Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 129 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti 27.
septembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas
saukļi. Pareizi atbildēja 77 dalībnieki.
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Sestdien – 13. Saeimas vēlēšanas
Foto: Ivars Veiliņš

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Uldis Markus, Nadīna Pavlovska, Rudīte Īviņa, Velta Bresmane,
Benita Pļavniece, Arnis Jagunds, Maiga Lopuha.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Politiski represētās personas var
pieteikties pašvaldības pabalstam
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētā deklarētās politiski represētās personas līdz 10.
novembrim Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 var pieteikties
ikgadējam pabalstam
30 eiro apmērā.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
pārstāve Dace Diržine informē: lai
saņemtu pabalstu, represētajai
personai vai tās pilnvarotajam
pārstāvim līdz 10. novembrim
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes

Informācijas kabinetā (115. kabinetā) jāiesniedz iesniegums,
uzrādot personu u apliecinošu
dokumentu n attiecīgo statusu
apliecinošu dokumentu. Pabalsts
tiks pārskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā
kredītiestādes kontā.
Jāpiebilst, ka pašvaldības pabalsts politiski represētām personām 30 eiro apmērā tiek piešķirts
reizi gadā – novembrī, līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu. Pērn šo pabalstu saņēma 236 jelgavnieki, bet šobrīd, pēc
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
datiem, Jelgavā dzīvo apmēram
320 represēto personu.

Asfaltē Maija un Egas ielu
 Anastasija Miteniece

Jau kopš pirmdienas noteiktas stundas dienā ir atvērti visi 15 Jelgavas vēlēšanu iecirkņi, lai iedzīvotāji tajos varētu iepazīties ar 13. Saeimas vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību, kā
arī nepieciešamības gadījumā pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Kā atzīst Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Jānis Dēvics, pirmās divas dienas vēlēšanu iecirkņos liela aktivitāte nav novērota: «Kāds ienāk un iepazīstas ar vēlēšanu
materiāliem, kāds piesaka balsošanu mājās.» Trešdienas vakarā, jau pēc «Jelgavas Vēstneša» nodošanas tipogrāfijā, vēlēšanu iecirknī Nr.190, kas atrodas Jelgavas kultūras namā, sākās balsu nodošana glabāšanā. Nodot balsi glabāšanā jeb
nobalsot iepriekš Jelgavā var tikai vienā iecirknī, un to iespējams izdarīt arī šodien, 4. oktobrī, no pulksten 9 līdz 12 un rīt,
5. oktobrī, no pulksten 10 līdz 16. Savukārt 13. Saeimas vēlēšanu dienā – sestdien, 6. oktobrī – visi vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti no pulksten 7 līdz 20.
Jāatgādina, ka tiem, kuri balsot dosies nevis ar pasi, bet personas apliecību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP)
jāizņem vēlētāja apliecība. Tā kā vēlētāja apliecību var saņemt tajā PMLP nodaļā, kurā izsniegta personas apliecība, Jelgavā
izsniegšanai bija sagatavota 2781 vēlētāja apliecība. «Līdz trešdienas rītam Jelgavā vēlētāja apliecību bija izņēmuši 277 balsstiesīgie. Taču to vēl var izdarīt gan šodien, 4. oktobrī, no pulksten 9 līdz 16.30, gan 5. oktobrī no pulksten 9 līdz 16, gan arī 6.
oktobrī no pulksten 8 līdz 16.30 PMLP Jelgavas nodaļā Uzvaras ielā 8,» skaidro PMLP Jelgavas nodaļas vadītāja Inese Pučeta.

Arī rudens sezonā turpinās bezmaksas
veselību veicinošās aktivitātes pilsētā
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētā turpinās Veselības veicināšanas programmas bezmaksas aktivitātes. No šīs nedēļas daļa
treniņu pārcelti uz Zemgales Olimpisko centru
(ZOC) un rudens sezonas piedāvājums papildināts
ar vingrošanas nodarbībām «Vesela mugura» un
«Body art». Nūjošana oktobrī notiks divas reizes
nedēļā, bet novembrī un decembrī – tikai svētdienās, turklāt svētdienās jau šobrīd mainīts nūjošanas norises laiks. Tāpat jelgavnieki var iesaistīties
nodarbībās par bērnu audzināšanu, programmā
«Strādā vesels!», «Ēd vesels!» un Topošo vecāku
skolā, bet bērniem ar īpašām vajadzībām tiek
piedāvātas deju un kustību terapijas nodarbības.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības
aprūpes un veicināšanas nodaļas
vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Karolina
Lankovska stāsta, ka līdz ar vēsāka laika iestāšanos bezmaksas
treniņi notiek ZOC, bet atsevišķas
nodarbības līdz pavasarim ir pār-

trauktas. «Šobrīd jelgavnieki var
iesaistīties divās jaunās zemas
intensitātes vingrošanas nodarbībās – «Vesela mugura», kurās
vingrinājumi vērsti uz muskulatūras stiprināšanu, un «Body art»,
kas tiek piedāvātas nodarbību
«Miers» vietā, akcentu liekot uz

stiepšanos,» stāsta K.Lankovska,
piebilstot, ka šīs nodarbības var
apmeklēt ikviens bez vecuma
ierobežojuma.
Savukārt vēl šomēnes nūjošana
notiks trešdienās un svētdienās,
bet no novembra – tikai svētdienās, turklāt, ņemot vērā, ka no
rītiem kļuvis tumšs, svētdienās
nodarbības sākas pulksten 10. Tāpat vēl tikai oktobrī jelgavniekiem
ir iespēja apmeklēt skriešanas
koptreniņus Pasta salā.
Vecāki, kuru ģimenē aug 12–16
gadus veci pusaudži, var pagūt pieteikties desmit nodarbību ciklam
«Ceļvedis, audzinot pusaudzi»,
kurā būs iespēja gūt padomus, kā
veidot attiecības ar saviem bērniem. Pirmā nodarbība – 9. oktobrī
pulksten 17.30, un turpmāk tās
notiks otrdienās. Bet pirmsskolas
vecuma bērnu vecāki gaidīti uz
nodarbībām «Emocionālā audzi-

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

nāšana», kurās vecāki varēs uzzināt, kā audzināt un labāk izprast
savu bērnu. Kopumā būs desmit
nodarbības, pirmā tikšanās – 9.
oktobrī pulksten 19.30. Nodarbības reizi nedēļā – otrdienās – vadīs
psiholoģe Eva Raucka-Pļaviņa
savā privātpraksē Krišjāņa Barona
ielā 40. Vecāki, kuri vēlas apmeklēt
kādu no šiem cikliem, iegūt detalizētu informāciju un pieteikties
var pie K.Lankovskas pa e-pastu
karolina.lankovska@soc.jelgava.
lv vai tālruni 63048913.
Rudens sezonas jaunums ir bezmaksas deju un kustību terapijas
nodarbības pie deju un kustību terapeites Lienes Ķinces bērniem ar
invaliditāti. Nodarbības plānotas
nelielās grupās bērniem ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem,
nervu sistēmas slimībām, skeleta,
muskuļu un saistaudu slimībām.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

SIA «Jelgavas ūdens»
turpina realizēt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta
5. kārtu. Pēc kanalizācijas inženiertīklu un
ūdensvada izbūves ar
pašvaldības atbalstu
jau noasfaltēta Dzelzceļnieku iela, šonedēļ pēc
līdzīgas pieejas – Maija
iela, bet tuvākajā laikā
darbi sāksies arī Egas
ielas posmā.
Šovasar ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības projekta
gaitā kanalizācijas tīkli paplašināti
arī Maija ielā un Egas ielas posmā.
«Šajā projektā bija paredzēts
izbūvēt komunikācijas, uzrokot
vienu brauktuves malu un pēc
tam atjaunojot ceļa segumu šajā

posmā. Faktiski tas nozīmēja, ka
pēc komunikāciju izbūves tiktu
atjaunota jeb noasfaltēta tikai daļa
no ceļa vienas puses. Izvērtējot
pieejamo finansējumu, abās ielās
nolemts ieklāt jaunu asfaltbetona
segumu visā brauktuves platumā,» norāda pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs. Viņš skaidro, ka šovasar, realizējot ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības projektu,
pilsētā pārraktas daudzas ielas,
tomēr vairumā gadījumu – ar
grants segumu.
Augusta beigās noasfaltēts
Dzelzceļnieku ielas posms no
Rūpniecības līdz Eduarda Veidenbauma ielai, Maija ielā šonedēļ 220
metru garumā jau ieklāts asfalts
un šobrīd tiek sakoptas ielas nomales un zaļā zona, bet nākamnedēļ
asfaltēšanas darbi plānoti Egas
ielas posmā no Sakņudārza līdz
Maija ielai.

Nojauc ēku Katoļu ielā 2a
Foto: Ivars Veiliņš

Ēka Katoļu ielā 2a, blakus centrālajai pasta nodaļai, vairs neapdraud garāmgājējus un nebojā skatu – tā šonedēļ nojaukta.
Pagājušajā piektdienā ap ēku tika uzsliets žogs un uz ietves
Katoļu ielā izveidots koka koridors, lai gājējiem būtu droša
pārvietošanās. Ēkas nojaukšanas darbi sākās pirmdien, un
otrdienas pēcpusdienā tā jau bija demontēta.
Kādreizējā «Preses apvienības» ēka pieder uzņēmumam
«Marno J», kas ir arī tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža»
īpašnieks. «Marno J» mārketinga speciāliste Aziza Strogonova
norāda, ka šobrīd tiek izstrādāta vietas attīstības vīzija, bet
neko vairāk uzņēmums nekomentē. Divstāvu ēka daudzus
gadus stāvēja tukša, un, kā norāda Jelgavas pilsētas Būvvaldes
Būvinspekcijā, tās tehniskais stāvoklis bija ļoti slikts.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Labākais veids, kā mācīties,
ir darīt»

 Jānis Kovaļevskis

Personāla atlases jomā
plaši tiek izmantots
kompetenču novērtējuma tests, kas ļauj
pārliecināties par kandidāta spēju risināt
dažādas sarežģītības
uzdevumus. Lai konkurētu darba tirgū, mūsdienās darbiniekam
jāspēj kompleksi lietot
zināšanas, risinot problēmas mainīgās dzīves
situācijās. Jaunā izglītības satura reforma, kuras ieviešana gan atlikta
uz gadu, paredz īstenot
kompetenču pieeju izglītības procesā, sākot
no pirmsskolas un noslēdzot ar vidusskolu,
lai jauniešus labāk sagatavotu darba tirgus
prasībām un vispārējās
zināšanas aizstātu ar
konkrētām prasmēm.
Par to, kā mainās izglītības
sistēma un kā šajā pārejas periodā
jūtas pedagogi, saruna ar Jelgavas
Valsts ģimnāzijas matemātikas
skolotāju un direktores vietnieci
metodiskajā darbā Eviju Slokenbergu.
Pāreja uz jauno mācību saturu ir atlikta uz vienu gadu.
Kas jāpaveic šajā laikā, un vai
tiešām pēc gada mēs būsim
gatavāki pārmaiņām?
Jelgavas Valsts ģimnāzija bija
viena no skolām, kurā jau aizvadītajā mācību gadā domāja par
to, kā īstenot jauno pieeju, tādēļ
pārmaiņām mēs bijām gatavi.
Nevaru atbildēt par visu valsti,
bet, raugoties no Jelgavas izglītības iestāžu skatpunkta, nebija
nepieciešamības atlikt šo procesu,
jo pilnvērtīga jaunā satura ieviešana un pieejas maiņa tāpat prasīs
vairākus gadus. Faktiski tas būs
cikls no pirmsskolas līdz pat 12.
klasei, un, jo agrāk mēs sāksim to
darīt, jo labāk. Iespējams, kādam
šī pauze palīdzēs vairāk izprast,
ar ko sākt, un tam sagatavoties,
bet dažām skolām tā ir iespēja vēl
gadu neko nemainīt. Šī gada laikā
visiem būtu daudz jāmācās, un labākais veids, kā mācīties, ir darīt.
Izglītības reforma savā ziņā
ir klasisks pārmaiņu vadības
piemērs – neviens labprātīgi
nevēlas mainīt savus ieradumus. Pedagogiem ir bažas par
savu nākotni un spēju izpildīt jaunos nosacījumus. Kā,
jūsuprāt, tās varētu kliedēt?
Lielākā vai mazākā mērā mēs
visi baidāmies no pārmaiņām.
Tas ir cilvēka dabā. Daudzi pedagogi visu vēlas izdarīt pēc labākās
sirdsapziņas un baidās kļūdīties.
Arī šā brīža pedagogu noslodze ir
pārāk liela, lai realizētu visas labās
ieceres, kuras ietver kompetenču
izglītība. Papildus kontaktstundām skolotājiem būs jāatrod laiks,
lai savstarpēji sadarbotos, mācītos,
gatavotos nodarbībām, kurās tiks
īstenota jaunā pieeja, un veiktu pārējos pienākumus. Ja skolotājam
vidēji ir 30 kontaktstundas nedēļā,
tad visiem pārējiem pienākumiem
atliek 10 stundas, un ar to ir par
maz, lai pilnvērtīgi sagatavotos
mācību procesam. Visvairāk par
to pārdzīvo tieši atbildīgākie pedagogi. Turklāt ilgstoša pārslodze
veicina izdegšanu.

Pedagogu trūkums valstī šobrīd
jau ir akūta problēma, piemēram,
Latvijas Universitātē matemātikas specialitātē šogad diplomu
ieguva tikai trīs jaunie skolotāji,
bet fizikas specialitātē – viens. Nepieciešams ilgtermiņa plāns situācijas risināšanai valstiskā līmenī.
Lai kliedētu bažas, varu apgalvot,
ka tie, kas īstenoja iepriekšējo
dabaszinātņu un matemātikas
projektu idejas un saturu, ir daudz
gatavāki pārmaiņām – skolotāji
vada efektīvas stundas, kas ir
pamatā arī jaunajai pieejai. Labā
ziņa saistībā ar jauno pieeju ir arī
tā, ka skolām būs daudz lielāka
brīvība mācību procesa organizācijā. Skolēni priekšmetus varēs
apgūt pa blokiem, piemēram, visu
dienu veltot kāda projekta izstrādei vienā vai dažos priekšmetos,
bet citā – risinot inženiertehniskas
problēmas. Katra skola varēs
meklēt labāko risinājumu tieši
saviem skolēniem.

«Svarīgi ir tas, ko
katrs no mums,
pedagogiem, personīgi ir gatavs darīt,
jo izglītībā kaut
ko mainīt var tikai
skolotājs. Jānotic
sev, jāatmet bailes
kļūdīties un jādara!»
runājot par jauno
izglītības satura
reformu, uzsver
Jelgavas Valsts
ģimnāzijas matemātikas skolotāja un
direktores vietniece
metodiskajā darbā
Evija Slokenberga.
Foto: Ivars Veiliņš

piādēs, tas ir viņa lēmums, kas
jārespektē. Piespiedu dalība
vienā vai otrā pasākumā nevar
dot rezultātu. Tas nav efektīvi.
Pēdējos gados pakāpeniski atsakāmies no skolēnu dalīšanas
grupās pa zināšanu līmeņiem,
lai dotu iespēju talantīgākajiem
skolēniem apgūt citas prasmes,
piemēram, izskaidrot uzdevumu
savam klasesbiedram un palīdzēt
viņam to atrisināt. Ja skolēns spēj
ne tikai atrisināt uzdevumu, bet
arī iemācīt to izdarīt citam, tas
jau ir pavisam cits zināšanu un
prasmju līmenis. To pašu var attiecināt arī uz darbu grupās. Katram skolēnam ir jāapzinās sava
loma grupā, teiksim, ja šoreiz es
neesmu līderis, man jārespektē
tas, kurš konkrētajā brīdī ir. Kāds
apkopos informāciju, kāds veidos
vizuālos materiālus, bet kāds prezentēs grupas darbu. Ja jaunieši
to neiemācīsies skolā, viņiem
pēc tam būs problēmas ar darbu
komandā, jo spēja sadarboties ir
mūsdienu nepieciešamība.

Ar kādām kompetencēm
jābūt apveltītam vidusskolas
absolventam?
Kompetenču pieeja ietver pamatprasmes, piemēram, lasītprasmi, matemātisko pratību,
dabaszinātnisko izpratību, caurviju prasmes, ko dažādos veidos skolēns iegūst katrā priekšmetā. Tās
ir problēmrisināšana un kritiskā
domāšana, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, pašizziņa,
pašvadība, mācīšanās mācīties,
sadarbība un līdzdalība, digitālā
un medijpratība. Praktiski tas
nozīmē, ka skolēns ir spējīgs risināt dažādas problēmas, pieņemt
izsvērtus lēmumus un atbildēt
par to sekām. Šīs prasmes nevar
iemācīt teorētiski, piemēram,
lai skolēns prastu sadarboties, ir
jādod jēgpilni uzdevumi, kas prasa
sadarbību. Ja pedagogs novēro,
ka skolēni neprot sadarboties,
Jelgavas skolēniem vislabātad kopā ar kolēģiem, kas māca kās matemātikas zināšanas
to pašu klasi, tiek meklēti ceļi, kā ir 3. klasē, pēc tam tās pakāapgūt sadarbību.
peniski sarūk un viszemāko
līmeni sasniedz vidusskolas
Daudz tiek runāts par vir- centralizētajos eksāmenos.
zību uz izcilību, uzsverot, Vai pāreja uz jauno mācību
ka mums pietrūkst talantu, saturu varētu lauzt šo statomēr rezultāti starptautis- tistiku?
kajās skolēnu olimpiādēs un
Šāds apgalvojums tika izteikts,
dažādos konkursos liecina, izmantojot nesalīdzināmus datus,
ka šādi talanti Latvijā ir. Vai tāpēc tam nevaru piekrist. 3. un 6.
tomēr vairāk nav jākoncen- klasē skolēni kārto diagnosticējotrējas uz tā saukto vidusslāni, šos darbus, kuru galvenais mērķis
lai uzlabotu kopējos mācību ir pārliecināties, ko skolēns ir apsasniegumus, jo talantu skaits guvis un kurām tēmām turpmāk
vienmēr būs ierobežots?
jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Bieži vien skolu loma izcili Savukārt 9. un 12. klases ektalantīgu skolēnu sagatavošanā sāmeni jau ir atskaites punkts,
tiek pārspīlēta, jo šie skolēni kas mēra, ko skolēns ir apguvis
sasniegtu renoteiktā izglītīzultātu teju
bas līmenī. Vijebkurā izglīdusskolas centības iestādē.
tralizētajiem
Tas, cik labi ir
eksāmeniem ir
strādājusi skopapildu mērķis
la, būtu jāvērtē
– augstskolas
pēc daudziem
šo mērījumu
kritērijiem, no
izmanto kā iekuriem viens
stājeksāmenu
varētu būt
–, tāpēc darbu
skolēnu sniesaturs atšķiras
gums kādā no
gan pēc būtības,
jomām, cits –
gan izpildes ilmācību proceguma. Šobrīd
sa organizācija.
vienādu eksāKvalitāti varam nodrošināt ar menu kārto visi skolēni neatkarīgi
ikdienas darbu, nevis kādām no tā, kur viņi mācās – ģimnāzijā,
ārišķīgām aktivitātēm. Skolā tehnikumā vai citur. Būtu jāizveiorganizējam talantu stundu, do tāds pārbaudes darbs dažādos
kurā ir iespēja gatavoties kon- vecumposmos, kas mēra vienas
kursiem un olimpiādēm vienā un tās pašas zināšanas un prasmācību priekšmetā. Ja skolēns mes, piemēram, skolēnu spēju
nevēlas piedalīties vairākās olim- reaģēt jaunā situācijā. Šobrīd

«Ir vecāki, kuri atbalsta
stingro līniju ar striktām prasībām, bet ir arī
tādi, kuri pret mācību
procesu attiecas pārāk
demokrātiski. Pēc principa – gribi dari, negribi
nedari!»

arvien vairāk ir tādu skolēnu,
kuri diezgan agri saprot, ko dzīvē
grib sasniegt un kurš mācību
priekšmets viņiem ir svarīgs,
tāpēc tiek paredzēts, ka skolēni
varēs izvēlēties, kādā līmenī konkrēto mācību priekšmetu apgūt.
Katram līmenim arī būs atbilstošs
eksāmens.
Viens no izglītības reformas
vērtēšanas kritērijiem ir mācību sasniegumi, bet 10 balles
Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Rīgas 1. ģimnāzijā tomēr nav
viens un tas pats. Kā sabalansēt skolēnu vērtējumu,
kas pārsvarā tiek ņemts kā
atskaites punkts arī apgūtajām prasmēm un iemaņām?
Dažādie reitingi un skolu salīdzināšana daudzos pedagogos
rada neizpratni, jo bieži vien tiek
salīdzinātas skolas, kuras ir pārāk atšķirīgas, lai tās salīdzinātu.
Piemēram, kā
var salīdzināt
Valsts ģimnāziju ar internātpamatskolu vai
Mūzikas vidusskolu?! Jāņem
vērā arī tas, ka
atzīme vairs
pilnvērtīgi neatspoguļo skolēna zināšanas un prasmes – 10
balles savā ziņā ir devalvējušās.
Noteikti būtu jāpārskata vērtēšanas sistēma, tai jābūt vairāk
aprakstošai, lai vērtējumā varētu
sniegt papildu informāciju. Mēs
sev atvieglotu dzīvi, ja atteiktos
no dažādiem reitingiem un salīdzināšanas, jo parasti tas tiek
darīts, salīdzinot mistiskus vidējos skaitļus, kas ir vienkāršākais
veids. Piemēram, ja kādu eksāmenu skolā kārto viens skolēns
un iegūst 90 procentu rezultātu,
tad arī skolas vidējais rādītājs
ir 90 procenti. Nākamajā gadā
tajā pašā skolā tajā pašā mācību
priekšmetā cits skolēns iegūst 50
procentus, un rezultāts ir krities
par 40 procentiem. Vai tādējādi
var secināt, ka skolā slikti māca
šo priekšmetu? Arī aritmētiskais
vidējais, kuru izmanto visur, statistikā tiek lietots tikai kā viens
no vairākiem rādītājiem. Kompetenci skolēns demonstrē kā
kompleksu sniegumu, kuru var
izmērīt, izvirzot kritērijus snieguma izvērtēšanai un aprakstot
snieguma kvalitātes līmeņus.
Tāpēc ir būtiski jāmaina pieeja
vērtēšanai, jo daudz svarīgāk
par pašām zināšanām ir vērtēt,
ko skolēns ar tām spēj paveikt.

ir noslogoti arī dažādās ārpusskolas aktivitātēs. Vai
mājasdarbi to klasiskajā izpratnē ir modernas izglītības
sastāvdaļa?
Vismaz savā skolā no obligātajiem mājasdarbiem, īpaši
matemātikā, cenšamies atteikties. Mājasdarbus bieži uzdodam
tādus, kuros skolēns var saņemt
tūlītēju atgriezenisko saiti, piemēram, izmantojot tehnoloģijas.
Mājasdarbam jābūt jēgpilnam,
ir jābūt skaidram mērķim, kāpēc
tas tiek uzdots. Pārejot uz jauno
mācību saturu, mājasdarbu apjomam vajadzētu samazināties – ir
jāmācās skolā, stundā.
Kāda loma jaunā mācību
satura ieviešanā būs tehnoloģijām?
Šobrīd dažādas tehnoloģijas
ir mūsu ikdiena, un to es varu
teikt gan par skolēniem, gan
pedagogiem.
Skolotāji mācās strādāt ar
tehnoloģijām,
lai neatpaliktu
no bērniem.
Piemēram, mācību stundām
gatavojamies
attālināti, stundu laikā izmantojam dažādus aptaujas rīkus, kur
skolēni var izteikt savu viedokli,
viņi veido animācijas, prezentācijas, infografikas gan kā tēmas
noslēguma darbus, gan mācību
procesa laikā. Tas ir formāts, kurā
skolēni jūtas ērti.

«Lai skolēns prastu
sadarboties, ir jādod
jēgpilni uzdevumi, kas
prasa sadarbību.»

Kā jūs formulētu – kādas
šobrīd ir sabiedrības prasības
pret skolu un pedagogu?
Prasības pret skolu un pedagogu ir augstas – pie tā esam
pieraduši. Tomēr, lai mēs varētu
labi darīt savu darbu, sagaidām
atbalstu arī no vecākiem. Svarīgs
ir vecāku emocionālais atbalsts,
lai bērns būtu līdzsvarā ar sevi.
Noteikti nevajag pildīt bērnu
mājasdarbus vai projektus – tas
jādara skolēnam pašam. Valsts
ģimnāzijā organizējam Vecāku
dienas un runājam arī par šiem
jautājumiem, lai vecāki labāk
saprastu, kas šobrīd notiek skolā.
Bieži sastopamies ar divu veidu
attieksmi: ir vecāki, kuri atbalsta
stingro līniju ar striktām prasībām, bet ir arī tādi, kuri pret
mācību procesu attiecas pārāk
demokrātiski. Pēc principa – gribi
dari, negribi nedari! Ne viena,
ne otra pieeja neatbilst šodienas
prasībām, jo bērnam skolā ir
jāievēro noteikumi, tomēr videi
Viens no jautājumiem, kas jābūt tādai, kurā viņš nebaidās
satrauc vecākus, ir mājas- uzdot jautājumus, diskutēt un
darbi, ņemot vērā, ka bērni saņem atbalstu.

Pilsētnieks vērtē

Kādam, jūsuprāt,
jābūt labam
pedagogam?
Sarmīte, mājsaimniece:
– Pedagogam jābūt
cienījamam,
un arī pašam
jāciena savi
audzēkņi – jārunā ar viņiem vienā
valodā. Šobrīd robežas ir izplūdušas un bērniem mēdz būt dažāda
attieksme pret skolotājiem, bet šo
situāciju vajadzētu risināt skolas
vadības līmenī un jau no pirmajām
klasēm likt saprast, ka skolā ir vienota kārtība – ar cieņu pret pedagogu,
un tas ir likums!
Renāte, studente:
– Labs pedagogs ir tas,
kurš iestājas
par katru savu
audzēkni,
kurš saskata tevī potenciālu pat tad,
kad pats tam netici. Spilgti atceros
savu situāciju, kad biju sagatavošanas grupā un mana skolotāja līdz
pēdējam sēdēja man blakus, mācot
lasīt, un teica: tu visu zini, tu visu
vari, tev sanāks! Un arī es pati sāku
ticēt tam, ka varu. Šobrīd man jau
pašai ir bērni un varu apgalvot, ka
pirmsskolas pedagogu ieguldījums
bērnu attīstībā ir neatsverams.
Jānis, strādā
būvniecībā:
– Mamma pa
sniedz latviešu valodu un
literatūru, paralēli strādājot
par psiholoģi un logopēdi. Viņa ir
daudzpusīga un ar degsmi iet uz
darbu. Labam pedagogam tādam
arī jābūt. Cits jautājums ir par atbalstu valsts līmenī – gribētos, lai par šo
sirdslietu un savām kompetencēm
pedagogi saņemtu arī attiecīgu
atalgojumu. Tas būtu pirmais solis
uz to, lai celtu šīs profesijas prestižu.
Skaidrīte, pensionāre:
– Mana ve
dekla ir skolotāja, tādēļ
varu teikt, ka
labs pedagogs ir misijas
cilvēks, kurš
katru dienu nenogurst atkal un
atkal meklēt pieeju katram bērnam,
lai nodotu zināšanas. Mūsdienās
lielākā problēma ir bērnu uzvedība
un cieņas trūkums, bet tas būtu
jāskaidro katra bērna ģimenē – skolotājs jāciena tāpat kā sava mamma
un tētis.
Juris, bārmenis:
– Galvenais
laba pedagoga izaicinājums – mācēt
būt savējam
starp bērniem, vienlaikus saglabājot
autoritāti. Manuprāt, daudziem tas
izdodas – viņi kļūst mūsdienīgāki,
nāk ar jaunām metodēm, un tas
strādā, arī bērnu acīs ceļot profesijas
prestižu.
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Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris

Mainīts torņa un muzeju
darba laiks; pils muzejs – slēgts
 Ritma Gaidamoviča

No oktobra mainīts darba laiks Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas
tornim, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejam,
Ādolfa Alunāna memoriālajam muzejam
un Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijai. Bet
Jelgavas pils muzejs uz
laiku ir slēgts.
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Sandra Grigorjeva informē, ka līdz 30. aprīlim
torņa skatu laukums, Izstāžu zāle
un Tūrisma informācijas centrs
pirmdienās strādās no pulksten
10 līdz 18, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās – no pulksten 10 līdz
21, piektdienās un sestdienās – no
pulksten 10 līdz 22, svētdienās – no
pulksten 11 līdz 18. Torņa vēstures
ekspozīcijas pirmdienās ir slēgtas,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
un piektdienās atvērtas no pulksten 10 līdz 18, bet svētdienās – no
pulksten 11 līdz 18.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs līdz 30. aprīlim

Zelts Eiropas modes
tehnoloģiju konkursā

pirmdienās ir slēgts, bet no otrdienas līdz svētdienai apmeklētājus
gaida no pulksten 10 līdz 17. Arī
Ā.Alunāna memoriālais muzejs
pirmdienās ir slēgts, bet no otrdienas līdz svētdienai atvērts no
pulksten 10 līdz 17, pusdienas pārtraukums – no pulksten 13 līdz 14.
Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīcija no 1.
oktobra līdz 30. aprīlim svētdienās,
pirmdienās un otrdienās ir slēgta,
bet trešdienās strādā no pulksten
10 līdz 17, ceturtdienās – no pulksten 11 līdz 19, piektdienās un
sestdienās – no pulksten 10 līdz 17.
Savukārt Jelgavas pils muzejs
no 1. oktobra ir slēgts gaidāmo remontdarbu dēļ – pašlaik tur norit
sagatavošanās darbi. Pils muzeja
vadītāja Ginta Linīte norāda, ka
šobrīd nav zināms, cik ilgi muzejs
būs slēgts: «Taču tūristiem un
citiem interesentiem ir iespēja
apmeklēt Jelgavas pili un aplūkot
izstādes aulas foajē. Līdz 5. oktobrim tur apskatāma Ulda Zutera  Anastasija Miteniece
ainavu izstāde, bet pēc tās tiks
eksponēti fotomākslinieka Jura
No 26. līdz 28. septemZēberga darbi.» Viņa piebilst, ka
brim Ungārijas galvaslīdz 31. oktobrim katru dienu no
pilsētā Budapeštā notipulksten 9 līdz 17 var apmeklēt arī
ka Eiropas lielākais jauKurzemes hercogu kapenes, bet no
no profesionāļu meis1. novembra arī tās būs slēgtas.
tarības konkurss «Eu-

Jelgavas pilsētas dome informē
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra lēmumu Nr.12/8
tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma
projekts zemesgabalam 5. līnijā 2, Jelgavā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 08.10.2018. līdz 04.11.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.10.2018. plkst.18 Jelgavas pilsētas domes
telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, Konferenču zālē, un sanāksme par publiskās apspriešanas laikā
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notiks 05.11.2018. plkst.18 Jelgavas
pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, Konferenču zālē.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Atsauksmes un priekšlikumus par lokālplānojuma projektu var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.
kabinetā, vai elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

Konkursa «Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala
Kļavu ceļa daļā, kas piegul zemes gabalam
Kļavu ceļā 10, Jelgavā» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu «Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala Kļavu
ceļa daļā, kas piegul zemes gabalam Kļavu ceļā 10, Jelgavā».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 25.10.2018. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005493. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 10. novembrī plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 0900 902 8609 Māras
ielā 1 – 107, Jelgavā, kas sastāv no vienistabas labiekārtota dzīvokļa Nr.107 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 0900 003 003 600 1107, kopējā platība 32,7 m2) un tam piekrītošajām
kopīpašuma 327/57090 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves
kadastra apzīmējums 0900 003 003 6001), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 10 000 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 1000 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2018. gada 6. novembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no
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 pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā www.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

roSkills 2018». Modes
tehnoloģiju kategorijā
augstāko novērtējumu
un zelta medaļu saņēma Latvijas komandas
pārstāve jelgavniece
Elīna Skrindževska, kura
Jelgavas Amatu vidusskolā apguvusi konstruētājas modelētājas
profesiju.

Latviju jauno profesionāļu
meistarības konkursā pārstāvēja
12 dalībnieki, kuri sacentās desmit dažādās kategorijās. Modes
tehnoloģiju prasmju konkursā
startēja divas jaunietes – jelgavniece E.Skrindževska, kura pērn
augstus rezultātus guva pasaules
mēroga jauno profesionāļu meistarības konkursā «WorldSkills»
kā apģērbu izgatavotāja, un Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolas
audzēkne Laura Kreivina.
Konkursa uzdevums bija izgata-

No 1.lpp.

Īsi
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) nosaukusi labākos autobusa
vadītājus augustā, un tie ir Dmitrijs
Voronovs un Iveta Zālmane. JAP in-

Foto: publicitātes/VIAA
formē, ka I.Zālmane ir labākā autobusa
vadītāja pilsētas pārvadājumos, bet
D.Voronovs – reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos. JAP labāko šoferu
nominēšanu ieviesa, lai papildus motivētu autobusa vadītājus un ar naudas
balvu pateiktu paldies par kvalitatīvi un
atbildīgi paveiktu darbu.

vot lietusmēteli, un trīs konkursa
dienu laikā jeb 18 stundās dalībniecēm bija jāizstrādā savs darbs,
sākot ar tehniskā dizaina izveidi
datorprogrammā un beidzot ar šūšanu un darba prezentāciju potenciālajiem pircējiem. L.Kreivina šajā
procesā bija atbildīga par dizaina
izstrādi, savukārt E.Skrindževska
– par izgatavošanas tehnoloģiju.
«Konkursā meitenēm bija dažādi
izaicinājumi. Piemēram, tikai īsi
pirms konkursa sākuma viņas
uzzināja, ar kādu audumu būs
jāstrādā. Vēlāk viņām pasniegta
melnā kaste ar materiāliem, no
kuriem mētelim jāizveido rota, bet
noslēgumā bija jāsagatavo prezentācija angļu valodā, neizmantojot
internetu un citus palīglīdzekļus,»
stāsta konkursa «EuroSkills 2018»
Latvijas komandas eksperte Dana
Beļaka, papildinot, ka konkurence
bija sīva – modes prasmju kategorijā piedalījās 12 komandas no
dažādām valstīm.
«Šis konkurss man bija revanšs
pēc pagājušā gada pasaules mēroga jauno profesionāļu meistarības
konkursa, kur līdz izcilības medaļai pietrūka tikai viena punkta. Es
daudz gatavojos, lai pierādītu, ka
varu būt labāko trijniekā. Sākumā
liels izaicinājums šķita darbs ko-

Arī rudens sezonā turpinās
bezmaksas veselību
veicinošās aktivitātes pilsētā
Lai pieteiktos nodarbībām un
noskaidrotu, vai tās bērnam būs
piemērotas, lūgums sazināties ar
deju un kustību terapeiti L.Ķinci
pa e-pastu lienekince@inbox.lv.
Nodarbības plānotas vienu reizi
nedēļā.
Vairākas veselību veicinošas
aktivitātes bez maksas tiek nodrošinātas arī Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC). 20. novembrī sāksies
piecu nodarbību cikls vecākiem
«Pusaudžu emocionālā audzināšana», kurā vecākiem tiks sniegta
informācija par attīstības jautājumiem šajā vecumposmā, kā labāk
saprasties ar savu pusaudzi, kā
panākt, lai pusaudzis sadarbojas,
uzticas un runā ar vecākiem. Nodarbības notiks otrdienās pulksten
17.30 ZRKAC. Bet no 1. novembra
jelgavnieki aicināti iesaistīties
bezmaksas izglītojošā fizisko aktivitāšu programmā veselības profilaksei un darbspēju uzturēšanai
«Strādā vesels!». Dalībniekiem būs
divas teorētiskās nodarbības pie
ārstes rehabilitoloģes un desmit
praktiskas nodarbības, kurās
varēs iemācīties ikdienā viegli
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izpildāmus vingrojumus veselības profilaksei, tādējādi novēršot
ar darba vidi saistītus veselības
riskus, piemēram, ilgstoši sēdošs
darbs vai piespiedu pozas, redzes
sasprindzinājums. Savukārt no 7.
novembra ZRKAC jaunos vecākus
aicina apmeklēt Topošo vecāku
skolu, lai dažādu speciālistu vadībā
labāk sagatavotos dzemdībām un
brīdim, kad ģimenē ienāk mazulis. 1. novembrī ZRKAC sāksies
bezmaksas četru semināru cikls
par veselīgu uzturu un ēšanas
paradumu veidošanu «Ēd vesels!».
Semināru laikā jelgavniekus izglītos par apzinātas un veselīgas
ēšanas paradumiem, skaidrojot,
kas ir būtiski veselībai, labsajūtai
un svara korekcijai. Papildu informācija par ZRKAC piedāvātajām
nodarbībām, kā arī pieteikšanās
– pa tālruni 29222737, 63082101
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.
jelgava.lv.
Jāatgādina, ka Veselības veicināšanas programmas aktivitātes mūsu pilsētā tiek īstenotas,
realizējot projektu «Kompleksu
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, I kārta».

mandā, jo esmu vienpate – pieradusi strādāt vienatnē un uzticēties
tikai saviem spēkiem –, taču nu
mans viedoklis pilnībā mainījies,
jo kolēģe Laura bija izcils palīgs,»
saka E.Skrindževska, papildinot,
ka, pateicoties pērnā gada pieredzei, viņa darba procesā praktiski
nesatraucās un visu paveica pat
labāk, nekā trenējoties mājās. «To,
ka esam uz pareizā ceļa, sapratām,
kad saņēmām pirmos komplimentus, piemēram, Polijas komandas
eksperte izteica vēlmi iegādāties
mūsu mēteli,» stāsta Elīna, papildinot, ka, neraugoties uz augsto
rezultātu, vēl ir kur augt. «Katrā
konkursā pārliecinos, ka šūšana
ir mans sirdsdarbs, tādēļ nākotnē
plānoju atvērt savu darbnīcu,
specializējoties uz individuāliem
apģērba pasūtījumiem,» atzīst
jelgavniece.
Konkursā Elīna un Laura bija
vienīgās no Latvijas komandas,
kuras saņēma arī prestižo apbalvojumu «Best of nation».
Kopumā Latvijas komanda
ieguva vienu zelta, vienu sudraba
medaļu un trīs medaļas par izcilu
sniegumu, kopvērtējumā uzrādot
septīto labāko rezultātu. Konkursā
piedalījās 525 jaunie profesionāļi
no 28 valstīm.

 28. septembrī no Kijevas caur
Minsku un Viļņu uz Rīgu sāka kursēt
Ukrainas starptautiskais pasažieru
vilciens, kas pietur arī Jelgavā. Sestdien vilciens pirmo reizi piestāja Jelgavas dzelzceļa stacijā. Jaunais vilciena
maršruts tapis, sadarbojoties Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas
dzelzceļa uzņēmumiem, un līdz gada
beigām tas kursēs pilotprojekta gaitā.
Ukrainas dzelzceļa uzņēmuma pasažieru pārvadājumu direktors Aleksandrs
Krasnostans norāda, ka pirmajā reisā
vilciena piepildījums bija vairāk nekā 60
procenti – 178 cilvēki –, kas ir teicams
rādītājs: «Pirmajā reisā vairums cilvēku
brauca no Kijevas uz Rīgu, bet aptuveni
30 pasažieri pievienojās Minskā.» Latvijā
biļetes jaunajā maršrutā iespējams iegādāties Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes un
Liepājas stacijas starptautisko vilcienu
biļešu kasēs. Jelgavas dzelzceļa stacijā
biļetes gan netiek pārdotas.
 Pasta salā demontētas smilšu
skulptūras, kas bija apskatāmas līdz
23. septembrim. «Vasarā un septembra pirmajā pusē smilšu skulptūru
parku kopumā apmeklēja 41 420
cilvēku – tas ir teju par tūkstoti vairāk
nekā pērn,» informē pašvaldības iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas un
projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics. Divās festivāla dienās reģistrēti
27,5 tūkstoši apmeklētāju, jūnijā – vēl
5588, jūlijā – 4573, augustā – 2988, bet
septembra pirmajā pusē – 733.

Lūdz atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Georgija
Jākobsona (dzimis 1955. gada 21.
jūlijā, deklarētā dzīvesvieta – Paula
Lejiņa iela 9 – 56, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut
kas zināms par Georgija Jākobsona
radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550.
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Uzņēmējdarbības
attīstībai –
881,8 miljoni

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle

bijām izlēmuši būvēt paši, devos uz banku,
bet pirmā iemaksa bija pārāk liela – tobrīd
Pagājušajā trešdienā Jelgavā
to nevarējām atļauties. Bankā mums ienotika forums «Valsts atbalteica vērsties «Altum» – paklausījām un
sta biznesu», kurā interesenti
saņēmām atbalstu, lai varētu nosegt šo
tika iepazīstināti ar iespējām,
summu. Ja nebūtu atbalsta, nezinu, vai
kā uzņēmējdarbībai piesaistīt
mēs vispār ko uzbūvētu, bet, ja būvētu,
valsts vai ES finansējumu.
tad varbūt vēlāk vai arī process vilktos
Šobrīd kopējais pieejamais
ilgāk,» norāda A.Drēska. Viņš spriež: lielāfinansējums ir 881,8 miljoni
koties valsts atbalsts paredzēts jaunajiem
eiro, informē Ekonomikas miuzņēmējiem vai ražotājiem, bet «Alejas
nistrija (EM). Jautājums tikai,
projektiem» kā pakalpojumu sniedzējam
vai mūsu uzņēmēji prot un var
nav pārāk daudz variantu. «Mēs labprāt
šo naudu paņemt?
izmantotu iespējas iekārtu un tehnikas
iegādei, kas palīdzētu darbu paveikt ātrāk,
«Lai gan Latvijas ekonomikas attīstība izmantojot mazāk roku darba.»
2017. gadā bija viena no straujākajām ES
Arī Jelgavas ražošanas uzņēmumi no– iekšzemes kopprodukts pieauga par 4,7 vērtē valsts piedāvātās iespējas. Teiksim,
procentiem –, līdz ES vidējam labklājības «Locitech Production», kura izgatavotās
līmenim mums vēl tālu. Mēs visi gribam detaļas izmanto citi, piemēram, gaisa
dzīvot labāk, bet kā to panākt? Ir skaidrs, filtru, piparu smalcinātāju, maļamo
ka turpmākā ekonomikas attīstība ir sais- dzirnaviņu vāciņu, pudeļu aizbāžņu,
tāma ar produktivitātes celšanu, un tas metāla plauktu, mēbeļu korpusu ražotāji,
nozīmē, ka uzņēmējam jāspēj pārorien- Viskaļu ielā būvē jaunu montāžas cehu.
tēties un piedāvāt produktus ar augstu Projekta kopējās plānotās attiecināmās
pievienoto vērtību,» forumā ieskicēja EM izmaksas ir 900 000 eiro, no kurām Eirovecākais ekonomists Česlavs Gržibovskis. pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
Ko valsts dara, lai palīdzētu uzņēmē- līdzfinansējums ir 405 000 eiro. Projekts
jiem veicināt produktivitāti? Atbildes uz šo noslēgsies martā. Savukārt metāla izstrājautājumu izskanēja
dājumu apstrādes
visa foruma gaitā, «Atbalstam ražošanas telpu attīstībai uzņēmums SIA «Zn
kad interesentus ar apstrādes rūpniecības un IKT uzņē- metals» Aviācijas
pieejamajām atbalmumiem būs pieejami 25,4 miljoni ielā jau šomēnes
sta programmām
pabeigs būvēt teliepazīstināja EM, eiro. Projektu iesniegumu pieņemšanu pas, lai paplašinātu
Eiropas Komisijas, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ražošanu. Projekta
valsts attīstības fi- plānots uzsākt līdz šā gada beigām.»
kopējās izmaksas
nanšu institūcijas
ir 700 000 eiro, no
Aigars Lazdiņš, kurām ERAF līdzfi«Altum» un Latvijas Investīciju un Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas nansējums ir 315
departamenta vecākais eksperts 000 eiro. Līdz ar paattīstības aģentūras
(LIAA) pārstāvji. Ieplašināšanos šajos
spējas ir diezgan daudz. Bet kā tās vērtē uzņēmumos plānots izveidot arī jaunas
Jelgavas uzņēmēji?
darba vietas.

«Nezinu, vai uzbūvētu
tikai pašu spēkiem»

Viena no iespējām ir piesaistīt finansējumu ēku būvniecībai un energoefektivitātes paaugstināšanai. «Mēs ilgstoši
nomājām telpas, bet īres maksa ar katru
gadu palielinājās. Pēc rūpīgas rēķināšanas
nolēmām, ka izdevīgāk būtu uzbūvēt
pašiem savu ēku,» stāsta labiekārtošanas
uzņēmuma «Alejas projekti» vadītājs
Andris Drēska. Idejas realizēšana, tostarp
zemesgabala iegāde, projekta izstrāde, finansējuma piesaiste un būvniecība, prasīja apmēram trīs gadus, bet nu jau gandrīz
gadu uzņēmums dzīvo jaunās mājās. «Kad

Izmantos zinātnieku potenciālu

«Karameļu darbnīcu» ieinteresējis
atbalsts sadarbībai ar zinātniekiem. «Mēs
neesam aktīvākie valsts atbalsta izmantotāji, bet gribētos to mainīt – ja šādas iespējas ir, tās jāizmanto straujākai uzņēmuma
attīstībai. Savulaik «Altum» Mazo un
vidējo uzņēmumu atbalsta programmas
ietvaros mums bija iespēja iegādāties un
sakārtot tagadējās ražošanas un veikala
telpas. Vispirms gāju uz banku, bet bijām
jauni un mums neuzticējās, taču ieteica
«Altum». Šobrīd mūs ieinteresējušas citas
iespējas,» stāsta uzņēmuma valdes locekle
Ilze Priževoite.

Pagājušajā trešdienā Jelgavā notika forums
«Valsts atbalsta biznesu», kurā interesenti tika
iepazīstināti ar programmām un iespējām, kā
uzņēmējdarbībai piesaistīt valsts vai ES finansējumu. To apmeklēja 190 gan esošie, gan topošie
uzņēmēji, un tas ir vairāk nekā forumu Liepājā,
bet apmēram tikpat, cik forumu Valmierā.
Viņa forumu apmeklēja, lai vairāk
uzzinātu par LIAA piedāvāto vaučeru
programmu – atbalstu sadarbībai ar zinātniekiem, pētniekiem, universitātēm.
«Šogad esam piedalījušies vairākās starptautiskās pārtikas izstādēs, un tas ļāva
saprast: lai startētu starptautiskā tirgū,
ne vien produktam, bet arī iepakojumam
jābūt konkurētspējīgam. Šis jautājums
ir aktuāls visu laiku, īpaši kontekstā ar
zaļo domāšanu, tāpēc gribam sadarbībā
ar LLU uzlabot iepakojuma funkcionālās
īpašības, lai tas ļautu pagarināt produkta
derīguma termiņu, kā arī būtu samērīgs
izmaksu ziņā,» norāda I.Priževoite, papildinot: šobrīd uzņēmums strādā Igaunijas
un Zviedrijas tirgū, bet pārrunas notiek
arī Lietuvā un sākta Āzijas tirgus izpēte.
Plānots, ka jaunais iepakojuma koncepts
palīdzēs veiksmīgāk ieiet eksporta tirgū.
Otrs virziens, kā uzņēmums vēlētos
izmantot valsts atbalstu, ir darbinieku
apmācībai. «Būsim godīgi – darbinieku
apmācīšana nemaksā lēti un ne katrs
uzņēmums to var atļauties. Tāpēc jāizpēta
nosacījumi un jāsaprot, vai kaut kā varam
izmantot arī šo iespēju.»

Būtisks atbalsts eksportam

Nozīmīga, bet maz izmantota ir eksporta kredīta garantija. «Šobrīd Latvijā
maz uzņēmumu par to domā un izmanto.
Galvenais iemesls – viņi vienkārši par
to nezina,» uzskata «Altum» Eksporta
garantiju daļas vecākais projektu vadītājs Aivis Dembovskis. Viņš stāsta, ka
šādu pakalpojumu piedāvā arī privātie
apdrošinātāji caur brokeriem, tomēr viņu
piedāvājums vairāk domāts lieliem uzņēmumiem, kas eksportē uz attīstītajām
valstīm. «Privātie nelabprāt apdrošina
riskus uz trešajām pasaules valstīm un
parasti apdrošina visus uzņēmuma
eksporta darījumus kopā, kā arī negrib
strādāt ar mazajiem uzņēmumiem, – to
tad piedāvājam mēs, uzņēmumiem ar
eksporta apgrozījumu līdz diviem miljoniem eiro gadā apdrošinot eksportu
visā pasaulē, bet lielākiem – ES valstīs,

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks
Mārtiņš Zemītis forumā Jelgavā informēja, kam nākamajā plānošanas periodā –
no 2021. līdz 2027. gadam – tiks piešķirts ES finansējums.

Galvenie mērķi:
• viedāka Eiropa: atbalsts inovācijām, digitalizācijai, mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem;
• zaļāka bezoglekļa Eiropa: atbalsts atjaunojamiem energoresursiem, cīņai pret klimata pārmaiņām;
• labāk savienota Eiropa: atbalsts stratēģiskiem pārvadājumiem, digitālajiem tīkliem;
• sociāli taisnīgāka Eiropa: atbalsts kvalitatīvai nodarbinātībai, izglītībai, prasmēm,
sociālajai iekļaušanai, vienlīdzīgai piekļuvei
veselības aprūpei;
• iedzīvotājiem tuvāka Eiropa: atbalsts ilgtspējīgai
pilsētattīstībai.

turklāt tas attiecināms arī uz atsevišķu
eksporta darījumu.» Viņš skaidro, ka šis
rīks mūsu uzņēmējiem ļauj konkurēt
tirgū ne vien ar cenu un produkta kvalitāti, bet arī ar maksājumu nosacījumiem.
«Piemēram, liels Krievijas uzņēmums
mūsējam piedāvā nopirkt pusgadā saražoto, bet maksās pēc 120 dienām, citādi
tas preci meklēs Ķīnā. Mēs izvērtējam
riskus – izpētām pircēju aiz robežas – un
izlemjam, vai izsniegt garantiju,» stāsta
A.Dembovskis, piebilstot, ka Latvijā
eksportu apdrošina seši procenti no eksportētājuzņēmumiem.
No Jelgavas šo pakalpojumu izmanto,
piemēram, šokolādes ražotājs «Chocolette
Confectionary». «Lai gan arī mēs paši
pārbaudām katru potenciālo sadarbības
partneri, «Altum» speciālistu veiktā
analīze ir kā papildu garants tam, ka uz
šo klientu var paļauties. Apmēram gada
laikā esam pārbaudījuši astoņus klientus,
un līdz šim nav bijis, ka darījums nojuktu
vai klients nesamaksātu. Vienīgi nesen
«Altum» kādam mūsu potenciālajam
klientam Skandināvijā konstatēja sliktus
finanšu rādītājus un ieteica strādāt tikai
ar priekšapmaksu. Šobrīd vēl lemjam,
vai sadarboties ar šo uzņēmumu,» stāsta
«Chocolette Confectionary» finanšu direktors Mihails Jemeļjanovs. Jāpiebilst, ka
rūpnīca lielāko daļu produkcijas eksportē.

Bez atbalsta nopietnu
uzņēmumu izveidot grūti

Avots: Ekonomikas ministrija

Uzņēmējs Gatis Ozols jau strādā nekustamā īpašuma jomā, bet plāno uzsākt vēl
ko, tāpēc atzinīgi vērtē iespēju vienuviet
uzzināt aktuālo. Šoreiz viņam vairāk
interesējis, kādās nozarēs strādājoši uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu. «Gan
man, gan paziņām ir doma par jaunas
uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet vēl taustāmies – vajag vai nevajag, ko un kā darīt.
Sapratu, ka jāpamēģina – vismaz jāaiziet
uz konsultāciju. No liekām darbībām
nebaidos, jo, manuprāt, ja neesi gatavs ieguldīties, nestrādāt tikai no pulksten 8 līdz
17, tad tu neesi uzņēmējs,» viņš uzskata.
Jelgavā vairāki uzņēmumi izveidoti
tieši ar valsts atbalstu. Viens no tiem ir
zīdaiņu apģērba un rotaļlietu ražotājs
«Forgaminnt». «Ja nevēlies palikt mājražotāja līmenī, bet izveidot eksportējošu
biznesu, manuprāt, Latvijā ir diezgan
neiespējami to izdarīt bez valsts atbalsta.
Lai strauji veicinātu uzņēmuma attīstību,
tev ir jābūt visur,» pārliecināta uzņēmuma
vadītāja Zita Bauze. Viņa izmanto Jelgavas Biznesa inkubatora pakalpojumus un

«Altum» finansējumu biznesa uzsākšanai
– nauda bija nepieciešama izejmateriālu
iegādei un apgrozāmajiem līdzekļiem.
«Tekstila tirgus ir ļoti piesātināts, tāpēc,
veidojot uzņēmumu, zināju, ka ar kaut
ko ir jāatšķiras. Mēs izmantojam dzintara
diegu, kam ir antiseptiskas īpašības un kas
ir dabīgs biostimulators,» stāsta Z.Bauze.
Tā kā uzņēmums orientējas uz eksportu, sadarbībā ar LIAA plāno apmeklēt
starptautiskas izstādes. «Tā ir iespēja
nodibināt kontaktus un arī papētīt konkurentus,» teic Z.Bauze, kura pirms dažām
nedēļām bija vienā no lielākajām bērnu
preču izstādēm Ķelnē, Vācijā. «Esam
pašā sākumā – uzņēmums dibināts janvārī, šobrīd ir iegādāts iepakojums, lai
varētu produktu piedāvāt Latvijā, kā arī
izstrādājam internetveikalu. Tagad, esot
start-up stadijā, drēbju šūšanai izmantoju
ārpakalpojumu, jo tam nepieciešamas
specifiskas mašīnas, bet nākotnē plānoju
izveidot savu ražotni,» tā uzņēmēja.

Tad – par mazu, tad – par lielu

Lai gan iespēju ir daudz, ne visi tās
izmanto – vieni baidās no lieliem papīru
kalniem un skrupulozām atskaitēm par
katru izlietoto centu, bet citi vienkārši
neatbilst nosacījumiem. «Pirms gadiem
desmit izmantojām valsts atbalsta programmu darbinieku apmācībai, bet tas ir
vienīgais projekts. Patiesībā mums neveicas – ja ir kāda mūs interesējoša programma, neatbilstam pēc nosacījumiem:
tad darbinieku par maz, tad – par daudz,
tad apgrozījums par mazu, tad – par lielu,
tad atrodamies teritorijā, kam atbalsts nav
paredzēts…» stāsta ceļa zīmju ražotāja
«Signum» pārstāvis Andris Upenieks.
Tomēr uzņēmums nav pilnībā atteicies no
iespējas piesaistīt valsts naudu attīstībai
un šobrīd saviem spēkiem izstrādā jaunu
inovatīvu produktu – ceļu remontzonas
luksoforu sistēmu, kas vadāma ar mobilo lietotni un aprīkota ar kamerām, lai
internetā būtu iespējams redzēt satiksmes
plūsmu un izvērtēt nepieciešamo signālplānu. «Projekta finansējums paredz arī
sarežģītu administrēšanu. Mēģināju sarēķināt, cik stundu inženieris strādā pamatdarbā un cik – pie jaunā produkta, tas pats
ar grāmatvedi un citiem darbiniekiem.
To nav iespējams nodalīt, tāpēc nolēmām
pagaidām darboties saviem spēkiem, bet
vēlāk varbūt izmantosim Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības asociācijas
realizētā klāstera projekta iespējas vai
atbalstu eksportam, jo paredzam, ka šis
produkts būs eksportējams.»
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Dodas uz Jauniešu
olimpiskajām spēlēm

Otrdien Latvijas delegācija ar Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas peldētāju
Didzi Rudavu un treneri Astru Ozoliņu
sastāvā devās uz Buenosairesu Argentīnā, kur notiks 3. Jauniešu olimpiskās
spēles. «Jūtos gatavs startam, bet ir
neliels uztraukums. Tētis gan mani mācījis
nekad neuztraukties pirms laika, jo tā var
izdegt, tāpēc mēģinu sevi nomierināt,»
pirms izlidošanas atzina D.Rudavs. Spēļu
atklāšanas ceremonija notiks 6. oktobrī,
un tajā Didzis nesīs Latvijas karogu. Viņa
starts 50 m brasā paredzēts 11. oktobrī.

Airētāji noslēgs sezonu

6. oktobrī pulksten 12 Lielupē notiks šīs
sezonas pēdējās airēšanas sacensības –
Zemgales rudens maratons un Latvijas,
Baltijas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā garajās distancēs. Plānots, ka
Jelgavā sabrauks ap 200 airētāju no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Sacensības
notiks piecās vecuma grupās: zēniem
un meitenēm (2004.–2006. dz. g.), jauniešiem un jaunietēm (2002.–2003. dz.
g.), juniorēm un junioriem (2000.–2001.
dz. g.), vīriešiem un sievietēm un veterāniem (vecākiem par 30 gadiem un tiem,
kuri ikdienā nav aktīvi airētāji). Sievietes,
veterāni, jaunietes, juniores un jaunākās
grupas puiši veiks 8 km garu distanci,
bet pārējie – 16 km. Starts un apbalvošana ap pulksten 16 notiks Pasta salas
airēšanas bāzē.
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SPORTS
Saņem pateicību no Cīņas
federācijas

Jelgavas atklātajās meistarsacīkstēs brīvajā
cīņā Jelgavas
kluba «Milons»
sportisti 272 dalībnieku konkurencē
izcīnīja deviņas medaļas: zeltu – Volodars Smirnovs un Alika Sofija Kuščeva,
sudrabu – Arians Golovins, Alekss Fedaks,
Marks Apsītis, bronzu – Matvejs Glinkins,
Boriss Barinovs, Demjans Smirnovs un
Maksims Stasjuks. Savukārt Latvijas Cīņas
federācijas prezidents Dzintars Urbančiks, novērtējot pilsētas ieguldījumu sporta veida attīstībā, «Milona» vadītājam
Vladimiram Smirnovam, Sporta servisa
centram un Jelgavas pašvaldībai pasniedza pateicību par veiksmīgu sadarbību.

Piekāpjas «Ventspilij»

FK «Jelgava» «SynotTip» Virslīgas 23.
kārtas spēlē izbraukumā ar 0:2 piekāpies FK «Ventspils». Lai gan 73 minūtes
komandas spēlēja līdzīgi, atlikušajā
spēles laikā, pieļaujot vairākas kļūdas,
jelgavnieki teju uzdāvināja pretiniekiem
vārtu gūšanas iespējas – pirmos vārtus
ventspilnieki realizēja pēc jelgavnieku
kļūdas, kad Daniils Ulimbaševs netrāpīja
pa bumbu un neizraidīja to no aizsardzības zonas, bet otrais bija 11 metru soda
sitiens pēc Ivo Minkeviča pārkāpuma
vārtu tuvumā. Līdz ar to FK «Jelgava» vairs nav izredžu sezonu noslēgt
augstāk par 6. pozīciju. Nākamā spēle
mūsu komandai būs pret «RFS» – spēlei
mainīts laiks, un tā notiks 7. oktobrī
pulksten 13 ZOC. Tā būs pirmspēdējā FK
«Jelgava» mājas spēle šosezon.

Basketbolistu mērķis – zelts
 Ilze Knusle

BK «Jelgava/LLU» piektdien
sāks dalību Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas (LBL2)
2018./2019. gada čempionātā, uzņemot BK «Liepāja/
LSSS». «Pagājušajā sezonā
bijām viena no spēļu ziņā
apmeklētākajām LBL2 komandām, tāpēc arī šosezon centīsimies laukumā rādīt kvalitatīvu un noturīgu sniegumu,»
aicinot jelgavniekus 5. oktobrī
pulksten 20 Jelgavas sporta
hallē atbalstīt basketbola
komandu, saka tās galvenais
treneris Gatis Justovičs.
Gatavoties jaunajai sezonai basketbola
komanda sāka septembrī. Lielākais izaicinājums trenerim bija panākt, lai jaunais
sastāvs saprastu viņa spēles filozofiju
un taktiskos zīmējumus laukumā. «Uzskatu, ka sezonas sākumā nav jāpievērš
uzmanība pretiniekiem un tam, kā spēlē
viņi, – šis ir laiks, kad katra komanda vēl
strādā pie spēles sakārtošanas, tāpēc jākoncentrējas pašiem uz savu sniegumu,»
norāda treneris. Viņš uzsver: lielākā daļa
LBL2 komandu spēlē ļoti ātru basketbolu,
kas nozīmē arī daudz kļūdu, tāpēc mūsu
komandas galvenais uzdevums būs nospēlēt labi aizsardzībā. «Uzbrukums veidojas no aizsardzības. Ja paļaujies tikai uz
uzbrukumu, ne vienmēr izdodas iemest
vairāk par pretinieku, bet, ja veiksmīgs
uzbrukums ir veidojies no labas darbības
aizsardzībā, tas spēlētājiem dod papildu
enerģiju,» uzskata G.Justovičs.

Pārbaudās pret četriem
pretiniekiem

Sagatavošanās ciklā ļoti būtiskas ir
pārbaudes spēles, un BK «Jelgava/LLU»
aizvadīja četras. Pirmajā mūsējiem pretī
stājās cita LBL2 komanda, ar kuru gan
jelgavnieki pirmajā čempionāta posmā
laukumā netiksies, – OC «Limbaži». Ar
rezultātu 85:89 uzvarēja limbažnieki.

Jau rīt BK
«Jelgava/LLU»
atklās Latvijas
Basketbola
līgas 2. divīzijas (LBL2)
sezonu, Jelgavas sporta
hallē uzņemot liepājniekus. Gatavību
jaunajai sezonai komanda
testēja četros
pārbaudes
mačos, tostarp pret OC
«Limbaži»,
kas arī spēlē
LBL2.
Foto: Ivars
Veiliņš
«Šajā spēlē galvenais bija saskatīt kļūdas, pie kurām vēl jāstrādā,» skaidro
treneris, piebilstot, ka pirmā pārbaudes
spēle tika aizvadīta pēc trim treniņu
nedēļām.
Savukārt pagājušās nedēļas nogalē
«Jelgava/LLU» piedalījās pārbaudes
turnīrā «Kandavas ozolzīļu kauss», kurā
startēja četras komandas. Divas no tām
bija no LBL2 – «LU/BS Rīga» (zaudējums
ar 79:82) un «Kandava/Compor» (uzvara
ar 61:56) –, bet arī ar šīm komandām
jelgavnieki turnīra pirmajā kārtā nespēlēs. Trešā bija komanda Šilelis «Lūši»
(zaudējums ar 79:84), kas spēlē Lietuvas
Reģionālajā basketbola līgā. «Galveno uzmanību pievērsu tieši darbībām aizsardzībā, un ar katru spēli komandas sniegums
uzlabojās, arī uzbrukumā. Turklāt jāņem
vērā, ka bija intensīva slodze – trīs spēles
apmēram 30 stundu laikā. Turnīrs bija
ļoti vērtīgs arī no tāda aspekta, ka puiši
pavadīja kopā divas dienas, labāk iepazina cits citu gan laukumā, gan ārpus tā,»
stāsta G.Justovičs.

Trīs spēlētāji – uz jautājuma zīmes

Treneris vērtē, ka komanda ir gatava
jaunajai sezonai un piektdien laukumā
rādīs maksimumu, ko spēj. Pirmo apli
LBL2 Jelgavas komanda aizvadīs B
apakšgrupā, izspēlējot pa divām spēlēm
ar katru no pārējām komandām: BA
«Turība», «Līvānu stikls», «Ventspils
Augstskola», «Liepāja/LSSS», «RSU»,
«DSN».
Šobrīd komandas «Jelgava/LLU»
sastāvā iekļauti Andris Justovičs, Toms
Bitītis, Jānis Bērziņš, Kalvis Krūmiņš,
Jānis Atelbauers, Uldis Feldmanis,
Emīls Kravinskis, Kaspars Neimanis,
Maksims Husko, Reinis Jānis Avotiņš,
Armands Seņkāns, Rimants Eņģelis,
Adrians Ganuļēvičs, Toms Ziemelis un
Salvis Mētra, kurš, tāpat kā pērn, pildīs
kapteiņa pienākumus. «Trīs spēlētāji –
Uldis, Maksims un Kaspars – ir guvuši
mikrotraumas, un šobrīd ir jautājums,
vai viņi spēs komandai palīdzēt pirmajā
sezonas spēlē. Ja ne, tas dos iespēju sevi
pierādīt citiem,» norāda treneris.

Mērķis – atgriezties 1. vietā

Basketbola kluba valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils stāsta, ka komandai
izvirzītais mērķis ir izcīnīt 1. vietu LBL2
čempionātā. «Šāds mērķis mums ir bijis
kopš pāriešanas uz LBL2. Aizpagājušajā
sezonā tas izdevās, bet pērn dažādu
apstākļu sakritības dēļ titulu nosargāt
nesanāca. Taču mēs noteikti gribam
atgriezties tur, kur jau esam bijuši, un
trenera kompetencē ir tas, kā un ar kādu
kolektīvu šo mērķi sasniegt,» tā viņš.
D.Ušvils uzsver, ka lēmums startēt
nevis augstākajā līgā, bet LBL2, bijis
stratēģisks ilgtermiņa lēmums, lai paralēli strādātu pie kluba struktūras
sakārtošanas un Jelgavas basketbola piramīdas nostiprināšanas. Uz jautājumu,
vai komanda, uzvarot LBL2, atgriezīsies
augstākajā divīzijā, viņš atbild: «Protams,
ka mums ir mērķis atgriezties augstākajā
divīzijā, bet plānojam to darīt pakāpeniski, balstoties uz stingriem pamatiem,
nevis strauji ielecot un tikpat strauji
izkrītot ārā.»

«Biolars/Jelgava» volejbolisti sezonu sāks Jelgavā
 Ilze Knusle

«Komanda ir nokomplektēta
par 95 procentiem – vienīgais, ko vēl meklējam, ir viens
cēlājs, jo visu sezonu spēlēt
ar vienu volejbolistu šajā
pozīcijā ir ļoti riskanti,» par
vīriešu volejbola komandas
«Biolars/Jelgava» gatavību
jaunajai sezonai saka tās
menedžeris Andrejs Jamrovskis. Dalību «Credit24»
meistarlīgā volejbolisti sāks
jau šajā nedēļas nogalē ar
divām spēlēm Jelgavā.
Brīvdienās «Biolars/Jelgava» aizvadīs
pirmās «Credit24» meistarlīgas spēles,
6. oktobrī pulksten 14 Jelgavas sporta
hallē tiekoties ar «Daugavpils Universitāti» un 7. oktobrī pulksten 14 sporta
hallē uzņemot «Jēkabpils lūšus». Ska-

tītājiem ieeja uz spēlēm ir bez maksas.
Nākamās komandas mājas spēles tiks
aizvadītas Zemgales Olimpiskajā centrā,
kas šajā nedēļas nogalē nav iespējams
objektīvu iemeslu dēļ.
«Credit24» meistarlīgā šosezon spēlē
11 komandas – sešas no Igaunijas un
piecas no Latvijas: «Selver Tallinn»,
«TalTech», «Bigbank Tartu», «Rakvere», «Saaremaa», «Parnu», «Biolars/
Jelgava», «Jēkabpils lūši», «RTU/
Robežsardze», «Daugavpils Universitāte» un OC «Limbaži/MSĢ». Vispirms
komandas aizvadīs divu apļu turnīru,
ar katru no pretiniecēm tiekoties savā
laukumā un viesos. Labākās astoņas vienības iekļūs izslēgšanas spēļu turnīrā,
un ceturtdaļfinālu pāru uzvarētāji tiks
finālčetriniekā. Novembrī un decembrī
«Biolars/Jelgava» startēs Latvijas kausā
volejbolā, savukārt pēc meistarlīgas noslēgšanās visas piecas šīs līgas komandas
savā starpā sacentīsies par Latvijas

čempionu titulu. «Lai gan viegli nebūs,
Latvijas mērogā gribam cīnīties par
medaļām, bet meistarlīgā labs rezultāts
būtu iekļūšana astoņniekā, noslēdzoties
regulārajam turnīram,» stāsta komandas treneris Jurijs Deveikus.
Šīs sezonas jaunums ir tas, ka katrai no piecām meistarlīgas Latvijas
komandām būs fārmklubs, kas spēlēs
Nacionālajā līgā. Mūsu komandas
fārmklubs «Jelgavas novada Sporta
centrs» startēs Nacionālajā līgā 2, kurā
kopumā piedalīsies deviņas komandas.
«Kopš kluba izveides viens no mūsu
uzdevumiem bijis jauno spēlētāju
audzināšana, un arī agrāk mums bija
fārmklubs – tas darbojās zem Mārupes
Sporta skolas. Šogad sadarbosimies ar
Jelgavas novada Sporta centru, dodot
iespēju sevi pierādīt Jelgavas un tuvākās
apkaimes jaunajiem volejbolistiem,»
norāda A.Jamrovskis.
Jāpiebilst, ka arī Jelgavas Bērnu un

«Biolars/Jelgava»
komandas sastāvs
Diagonāles spēlētāji: Kārlis Pauls Levinskis,
Arnis Uzuls-Petrovskis.
2. tempa uzbrucēji: Alvis Ūdris, Maksims
Morozovs, Māris Lancmanis, Aivis Āboliņš,
Arvis Zelčs.
Cēlājs: Konstantīns Serjapins.
1. tempa uzbrucēji: Pēteris Aukmanis, Kārlis
Volodins, Gatis Slavēns, Aigars Sniedzāns.
Libero: Alberts Artūrs Krams.
Galvenais treneris: Jurijs Deveikus.

jaunatnes sporta skolā bērniem no 4.
klases ir iespēja trenēties volejbolā. Interesenti aicināti sazināties ar skolas direktoru Jāni Leiti pa tālruni 29522288.
Latvijas Volejbola federācija informē,
ka šosezon tiešraidē interneta portālos
«Delfi» un «Sportacentrs.com» plānots
pārraidīt meistarlīgas Latvijas klubu
pamatturnīra spēles – 20 Latvijā un 20
Igaunijā.

5

Jelgavas Ledus sporta skola (reģ.Nr.90001167128)

steidzami aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU.
Prasības:
• sertifikāts specialitātē un reģistrācija ārstniecības
personu reģistrā;
• sertifikāts ambulatorās aprūpes māsas specialitātē;
• LR likumdošanai atbilstošas latviešu valodas zināšanas.
Darba laiks: maiņu darbs saskaņā ar nodarbību un
sacensību grafiku.
Darba samaksa: 3,75 EUR/st. pirms nodokļu nomaksas.
Darba vieta: Jelgavas Ledus sporta skola Rīgas ielā 11, Jelgavā.
Pieteikties pa e-pastu jlss@sports.jelgava.lv vai
tālruni 63007222, 20384690.

SIA «Poliurs» (reģ.Nr.4003242370),
izolēto cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā darbā

STRĀDNIEKU(-CI)

metālapstrādes un polietilēna cauruļu ražošanas cehā.
Prasības:
• fiziskā izturība un gatavība veikt fizisku darbu.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu vienmēr laikā;
• visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
• atalgojumu 4 EUR/h (bruto).
Darbs maiņās. Apmācību veicam uz vietas.
Darbavieta: Ozolniekos, Saules ielā 8.
CV ar norādi «Strādnieks(-ce)» lūgums sūtīt
pa e-pastu office@poliurs.lv.
SIA «Skonto Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258) aicina darbā

DARBINIEKUS(-CES) un GALDNIEKU(-CI).
Galvenie pienākumi:
• sagatavot veidņus un izgatavot plātnes;
• veikt plātņu pēcapstrādes un iepakošanas darbus;
• kontrolēt izgatavotās produkcijas kvalitāti.
Prasības:
• vidējā vai profesionālā izglītība, vēlams tehniskajās
zinātnēs;
• vēlama darba pieredze betona izstrādājumu ražošanā;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta, centīgums;
• iespēja strādāt maiņu darbu.
Piedāvājam:
• iespēju piedalīties unikāla ražošanas uzņēmuma izveidē;
• darbavietu Jelgavā un pilnas slodzes darba laiku;
• apmācību uzņēmumā par uzņēmuma līdzekļiem
darbam pie ražošanas iekārtām, kravu stiprināšanā
un drošā pārvietošanā;
• konkurētspējīgu atalgojumu – 850–1500 EUR (bruto).
CV lūgums sūtīt pa e-pastu info@skontocc.com vai
pieteikties pa tālruni 26637211.
Adrese: Viskaļu iela 78b, Jelgava, LV-3008.

Piedāvā darbu
LED apgaismes ierīču ražošanas uzņēmums
Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.Nr.40103590897)
savai komandai aicina pievienoties grāmatveža palīgu(-dzi) uzskaitvedi. Pieteikuma
vēstuli lūgums sūtīt pa e-pastu office@
vizulo.com. T.29236560.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu auklītei(-im). Atalgojums –
495 EUR (bruto). T.26460913.

Līdzjūtības
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar Mudīti Zborovsku, mammu
mūžībā aizvadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Ievu Dakni, no mātes atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.
Izsakām līdzjūtību Jurijam Trambickim
un tuviniekiem, māti pavadot mūžībā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
AINA ZIGRĪDA AUMANE (1931. g.)
LIESMA BILINSKA (1975. g.)
VALIJA ČUNČULE (1933. g.).
Izvadīšana 04.10. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
KARĪNA GOĻIKOVA (1981. g.).
Izvadīšana 05.10. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2735.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 14.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Sicīlijā. Vācijas romantiska drāma. 2016.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.40  Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 246. un 247.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 JAUNUMS. Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 13.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2735.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20  Diskusija par Saeimas vēlēšanu rezultātiem.
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
2.15 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 6.sērija.
6.30  Jakari 3. Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
6.55  Lotes stāsti. 5.sērija. Seriāls bērniem.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 263. un 264.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.25 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
14.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.55 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 4.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 3.sērija.
22.00  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Tunisija – Anglija.*
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 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 99.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 109.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 39.sērija.
11.40 Ārsta prakse Eifelā. Pirmā palīdzība no Berlīnes. Drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 40.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 19.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 79.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Stacija diviem. Krievijas komiska melodrāma. 1982.g.
0.00 LNT ziņas.
0.45 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.10 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 17.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 6.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.30 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 4. ASV komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 9.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
12.40 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 79. un 80.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 81.sērija.
21.00 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g. 3.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 2.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.55 Melu teorija. 3.sērija.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 81.sērija.
2.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Otrdiena, 9. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2736.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 15.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.15 Daudz laimes, jubilār!*

12.00 Province.*
12.25 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Ķepa uz sirds.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 248. un 249.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 14.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2736.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Gatavo dabā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 16.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Krista Burāne.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Atmodas antoloģija. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.05  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
1.10 Māmiņa. Kanādas drāma (ar subt.). 2014.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 7.sērija.
6.30  Jakari 3. Animācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
7.00 Oktonauti. Animācijas seriāls. Speciālizlaidums.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 265. un 266.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 1.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 3.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
20.05  Pāri Centrālamerikai. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 4.sērija.
22.05  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Horvātija.*
1.50 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 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 100.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 110.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 40.sērija.
11.40 Aizstāvot mīlestību. Vācijas komēdija. 2002.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 41.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 20.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 80.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 Otemas staļļi. ASV melodrāma. 2017.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
0.20 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 80.sērija.
2.15 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 10.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 2015.g. 13. un 14.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 80. un 81.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 82.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.00 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 5.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 2.sērija.
1.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 82.sērija.
2.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 10. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Viesīte. Raiņa iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2737.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 16.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 31. un 32.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 250. un 251.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 15.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2737.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 17.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.

TV PROGRAMMA
21.20 Tieša runa.
22.30 JAUNA SEZONA. Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 9. un 10.sērija.
1.15 Atmodas antoloģija. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
5.30 1000 jūdzes Persijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 8.sērija.
6.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulkojumu).
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 267. un 268.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00  Tās tik ir operas! Burvju strēlnieks. Dokumentālu filmu cikls.
15.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 4.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 JAUNUMS. Hokeja laukums.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 8.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 5.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Zviedrija.*
1.00  Reiva pasaule. Maiami: stāsts par divām pilsētām.
Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
1.30 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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 1.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 111.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 41.sērija.
11.40 Otemas staļļi. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kristela. ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 42.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 21.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 81.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.35 Lidojums. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.05 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 5.sērija.
1.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 81.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 8.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
8.55 Kobra 11-11. Seriāls. 11.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 15. un 16.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 81. un 82.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 83.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.40 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.40 Leģendas. ASV seriāls. 6.sērija.
0.40 Glābšanas dienests 911. ASV spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 83.sērija.
2.10 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 19., 20. un 21.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 11. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2738.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 17.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 252. un 253.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 16.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2738.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «1906».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 18.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
22.00 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 4.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Sporta ziņas. 23.22 Laika ziņas.
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
0.45 Tieša runa.*

LTV7
5.00 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
5.30 1000 jūdzes Persijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.

Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris
6.03 1000 jūdzes Persijā. 9.sērija.
6.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulkojumu).
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Ielas garumā. Viesīte. Raiņa iela (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 269. un 270.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
11.55 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
12.25 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 8.sērija.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 5.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Spānija – Maroka.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 271. un 272.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
12.25 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Dons Žuans. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  Ēģiptes dievi. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2016.g.
0.45 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nigērija – Argentīna.*
2.45  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 6.sērija.
3.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Bildes - 97».
3.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 3.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 113.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 43.sērija.
11.40 Līgavas vecāki. Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 44.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 23.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 83.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
23.15 TV PIRMIZRĀDE. Miljonu vērta roka.
1.30 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 3.sērija.
2.15 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 2.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 112.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 42.sērija.
11.40 Mīlestībai patīk kompānija. Romantiska komēdija. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 43.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 22.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 82.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 5.sērija.
22.10 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 1.sērija.
0.10 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 23.sērija.
1.05 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.55 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 82.sērija.
2.35 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 9.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 1.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 6.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 17. un 18.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 82. un 83.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 7.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 84.sērija.
21.00 Bijušo draudzeņu rēgi. ASV komēdija. 2009.g.
23.00 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 17.sērija.
1.40 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
2.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 84.sērija.
3.05 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 22.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 12. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2739.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 18.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 254. un 255.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 17.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2739.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. 75 jautājumi Uldim Dumpim. Dokumentāla filma.
22.15 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Latvijas sirdsdziesma.*
23.45 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 4.sērija.
1.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
2.00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 9. un 10.sērija.
3.55 Sporta studija.*
4.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Viesīte. Raiņa iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 10.sērija.
6.30 Rezgalības 2. Animācijas filma.
6.40 Vaikiki. Animācijas filma.
6.55 Avārijas brigāde. Iesnas. Animācijas filma.
7.01 Avārijas brigāde. Caurums. Animācijas filma.
7.08 Avārijas brigāde. Gulbis. Animācijas filma.
7.15 Tornis. Animācijas filma.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LNT

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 10.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 2.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 7.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 19. un 20.sērija.
14.50 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 10.–13.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 8.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
22.55 Svingeri igauņu gaumē. Igaunijas komēdija. 2017.g.
1.00 Atceries mani! ASV romantiska drāma. 2011.g.
3.00 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 23.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Sestdiena, 13. oktobris
LTV1
5.00 Es mīlu ēdienu!*
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  JAUNUMS. Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Prasmīgais zaglis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
11.40 Divi vienā. Latvijas seriāls. 16., 17. un 18.sērija.
13.10 Gatavo dabā.*
13.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.00 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 JAUNUMS. Tas notika šeit. Dokumentāls seriāls.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Pirmdzimtais. Latvijas drāma (ar subt.). 2017.g.
0.20  Ēģiptes dievi. ASV piedzīvojumu filma (ar subt.). 2016.g.
2.40 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
4.30 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Persijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
13.00 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2006.g. 1.–4.sērija.
17.05  Tās tik ir operas! Dons Žuans. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5. Dok.seriāls. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris
21.00 Anekdošu šovs.
21.30  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.20 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.15 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
0.45  Ķīna – tiesības piedzimt. Dokumentāla filma.
1.50 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 249.–252.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.10 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 3.sērija.
8.00 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.25 Atklāj Latviju!
8.40 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 19.–23.sērija.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 1.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
23.15 Ārsta prakse Eifelā. Pirmā palīdzība no Berlīnes.
Vācijas drāma. 2016.g.
1.10 Aizstāvot mīlestību. Vācijas komēdija. 2002.g.
2.35 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 3.sērija.
4.10 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 83.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

1.00  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
2.10 Pirmdzimtais. Latvijas drāma (ar subt.). 2017.g.
4.00 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Viesīte. Raiņa iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.33 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 249.–252.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.50  Prasmīgais zaglis. Vācijas pasaku filma. 2010.g.
14.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Vācijas.
16.00 TV PIRMIZRĀDE. Vai varu? Dokumentāla filma.
16.45 Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls
17.15  Pa haskiju pēdām. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.15  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5. Dok.seriāls. 3.sērija.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 5.sērija.
21.00  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Vācijas.*

1.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.05 Sporta studija.*
2.55  Ķīna – tiesības piedzimt. Dokumentāla filma.
4.00 Piedzīvojums dabā.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
5.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 23.sērija.
6.25 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Latvijas faili. Tautas mīlētā Olga Dreģe.
7.50 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
8.50 Ceļojums kā piedzīvojums. Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 4., 5. un 6.sērija.
14.05 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2014.g. 3.sērija.
14.35 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 1.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
23.10 Mīlestībai patīk kompānija. Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
1.00 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
1.50 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
2.40 Miljonu vērta roka. ASV biogrāfiska drāma. 2014.g.

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 14.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.
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12.05 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
14.30 Dzelzs vīrs 3. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
17.15 Viesnīca «Transilvānija». ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 4.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.00 Borna mantojums. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.45 Bella. Lielbritānijas drāma. 2014.g.
3.35 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls.
2017.g. 22. un 23.sērija.
4.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 28.sērija.

TV3

6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42  Lotes stāsti. Raidījums bērniem (ar subt.).
10.25  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
11.00  Pāri Centrālamerikai. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Siguldas Jēzus Sirds katoļu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 34.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. Tautas fronte.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Mārtiņš Egliens.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 JAUNA SEZONA. Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu
mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
22.45  TV PIRMIZRĀDE. Telma. Drāma (ar subt.). 2017.g.

RP SIA «Rīgas satiksme»
(reģ.Nr.40003619950) aicina darbā
AUTOBUSA VADĪTĀJU (alga – no 680 EUR (neto))
Pienākumi:
• pārvadāt pasažierus ar autobusu apstiprinātajos
maršrutos saskaņā ar kustības sarakstu un normatīvo
aktu prasībām;
• pārdot un izsniegt vienreizējās papīra biļetes;
• nodrošināt satiksmes drošību, racionālu degvielas
un citu resursu izmantošanu;
• ievērot darba drošības instrukcijas;
• nodrošināt kulturālu pasažieru apkalpošanu.
Prasības:
• pamata vai vidējās pakāpes vispārējā vai profesionālā izglītība;
• valsts valodas prasmes B līmeņa 1. pakāpē vai iegūta
izglītība valsts valodā;
• transportlīdzekļa vadītāja D kategorijas apliecība
un 95. kods;
• atbildības izjūta par veicamo darbu;
• zināšanas par autobusa uzbūvi, darbības principiem
un ekspluatācijas noteikumiem;
• zināšanas ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, drošības tehnikā, darba higiēnā, saskarsmes kultūrā, ceļu
satiksmi reglamentējošos noteikumos, kas attiecas uz
autobusa vadītāja darba pienākumu izpildi;
• spēja plānot un organizēt savu darbu.

10. oktobrī
10.00–14.00

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

plate

Copper

Kaligrāfija
iesācējiem

Gleznošanas
pamati

Personāla

8.oktobrī pl. 1730

9. oktobrī pl. 1730

9.oktobrī pl. 1000

vidējais līmenis

Darba tiesību
aktualitātes

11. oktobrī pl. 1730

12. oktobrī pl.1000

ar un bez
priekšzināšanām

komunikatīvā gramatika
jauniešiem

lietvedība

12. oktobrī pl. 1600

Angļu valodas

30

no 15. oktobra pl. 16

15.oktobrī pl. 1730
16.oktobrī pl. 1730

16. oktobrī pl. 1730

16. oktobrī pl. 1715

18. oktobrī pl. 1000

15. oktobrī pl. 17

00

Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• sociālās garantijas;
• dienesta viesnīcu darbiniekiem, kuri nedzīvo Rīgā;
• draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.
Pieteikties, CV sūtot pa e-pastu personals@rigassatiksme.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67104751.

facebook.com

!

Svētdiena, 14. oktobris
LTV1

Atvērto
durvju
diena

JAU
NU
MS

5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 13.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.50 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.50 Aizraujošās zoomīklas 2. Seriāls.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.10 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
13.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 8.sērija.
14.35 Skots Pilgrims pret pasauli. ASV un Lielbritānijas
komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
16.55 Bijušo draudzeņu rēgi. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Viesnīca «Transilvānija». ASV animācijas filma. 2012.g.
21.55 Dzelzs vīrs 3. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
0.30 Svingeri igauņu gaumē. Igaunijas komēdija. 2017.g.
2.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 24.–27.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

23. oktobrī pl. 1715

24. oktobrī pl. 1715

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti
30. oktobrī pl. 1715
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris

Latvijai – 100 Ādolfam Alunānam – 170
Foto: Ivars Veiliņš

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Varvara Mihailova, 12 gadi

Es vēlos
Es vēlos būt vējš,
Kas Latvijas mežos plīvo,
Un es zinu, ka tai brīdī
Patiešām es sāktu dzīvot.

Es zinu, ka varēšu būt vējš,
Kas Latvijas laukos klejo
Un laimīgs gar jūru klejo.
Bet jāprot man dzīvot kā brāzmai.

Es vēlētos saule būt,
Kas manai tēvzemei dzīvību rod,
Un es zinu, ka tai brīdī
Tiešām daudz es tai varētu dot.

Es zinu, ka varēšu saule būt,
Kas Latviju modina rītos
Un vakaros sagšu tai pārklāj.
Bet jāprot man dot arī citiem kaut ko.

IEVA NANIJA GRINGOFA, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 8. klase

Pasākumi pilsētā
6. oktobrī pulksten 11 – Pasaules tūrisma dienas rallijs: orientēšanās sacensības komandām ar automašīnām pa Jelgavas novadu. Dalība – 2 € (starts un
finišs – pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
6. oktobrī pulksten 16 – vokālās grupas «Putni» un ērģelnieka Jāņa Pelšes
koncerts «Svētās Hildegardes dziedājumi». Biļetes – «Biļešu paradīzes» kasēs
(Sv.Annas baznīcā).
7. oktobrī pulksten 18 – Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas koncerts
«Gandrīz tautasdziesma». 1. daļā: izcilākie fragmenti no J.Kulakova Mistērijas
par Rīgu, Veidenbauma cikla, kantātes «Vēstules uz bruģa», rokoperām, izrādēm
u.c., I.Akurateres soloprogramma. 2. daļā: grupa «Pērkons». Biļešu cena – 12–25
€ (kultūras namā).
7. oktobrī pulksten 16 – koncerts diriģentes Ilvas Krauzes piemiņai «Pa rožainajām sapņu straumēm». Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
13. oktobrī pulksten 13 – svinīgs pasākums par godu Polijas neatkarības
atjaunošanas 100. gadadienai un izstādes par Juzefu Pilsudski atklāšana. Ieeja
– bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
14. oktobrī pulksten 14 – tikšanās sarunu cikla «Es nāku no Jelgavas» gaitā:
tikšanās ar Ilmāru Šlāpinu (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
16. oktobrī pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» tikšanās ar karavīru, Nacionālo bruņoto spēku mediju fotogrāfu, grupas «Auļi» mūziķi virsseržantu Gati Indrēvicu. Ieeja – par ziedojumiem (bistro «Silva» konferenču zālē).
18. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
19. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
«Darbs, maize, mīlestība». Piedalās vieskolektīvi no Baltkrievijas. Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 (darba dienās no
pulksten 12 līdz 19), koncerta dienā no pulksten 16 – kultūras nama kasē. Biļešu
cena – 2–4 € (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 13 – Jelgavas Jaunā teātra Pusaudžu studijas izrāde «Robežas». Režisors – R.Gāle. Dramaturğe – Z.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (k/n «Rota»).
20. oktobrī pulksten 18 – «Draugs, nejautā»: Alfrēds Vinters. Dziesmu stāsts
30. gadu kabarē stilā. Piedalās M.Brūveris, I.Pļavniece, R.Lepers, A.Putniņa,
M.Ruskis, K.Zaharova, I.Kemlere, R.Šteinbergs un muzikantu kapela. Režisors –
V.Pavlovskis. Biļešu cena – 12–20 € (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 10.30 – pārgājiens pa Lielplatones pagastu cikla «Tavas
saknes tavā zemē» ietvaros. Lielplatones puses vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi.
Tikšanās – Jelgavas autoostā. Pieteikšanās pa tālruni 29916889, 63005447.
20. oktobrī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Stikla
apstrādes tehnika, vitrāža». Vada Latvijas Mākslas akadēmijas docente I.Dūdiņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa – 7,50 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

Izstādes
Līdz 7. oktobrim – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 7. oktobrim – izstāde «O.Gulbes gleznas. Šis gaiss tik pilns ar skaistiem
vējiem (I.Ziedonis)» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. oktobrim – mākslinieces Katrīnas Vīnertes darbu izstāde «Tveice»
(Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 11. oktobrim – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde «Latvijas
ainavu dārgumi Zemgalē» (Jelgavas pilī).
Līdz 14. oktobrim – jelgavnieka Miervalža Derkusova gleznu izstāde «Saules
pēdas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 pārvaldes darba laikā).
No 15. līdz 22. oktobrim – baltkrievu mākslinieka Vjačeslava Celeša gleznu
izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

 Jana Bahmane

Godinot latviešu dramaturga, režisora un aktiera
Ādolfa Alunāna 170. jubileju, no 11. līdz 14. oktobrim
Jelgavā notiks Ā.Alunāna
dienu festivāls «No aktiera
nāk joki…». Tā gaitā ikviens
bez maksas varēs izbaudīt
jubilāra lugas amatierteātru
izpildījumā, piedalīties režisores Lūcijas Ņefedovas grāmatas «Ar Ādolfa Alunāna
vārdu. Ā.Alunāna Jelgavas
teātris» atklāšanas svētkos,
kā arī apskatīt multimediālo
objektu «Alunāns un Jelgava» Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā.
«Šogad, gatavojoties Dziesmu un deju
svētkiem, amatierteātri bija aicināti iestudēt Alunāna lugas, un mēs nolēmām
dažas no tām parādīt Jelgavā. Meklējām
dažādību, lai festivālā būtu iespēja gūt
ieskatu vairākās Alunāna lugās,» par
festivālu «No aktiera nāk joki…» stāsta
Ā.Alunāna Jelgavas teātra direktors
režisors Arvīds Matisons, turpinot:
«Manuprāt, nav nepieciešamas pompozas svinības – svarīgākais ir Alunāna
jubileju atzīmēt no sirds, ar dziļu pietāti
un mīlestību pret šo personību.»
Teātra tēva dzimšanas dienā, 11.
oktobrī, Ā.Alunāna memoriālajā muzejā būs iespēja noskatīties Ozolnieku
amatierteātra izrādi «Bagātā brūte»,
ko iestudējusi režisore Dace Vilne.
Izrāde paredzēta pulksten 16 un 19,
taču, tā kā muzejā ir vien aptuveni 25

skatītāju vietas, interesenti aicināti
iepriekš pieteikties pa tālruni 63021180
vai 28297855.
Stundu pirms izrādēm skatītājiem
būs iespēja izzināt jauno multimediālo
objektu «Alunāns un Jelgava». Teju trīs
metrus augstā objekta pamatā ir Jelgavas karte ar vairākiem pilsētas objektiem
– Ā.Alunāna dzīves un darba pieturpunktiem. Muzeja vadītājs Miks Vilnis stāsta,
ka stilistiski objekts atgādina skatuvi
ar kulisēm, uz kuras attēlota Jelgavas
karte – tajā atzīmēti vairāk nekā desmit
senās Jelgavas objekti. Izvēloties kādu no
tiem, objekts izgaismosies un uz ekrāna
parādīsies informācija par tā saistību ar
Ā.Alunānu. «Vēlamies uzrunāt vairāk
jauniešu, ieinteresējot viņus tuvāk iepazīt
Alunānu un Jelgavu, kāda tā bija pirms
simts gadiem,» tā M.Vilnis. Izzinošais
objekts turpmāk atradīsies muzeja pirmā
stāva foajē – pie kāpnēm, kas ved uz ēkas
2. stāvu. To varēs apskatīt muzeja darba
laikā – no otrdienas līdz svētdienai no
pulksten 10 līdz 17 ar pārtraukumu no
pulksten 13 līdz 14.
12. oktobrī pulksten 16 Jelgavas
kultūras nama 1. stāva galerijā notiks
L.Ņefedovas grāmatas «Ar Ādolfa
Alunāna vārdu. Ā.Alunāna Jelgavas
teātris» atvēršanas svētki. Projekta
vadītājs Māris Brancis stāsta, ka
grāmatā apkopota teātra vēsture no
pirmsākumiem līdz mūsdienām – atmiņu stāsti, dokumenti, fotogrāfijas.
Grāmatas teksta autore ir L.Ņefedova,
taču ievadu rakstījusi teātra zinātniece Gundega Saulīte. Tāpat grāmatā
apkopoti A.Matisona, M.Branča, kādreizējās Ā.Alunāna memoriālā muzeja
vadītājas Maijas Matisas un citu auto-

ru teksti. 228 lappušu biezā grāmata
izdota 500 eksemplāros. M.Brancis
papildina, ka darbu pie šīs grāmatas
L.Ņefedova uzsākusi aptuveni pirms
diviem gadiem, turklāt zīmīgi, kā tā
tiek atklāta ne vien Ā.Alunāna 170.
jubilejas, bet arī viņas pašas 85. jubilejas gadā.
Pulksten 18 festivālu uz kultūras
nama skatuves atklās iestudējums
«Ādolfa Alunāna divas komēdijas «Brīvnieks Olimpā» un «Šneiderienes», pēc
Lūcijas Ņefedovas padoma sagatavotas
izrādīšanai». Amatierteātru izrādes turpināsies arī 13. un 14. oktobrī – 13. oktobrī pulksten 13 kultūras namā notiks
Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Seši
mazi bundzinieki» A.Matisona režijā,
pulksten 15 Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā varēs noskatīties Svētes pagasta
amatierteātra kompozīciju «Alunānam
170», ko iestudējusi režisore L.Ņefedova, bet pulksten 17 kultūras namā būs
iespēja baudīt Jūrmalas teātra iestudētās Ā.Alunāna lugu dziesmu spēles
«Jā, tie bij’ zelta laiki mums» Imanta
Jaunzema režijā.
Savukārt pulksten 19 ikviens aicināts
uz piemiņas brīdi pie Ā.Alunāna pieminekļa Alunāna parkā.
Festivāla noslēdzošajā dienā, 14.
oktobrī, kultūras namā pulksten 12
būs iespēja redzēt Vircavas pagasta
amatierteātra izrādi «Mūsu pokāls»
Sarmītes Sustrupes režijā, pulksten
14 – joku lugu «Pašu audzināts» Vilces
pagasta amatierteātra iestudējumā,
režisore – Regīna Deksne. Bet pulksten
17 būs Tērvetes amatierteātra «Trīne»
izrāde «Skolotāja tupeles» Dzintras
Zimaišas režijā.

Pastkartes mākslas darbu vērtē
 Jana Bahmane

Poligrāfijas uzņēmums «Jelgavas tipogrāfija» sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju un Jelgavas Mākslinieku biedrību izdevis
pastkaršu grāmatiņu «16
mākslas stāsti». Tā apkopo
16 pastkartes ar Jelgavas
mākslinieku darbiem – sākot no aizvadītā gadsimta
30. gados gleznotās «Zīlēnu
peldvietas», kuras autors ir
mākslinieks Ģederts Eliass,
līdz pat šogad radītiem
mākslas darbiem.
««Jelgavas tipogrāfija» regulāri
izstrādā jaunus prezentācijas materiālus, un šogad vēlējāmies radīt
ko īpašu. Nonācām pie idejas par
pastkaršu grāmatiņu, kurā sākotnēji
bijām iecerējuši apkopot Latvijas

mākslinieku darbus, bet, tā kā esam
Jelgavas uzņēmums un savus klientus
labprāt iepazīstinām ar mūsu pilsētu,
nolēmām izcelt tieši tos māksliniekus,
kuri saistīti ar Jelgavu,» stāsta SIA
«Jelgavas tipogrāfija» mārketinga
projektu vadītāja un dizainere Liene
Pčolka. Izraudzīties mākslas darbus
albumam palīdzēja Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis
un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere. «Tas bija kopdarbs
ar mērķi atlasīt darbus, kas šķiet
mūsdienīgi un varētu uzrunāt ikvienu – arī tos cilvēkus, kuri nav saistīti
ar mākslu, bet vienkārši vēlas kādam
nosūtīt sveicienu. Šobrīd pastkartīšu
sūtīšanas kultūra nedaudz izgaisusi,
un mēs vēlamies veicināt tās atdzimšanu,» norāda L.Pčolka. Viņa atklāj,
ka nākotnē, iespējams, šis pastkaršu
albums tiks papildināts.
M.Brancis uzsver, ka «16 mākslas
stāstos» apkopoti dažādu paaudžu

mākslinieku, kuri lielākā vai mazākā
mērā bijuši saistīti ar Jelgavu, darbi.
Interesanti, ka 15x11 centimetru
lielās pastkartēs iemūžinātas ne vien
gleznas, bet arī, piemēram, šā gada
pavasarī Jelgavas 4. vidusskolā atklātais mākslinieka Raita Junkera sienas
gleznojums «Latvijas simtgades dziesma». Līdztekus tam albumā iekļauti
Ģ.Eliasa, Mārča Stumbra, Johana
Valtera, Ulda Zutera, Ulda Rogas, Visvalža Garokalna, Gunta Strupuļa, Kates Seržānes, Vitas Mercas, Kristīnes
Graudules-Putnieces, Sandras Strēles,
Lolitas Zikmanes, Silvijas Meškones
un Edvīna Kalnenieka darbi.
Jāpiebilst, ka jau oktobra nogalē
izdevumu varēs iegādāties Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā un, iespējams, citviet
pilsētā. Pastkaršu grāmatiņas «16
mākslas stāsti» izdošana ir iekļauta
Latvijas simtgades notikumu programmā.

