautomašīnu, kas šķērso Čak- biezinājumus.»
stes bulvāra un Lielās ielas
krustojumu. Bez viedajiem
Sagatavoja
risinājumiem satiksmes orJānis Kovaļevskis,
ganizācijā pilsētā mēs izjustu
foto Austris Auziņš

ZIŅAS
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Paziņojums par izsoli

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 4.
novembrī plkst.10.30 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra
numuru 0900 902 8515 2. līnijā 3 – 6,
Jelgavā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli
un pretendentu atlasi, t.i., starp nekustamā
īpašuma 2. līnijā 3, Jelgavā, kopīpašniekiem.
Izsoles sākumcena – 2900 euro, izsoles
solis – 200 euro, nodrošinājums – 290 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro. Maksimālais
nomaksas termiņš – 5 gadi no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2017. gada 31.
oktobra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Jelgava, Lielā iela 11, tālrunis 63005522) vai
mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 4.
novembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā,
rīko zemes starpgabala Ošu ceļā 11C, Jelgavā
(kadastra apzīmējums 0900 022 0122, platība
749 m2), mutisku izsoli ar augšupejošu soli un
pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem, kuriem
ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena
– 4800 euro, izsoles solis – 200 euro, nodrošinājums – 480 euro, reģistrācijas maksa – 50
euro. Maksimālais nomaksas termiņš – 5 gadi
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2017. gada 31. oktobra
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Jelgavā, Lielajā
ielā 11, 302. kabinetā (tālrunis 63005559),
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Jelgava, Lielā iela 11, tālrunis 63005522) vai
mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija (reģ.Nr.9000003170)
meklē kolēģi – gatavu jauniem izaicinājumiem, enerģisku

inspektoru(-i) (uz noteiktu laiku) Patruļpolicijas nodaļā.
Tev jābūt:
• pilngadīgam(-ai);
• Latvijas pilsonim(-ei);
• vidējai izglītībai;
• labai fiziskai sagatavotībai;
• labām komunikācijas prasmēm, disciplinētam(-ai), precīzam(-ai), ar augstu atbildības izjūtu,
spējām risināt konfliktsituācijas;
• vēlmei un gatavībai attīstīties profesionāli un personīgi;
• teicamām latviešu valodas prasmēm (C līmeņa 1. pakāpe);
• B kategorijas autovadītāja apliecībai.
Pievienojies Patruļpolicijas nodaļas kolektīvam, un mēs tev uzticēsim:
• nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētā;
• veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;
• sastādīt administratīvās lietvedības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
• stabilu atalgojumu ar mēnešalgu no 582 EUR pirms nodokļu nomaksas un uzturdevas
kompensāciju 71,14 EUR;
• pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam papildatvaļinājumu atbilstoši darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas darba dienas);
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
• pēc pārbaudes laika – veselības apdrošināšanu;
• iespēju strādāt summēto darba laiku;
• sākotnējo apmācību;
• iespēju trenēties tuvcīņā un pašaizsardzībā, kā arī trenēt šaušanas prasmes;
• iespējas apmeklēt trenažieru zāli un peldbaseinu;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu komandu.
Ja tevi tas ir ieinteresējis, motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt pa e-pastu
policija@policija.jelgava.lv. Zvani mums, ja ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 63022251.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija informē, ka:
• pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases
konkursa norisi;
• personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, kontaktinformācija:
Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
(reģistrācijas Nr.90001669496; www.vsaa.lv)

izsludina konkursu uz Jelgavas reģionālās nodaļas
Pensiju daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amata vietu
(vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā).

Galvenie pienākumi:
• konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem
pabalstiem;
• reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
• sagatavot un izdot administratīvos aktus;
• sagatavot izziņas.
Prasības pretendentiem:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās);
• iepriekšēja darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā (vēlama pieredze klientu apkalpošanas
darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās);
• prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo
apdrošināšanu;
• orientācija uz klientu, labas komunikācijas un argumentācijas spējas;
• prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.
Mēs piedāvājam:
• atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē;
• mēnešalgu no 607 līdz 734 EUR;
• veselības apdrošināšanu.
Ja vēlies pieteikties, no tevis gaidīsim CV (atbilstoši «Europass» CV standartam), motivētu
pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.
panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, izglītību apliecinoša(-u) dokumenta(-tu) kopiju(-as).
Dokumentus līdz 2017. gada 9. oktobrim iesniegt VSAA Jelgavas reģionālajā nodaļā Pasta ielā 43,
Jelgavā, LV-3001, nosūtīt pa pastu vai e-pastu jelgava@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām – 63022568.

Meža kapi
paplašināti
Foto: Austris Auziņš
 Anastasija Miteniece

– izbūvēta drenāžas sistēma,
kā arī uzbērta un izlīdzināta
Lai pilsētas kapsētās
grunts,» stāsta pašvaldības
nodrošinātu jaunas
iestādes «Pilsētsaimniecība»
apbedīšanas vietas,
vadītāja vietniece Sandra Liepašvaldība jau vaipiņa, norādot, ka pilsētā ir
rāku gadu garumā
augsts gruntsūdens līmenis,
īsteno kapu paplašitādēļ teritorijā bija būtiski
nāšanu. Šobrīd noizbūvēt lietusūdens atvades
slēgušies Meža kapu
sistēmu jeb drenāžu. Paplateritorijas paplašināšināšanas darbu rezultātā
šanas 2. kārtas darbi
šobrīd teritorijā nodrošinātas
– kapi arī labiekārtoaptuveni 1500 jaunas apbedīti, un jau šoruden sašanas vietas.
kārtotajā Meža kapu
Jāpiebilst, ka Meža kapu
daļā varētu sākt veikt
paplašinātā teritorija ir arī
apbedījumus.
labiekārtota un apzaļumota.
Teritorijā izbūvētas trīs saim«Meža kapu teritorijā gal- nieciskā ūdens ņemšanas
venokārt veikti zemes darbi vietas jeb akas, uzstādīti trīs

soliņi, kā arī iestādīti koki un
košumkrūmi. Vēl teritorijā ierīkoti gājēju celiņi, brauktuve
un neliela autostāvvieta.
S.Liepiņa norāda, ka nākotnē plānota arī Meža kapu
paplašināšanas 3. kārta, kuras
īstenošana atkarīga no 2018.
gada pašvaldības budžeta.
«Paplašināšanas darbi 3. kārtā
būtu līdzīgi 2. kārtas darbiem
– galvenokārt drenāžas izbūve, kā arī grunts uzbēršana,»
tā S.Liepiņa, lēšot, ka pēc 3.
kārtas teritorijā varētu būt
pieejamas vēl aptuveni 1500
jaunas apbedīšanas vietas.
Kapu paplašināšanas darbus
veica SIA «Kulk» par līgumcenu 60 767,75 eiro bez PVN.

Forumā informēs par valsts atbalstu uzņēmējiem
No 1.lpp.

M.Lazdiņa piebilst, ka forums ir vieta, kur ne tikai
gūt zināšanas, bet arī dibināt
kontaktus.
Ekonomikas ministrijas organizētajā forumā «Valsts
atbalsta biznesu» aicināti piedalīties gan jaunie uzņēmēji
un tie, kuri vēl tikai domā par
savas biznesa idejas attīstīšanu, gan uzņēmēji ar pieredzi.
Foruma pirmā daļa būs kopīga visiem dalībniekiem – tās
laikā no pulksten 9.30 līdz
11.30 par uzņēmēju un valsts
pārvaldes mijiedarbību runās Ekonomikas ministrijas
pārstāvis Aldis Bukšs, savukārt Zemgales Plānošanas
reģiona speciālisti iepazīstinās
ar pašvaldību piedāvājumu
uzņēmējiem. Foruma pirmās
daļas noslēgumā uzņēmuma
«Moresales Latvia» pārstāve
Dace Briede-Zālīte jelgavniekiem stāstīs par tipiskākajām
pārdošanas kļūdām.

Otrajā foruma daļā, kas sāksies pulksten 12, pasākuma dalībniekiem tiks piedāvātas atšķirīgas sesijas: uzņēmējiem ar
pieredzi un biznesa uzsācējiem.
Biznesa uzsācēju informatīvo
bloku atklās «Altum» pārstāve
M.Lazdiņa, stāstot par topošajiem uzņēmējiem pieejamo
atbalstu, savukārt Linda Grīnfelde no Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA)
runās par paņēmieniem, kas
var palīdzēt attīstīt iecerēto.
Sesiju papildinās arī vairāki
pieredzes stāsti – forumā uzstāsies Dobeles novada uzņēmuma
«Dabas dots» pārstāvis Rolands
Briņķis, jelgavnieki Aksels Zingulis un Reinis Nikuļcevs no
uzņēmuma «RocketGrip» un
pilsētas konditorejas uzņēmuma «Tarte» pārstāve Zane Oja.
Savukārt pieredzējušo uzņēmēju sesijā L.Grīnfelde informēs par LIAA pakalpojumiem,
kas pieejami uzņēmējiem,
kā arī būs Jelgavas uzņēmu-

ma «Cross Timber Systems»
pārstāvja Andra Dlohi pieredzes stāsts. M.Lazdiņa no «Altum» stāstīs par uzņēmējiem
pieejamo atbalstu, savukārt
Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras pārstāve Sintija
Zīverte – par ES struktūrfondu
apgūšanas iespējām.
Foruma trešajā daļā būs
tīklošanās – īpašos stendos būs
pieejamas individuālas konsultācijas par atbalsta un biznesa
attīstības jautājumiem.
Forums norisināsies Jelgavas tehnikumā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37. Tam iepriekš jāpiesakās – to iespējams izdarīt, aizpildot pieteikuma formu «Altum» mājaslapā
www.altum.lv, sadaļā «Notikumi», «Biznesa uzsācējiem/
uzņēmumiem – forums «Valsts
atbalsta biznesu» – Jelgava».
Forumu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar
attīstības finanšu institūciju
«Altum» un LIAA.

Var pieteikties skolēnu rudens
brīvlaika akcijai «Jundā»
 Jana Bahmane

No šodienas, 5. oktobra, 1.–6. klašu skolēnu
vecāki savus bērnus
var pieteikt bērnu un
jauniešu centra «Junda» rudens brīvlaika
akcijai. Tās dalībniekiem 23., 24. un 25.
oktobrī būs iespēja
piedalīties radošajās
darbnīcās, apmeklēt
kinoteātri, kā arī pavadīt laiku svaigā gaisā
nometnē «Lediņi».
«Jundas» skolēnu brīvlaika
akcija 23. oktobrī sāksies ar «Dari
dienu», kad no pulksten 12 līdz
16 Skolas ielā 2 interesenti varēs
apmeklēt kādu no piecām piedāvātajām darbnīcām – 3D zīmēšanas, trases automodelisma, lego,

keramikas un stikla apstrādes
darbnīcu. «Katram dalībniekam,
piesakoties brīvlaika akcijai,
būs jāizvēlas viena visvairāk
interesējošā darbnīca, kurā vēlas
piedalīties,» skaidro «Jundas»
pārstāve Linda Spalva. Dalības
maksa par nodarbību ir 5 eiro,
un cenā ietilpst arī ēdināšana.
Otrdiena, 24. oktobris, būs
«Vēro diena», kad bērni varēs
doties uz animācijas filmas «Lielās pēdas dēls» seansu kinoteātrī «Multikino». Pulcēšanās
izbraukšanai pulksten 11.30
notiks pie «Jundas» Pasta ielā
32, bet atgriešanās paredzēta
pulksten 16.30. Dalības maksa –
7 eiro. «Cenā ietilpst kinoteātra
biļete un transports, taču ēdināšana šajā dienā nav paredzēta
– bērni varēs paši iegādāties
uzkodas kinoteātrī,» papildina
L.Spalva.

Savukārt brīvlaika akcijas
pēdējā jeb «Vari dienā» bērni
aicināti doties uz nometnes
vietu «Lediņi», kur notiks aktivitātes svaigā gaisā. Tur varēs
arī piedalīties darbnīcā, izgatavojot kādu vērtīgu aksesuāru,
un nobaudīt īpašo «Lediņu»
zupu. Pulcēšanās izbraukšanai – pulksten 11.30 pie Pasta
ielas «Jundas», bet atgriešanās
paredzēta pulksten 16. Dalības
maksa – 5 eiro. «Vari dienas»
dalībnieki aicināti izvēlēties
aktivitātēm un laikapstākļiem
atbilstošu apģērbu.
Pieteikt bērnus «Jundas»
rudens brīvlaika akcijai un veikt
apmaksu vecāki no 5. oktobra
aicināti klātienē bērnu un jauniešu centrā «Junda» Pasta ielā 32.
Jāpiebilst, ka katrā no brīvlaika
akcijas dienām «Junda» varēs
uzņemt līdz 50 dalībniekiem.

 Līdz ar ēkā notiekošajiem remontdarbiem no 11. līdz 25. oktobrim Jelgavas pilsētas bibliotēka būs
slēgta. Bibliotēkas vadība atvainojas
lasītājiem par sagādātajām neērtībām
un aicina apmeklēt pilsētas bibliotēkas
filiāles – Pārlielupes bibliotēku Loka
maģistrālē 17 (tālrunis 63011829),
Miezītes bibliotēku Dobeles šosejā
100 (tālrunis 630 83151), bērnu bibliotēku «Zinītis» Lielajā ielā 15 (tālrunis
63029093).
 No 5. oktobra līdz 21. decembrim Rubeņu ceļa posmā no Loka
maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai būs slēgta satiksme,
informē pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība». Līdz ar ceļa pārbūves darbiem satiksme Rubeņu ceļā
būs slēgta līdz pat būvdarbu beigām
– 21. decembrim; slēgtajā ceļa posmā izvietotas attiecīgas ceļa zīmes.
Apbraucamais ceļš visiem transporta
līdzekļiem organizēts pa Loka maģistrāli, Langervaldes ielu un Meža
ceļu. Sabiedriskā transporta pieturas
pārceltas ārpus ceļa darbu zonas uz
Loka maģistrāli.
 Pēc Jāņa Joņeva grāmatas motīviem topošās mākslas filmas
«Jelgava 94» filmēšanas komanda
meklē dzīvokli filmēšanai Jelgavā,
informē filmēšanas vietu administratore Ingrīda Nagle. Viņa norāda,
ka filmēšanai nepieciešams dzīvoklis,
kurā ir vismaz trīs istabas un kurš
nav remontēts kopš 90. gadiem. Tas
var būt gan ar, gan bez mēbelēm.
«Dzīvokli vēlamies īrēt no šī gada
novembra līdz nākamā gada maijam,»
tā I.Nagle. Sīkāka informācija, tostarp
par apmaksas noteikumiem, pieejama
pa e-pastu ingrida.nagle@gmail.com
vai tālruni 26871986. Jāpiebilst, ka
mākslas filmas «Jelgava 94» filmēšana
tiks uzsākta jau šomēnes.
 Jelgavas Autobusu parks (JAP)
savā mājaslapā sācis atjaunot pilsētas un reģionālo autobusu kustības
sarakstu. «Lielākais ieguvums ir tas, ka
autobusu saraksts ērti būs pieejams
arī mobilajā tālrunī,» norāda JAP
pārstāvis Gatis Dūmiņš. Viņš stāsta, ka
līdzšinējais saraksts izstrādāts 90. gadu
beigās un ir morāli novecojis – attīstoties tehnoloģijām, tagadējās datoru
programmatūras šādu formātu vairs
neatbalsta, līdz ar to veikt sarakstā
labojumus ir sarežģīti. Turklāt sarakstu
izstrādāja lietuviešu uzņēmums, kas
nozīmē – jebkādu uzlabojumu veikšana bija kā ārpakalpojums. Tagad JAP
autobusu saraksta uzlabojumus veic ar
saviem resursiem. «Darbs pie saraksta
atjaunošanas notiek visu gadu, un nu
ir pirmie rezultāti,» norāda G.Dūmiņš,
piebilstot: tas būs salāgots ar pilsētas
karti, ļaujot pasažierim atrast piemērotāko maršrutu no punkta A uz
punktu B, ja nepieciešams braukt ar
vairākiem autobusiem. Būtiski ir arī tas,
ka turpmāk autobusu sarakstā operatīvi varēs veikt izmaiņas, maksimāli
atspoguļojot reālo situāciju pilsētā.
«Piemēram, ja remontdarbu dēļ tiks
pārvietota autobusu pieturvieta, to
ātri varēsim atzīmēt kartē, un pasažieri
tajā precīzi redzēs, kur pietura būs,»
viņš skaidro. Līdz ar autobusu saraksta
programmatūras atjaunošanu tas ērti
būs pieejams arī mobilajā tālrunī. Tā
kā saraksta atjaunošana joprojām
turpinās, JAP iedzīvotājus aicina iesūtīt konstruktīvus ierosinājumus tā
pilnveidei, kā arī ziņot par pamanītām
neprecizitātēm sarakstā, rakstot pa
e-pastu jap@jap.lv.
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Kanalizācijas sistēmas būs jāreģistrē
 Anastasija Miteniece

Pēc pusotra gada Jelgavas iedzīvotājiem īpašā pašvaldības
datubāzē būs jāreģistrē individuālās notekūdeņu sistēmas,
kas nav pievienotas centralizētajai pilsētas kanalizācijai.
Proti, līdz ar jaunajiem MK noteikumiem par decentralizēto
sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu tiem jelgavniekiem, kuru māja, dzīvoklis vai
vasaras namiņš nav pieslēgts
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, no 2019. gada tas
būs jāreģistrē, kā arī noteiktā
veidā regulāri jāapsaimnieko.
Jaunās valsts prasības būs atbilstošas kanalizācijas veidam,
piemēram, krājtvertnes, kurās
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi,
vai septiķi, kuru kamerās paliek notekūdeņu nogulsnes,
būs regulāri jātīra, izmantojot
asenizatora pakalpojumus.
Savukārt rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir mazāka
par pieciem kubikmetriem
diennaktī, regulāri jāveic tehniskā apkope.
Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2019.
Foto: Austris Auziņš
gada 1. janvārī, savukārt pabeigt reģistra
izveidi paredzēts divu gadu laikā – līdz Jelgavā oficiālā notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta ir SIA «Jelgavas ūdens» attīrīšanas ietaises Lapskalna ielā 1. Šobrīd tur kanalizācijas notekūdeņus nodod četri asenizācijas pakalpojuma sniedzēji. Ar mērķi nepieļaut, ka pakalpojuma sniedzēji ekonomijas nolūkos nolej notekūdeņus tiem
2021. gada 31. decembrim.
neparedzētās vietās, nākotnē sadarbības līgumā ar uzņēmumiem plānots ieviest papildu prasību par asenizācijas auto aprīkošanu ar navigācijas sistēmu.

Ar mērķi nepiesārņot vidi
un dzeramo ūdeni

Noteikumus, kas pieņemti šā gada 1.
jūlijā, izstrādāja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).
Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – ne tikai apzināt, bet arī kontrolēt
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru
izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās
un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro
vienlīdzīgas prasības. Galvenais ierosinājums pārmaiņām ir notekūdeņu postošā
ietekme uz vidi, skaidro VARAM pārstāve
Aiga Aizpuriete. Viņa norāda: iedzīvotāji
koncentrējas pilsētās, kur viņu radītie
notekūdeņi nelielās un blīvi apdzīvotās
teritorijās rada lielāko ietekmi uz vidi,
turklāt to apstiprina arī pašvaldības,
akcentējot, ka pilsētnieku sūdzības par
piesārņojumu, ko izraisa nesakārtotas,
smacīgas, nefunkcionējošas un savlaicīgi
neiztukšotas kanalizācijas sistēmas, tiek
saņemtas regulāri.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods apstiprina, ka
daudzviet pilsētā krājbedres un septiķi,
iespējams, nav pienācīgā stāvoklī. «Pilsētā
lielākoties ir plūstošās smiltis, līdz ar to,
piemēram, krājbedres ar laiku var saplaisāt, tādējādi kļūstot nehermētiskas,» tā
viņš, skaidrojot, ka līdz ar to piesārņojums
ne tikai nonāk virszemes un pazemes
ūdeņos, bet arī piesārņo dzeramo ūdeni
lokālajās ūdensapgādes sistēmās, padarot to bīstamu veselībai. Tomēr J.Strods
norāda, ka reģistra izveide ir diskutējams
jautājums, jo sistēmu uzskaite neatrisinās
problēmu.

Iedzīvotāju pienākums –
apsaimniekot

A.Aizpuriete stāsta, ka līdz ar jauno
noteikumu stāšanos spēkā iedzīvotājiem
būs jāievēro virkne apsaimniekošanas
prasību atbilstoši decentralizētās kanalizācijas veidam. Proti, ja mājsaimniecībā
izmanto septiķi, jārūpējas par to, lai
tas būtu aprīkots ar filtrācijas lauku,
apakšzemes filtrējošām drenām, smilts
un grants filtriem, filtrācijas grāvjiem
un akām, niedru laukiem, turklāt tajā
uzkrātie nosēdumi regulāri būs jānodod
asenizatoram. Savukārt, ja decentralizētā
kanalizācija ierīkota kā krājbedre, jārūpējas ne tikai par to, lai tā ir hermētiska
un notekūdeņi netiek pazemes ūdeņos,

bet arī par tās regulāru iztukšošanu, lai
notekūdeņi neizplūst augsnē.
Jāuzsver, ka apsaimniekošanu nevarēs
veikt saviem spēkiem – noteikumos paredzēts, ka «darbus var veikt atbilstošs
komersants, kas specializējies decentralizēto kanalizācijas sistēmu projektēšanā,
būvniecībā, tirdzniecībā vai apkopē».
Turklāt pēc asenizatora pakalpojuma
saņemšanas izsniegto čeku mest ārā
nedrīkstēs – pakalpojuma saņēmējam
vismaz divus gadus tas būs jāglabā kā
apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta
pakalpojuma sniegšanas adrese, dati
par savākto notekūdeņu daudzumu,
datums, kā arī asenizatora rekvizīti.
Jāpiebilst, ka iztukšošanas biežums būs
atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā
nekustamajā īpašumā, decentralizētās
kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma,
kā arī minimālā izvešanas biežuma, ko
noteiks pašvaldība.

Kanalizāciju reģistrēs
pašvaldības datubāzē

«Pieņemtie MK noteikumi paredz,
ka pašvaldībām ir jāuzņemas reģistra
izveide,» stāsta J.Strods, norādot: nevar
nepiekrist pamata idejai mazināt neatbilstoši funkcionējušu kanalizāciju sistēmu postošo ietekmi uz vidi, tomēr jāatzīst, ka reģistra ieviešana un uzturēšana
ir nopietns papildu finanšu slogs pilsētas
pašvaldībai, jo katra reģistra izveide un
uzturēšana ir ne tikai birokrātisks, bet
arī dārgs process. «Latvijas Pašvaldību
savienībā jaunie noteikumi jau tika iztirzāti, un pašvaldības neatbalstīja šādu
noteikumu pieņemšanu, taču tagad tie
ir pieņemti valdībā un pašvaldībai būs
jāpilda. Tāpēc nākamā gada laikā pilsētā
izstrādāsim attiecīgus saistošos noteikumus, labākos risinājumus meklējot
sadarbībā ar citām lielākajām Latvijas
pilsētām,» tā priekšsēdētāja vietnieks, uzsverot: jaunajos noteikumos būs iekļauti
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – kritēriji, kas paredzēs, kādu teritoriju
regulāras tehniskās apkopes
īpašniekiem ir jāreģistrē kanalizācijas
Īpašumos, kuros ierīkotas lokālās sistēmas, datumu, līdz kuram sistēma ir
notekūdeņu attīrījāreģistrē, atbilstošanas iekārtas, jārēšus decentralizēto
Ielas, kurās pēdējā laikā
ķinās arī stingrākām
kanalizācijas sistēizbūvēta pilsētas
prasībām – iekārtām
mu veidus, reģisregulāri vajadzēs
trācijas iesnieguma
kanalizācija, bet to māju
veikt tehniskās apformu, kā arī adreīpašnieki nav aktīvi
kopes, pārliecinoties,
si, kur iesniegums
ka tās izmantotas
jāiesniedz. Noteiizmantojuši iespēju
atbilstoši ražotāja
kumos paredzēts,
tai pieslēgt īpašumu
norādēm tehniskajā
ka iedzīvotājam
pasē. Jāpiebilst, ka
iesniegumā
Brūkleņu iela, šādā
Laimas iela,
šādas «tehniskās apbūs jānorāda kaskates» būs jāiziet, Spāru iela,
nalizācijas sistēmas
Dārza iela,
ņemot vērā iekārtas
vietas adAveņu iela,
Griezes iela, atrašanās
ražotāja noteikto lairese, īpašnieka dati,
ka posmu. Savukārt, Briežu iela,
Palu iela,
kā arī kanalizācijas
ja īpašnieka rīcībā
veids. Jāpiebilst, ka
Indrānu iela, Vidus iela,
nav rūpnieciski izgadatubāzē īpašuma
Rasas iela.
tavotas notekūdeņu Platones iela,
decentralizēto kaattīrīšanas iekārtas
nalizācijas sistēmu
Ziedoņa iela,
«Jelgavas ūdens» dati
dokumentācijas, slēvajadzēs reģistrēt
dziens par iekārtas
vienu reizi, izņetehnisko stāvokli un norādījumi eksplua- mot gadījumus, ja īpašumam mainās
tācijai būs jāvaicā komersantam, kurš saimnieks.
specializējies šajā jomā. Slēdziens būs
Lai gan minētie noteikumi nenosaka
jānodrošina līdz 2020. gada 1. janvārim, soda apmēru, jāņem vērā, ka dome var
un gadījumā, ja iekārtas tehniskais stā- apstiprināt saistošos noteikumus un
voklis neatbildīs prasībām, līdz 2021. gada atbilstoši likumam par noteikumu neie31. decembrim iedzīvotājiem par pašu vērošanu piemērot naudas sodu: fiziskām
līdzekļiem būs jāveic sistēmas pārbūve vai personām – līdz 350 eiro, bet juridiskām
jaunas decentralizētās kanalizācijas sistē- personām – līdz 1400 eiro, norāda A.Aizmas izbūve, paredz jaunie MK noteikumi. puriete.

Stingrākas prasības
arī pilsētas asenizatoriem

J.Strods stāsta, ka līdz ar jaunajiem
noteikumiem stingrākas prasības būs arī
asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem.
Pašvaldības saistošie noteikumi paredzēs,
ka komersantiem ne tikai jāreģistrējas
domē un jāatbilst virknei prasību, bet
arī jānoslēdz līgums ar speciāli izveidoto
notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas
vietu. Mūsu pilsētā šāda vieta ir Lapskalna ielā, SIA «Jelgavas ūdens» notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu teritorijā.
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors
Viktors Juhna stāsta, ka šobrīd līgums
par notekūdeņu pieņemšanu noslēgts
ar četriem uzņēmumiem. Nākotnē ar
mērķi nepieļaut iespēju, ka uzņēmēji ekonomijas nolūkos nolej notekūdeņus tiem
neparedzētās vietās, sadarbības līgumā
plānots ieviest prasību par asenizācijas
auto aprīkošanu ar navigācijas sistēmu.
«Tādā veidā varēsim pārliecināties, kur
asenizators notekūdeņus ir uzņēmis
un kur novadījis,» tā viņš. Jāpiebilst, ka
asenizatoriem līdz kārtējā gada 1. martam reģistra uzturētājam papildus būs
jāiesniedz informācija par notekūdeņu un
nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā
savākts, transportēts un novadīts no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām.

Situācija jāapjauš laicīgi

V.Juhna norāda, ka par decentralizēto
sistēmu stāvokli pilsētā grūti spriest,
jo liela nozīme ir tam, cik kvalitatīvi
darbi veikti lokālo notekūdeņu sistēmu
būvniecības procesā. Mājsaimniecībās,
kuras pieslēgtas centrālai ūdensapgādes
sistēmai, par notekūdeņu daudzumu var
spriest pēc izmantotā ūdens daudzuma.
Šīm vienībām vajadzētu būt teju vienlīdzīgām arī gadījumā, ja netiek izmantota
pilsētas kanalizācijas sistēma, pretējā
gadījumā var secināt, ka daļa notekūdeņu izplūst pazemes ūdeņos. Savukārt,
piemēram, krājtvertnes hermētiskumu
var pārbaudīt, to pilnībā izsūknējot un piepildot ar ūdeni – tādā veidā varēs redzēt,
vai ūdens aizplūst no tvertnes. «Šādas
pārbaudes jebkurā gadījumā ir apjomīgs
un komplicēts process,» tā viņš, norādot:
iedzīvotājiem vajadzētu sāk apjaust savas
decentralizētās sistēmas tehnisko stāvokli
jau tagad, lai nepieciešamības gadījumā
varētu to laicīgi savest kārtībā.
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors

uzsver – iedzīvotājiem šobrīd ir būtiski
izvērtēt situāciju: piemēram, ja mājsaimniecībā ir vidēji liels ūdens patēriņš
un līdz ar to arī notekūdeņu izvešana
nepieciešama bieži, finansiāli izdevīgāk
ir pieslēgt centralizēto kanalizāciju, ja tā
pieejama, jo izdevumi par izbūvi ar laiku
atmaksāsies. Savukārt gadījumā, ja notekūdeņu daudzums ir minimāls, turklāt
kanalizācijas tīkli nav pieejami, izdevīgāka
būs decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ierīkošana. V.Juhna uzsver, ka šobrīd
iedzīvotāji ir aktivizējušies centrālās
kanalizācijas pieslēgšanai, jo spēkā stājās
atvieglotas prasības būvniecības procesā,
turklāt arī pilsētas pašvaldība nodrošina
finansējumu 50 procentu apmērā no
pievadu izbūves izmaksām.

Arvien biežāk izvēlas
centralizēto kanalizāciju

Jelgavas Būvvaldes Komunikāciju
sektora vadītājs Dainis Petzāls atzīst:
«Vairums jelgavnieku, kuru īpašumi nav
pieslēgti pilsētas kanalizācijas sistēmai,
izvēlas ierīkot bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas, kā arī hermētiskās krājakas.
Septiķis tiek izmantots reti.» Savukārt
jaunbūves gan biežāk izvēlas pieslēgt
centralizētajai kanalizācijai, ja teritorijā
ir attiecīgi pievadi.
«Jelgavas ūdens» Projekta īstenošanas
grupas vadītāja Ieva Strode apstiprina,
ka šādu iespēju izmantojuši 80 procenti
pilsētas iedzīvotāju, šobrīd iespēja pieslēgt
savu īpašumu ir vēl deviņiem procentiem,
bet tuvākajā nākotnē kanalizācijas tīklu
izbūves rezultātā, pēc projekta 5. kārtas
realizācijas, šāda iespēja būs vēl septiņiem
procentiem iedzīvotāju. Tādējādi ārpus
aglomerācijas zonas Jelgavas pilsētas
teritorijā, kur izbūvēt pievadus pašlaik
nav ekonomiski izdevīgi, paliks vien četri
procenti iedzīvotāju. Viņa uzsver, ka šogad
jūnijā apstiprinātie MK noteikumi «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi», kuri
paredz atvieglotu pieslēgšanās kārtību,
būvniecības ierosinātājam jau dod iespēju
pieslēgšanās centralizētajai ūdensvada un
kanalizācijas sistēmai izmaksas samazināt aptuveni piecreiz.
Šobrīd pilsētā turpinās kanalizācijas
tīklu izbūves darbi, realizējot projekta
5. kārtu, savukārt izmantot iespēju un
pieslēgt savu īpašumu pievadiem, aicināti
arī tie namu saimnieki, kuru ielās pilsētas
kanalizācija jau izbūvēta iepriekš un kuri
nav tik aktīvi šo iespēju izmantojuši.
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Ķers Lielupes līdaku

14. oktobrī Lielupē posmā no Lielupes
tilta līdz Svētes ietekai notiks Jelgavas
pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes līdaka».
Sacensību sākums – pulksten 8.30,
bet zivju svēršana plānota pulksten
15.10. Lai reģistrētos sacensībām, dalībnieki aicināti pulcēties aiz airēšanas
bāzes Pilssalā jau no pulksten 7.45.
Sacensības ir atklātas, un tajās var
piedalīties visi interesenti individuāli vai
komandās (komandā divi dalībnieki).
Sacensību dalībnieki netiek dalīti pēc
vecuma vai dzimuma, taču reģistrējoties jāuzrāda derīga makšķerēšanas
karte. Dalības maksa vienam cilvēkam
– 8 eiro, 1. un 2. grupas invalīdiem –
bez maksas.
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«Biolars/Jelgava»
sāk ar divām uzvarām

Rudens maratons Lielupē

Baltijas Volejbola līgā
jauno sezonu ar divām
uzvarām iesācis VK
«Biolars/Jelgava», kas
30. septembrī trīs setos
pārspēja «Ezerzeme/
Daugavpils» volejbolistus (25:17, 25:18,
25:19). Rezultatīvākais šajā mačā bija Kārlis
Pauls Levinskis, kurš izcēlās ar 16 gūtiem
punktiem. Savukārt 1. oktobrī četros setos
tika apspēlēti arī «Jēkabpils lūši» (25:21,
18:25, 25:22, 25:23). Arī šajā spēlē rezultatīvākais uzbrukumā bija K.P.Levinskis, kurš
guva 20 punktus. Nākamā spēle mūsu
volejbolistiem ir 7. oktobrī pulksten 18
viesos pret «OC Limbaži/MSĢ».

7. oktobrī Lielupē notiks tradicionālais
Zemgales rudens maratons, kas vienlaikus būs arī 2017. gada Latvijas un
Baltijas čempionāts maratonā smaiļošanā un kanoe airēšanā. Sacensības
būs distancē pa Lielupi no Pasta salas
līdz apvedceļa tiltam un atpakaļ, veicot
pagriezienu pirms šosejas tilta; viena apļa
garums – 8 kilometri. Sacensību sākums
plānots pulksten 12, un tās notiks piecās
vecuma grupās: 1998. g.dz. un vecāki
vīrieši (veiks 2 apļus) un sievietes (veiks
1 apli), 1999.–2000. g.dz. juniori (2 apļi)
un juniores (1 aplis), 2001.–2002. g.dz.
jaunieši (2 apļi) un jaunietes (1 aplis),
2003.–2005. g.dz. zēni (1 aplis) un meitenes (1 aplis), kā arī veterāni vīrieši (1
aplis) un sievietes (1 aplis).

Trīs
jelgavnieki –
Latvijas izlasē

Latvijas nacionālās futbola izlases
galvenais treneris
Aleksandrs Starkovs nosaucis
valstsvienības kandidātu sarakstu
tuvākajām 2018. gada FIFA Pasaules
kausa kvalifikācijas spēlēm pret Fēru
salām un Andoru. Tajā ir arī trīs FK
«Jelgava» futbolisti: vārtsargs Kaspars
Ikstens, pussargs Gļebs Kļuškins un
aizsargs Gints Freimanis. Spēle pret
Fēru salām notiks 7. oktobrī pulksten
19 Touršhavnā, bet 10. oktobrī pret
Andoru tiks spēlēts «Skonto» stadionā.
Mača sākums – pulksten 21.45.

Šorttrekisti mērķē gan uz
Phjončhanu, gan Pekinu
Foto: Austris Auziņš

 Ģirts Pommers

«Ja iepriekšējos gados no
Latvijas sezonas galvenajās
sacensībās piedalījās viens divi
konkurētspējīgi šorttrekisti,
tad šobrīd ir sešu sportistu
komanda. Mums regulāri nāk
klāt citu valstu treneri un
uzteic par straujo progresu
un unikālo darbu, ko esam
paveikuši. Jāatceras, ka mūsu
mērķis ir 2022. gada Pekinas
olimpiskās spēles, taču šobrīd
sasniegtais nodrošinās vairāku sportistu dalību jau 2018.
gada olimpiskajās spēlēs,»
gada laikā sasniegto vērtē
Latvijas šorttreka izlases un
Jelgavas Ledus sporta skolas
šorttreka trenere Evita Krievāne. Pagājušā gada vasarā
Jelgavā uzsākta unikāla sešu
gadu programma, kuras galvenais mērķis ir sagatavot
Latvijas šorttreka izlases komandu Pekinas olimpiskajām
spēlēm 2022. gadā.
Starptautiskās slidošanas savienības
eksperta Stjuarta Horspūla izveidotā
programma paredz centralizētu treniņu
aizvadīšanu Jelgavas ledus hallē. «Esam
veiksmīgi strādājuši gadu, maksimāli
lielu uzmanību veltot tikai treniņiem un
šorttrekam. Domāju, ka mūsu rezultāti
tiešām ir fenomenāli – Evita ir pada-

Foto: no E.Krievānes personīgā arhīva
Latvijas šorttreka izlase, kas bāzējas Jelgavā, veiksmīgi uzsākusi savu
ceļu pretī 2018. gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm, labi aizvadot
pirmo pasaules kausa posmu Budapeštā. Šonedēļ jāsper nākamais solis
– pasaules kausa 2. posmā Nīderlandē.
rījusi grandiozu darbu, viņa ir lieliska bās. Jāpiebilst, ka iespēju trenēties kopā ar
slidošanas tehnikas trenere, taču līdz latviešiem izmantojuši gan Zviedrijas, gan
šim, tāpat kā pašiem sportistiem, trūka Lietuvas šorttrekisti, bet tuvākajā laikā uz
sacensību pieredzes. Tā lēnām šogad Jelgavu trenēties varētu atbraukt arī divi
tiek krāta. Jāsaprot, ka šobrīd vadošo Jaunzēlandes sportisti.
pasaules sportistu vecums ir no 25 līdz
Savukārt E.Krievāne norāda, ka šobrīd
32 gadiem, bet mūsu komandā uz pirmo mūsu ledus hallē divas reizes nedēļā trenipasaules kausu tas bija nedaudz vairāk ņus aizvada arī Jelgavas jaunā šorttreka
kā 17 gadi, tādēļ īstais progress vēl tikai paaudze – apmēram 30 bērni vecumā no
priekšā,» par pirmo pilnvērtīgi aizvadīto 7 līdz 13 gadiem. «Diemžēl Jelgavas ledus
programmas gadu saka S.Horspūls, kurš halle ir tik noslogota, ka šogad nespējām
joprojām regulāri apmeklē Latviju un ir uzņemt jaunus audzēkņus, lai gan pie
kopā ar Jelgavas šorttrekistiem sacensī- manis ir vērsušies vismaz 15–20 bērnu

vecāki. Interese par šo sporta veidu ir, mēs
esam sagatavojuši programmu tieši bērnu
trenēšanai un attīstībai, taču pamatīgāk
tai pievērsīsimies pēc olimpiskajām spēlēm,» stāsta trenere.
Kaut arī programmas mērķi ir vērsti
nākotnē, jau šobrīd sasniegtais ļauj
optimistiski raudzīties uz Phjončhanas
olimpiskajām spēlēm, kas notiks nākamgad. Lai tajās nodrošinātu dalību, četros
pasaules kausa posmos individuālajās
distancēs jāspēj iekļūt spēcīgāko 32 sportistu vidū, bet komandu ieskaitē jāiekļūst
starp astoņām spēcīgākajām planētas
komandām.
Pagājušās nedēļas nogalē Budapeštā
aizvadīts pirmais no četriem pasaules
kausa posmiem. Lielisku sniegumu tikai
savās otrajās šāda līmeņa sacensībās 1500
metru distancē parādīja 16 gadus vecais
Roberts Krūzbergs, kurš izcīnīja 13. vietu.
Vēl viens jelgavnieks – Roberts Zvejnieks –
izcīnīja 20. vietu 1000 metros, bet 56. vietā
šajā distancē ierindojās Kārlis Krūzbergs.
Jāpiebilst, ka šobrīd izlases līderis ir Roberto Puķītis, kurš ikdienā trenējas Itālijā, – viņš 1000 metros iekļuva spēcīgāko
desmitniekā un bija 7. ātrākais. Uzteicams
sniegums 5000 metru stafetes slidojumā
padevās Latvijas izlasei – R.Zvejniekam,
K.Krūzbergam, Tomasam Bakevicam un
Reinim Bērziņam –, izcīnot 13. vietu un
pie reizes labojot Latvijas valsts rekordu.
Nākamās sacensības mūsu šorttrekistiem būs jau šonedēļ Nīderlandes pilsētā
Dordrehtā, kur notiks pasaules kausa 2.
posms.

Ņikitinu Šveicē trenē olimpiskais vicečempions
 Ģirts Pommers

«Mans mērķis šajā sezonā ir
nostabilizēt savu slidojumu un
nodrošināt vietu 2018. gada
Phjončhanas olimpiskajās
spēlēs,» ar saviem tuvākajiem
plāniem iepazīstina Jelgavas
Ledus sporta skolas (JLSS)
absolvente talantīgā daiļslidotāja Diāna Ņikitina. Viņa
kopš jūlija sākuma trenējas
Šveicē pie divkārtējā pasaules
čempiona un olimpiskā vicečempiona Stefana Lambjēla.
«Iepriekšējā sezonā guvu traumu,
kuras dēļ nācās izlaist apmēram sešus
mēnešus, un man bija laiks, lai apdomātu savu vietu daiļslidošanā un iespējas
piepildīt savus mērķus šajā sporta veidā.
Secināju, ka mans progress ir apstājies,
tādēļ nolēmu uzrunāt Stefanu. Uzrakstīju
viņam vēstuli, paužot vēlmi sadarboties,
un saņēmu uzaicinājumu uz četru dienu
nometni Šveicē. Taču pēc tās mājās tā arī
neatgriezos – paliku tur un tiku iekļauta
Stefana komandā,» stāsta 16 gadus vecā
daiļslidotāja, kura jau pirms tam bija personīgi pazīstama ar S.Lambjēlu.

Jāpiebilst, ka S.Lambjēls trenē arī šobrīd talantīgāko mūsu sportistu Denisu
Vasiļjevu, bet D.Ņikitina pagājušajā sezonā trenējās pie JLSS treneriem Romāna
Panteļejeva un Andreja Brovenko, papildu
horeogrāfijas nodarbības aizvadot pie treneres Krievijā. Kaut arī vēl vasarā nebija
skaidrības par Diānas mērķiem un JLSS
treneru lomu tālākajā sportistes karjerā,
daiļslidotājas pieņemtais lēmums trenēties Šveicē ir pamatots. «Mēs saprotam,
ka ikvienam sportistam pienāk brīdis,
kad nepieciešams spert nākamo soli.
Ļoti ceram, ka Diānai Šveicē pavadītais
laiks būs noderīgs un atspoguļosies viņas
sniegumā un rezultātos,» norāda JLSS
direktors Aivars Zeltiņš.
Pēc trim treniņos Šveicē pavadītiem
mēnešiem D.Ņikitina norāda uz galvenajiem ieguvumiem: «Galvenās izmaiņas
manā dzīvē ir tādas, ka gan treniņapstākļi,
gan dzīvošana ir maksimāli komfortablos
apstākļos, kas atspoguļojas treniņprocesa
kvalitātē.»
Jāpiebilst, ka D.Ņikitina sacensībās
allaž saņēmusi augstu tiesnešu vērtējumu par slidojuma tehnisko daļu, taču,
lai cīnītos par goda pjedestālu, pietrūcis
augsta vērtējuma horeogrāfijā un slidojumā, tādēļ Šveicē treniņos aktīvi tiek

Daiļslidotāja Diāna
Ņikitina savās pirmajās sacensībās
pieaugušo konkurencē jaunā trenera
šveicieša Stefana
Lambjēla vadībā
Bratislavā izcīnīja
10. vietu.
Foto: Elena Niceandfunny/Ondrej
Nepela Trophy
strādāts pie horeogrāfijas, slidošanas un
griezieniem. Septembra beigās aizvadītajās starptautiskajās sacensībās pieaugušajiem Bratislavā, kurās piedalījās 23
sportistes, jelgavniece izcīnīja 10. vietu.
Īsajā programmā viņa ieguva 48,37 punktus, garajā programmā – 97,93 punktus,
par tehniskajiem elementiem saņemot
50,53 punktus. Abu programmu summā
– 146,30 punkti.
Būtiski, ka gan īsajā, gan garajā programmā izpildīts Eiropas čempionāta
tehniskais minimums, kas teorētiski dod
iespēju startēt Eiropas čempionātā, taču
uz šo vakanci, kas pienākas Latvijas spē-

cīgākajai daiļslidotājai, kandidē arī Angelīna Kučvaļska, kura arī bija pieteikusies
sacensībām Bratislavā, taču nestartēja.
Starp šīm daiļslidotājām notiks cīņa
arī par vienīgo Latvijas kvotu uz 2018.
gada Phjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Latvijas Slidošanas asociācija ir izvirzījusi kritērijus, pēc kuriem tiks noteikta
vienīgā dalībniece no Latvijas: divi kopīgi
starti kādās no Starptautiskās slidošanas
apvienības organizētajām sacensībām, kā
arī rezultāti Latvijas čempionātā.
Jelgavniecei nākamās sacensības būs
oktobra beigās Zagrebā, bet novembrī
Diāna dosies uz sacensībām Insbrukā.
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SIA «Tirdzniecības nams «Kurši»»

(reģ.Nr.40003494995) (www.kurshi.lv)
ir dibināta 2000. gadā un pārstāvēta ar 19 veikalu
tīklu Latvijā, apkalpo biznesa un privātos klientus
būvniecības nozarē.

Uzņēmums aicina pievienoties savam
kolektīvam PĀRDEVĒJU VEIKALĀ JELGAVĀ
(Rūpniecības ielā 22a).

Darba pienākumi:
• nodrošināt augsta līmeņa klientu apkalpošanu;
• klientu konsultēšana par pieejamo preču un pakalpojumu klāstu;
• preču izkārtošana un tīrības nodrošināšana veikala telpās.
Prasības:
• pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• augsta atbildības izjūta un godīga attieksme pret darbu;
• komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

UZSKAITVEDI KASIERI VEIKALĀ JELGAVĀ
(Rūpniecības ielā 22a).

Darba pienākumi:
• precīzi veikt skaidras un bezskaidras naudas operācijas kasē;
• precīzi noformēt nepieciešamo dokumentāciju;
• uzturēt kārtību un tīrību nodaļā;
• profesionāli apkalpot pircējus veikalā.
Prasības:
• vidējā vai augstākā izglītība;
• iniciatīva, atbildības izjūta un apzinīga attieksme pret darbu;
• komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• pieredze darbā ar kases aparātu un uzskaites dokumentāciju tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• atalgojumu atbilstoši jūsu pieredzei un kvalifikācijai;
• profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Uzskaitvedis
kasieris Jelgavā» vai «Pārdevējs Jelgavā» sūtīt pa
e-pastu vakances@kurshi.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri būs izturējuši pirmo atlases kārtu.
Paldies par atsaucību!

Piedāvā darbu
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona Jelgavas 2. pasta nodaļa
aicina darbā pastnieku(-ci) velobraucēju.
Slodze – nepilna (0,7); darba laiks – no
plkst.6 līdz 11.30. T.63020110, 25701977.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi
(šūt ar dažādām šujmašīnām). T.29226133.
SIA «RIKD» skaistumkopšanas salons
«Bogema» (reģ.Nr.43603019024)
piedāvā darbu frizierim(-ei) un manikīra
meistaram(-ei). T.29608278.
Inese Reipa piedāvā darbu jaukai auklītei
(var būt arī pensijas vecuma) diviem
bērndārzniekiem slimošanas laikā (darba
dienās no plkst.8 līdz 18) vai pēc vienošanās citos gadījumos. Kopā – vidēji nedēļu
mēnesī. Pieskatīšana pie mums mājās,
Jelgavas centrā. T.29733203.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu saimniecībā. Var
dzīvot uz vietas. T.24850341.

Līdzjūtības
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
/M.Jansone/
Izsakām līdzjūtību Siņicinu ģimenei
un tuviniekiem, tēvu un vectēvu
mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Izsakām līdzjūtību Mārim Meijeram un
tuviniekiem, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
STEPANS DROBOTS (1947. g.)
JURIS BUŠS (1940. g.)
HELĒNA ĢIŅEVIČA (1924. g.)
EDMUNDS GILBERGS (1933. g.)
ZIGMĀRS RAMUTIS (1937. g.).
Izvadīšana 05.10. plkst.16 Meža kapsētā.
JĀNIS NOVICKS (1988. g.).
Izvadīšana 05.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ARTŪRS LUCAUS (1958. g.).
Izvadīšana 06.10. plkst.16 Baložu kapsētā.
BENITA KORKLA (1942. g.).
Izvadīšana 06.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2515.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 80.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Mīlestība, bērni un karsta sirds. Solījums.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 59.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 79.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2515.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 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 Pasaules panorāma.*
1.25 Aculiecinieks.*
1.40 Kailašs. Ceļā uz sevi. Dokumentāla filma. 2.sērija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6. Šovs. 9. un 10.sērija (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 58.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 693.sērija.
12.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Spēle par 3.vietu.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 694.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 21. un 22.sērija.
0.00 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 7.sērija.
1.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 51. un 52.sērija.
9.15 TV PIRMIZRĀDE. Centrālā slimnīca.
Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 16.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 209. un 210.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 87.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
0.05 LNT ziņu «Top 10».
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.30 Attīstības kods 3.
1.55 Nakts karaliene. Seriāls. 6.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Greislenda 2. Seriāls. 13.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 9. Seriāls. 24.sērija.
10.05 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 2.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 18.–20.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 15.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 1.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
22.05 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.05 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 6.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.15 Svešā seja. Seriāls. 16.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Seriāls. 30. un 31.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 10. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2516.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 81.(noslēguma) sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 60.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 80.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2516.sērija.

18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Egons Dombrovskis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Elektroniskā cigarete: par un pret.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Laika ziņas. 23.16 Sporta ziņas.
23.20  Tas ir tikai pasaules gals. Drāma (ar subt.). 2016.g.
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Vienas dienas restorāns.*
9.10 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 59.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 694.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Spēle par 1.vietu.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 695.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
20.05  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. Vēstule no Dalbes. Dokumentāla filma.
21.15 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Andora.
0.10 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
0.25 Grāntčestera. Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 53. un 54.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 1.sērija.
10.55 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 211. un 212.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 22.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Brauciens pretī laimei.
Melnkalne. Vācijas melodrāma. 2015.g.
23.30 Tirāns 2. Seriāls. 7.sērija.
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.05 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
1.50 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.55 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.15 Auniņa Šona piedzīvojumi. Animācijas filma.
8.30 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 18.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 1.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 3.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 1.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 TV PIRMIZRĀDE. Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 16.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 2.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
22.05 Kobra 11. Seriāls. 17.sērija.
23.10 Rouzvuds. Seriāls. 17.sērija.
0.10 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 2.sērija.
1.05 TV3 ziņas piedāvā: Hamids. Bēglis, kurš palika. Dokumentāla filma.
1.35 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 19.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 17.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 32. un 33.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 11. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 9.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2517.sērija.
9.35 TV PIRMIZRĀDE. Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 8.(noslēguma) sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 61.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 81.(noslēguma) sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2517.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
1.15 Elektroniskā cigarete: par un pret. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

TV PROGRAMMA
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 60.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 695.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 696.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 8.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Gēnu mantojums. Tava iekšējā zivs. Dok.filma. 1.sērija.
21.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
22.15 Anekdošu šovs.*
22.45 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
23.20  Ceļš uz skolu. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
0.20 Garšu skola. 8.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
0.55 Uzvelc tautastērpu!*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 55. un 56.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 2.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Brauciens pretī laimei. Melnkalne. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 23.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 5.sērija.
22.35 Gravitāte. ASV un Lielbritānijas fantastikas filma. 2013.g.
0.25 Lojalitāte. Seriāls. 5.sērija.
1.10 Nakts karaliene. Seriāls. 8.sērija.
1.55 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 2.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 20. un 21.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 2.sērija.
10.00 Kobra 11. Seriāls. 17.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 4.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 2.–4.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 17.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 3.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 61. un 62.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 2.sērija.
0.40 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 3.sērija.
1.35 Dakteris Kaifs. Seriāls. 2.sērija.
2.20 Svešā seja. Seriāls. 18.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Seriāls. 34. un 35.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 12. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2518.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 62.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2518.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Adreses. Rīgas senās koka arhitektūras izdzīvošanas iespējas
mūsdienās Rīgas nomalēs: Maskavas forštatē un Ķīpsalā.
20.30 Panorāma.
21.15 Ziemeļu puse. Ķīna.
21.45 Ziemeļu puse. Sākums.
22.00  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Personība. 100 g kultūras.*
0.20 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.25 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.05 Darbs planētas labā. Apdraudētie degunradži. Dok.filma.
9.10 Planēta Zeme 2. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 61.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 696.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 697.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
22.05 Sporta studija.*
22.55  Gēnu mantojums. Tava iekšējā zivs. Dok.filma. 1.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 57. un 58.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 3.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Vasara pie Liljas ezera. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 24.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 4.sērija.
22.45 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
0.50 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
1.30 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.15 Degpunktā 7.
2.40 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 2. Seriāls. 22.sērija.
8.35 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 1.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 3.sērija.
10.00 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 15. un 16.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 5.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 5.–7.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 18.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 4.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 63. un 64.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Par savu taisnību.
ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.05 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 4.sērija.
1.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 3.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 19.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 36. un 37.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 13. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 63.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 10.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  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
1.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.10  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 5. un 6.sērija.
4.05  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.20 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
8.10 Planēta Zeme 2. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 4. un 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 62.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 697.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
15.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
15.20 Darbs planētas labā. Par nākotni bez mīnām. Dok.filmu cikls.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 698.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Skarbā kontrastu zeme Patagonija. Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Salome. Dokumentālu filmu cikls.
22.05  Frūtveilas stacija. ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2013.g.
23.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.35  Uzlaist gaisā. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2014.g.
2.30 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
3.25 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*
4.00 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 59. un 60.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 4.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Inga Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Garšas detektīvs. Veselīga vieta nāvei.
ASV detektīvfilma. 2015.g.
23.15 Hičkoks. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
1.10 Nakts karaliene. Seriāls. 10.sērija.
1.55 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 4.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 2. un 3.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 4.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 6.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 8.–10.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 19.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 5.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 65.sērija.
18.30 Tētuka meitiņas 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
21.00 Krokodils Dandijs. ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
23.00 Kampaņa: vēlēšanu cirks. ASV komēdija. 2012.g.
0.45 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 5.sērija.
1.40 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 15.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 20.sērija.
2.40 UgunsGrēks. Seriāls. 38. un 39.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 14. oktobris
LTV1
5.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. A.Rūtentāla kustību teātris.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Oskara laboratorija.
11.00 Trīs musketieri. Animācijas filma (ar subt.).
12.30 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 66. un 67.sērija.
13.30 Es mīlu ēdienu!*
14.00 Adreses.*
14.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.30 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Kukaiņu lielums. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Krēmeru iela.
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Bāskervilu leģenda. Nacionālā teātra izrāde.
23.50  Frūtveilas stacija. ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2013.g.
1.25 Jāņa Petera teātra dziesmu nakts «Bez teātra mēs nevaram».*
3.40 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.15 Adreses.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.35 TV PIRMIZRĀDE. Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu
gabaliņu! Kulinārijas šovs (angļu val., ar subt.).
13.45 TIEŠRAIDE. Latvijas futbola virslīga.
«Spartaks Jūrmala» – «FK Jelgava».
16.10 TV PIRMIZRĀDE. Kolekcija.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Skarbā kontrastu zeme Patagonija. Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 1.sērija.
23.20  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.05 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.05 Aculiecinieks.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 109.–112.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Vasara pie Liljas ezera. Vācijas melodrāma. 2007.g.
6.25 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 9.sērija.
8.15 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 3.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
15.50 Bēgšana uz salu 2. Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Garšas detektīvs. Veselīga vieta nāvei. ASV detektīvfilma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 213. un 214.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris
23.15 Atbrīvošanas līcis. ASV drāma. 2014.g.
1.05 Inga Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu. Vācijas melodrāma. 2007.g.
2.35 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 5.sērija.
3.20 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
4.05 LNT brokastis 8.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 5.sērija.
6.10 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.10 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 39.sērija.
9.30 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
12.05 TV PIRMIZRĀDE. Viss izdosies. Kanādas traģikomēdija. 2010.g.
13.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.10 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.55 Krokodils Dandijs. ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Komēdija. 2014.g.
21.30 Nakts muzejā 2. ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
23.40 TV PIRMIZRĀDE. Slepkava kaimiņos. ASV trilleris. 2015.g.
1.30 Par savu taisnību. ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
3.10 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 16.sērija.
3.30 Dakteris Kaifs. Seriāls. 5.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 15. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.00  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Kailašs. Ceļā uz sevi. Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Zigfrīds Anna Meierovics.
17.00 JAUNA SEZONA. Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība, bērni un karsta sirds.
Jauni ceļi. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Mana māte.
Itālijas komiska drāma (ar subt.). 2015.g.
23.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
0.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
0.20  Kukaiņu lielums. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.20 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*
2.45 Lai top!*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Trīs musketieri. Animācijas filma (ar subt.).
12.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 109.–112.sērija.
13.40 VEF. 54.sezona. Dokumentāla filma.
15.00 Supernova 2017.*
17.30  Tās tik ir operas! Salome. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 23. un 24.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 16.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Kolekcija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls

Paziņojums par
publisko apspriešanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem» 86. punktu
tiek rīkota publiskās apspriešanas sanāksme par saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.–2021.
gadam grozījumu pirmajai redakcijai, kas notiks
23.10.2017. plkst.17 Jelgavas pilsētas domes
telpās Jelgavā, Lielajā ielā 11, Konferenču zālē.

1.10 Sporta studija.*
1.55  Uzlaist gaisā. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2014.g.
3.45 Aculiecinieks.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Luī 5. Seriāls. 2. un 3.sērija.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 17.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 2.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 4.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
13.35 Trīs biedri. Krievijas melodrāma. 2012.g.
15.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
19.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 215. un 216.sērija.
23.15 Bēgšana uz salu 2.
Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.

plkst. 10.00-14.00
Jelgavas pilī

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
6.55 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.05 Auniņa Šona piedzīvojumi. Animācijas filma.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 2.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
12.05 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 39.sērija.
12.35 Skots Pilgrims pret pasauli.
Komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
14.55 Nakts muzejā 2. ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
17.05 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi. Komēdija. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 7.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 7.sērija.
23.35 Skorpionu karalis: cīņa par troni. ASV fantāzijas filma. 2015.g.
1.40 Nelabais. ASV šausmu trilleris. 2010.g.
3.05 Dakteris Kaifs. Seriāls. 6.sērija.
3.55 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
4.20 «Gatavo 3» mežā 2.

Informatīvās lekcijas
par studiju iespējām LLU fakultātēs
10.00 – 10.20
10.25 – 10.45
10.50 – 11.10
11.15 – 11.35
11.40 – 12.00
12.05 – 12.25
12.30 – 12.50
12.55 – 13.15

Meža fakultāte
Lauksaimniecības fakultāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultāte
Tehniskā fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Tikšanās ar absolventiem,
studentiem un mācībspēkiem

Vairāk informācijas: www.llu.lv

7

1.10 Apmierini mani. Seriāls. 7.sērija.
1.50 Hičkoks. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
3.20 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

Atvērto
durvju
diena

13. oktobrī

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ekskursijas – fakultāšu un
studentu viesnīcu apskate

Ceturtdien,

19. oktobrī
plkst. 16.00

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
5. oktobrī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: V.Krasnogorovs «Mīlestība
līdz prāta zudumam». Neprātīga komēdija divos cēlienos (krievu valodā). Režisors
– I.Lūsis. Lomās: M.Samodahovs, V.Jancevičs, I.Kešiševa, J.Losevs, Ž.Lubgāne. Biļešu
cena – 10–15 € (kultūras namā).
6. oktobrī pulksten 17 – Dzejas vakars. Piedalās R.Urtāne un E.Jansons. Ieeja –
bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
6. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
7. oktobrī pulksten 18 – «Tu un es»: H.Zariņam 60, A.Ieviņam 30. Mīlas rokbalādes un ne tikai. Piedalās A.Andrejeva, D.Rudāne, A.Stafecka, Alex, J.Buķelis un
grupa «Colt». Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
7. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra Bērnu un pusaudžu studijas
izrāde «Bērnības melodijas» (atmiņu stāsti). Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā «Rota»).
7. oktobrī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Karavīru ceļš – Ziemassvētku
kaujām 100». Atzīmējot Ziemassvētku kauju simtgadi, dosimies pa karavīru takām,
apmeklēsim Ziemassvētku kauju muzeju un cīņu vietas Ložmetējkalna apkārtnē.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
8. oktobrī pulksten 14 – Noras Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie
vokālisti» fināls, koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki,
pavadošā grupa E.Jasa vadībā. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
No 9. līdz 13. oktobrim – pasākumu kopums «Karjeras nedēļa Jelgavā 2017».
10. oktobrī pulksten 18 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem: Dž.Rodāri «Dželsomīno Melu zemē» (E.Sniedzes un Ģ.Šoļa skatuves versija). Lomās: P.Lapiņš, I.Jura,
A.Albuže, V.Ellers, E.Ozoliņš, S.Pēcis, A.Kaušelis, G.Maliks. Izrāde divos cēlienos,
ilgums – 2 st. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 19 – Daumants Kalniņš & kvintets koncertā «Sirds prieks»
ar Friča Bārdas vārdiem. Piedalās D.Kalniņš (balss, oboja), M.Auziņš (ģitāra),
K.Vanadziņš (taustiņinstrumenti), R.Dankfelds (sitamie instrumenti), T.Poišs (balss
kontrabass). Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
11. oktobrī pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra izrāde «Parīzē es lidoju
ar gaisa balonu», viesrežisora Kaleva Kudu iestudējums. Biļetes varēs iegādāties
norises vietā, biļešu rezervācija pa tālruni 26323327. Biļešu cena – 4 € (Jelgavas
Studentu teātrī).
12. oktobrī pulksten 18 – otrais seminārs lekciju ciklā par latviešu tradicionālo
tautas tērpu «Tradicionālais tautastērps Zemgalē». Lektore – LU Latvijas vēstures
institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
12. oktobrī pulksten 9 – izglītojošs seminārs uzņēmējiem «Par godīgu uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
12. oktobrī pulksten 11 – izglītojošs seminārs valsts un pašvaldību pārstāvjiem
«Par godīgu uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).
12. oktobrī pulksten 19 – humora izrāde «Made in Latvia»: piedāvā Jaunais
muzikālais teātris. Režisors – M.Egliens. Piedalās Latvijas teātru labākie humora
profesionāļi: I.Kļavinskis vai J.Kirmuška, M.Brūveris, M.Eglinskis, K.Kareļins, A.Dzērve, M.Egliens. Programmā: Ž.Siksnas, Dz.Čīčas un dažādu muzikālo brāļu dzīves
situāciju tēlojumi un smieklīgi stāsti dziesmu parodijās. Biļešu cena – 10–20 €
(kultūras namā).
15. oktobrī pulksten 18 – Žorža Siksnas 60 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena
– 10–15 € (kultūras namā).
17. oktobrī pulksten 10 – Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem «Rotaļlietu
stāsts». Režisors – I.Strads. Stāsts raisās ap mazā Toma rotaļlietām, kuras atdzīvojas,
cilvēkiem izejot no istabas. Ilgums – 1 st. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).

Izstādes
No 12. oktobra līdz 12. novembrim – vizuālās mākslas darbu konkursa «Aiz
teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
No 13. oktobra līdz 12. novembrim – gleznu izstāde «Re-misija» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 16. līdz 20. oktobrim – izstāde «Baltkrievu daiļrades pērles». Ieeja – bez
maksas (Skolotāju ielā 8).
No 27. oktobra līdz 22. novembrim – izstāde «Skan māla valoda». Atklāšana
– 27. oktobrī pulksten 16 (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 18. oktobra – izstāde «Rudens – dažādu krāsu gadalaiks» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
31. oktobrī pulksten 14 – izstādes atklāšana, priekšlasījumi «Reformācijai 500.
Atskaņas Jelgavā» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – izstāde «Halinas Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumi» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – Ģederta Eliasa balvas par lauku tēmas atspoguļojumu
Latvijas glezniecībā pretendentu darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – izstāde «Atmiņas pēdas Zemgales vēsturē» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – latviešu scenogrāfa Arvīda Spertāla 120. jubilejai veltītā konkursa «Aiz teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 15. oktobrim – ceļojošā izstāde, veltīta Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejai «Kas vīņ tād i?/Kes nad on?» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. oktobrim – Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde «Zaļais logs» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu mākslā» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. oktobrim – Līgas Mickevičas austās mandalas «Sajūtu saules» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 31. oktobrim – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas simtgadei».
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. oktobrim – Bruno Strautiņa mākslas darbu izstāde «Tornis 25»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 5. oktobris

Nedēļa ar mūsu kaimiņu
baltkrievu kultūras garšu

 Jana Bahmane

Šogad Baltkrievu kultūras
dienās, kas Jelgavā notiks
no 16. līdz 20. oktobrim, varēs apmeklēt divas mākslas
un amatniecības darbu izstādes, piedalīties audumu
apgleznošanas un apdrukas
meistarklasē, kā arī baltkrievu tradicionālās virtuves
degustācijā, bet pasākumu
kopumu noslēgs koncerts
«Mūsu ciemā», kurā piedalīsies gan pašmāju kolektīvi,
gan arī viesmākslinieki no
Baltkrievijas.
Baltkrievu kultūras dienas ievadīs
izstāde «Baltijas baltkrievu mākslinieku
noskaņā», ko 16. oktobrī pulksten 17
atklās Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. «Ekspozīcija
tapusi sadarbībā ar Baltijas baltkrievu
mākslinieku apvienību «Maju gonar»,
un tajā būs skatāmi Latvijā, Lietuvā,
Igaunijā un Zviedrijā dzīvojošu baltkrievu mākslas darbi, piemēram, gleznas,
fotogrāfijas, kas raksturo baltkrievu

garu, – kopumā divdesmit autoru darbi,» stāsta Jelgavas baltkrievu biedrības
«Ļanok» vadītāja Jeļena Grīsle. Izstāde
Jelgavas muzejā būs apskatāma līdz 22.
oktobrim, bet daļu mākslinieku klātienē
varēs sastapt izstādes atklāšanā 16.
oktobrī. Tāpat no 16. līdz 20. oktobrim
Skolotāju ielā 8 varēs apskatīt Vitebskas
apgabala baltkrievu tautas daiļamata
meistaru darbu izstādi «Baltkrievu daiļrades pērles», kurā apkopoti daiļamatu
meistaru darināti roku dvieļi, salmu
pinumi, batika un citi izstrādājumi.
Jau vairākus gadus Baltkrievu kultūras dienu laikā Ozolnieku novada
pašvaldības sociālās aprūpes centrā
«Zemgale» notiek labdarības koncerti,
un šogad 20. oktobrī pulksten 10 centra
iedzīvotājiem uzstāsies viesmākslinieki
no Baltkrievijas – Vitebskas apgabala
folkloras kolektīvs «Medunica». Bet
pulksten 13 Skolotāju ielā 8 notiks
baltkrievu daiļamatu meistaru audumu
apgleznošanas un apdrukas meistarklase, kuru apmeklēt aicināti 7.–12. klašu
skolēni. «Šoreiz īpaši aicinām skolēnus,
taču, protams, ja interese būs arī citiem,
droši varēs pievienoties,» tā J.Grīsle.
Meistarklasē var piedalīties 35 dalīb-

nieki, tādēļ interesenti aicināti pieteikt
savu dalību līdz 19. oktobrim pa tālruni
26757978.
No 16. līdz 22. oktobrim jelgavnieki
bistro «Silva» Driksas ielā 9 aicināti
nogaršot baltkrievu tradicionālos ēdienus – šoreiz varēs nobaudīt, piemēram,
kartupeļu pankūkas jeb draņikus ar
gaļas, sīpolu un saldā krējuma mērci,
mačanku un biezpiena-magoņu pīrāgu
nesterku. «Bistro «Silva» esam uzdāvinājuši baltkrievu nacionālās virtuves
pavārgrāmatu, tādēļ pavāriem ir no kā
smelties iedvesmu,» papildina J.Grīsle.
11. Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā noslēgs koncerts «Mūsu ciemā», kas
21. oktobrī pulksten 14 izskanēs kultūras namā. Koncertā piedalīsies Jelgavas
baltkrievu biedrības folkloras ansamblis
«Ļanok», Vitebskas apgabala folkloras
kolektīvs «Medunica» un jauktais koris
«Balti». Biļetes iepriekšpārdošanā var
iegādāties Skolotāju ielā 8, bet koncerta
dienā no pulksten 12 – kultūras nama
foajē. Cena – 2 eiro.
Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā
organizē baltkrievu biedrība «Ļanok»
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
pārvaldi.

Latviešu estrādes klasika Žorža Siksnas izpildījumā
jiem gadiem, Ž.Siksna secina, ka visvairāk
to ir mainījis mūzikas instrumentu
Noslēdzot savu 60 gadu juskanējums. «Šovasar kopā ar maestro
bilejas koncertu sezonu, 15.
Raimondu Paulu muzicējām brīvdabas
oktobrī pulksten 18 Jelgavas
estrādē Ludzā un noorganizējām, ka
kultūras namā uzstāsies mūRaimondam Paulam no Rīgas atved
ziķis un vokālais pedagogs
akustiskās klavieres – skanējums bija
Žoržs Siksna. «Koncertā izpavisam cits. Tieši tā man visvairāk piepildīšu dziesmas, kas ilgāku
trūkst mūsdienu estrādē, jo lielākoties
laiku nav dziedātas, piemēmūziķi ir pārgājuši uz elektroniskajiem
ram, skaņdarbus no mūzikla
mūzikas instrumentiem,» vērtē Ž.Siksna.
«Māsa Kerija». Būs daudz
Tāpat viņš ir gandarīts par iespēju savas
dziesmu no 70. gadu beigām,
muzikālās karjeras laikā sadarboties ar
kā arī jaunākas kompozīcijas,»
R.Paulu un Aleksandru Kublinski, kuru
koncertprogrammu raksturo
skaņdarbus Ž.Siksnam ir bijis tas gods
Ž.Siksna. Šis koncerts būs kā
izpildīt.
mūziķa radošās darbības retKopā ar Ž.Siksnu koncertā uzstāsies
rospekcija.
arī Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un
Ž.Siksnas vadītais Jelgavas Tirkīza kora
Atskatoties uz latviešu estrādei veltīta- ansamblis. «Uzskatu, ka arī pašalik ir

 Jana Bahmane

talantīgi mūziķi, kas skolojas, piemēram,
Rīgas Doma kora skolā un Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā, tādēļ latviešu
estrādes mūzikas attīstībā saskatu perspektīvu,» vērtē Ž.Siksna. Viņš papildina,
ka, vadot savu ansambli, cenšas skolot arī
dalībnieku muzikālo gaumi un veicināt
izpratni par latviešu estrādes mūziku.
«Jelgava ir muzikāla pilsēta, ar brīnišķīgu kultūras namu un bagātīgām kultūras tradīcijām, tādēļ man šeit uzstāties
patīk,» atklāj mūziķis. Ž.Siksnas jubilejas
koncerts Jelgavas kultūras namā izskanēs
15. oktobrī pulksten 18. Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras namā un «Biļešu
paradīzes» kasēs visā Latvijā, cena – 10–15
eiro. Jāpiebilst, ka bērniem līdz četru gadu
vecumam, kas pasākumu apmeklē vecāku
pavadībā un neaizņem atsevišķu sēdvietu,
biļetes cena ir 3 eiro.

Ekskursijā «Karavīru ceļš» varēs izzināt simts gadu senu vēsturi
 Jana Bahmane

Jelgavas novadā ir saglabājušās liecības par Pirmā pasaules kara nocietinājumiem un Ziemassvētku kaujām,
kas pirms gadsimta notikušas Tīreļpurvā, un sestdien, 7.
oktobrī, pulksten 10 interesenti aicināti doties Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra organizētā izzinošā ekskursijā pa Ložmetējkalna apkārtni «Karavīru ceļš», kopā ar
vēsturnieku Andri Tomašūnu izzinot gadsimtu senos
notikumus.

Vēsturnieka A.Tomašūna vadībā
ekskursijas dalībnieki varēs apmeklēt
vācu karavīru kapus Valgundes klostera teritorijā, Ziemassvētku kauju
muzeja «Mangaļi» ekspozīciju, Peitiņu
kapus, vācu karavīru kapus pie Kalnciema baznīcas un citas zīmīgas vietas,
uzzinot, kādi notikumi Tīreļpurvā
risinājās Pirmā pasaules kara laikā.
Tāpat ekskursijas dalībnieki dosies pa

vairāk nekā septiņus kilometrus garo
vēsturisko cīņu vietu izziņas taku,
bet pēc pastaigas notiks pikniks, tādēļ
ekskursijas dalībnieki aicināti līdzi ņemt
arī uzkodas, informē Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Sandra
Grigorjeva.
Jāatgādina, ka šogad tiek atzīmēta
Ziemassvētku kauju 100. gadskārta.
Ekskursija «Karavīru ceļš» 7. ok-

tobrī pulksten 10 sāksies no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, bet
atgriešanās Jelgavā plānota ap pulksten
18. Dalībnieki aicināti izvēlēties laikapstākļiem un pastaigai atbilstošu apģērbu.
Pieteikties ekskursijai var pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv. Dalības maksa – 8 eiro, skolēniem – 4
eiro, bet pirmsskolas vecuma bērniem
dalība ekskursijā ir bez maksas.

