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Rafā sāk būvēt «Rimi»

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Slēgs dzelzceļa
pārbrauktuvi Tērvetes
ielā; izmaiņas pilsētas
autobusu maršrutos
 Sintija Čepanone

Vairākas dienas oktobrī
sliežu ceļa remonta dēļ
būs slēgta transporta,
tostarp operatīvā un
sabiedriskā transporta, kustība pār pirmo
dzelzceļa pārbrauktuvi
Tērvetes ielā. Pirmie remontdarbi tur ieplānoti jau šonedēļ – no 11.
līdz 13. oktobrim –, līdz
ar to autovadītājiem
būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Izmaiņas
ieviestas arī autobusu
maršrutos.
Dzelzceļa remontdarbi, kuru
dēļ autotransporta kustība tiks
slēgta pa Tērvetes ielu pāri 45.
km dzelzceļa pārbrauktuvei jeb
pirmajai pārbrauktuvei virzienā
no pilsētas centra, plānoti divos
posmos: no 11. oktobra pulksten
16 līdz 13. oktobra pulksten 20 un
no 28. oktobra pulksten 7 līdz 29.
oktobra pulksten 20.
SIA «LDZ infrastruktūra»
Jelgavas reģiona centra vadītājs
Aleksandrs Zeļenko informē, ka
šajā laikā tiks veikta pārbrauktuves klātnes maiņa. «Pārbrauktuves segums savu jau nokalpojis,
tādēļ remontdarbu laikā plānots
to atjaunot, stabilizējot ceļu.
Līdzīgi darbi jau vasarā veikti uz
otrās dzelzceļa pārbrauktuves
Tērvetes ielā,» skaidro A.Zeļenko,
piebilstot, ka klātnes atjaunošanas darbus plānots paveikt šīs
nedēļas nogalē – no piektdienas

Rīgas ielā 48 jau sākušies jaunā tirdzniecības centra būvniecības darbi,
ko plānots pabeigt nākamvasar. Idejas autori prognozē, ka tirdzniecības centrs, kurā galvenais nomnieks būs «Rimi», durvis pircējiem
vērs nākamajā rudenī. Šī projekta kopējās izmaksas tiek lēstas ap 4,5
Foto: Ivars Veiliņš
miljoniem eiro.
 Ilze Knusle-Jankevica

Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojumā,
līdzās būvmateriālu veikalam «K-rauta» un nepabeigtajai daudzstāvu
ēkai, sākušies būvdarbi.
Plānots, ka šajā vietā
jau nākamruden durvis
vērs lielveikals «Rimi».
«Tas būs vienstāva tirdzniecības centrs, kurā
līdztekus «Rimi» būs arī
citi veikali,» ieceri atklāj
uzņēmuma «Newcom»
pārstāve Renāta Kaupasa. Jaunajā centrā darbu
atradīs arī daudzi jelgavnieki – «Rimi» vien
plāno nodarbināt simts
cilvēkus.
Šobrīd objektā Rīgas ielā 48 tiek
īstenots tā saucamais nulles cikls.
Būvdarbu vadītājs Aivars Kacars
stāsta, ka šogad plānots paveikt
rakšanas darbus – ierīkot nepieciešamās komunikācijas, izveidot

piebraucamos ceļus un stāvlaukumu un ielikt ēkas pamatus. Pēc
tam jāuzstāda ēkas karkass, lai
ziemā var veikt apdares darbus,
bet pavasarī atliks tikai asfaltēšana.
«Nekā sarežģīta tur nav – standarta
celtniecība,» tā šo objektu raksturo
A.Kacars.
Sākotnēji gan bija plānots, ka
būvdarbi sāksies augustā, bet visu
nepieciešamo atļauju saņemšana
procesu aizkavēja un darbi reāli
sākās septembra beigās. «Lāpstu
zemē iedūrām pirms divām nedēļām, bet būvniecībā ir tā: sāc,
kad gribi, bet objektu nodod, kad
vajag,» tā uz jautājumu, vai nelielā
aizķeršanās neiekavēs arī pārējo
procesu, atbild būvdarbu vadītājs.
Iecerēts, ka jaunais tirdzniecības
centrs darbu sāks jau nākamā gada
rudenī.
RAF rajonā plānots uzbūvēt
vienstāva tirdzniecības centru,
kurā galvenais nomnieks būs
«Rimi», bet tajā atradīsies vēl citi
veikali. Kopējā tirdzniecības centra
platība būs 5000 kvadrātmetri, un
apmēram pusi no tirdzniecības cen-

tra aizņems «Rimi» hipermārkets.
«Jauna «Rimi» hipermārketa izveide būs nozīmīgs solis ne tikai mūsu,
bet arī Jelgavas apkaimes attīstībā
– tas nodrošinās teju simts jaunas
darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.
Nākamgad mūsu klientiem būs
pieejama mūsdienīga iepirkšanās
vide ar plašu preču un produktu
sortimentu. Jaunā veikala platība
būs 2600 kvadrātmetri,» sīkāk
ieskicē SIA «Rimi Latvia» vecākā
sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Podskočija.
Pie tirdzniecības centra ir ieplānota stāvvieta 239 automašīnām.
Kopējās šī projekta investīcijas tiek
lēstas ap 4,5 miljoniem eiro. Tirdzniecības nama pasūtītājs ir SIA
«Auras nami». Centru projektēja
un autoruzraudzību veic SIA «ARH
stadija». Ģenerālbūvuzņēmums
ir SIA «Newcom Construction»,
būvuzraudzību veic SIA «Jurēvičs
un partneri».
Var teikt, ka zināmā mērā projekta izstrādē iesaistījušies arī daļa
jelgavnieku, jo projekta īstenotāji
skiču tapšanas procesā vairākkārt

apspriedās ar iedzīvotājiem un
uzklausīja viņus interesējošos
jautājumus, iebildumus, priekšlikumus. «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka, uzzinot par tirdzniecības centra celtniecību, iebildumus
pauda Pumpura ielas 1 iedzīvotāji,
kuri bija nobažījušies par to, kā tiks
organizēta piekļuve tirdzniecības
centram un vai piebraucamais ceļš
nebūs gar viņu māju. Ar laikraksta
starpniecību puses šo jautājumu
izrunāja un atrada piemērotu risinājumu. «Galvenokārt Jelgavas
iedzīvotāji bija satraukti par to, vai
tiks ievērots viņu lūgums maksimāli saglabāt esošos kokus un apkārtējo vidi. Attīstītājs, plānojot un
projektējot objektu, ir centies maksimāli ievērot Jelgavas iedzīvotāju
lūgumus,» norāda R.Kaupasa.
Zemesgabals, uz kura tiek būvēts tirdzniecības centrs, pieder
igauņiem – to martā nopirka Igau-  Sintija Čepanone
nijas nekustamā īpašuma fonds
Lietuvas šosejā pos«Eften Kinnisvarafond AS». SIA
mā no Miera ielas līdz
«Newcom» ir šī fonda partneris
Dzirnavu ielai visiem
Latvijā un kūrē centra celtniecības
transporta līdzekļiem
darbus.

par diennakts aptiekas izveidi
Jelgavā tika iesniegts tikai viens
Noslēdzies pašvaldības rīkotais konkurss par jaunas
pieteikums.
vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu Jelgavas
«Joprojām uzskatu, ka finansiāli
pilsētas administratīvajā teritorijā. Tajā startēja tikai viens
izdevīga diennakts aptieka nav,
pretendents, un diennakts aptieku Jelgavā atvērs SIA
bet bija divi iemesli, kāpēc tomēr
«Pils nekustamie īpašumi», kam pieder «Pils aptieku» tīkls
nolēmām to darīt. Pirmkārt, tā ir ieJelgavā. Taču vienlaikus diennakts aptieku izlēmusi atvērt
spēja atvērt vēl vienu jaunu aptieku
arī kāda no līdzšinējām aptiekām, līdz ar to Jelgavā darbu
Jelgavā, tādējādi nostiprinot savas
var sākt pat divas diennakts aptiekas.
tirgus pozīcijas attiecībā pret lielajiem tīkliem. Otrkārt, arī iedzīvotāji
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību attiecību galvenā speciāliste Līga arvien biežāk izteica nepieciešamīpārvaldes komunikācijas un mediju Klismeta informē, ka konkursā bu pēc diennakts aptiekas,» norāda

pēcpusdienas līdz svētdienas
vakaram. Savukārt otrajā darbu
posmā – 28. un 29. oktobrī – tiks
sakārtoti gājēju ceļi pār abām
dzelzceļa pārbrauktuvēm Tērvetes ielā.
Jāuzsver, ka transporta kustība
pār dzelzceļa pārbrauktuvi tiks
slēgta pilnībā un visa satiksme
novirzīta pa Rūpniecības ielu,
Lietuvas šoseju, Salnas, Ruļļu
un Viskaļu ielu, informē «LDZ
infrastruktūra».
Tādējādi ar izmaiņām sliežu
ceļa remontdarbu laikā jārēķinās
arī sabiedriskā transporta pasažieriem. SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) informē, ka 2.,
12., 12.a, 14. un 14.a maršruta
autobusi slēgto posmu apbrauks
pa Lietuvas šoseju, Vidus ielu,
Ruļļu ielu, Salnas ielu, tālāk pa
ierastajiem maršrutiem. Būtiski,
ka šajos maršrutos abos virzienos
tiks slēgtas pieturas «Mātera uz
Rūpniecības», «4. pamatskola»,
«Grēbnera parks», «Rūpniecības uz Tērvetes» un «Salnas uz
Tērvetes».
16. maršruta autobuss slēgto
posmu apbrauks pa Rūpniecības ielu, Lietuvas šoseju, Vidus
ielu, Ruļļu ielu, Salnas ielu un
tālāk kursēs pa ierasto maršrutu
– šajā maršrutā abos virzienos
tiks slēgtas pieturas «Rūpniecības uz Tērvetes» un «Salnas uz
Tērvetes».
Savukārt 9. maršruta autobusi
remontdarbu laikā kursēs tikai
līdz Kastaņu ielai.
JAP atvainojas pasažieriem par
sagādātajām neērtībām.

Lietuvas šosejā
atjauno
divvirzienu satiksmi

Jelgavā būs divas diennakts aptiekas
 Ilze Knusle-Jankevica
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SIA «Pils nekustamie īpašumi»
īpašniece Dina Kurzemniece. Arī
vieta diennakts aptiekai jau izraudzīta – tā būs Raiņa ielā 40, blakus
veselības centram «Optima 1» jeb
tā sauktajai bērnu poliklīnikai.
«Agrāk tur bija aptieka, bet tagad
visā rajonā tuvumā aptiekas nav,
tāpēc vietas izvēle šķita loģiska,»
skaidro D.Kurzemniece. Viņa cer,
ka diennakts aptieka Jelgavā tiks
izveidota līdz šī gada beigām.
Turpinājums 3.lpp.

atjaunota divvirzienu satiksme pa vienai
braukšanas joslai katrā
virzienā, informē «Pilsētsaimniecība».

Atļautais maksimālais braukšanas ātrums šajā posmā ir līdz
30 kilometriem stundā.
Gājēji brauktuvju šķērsošanai
var izmantot izveidotās neregulētās gājēju pārejas Lietuvas
šosejas un Miera ielas krustojumā, kā arī Lietuvas šosejas
un Dzirnavu ielas krustojumā.
Posmā no Lietuvas šosejas līdz
Savienības ielai gājējiem atļauts
pārvietoties pa Lietuvas šosejai

paralēlo ceļu, tad gar veikalu
«Top» līdz Savienības ielai. Savukārt no Miera ielas krustojuma
pa Lietuvas šosejas nomali gājējiem atļauts iet līdz autobusu
pieturai brauktuves labajā pusē
virzienā uz pilsētas centru, bet
uz autobusu pieturvietu kreisajā
brauktuves pusē atļauts iet pa
paralēlo ceļu, tad pa kāpnēm līdz
autobusu pieturai.
«Pilsētsaimniecība» gan norāda, ka Lietuvas šosejas un Miera
ielas krustojuma zonā turpinās
ceļa darbi brauktuves vidū,
satiksme organizēta ar vadstatņiem. No Miera ielas uz Lietuvas
šoseju ir atļauts nogriezties pa
kreisi Elejas virzienā un pa labi
virzienā uz centru.
Platones ielas pieslēgums Lietuvas šosejai ir slēgts. Izbraukšanai uz Lietuvas šoseju iespējams
izmantot Vidus ielu.
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Pagājušajā nedēļā Jelgavā Finanšu ministrija
rīkoja Zemgales Eirodienu, kuras laikā ne tikai
iedzīvotāji un uzņēmēji varēja meklēt atbildes
uz sev vēl neskaidrajiem jautājumiem par eiro
ieviešanu, bet uzņēmējiem bija arī iespēja
pievienoties kampaņai «Godīgs eiro ieviesējs»
– uz šādu nosaukumu var pretendēt tie uzņēmumi, kuri pāreju no latiem uz eiro neizmanto, lai celtu preces
vai pakalpojuma cenu, un valūtas pārrēķinu veic atbilstoši
Latvijas Bankas noteiktajam kursam.
Līdz šim mūsu pilsētā vairāk godīgo eiro ieviesēju ir starp
lielajiem ķēdes uzņēmumiem, kuriem Jelgavā atrodas filiāles.
Tā, piemēram, par godīgu eiro ieviesēju sevi sauc «Lattelecom», «Statoil», «Rimi», «Maxima», «Latvijas pasts», «Iki»,
«a aptieka», «Neste Latvija», «Euroskor Latvija», «Narvesen
Baltija», «Supernetto», «Stokker», «Sanistal», «Lukoil Baltija
R», «Latvenergo», AS «Citadele banka», «Top Shop» SIA
«Studio Moderna», SIA «InCREDIT GROUP», AAS «Baltikums»,
SIA «Konekesko Latvija», SIA «Preiss Tehnika», SIA «Lāči», SIA
«Vita mārkets», SIA «Skydas», «NR Centrs Motoveikals» SIA
«NR Centrs».
Ir arī Jelgavas uzņēmumi, kuri kā pirmie pievienojušies
kampaņai «Godīgs eiro ieviesējs»: «Astarte Nafta», «Fortum
Jelgava», «Pils aptieka», saimnieciskās darbības veicējs «Eksimanta.lv», AS «Diāna», SIA «Epoka», SIA «Flora», SIA «Agneses zobārstniecība», SIA «Foboss viens», SIA «Kanclers Plus»,
SIA «BakerJP», SIA «ED Metall», SIA «Linde Pārtika».
Neraugoties uz to, pircēji jau ir pamanījuši, ka mūsu pilsētā
vienā vai otrā veikalā vai pakalpojumu sniegšanas vietā cenas
paaugstinātas, pat nesagaidot eiro ieviešanu. Tomēr, kā to
komentē paši tirgotāji, tas visbiežāk neesot saistīts ar eiro ieviešanu, bet gan ar inflāciju un piegādātāju cenu maiņu. Reizi
gadā veikali cenas pārskatot, un šis tad arī esot tas brīdis, kad
to darīt – varbūt, ja nebūtu eiro ieviešana, uzņēmumi cenas
pārskatītu pašā gada nogalē, bet tik un tā tas notiktu.
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja uzņēmumus, lai noskaidrotu,
vai tiešām cenu kāpumam, kaut arī nelielam, nav saistības
ar eiro ieviešanu.

«Piegādātājs vistas gaļas
cenu cēlis dubultā»
Andris Rūmītis, ģimenes
restorāna «Hercogs» īpašnieks:
«Es sevi uzskatu par godīgu
eiro ieviesēju. Nenoliegšu, ka
dažām pozīcijām esam jau cenu
pārskatījuši un pielīdzinājuši dažus eiro centus uz augšu, noapaļojot summu, lai vieglāk rēķināt
gan mums kā uzņēmumam, gan
pircējam. Piemēram, ja kaut kas,
skrupulozi pārrēķinot no latiem
uz eiro, maksātu 1,98 eiro, tad
esam to noapaļojuši uz 2 eiro
– tātad tie ir divi eiro centi. Taču,
ja pavisam godīgi, tad pēc būtības
tas nav saistīts ar eiro ieviešanu,
jo katru gadu cenas ēdienkartē
tiek pārskatītas, un tas tiek darīts gada nogalē. Šobrīd vienkārši
brīdī, kad cenas jāsāk atspoguļot
gan latos, gan eiro, jau esam
veikuši cenu gada pārrēķinu,
lai tas nebūtu jādara atkal pēc
trim mēnešiem. Arī pagājušā
gada nogalē inflācijas dēļ bijām
spiesti cenas paaugstināt par
vidēji pieciem, desmit santīmiem
– tobrīd taču neviens neteica,
ka esmu negodīgs eiro ieviesējs.
Tāda ir mūsu valsts ekonomiskā
situācija, jo katru gadu inflācija

tomēr dara savu. Piemēram,
šajā gadā piegādātājs vistas gaļas cenu ir kāpinājis pat vairāk
nekā dubultā – vistas šķiņķīšus
līdz šim pirkām par 1,04 latiem
kilogramā, bet tagad nākas
pirkt par 2,40. Jūtat atšķirību?!
Tāpat laša cena regulāri mainās
– vienubrīd tie ir 7 lati, tad 9 lati,
tad atkal 6 lati... Un mums ir
jāpielāgojas šai amplitūdai. Tie
ir tikai daži piemēri. Inflācija iet
uz priekšu, un, ja mēs paskatītos
gada inflāciju, kas ir vismaz 0,8
procenti, tad mēs savukārt cenas
noteikti neesam cēluši vairāk kā
par pusprocentu – tas pat nav
inflācijas robežās.
Protams, ir klienti, kuri šobrīd
ierauga mūsu jaunās pārrēķinātās cenas un apmulst, jo tas viens
vai divi santīmi uz augšu mulsina, es saprotu. Ja kaut kas maksāja apaļu latu, bet tagad – 1,02
latus, tas izsit no kaut kā ierasta.
Bet šādā veidā es kā uzņēmējs
jau domāju par to brīdi, kad man
būs jāizdod eiro sīknauda. Tomēr
es vēlreiz uzsveru, ka mākslīgi
uz eiro ieviešanas rēķina mūsu
uzņēmumā cenas nav un arī
netiks paaugstinātas.»

Ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris
Pilsētnieks vērtē

Ar kādām
izjūtām atceraties
Atmodas laiku?

«Esmu pamanījis,
ka vienīgi karpas
kļuvušas dārgākas»

Valdis Labanovskis, Jelgavas tirgus direktors:
«Es sevi noteikti nepozicionēju kā godīgu eiro ieviesēju,
jo pats jau neko netirgoju – es
tikai radu apstākļus tam, lai
tirgoties varētu citi. Tas būtiskākais, ko es šobrīd redzu eiro
ieviešanas sakarā, – divas nedēļas pēc Jaunā gada noteikti būs
bardaks, jo valdība un bankas
nav izdarījušas visu, lai process
ar vienlaicīgi apgrozībā esošām
divām valūtām varētu noritēt
bez aizķeršanās. Jau šobrīd,
aprunājoties ar tirgotājiem tirgū, ir skaidrs, ka vismaz 70 – 80
procenti mūsu mazo tirgotāju
pirmās divas gada nedēļas nolēmuši nestrādāt. Viņiem divu
valūtu vienlaicīga apgrozība ir
nerentabla, vēl jo vairāk, ka tas
ir gada sākums, kad tirgū ierasti
ir «tukšais laiks». Ar to mums
noteikti būs jārēķinās.
Patlaban komunicēju ar trīs
bankām, lai noskaidrotu visu
par iespēju mazumtirgotājiem
samainīt sīknaudu, bet bankas
tā arī nekādu skaidrību joprojām nespēj viest – kā piegādās,
kad piegādās... Visi grib tikai
pozīcijām tā tika celta, jo tāpat vienu – uzvārīties! Nesaukšu
kā šobrīd pieauga gan inflācija,
gan maksa par elektrību, gan
iepirkumu cena. Tas ir nebeidzams process, un uzņēmējam,
lai izdzīvotu, regulāri jāseko līdzi
Armands Ozollapa, Jelšīm izmaiņām.
Patīkamākais šajā procesā ir gavas Ledus halles pārtas, ka mums ir izdevies nekāpi- stāvis:
«Jā, es sevi uzskatu par godīnāt cenu par ieeju naktsklubā tad,
kad tur notiek koncerti. Mūsu gu eiro ieviesēju, jo, pārrēķinot
standarta cena līdz šim koncertu mūsu pakalpojumu cenas eiro,
dienās bija 3 lati, bet jau tagad neesam neko mākslīgi cēluši.
esam aprēķinājuši, ka varēsim Pēdējo reizi cenas pārskatījām
atļauties šo cenu, pārrēķinot eiro, jau šā gada martā, aprīlī, kad
noteikt 4 eiro, kas ir mazāk par uzzinājām, ka pieaug elektrītrim latiem. Jo, precīzi pārrēķi- bas cena, kas ļoti būtiski ieteknot, 3 lati būtu 4,27 eiro, un šāda mē mūsu pakalpojuma pašizieejas maksa klubā būtu dīvaina maksu. Un tam nebija nekāda
– cilvēki tomēr ir pieraduši mak- sakara ar eiro ieviešanu. Jā, no
malas raugoties, varbūt šķiet,
sāt apaļu summu.»

«Maksa par maltīti var nedaudz
pieaugt, ieeja klubā – lētāka»
Mārtiņš Namnieks, «Jelgavas kreklu» vadītājs:
«Mūsu uzņēmumā cenas tiek
pārskatītas reizi pusgadā, un arī
šogad vasaras vidū to izdarījām.
Jā, atsevišķām pozīcijām cena
pieauga – visvairāk to izjutīs tie,
kuri atsevišķi kā maltīti līdz šim
pirka tā sauktās piedevas. Piemēram, frī ar mērci un salātiem līdz
šim maksāja 1,90 latus, bet tagad
maksā 2,50 latus. Šajā gadījumā
atšķirība ir tā, ka turpmāk šīs
vairs nebūs piedevas, bet gan uzkodas – atsevišķa porcija. Tāpat ir
citas pozīcijas, kur cena nedaudz
ir pieaugusi, taču aptuveni pusei
ēdienu no ēdienkartes cena palikusi nemainīga. Iepriekš cenas
bijām pārskatījuši pirms Jaunā
gada, un arī toreiz atsevišķām

viedokļi

vārdā, bet ir bankas, kur jau
tagad ieviesta īpaša kārtība: lai
es nodotu savu latu sīknaudu,
man ir jāmaksā; lai es saņemtu
eiro sīknaudu, man ir jāmaksā!
Visur komisijas maksa un viss
iet tikai uz to, lai man būtu
vairāk jāmaksā.
Tāpat ļoti būtiski ir tas, ka
šobrīd mēs pompozi runājam
par godīgiem eiro ieviesējiem,
bet nopietnās lietās uzņēmējam atbildi sniegt nespējam.
Padomājiet, kā tirgū tas mazais
tirgotājs spēs izšķirot visas tās
eiro banknotes, kas nonāks viņa
rokās?! Jā, labi, mūsu latviešu
variantu ar Mildu mēs varbūt
nesajauksim, bet cik mums ir
eirozonas valstu, cik dažādu eiro
naudu?! Ir pilnīgi skaidrs, ka
eiro viltotāji sasparosies – kā lai
tas mazais tirgotājs izšķiro, kas
ir īsts un kas nav?! Te es redzu
problēmas, par kurām valstij
vajadzētu domāt, bet šajā virzienā nenotiek nekādas darbības.
Īsa, konkrēta, nepārprotama
informācija būtu nepieciešama
gan pircējiem, gan tirgotājiem,
gan uzņēmējiem, kasieriem,
grāmatvežiem, bet tādas nav.
Tirgū, manuprāt, cenas šo-

brīd ir atbilstošas sezonai – jā,
tomātiem cena kāpj, bet loģiski,
ka pēdējie Latvijas tomāti ir dārgāki. Tāpat kartupeļiem cena
stabili turas 15 – 18 santīmu
robežās, jo šogad raža nav tik
laba – daudzi pēdējo lietavu dēļ
pat vēl nebija paguvuši kartupeļus noņemt, citi atkal pietaupa,
cerot, ka cena vēl varētu kāpt.
Stabili augstas cenas ir zivju
kulinārijas izstrādājumiem, un
tam nav sakara ar eiro, tāpat
kā gaļas cenai. Vienīgais, ko
esmu pamanījis, – dzīvo karpu
cena ir augusi par 15 santīmiem
kilogramā un tagad maksā 1,75
latus. Lai gan arī tas ir krietni
lētāk nekā veikalos. Vispār jau
mēs esam priecīgi, ka mums
sestdienās no Saldus novada vēl
tiek vestas tās karpas, jo tā nu
ir prece, ko izķer pāris stundās.
Audzētāji nespēj tik daudz pievest, lai visiem pietiktu. Aprunājoties ar pašiem uzņēmējiem,
noskaidrojās, ka cena par tiem
15 santīmiem augusi nevis tāpēc, ka mums eiro tuvojas, bet
gan tāpēc, ka pieaugušas zivju
barības cenas, ko viņi pērk, un
loģiski, ka līdz ar to arī gala
produktam cena aug.»

«Cenas mainījām jau martā»
ka ieejas maksa hokeja spēlēs
noapaļota līdz 1,40 latiem, lai
pēc tam sanāktu apaļi 2 eiro,
vai boulinga spēles cena noteikta 4,22 lati, lai būtu apaļi 6
eiro, taču patiesībā šo kāpumu
veido citas pozīcijas. Iespējams, to ietekmē cena būtu
jāceļ vēl augstāka, taču mēs
skatījāmies, lai vieglāk būtu
strādāt gan mums, gan mūsu
klientiem, tāpēc palikām pie
šādām noapaļotām izmaksām.
Tas, ka septembrī, atsākoties
sezonai, cena par hokeja spēles

apmeklējumu no lata pieaugs
līdz 1,40 latiem, bija zināms
jau aprīlī – vienkārši sezona
bija beigusies un vasarā taču
spēles, par kurām tiek prasīta
ieejas maksa, nenotiek.
Ir arī pozīcijas, kur esam raduši iespēju cenu kaut nedaudz
noapaļot uz leju – slidošana
tagad, lai gan simboliski, bet
būs lētāka.»
Sagatavoja Kristīne
Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– No vienas
puses, man
tas bija gaidu
un šausmu
laiks. Dēls studēja un kopā ar biedriem devās
uz barikādēm Rīgā. Es mājās
sekoju līdzi notikumiem, gaidot
viņa zvanu. Tas bija liels pārdzīvojums. Taču, no otras puses, tajā
laikā sabiedrība bija ļoti patriotiski
noskaņota. Pašlaik mēs uz lietām
raugāmies ar lielu skepsi, neticību. Apnicis klausīties, ka nekas
nav labi...
Igors, jelgavnieks:
– Tas taču bija
tik sen! Jāatzīst, ka no tā
laika atceros
tikai barikādes. Viss mūsu kolektīvs no «Elektriskajiem tīkliem» brauca uz tām.
Nedēļu pa Rīgu dzīvoju. Tauta bija
tik vienota, saliedēta, jo visiem bija
viena kopīga ideja, mērķis – cīnīties par brīvu valsti. Mums visiem
kopā tas arī izdevās.
Jānis, lentzāģa operators:
– Iekšēji man
bija labs noskaņojums,
pacēlums, jo
mēs visi gribējām brīvu Latviju. Cilvēkos bija
liela ticība labajam. Tajā laikā 13
gadus biju nostrādājis meliorācijā,
kopā ar brigādi ar lielajiem traktoriem braucām uz barikādēm Rīgā.
Naktī, kad šāva, es tur nebiju,
taču pirms tam sargāju Iekšlietu
ministriju. Pēc Atmodas gan darbavietu zaudēju, taču tas nebija šī
iemesla dēļ.
Ārija, pensionāre:
– Cilvēkiem
bija cerīgas
sajūtas, ticība,
ka būs godīgāk, taisnīgāk.
Diemžēl šobrīd, paskatoties uz
reālo situāciju valstī, ir vilšanās.
Toreiz bija cerība, ka būs labāk.
Jāteic, ka atšķirībā no citiem, kas
piedalījās dažādos masu pasākumos, es tam visam sekoju līdzi,
skatoties televizoru.
Andris, pārdevējs:
– Atmodas
laiku atceros
ar kolosālām
izjūtām! Es
gan tolaik biju
diezgan pajauns – 19 gadi –, taču
spilgti atmiņā man palikušas barikādes, kad braucu uz Rīgu sargāt
svarīgās valsts iestādes. Tauta bija
vienota, patriotiska, bet šobrīd šis
entuziasms gan ir noplacis. Domāju, ja arī šodien kas līdzīgs būtu,
tauta tomēr apvienotos.
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Pilsētas augstākos
apbalvojumus pasniegs
17. novembrī; aicina
pieteikt kandidātus
 Sintija Čepanone

Līdz 25. oktobra darba dienas beigām var
pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
«Goda zīme» un «Goda
raksts». Tie tiks pasniegti 17. novembrī
Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
pieņemšanā par godu
Latvijas Republikas
proklamēšanas 95. gadadienai.
Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina valsts un pašvaldības
iestādes, pilsētas uzņēmumus,
uzņēmējsabiedrības un sabiedriskās organizācijas līdz 25.
oktobrim pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem
«Goda zīme» un «Goda raksts».
Goda zīmi piešķir fiziskām
personām par nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā vai citā darbībā Jelgavas pilsētas labā,
savukārt Goda rakstu piešķir
fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par nopelniem un
ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un
sabiedriskajā darbībā, atgādina

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Duālo izglītību ievieš
arī Amatu skolā

pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes vai iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas pilngadīgas personas).
Pieteikumi Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu,
ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums
piešķirams, kā arī pievienojot
īsu dzīves, darba un sabiedriskās
darbības aprakstu, pamatojuma
vēstuli, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ieteikts
apbalvojumam.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs Apbalvojumu
piešķiršanas komisija, kas ir
tiesīga pieprasīt un saņemt no
valsts un pašvaldību iestādēm
Jelgavnieks Toms Ozols ir viens no jauniešiem, kurš, strādājot «Dinex Latvija» un mācoties teoriju
un citām personām papildinforFoto: Ivars Veiliņš
Jelgavas Amatu vidusskolā, iegūs CNC darbagaldu iestatītāja kvalifikāciju.
māciju par apbalvošanai izvirzī
Ritma
Gaidamoviča
«Dinex
Latvija»
ražošanas
vadītājs
iestatītāja
kvalifikāciju.
tajiem kandidātiem.
Kaspars Teivāns, uzsverot, ka atraPaši audzēkņi šo iespēju novērtē
Augstāko apbalvojumu saņēIzplūdes sistēmu ražošaduši ļoti veiksmīgu veidu, kā kopā ar atzinīgi, jo, savienojot darbu ar
mēji tiks godināti 17. novembrī
nas uzņēmums «Dinex
Amatu vidusskolu, izmantojot Eiro- mācībām, iespējams iegūt izglītības
Jelgavas domes priekšsēdētāja
Latvija» parakstījis sadarpas Sociālā fonda finansējumu, celt dokumentu, turklāt bez maksas.
A.Rāviņa rīkotajā pieņemšanā
bības līgumu ar Jelgavas
savu jauno darbinieku kvalifikāciju, «Jau septiņus gadus strādāju šajā
par godu Latvijas Republikas
Amatu vidusskolu, kas
proti, apmācīt viņus strādāt ar jau- uzņēmumā, taču jutu, ka nepieproklamēšanas 95. gadadienai.
paredz ar Eiropas Sociālā
nākajiem darbagaldiem. Ar Amatu ciešamas jaunas zināšanas – gribu
Papildu informāciju par kanfonda finansiālu atbalvidusskolu uzņēmumam jau bijusi strādāt ar CNC darbagaldiem.
didātu pieteikšanu var saņemt
stu
pusotra
gada
laikā
sadarbība – skolas jaunieši tur ap- Kursi metālapstrādes jomā nav lēts
Sabiedrisko attiecību pārvalsagatavot kvalificētus
guvuši praksi un četri absolventi arī prieks, taču te man ir iespēja izglītīdē vai pa tālruni 63005574,
CNC darbagaldu iestatīpalikuši strādāt uzņēmumā. «Tieši bas dokumentu iegūt bez maksas,»
63005556.
tājus. Jaunajā izglītības
tāpēc iesaistījāmies šajā projektā, lai tā Kristaps Vessers. Līdzīgās domās
programmā darbam ar
iegūtu savam uzņēmumam darba ir arī viņa kolēģis Raimonds ŠteinCNC darbagaldiem tiek
tirgus prasībām atbilstošus strād- felds, kurš šajā uzņēmumā strādā
mācīti 15 jaunieši vecuniekus,» skaidro K.Teivāns.
jau četrus gadus. «Man ir vidusskomā līdz 25 gadiem. MāLīdz ar to Amatu vidusskola las izglītība, taču esmu sapratis, ka
cības notiek, izmantojot
iesaistījusies konkrēta uzņēmuma ar to vien dzīvē nepietiek. Te man
duālās izglītības sistēmas
darbinieku sagatavošanā pēc jauna ir iespēja «ielēkt» pēdējā vilcienā, lai
elementus,
tas
ir,
jaunieši
profesionālās izglītības modeļa izmantotu Eiropas naudu un iegūtu
pirms likuma noteiktajā kārtībā
praktizējas
uzņēmumā,
– uz darba praksi balstītu mācību izglītības dokumentu bez maksas.
nepieciešams rīkot konkursu,
bet
teoriju
vakaros
apieviešanu, kas paredz ciešu teorē- Zināšanas vienmēr ir vajadzīgas,
lai noskaidrotu, vai šādu pagūst Amatu vidusskolā.
tisko mācību un reālās darba vides bez «papīra» nekur tālu netiksi,»
kalpojumu nevēlas uzņemties
sasaisti. To finansiāli atbalsta Eiro- tā Raimonds, piebilstot, ka tomēr
kāda no esošajām aptiekām.
«Pieredze liecina: ja nesāksim pas Sociālais fonds, kas audzēkņiem mācīties ir vieglāk, ja vienlaicīgi
Tā kā konkursa pirmajā kārtā
paši kaut ko darīt kadru jautājumā, katru mēnesi maksā stipendiju līdz arī praktiski strādā. Uzņēmumā
pašvaldība nesaņēma atsaucīnekas nenotiks. Visu laiku darbā 80 latiem.
jau pāris nedēļas strādā arī Mārcis
bu no esošajām aptiekām, tad
tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas
Mācībās iesaistījušies 15 uzņē- Jirgensons, kurš šogad beidzis vikonkursa otrajā kārtā tika dota
un nepieciešami zinoši speciālisti, muma darbinieki, kuriem prakti- dusskolu un metālapstrādes nozarē
iespēja startēt tiem, kuri būtu
kas ar tām strādātu. Jutām, ka ar zēšanās notiek darba vietā – «Dinex saskatījis perspektīvu. «Mani saista
gatavi atvērt jaunu aptieku un
saviem resursiem nepietiek, tādēļ iz- Latvija» –, bet pēc darba vairākas metālapstrāde, jo šķiet, ka tā ir pelnodrošināt tās diennakts darglītošanā jāiesaistās pašiem. Mums reizes nedēļā teorētiskās mācības noša nozare. Atzinīgi novērtēju to,
bu, ko tagad līdz ar konkursa
ir jauni darbinieki, taču viņiem Amatu vidusskolā. Pēc pusotra ka reizē ar mācībām man ir iespēja
rezultātu uzņēmusies «Pils
nav nepieciešamo zināšanu,» atzīst gada viņi saņems CNC darbagaldu iegūt darbu,» tā Mārcis.
aptieka».
Taču nu izrādījies, ka paralēli
konkursa otrajai kārtai atļauju
diennakts aptiekas darbības nodrošināšanai Zāļu valsts aģen-  Sintija Čepanone
makulatūras uz vienu izglītības eko@eko.jelgava.lv vai faksu
tūrai pieprasījusi aptieka Raiņa
iestādes audzēkni, tas ir, vēr- 63023511. Konkursa nolikums
ielā 16. Zāļu valsts aģentūras
SIA «Zemgales Eko»
tēts tiks nodotās makulatūras un pieteikuma anketa pieejama
sabiedrisko attiecību speciāliste
izsludinājusi makulatūdaudzums kilogramos attiecībā «Zemgales Eko» mājas lapā www.
Egita Diure informē, ka aģenras vākšanas konkursu
pret reģistrēto audzēkņu skaitu zemgaleseko.lv. Kontaktpersona
tūra devusi atļauju AS «Sentor
pilsētas izglītības iestāizglītības iestādē. Galvenā balva – Evita Vaivode (e-pasts evita.
farm aptiekas» Jelgavas Ozola
dēm. Skola, kas nodos
– dāvanu karte 150 eiro vērtībā vaivode@eko.jelgava.lv, tālrunis
aptiekai strādāt visu diennakti
visvairāk papīra, iegūs
kancelejas un biroju preču iegā- 63023509).
un aptiekā izgatavot zāles, jo, lai
videi draudzīgākās skodei, tituls «Videi draudzīgākā
Jāatgādina, ka konkursā drīkst
šādu pakalpojumu varētu sniegt
las titulu un ceļojošo
skola» un ceļojošā statuete «Labo vākt dažāda veida makulatūru,
jau esoša aptieka, tai nepieciebalvu «Labo nodomu
nodomu koks». 2. vietas ieguvēji piemēram, avīzes, žurnālus, grāšams vien aģentūras atzinums.
koks». Pašlaik balva ir
saņems dāvanu karti 100 eiro matas, biroja papīru, kartonu,
«Tagad saskaņā ar normatīvo
pie 5. vidusskolas auvērtībā, savukārt 3. vieta – dāva- bet nedrīkst nodot makulatūru,
aktu prasībām Jelgavas Ozola
dzēkņiem.
nu karti 70 eiro vērtībā kancele- kas ir netīra un slapja, kā arī
aptiekai iedzīvotājiem jāsniedz
jas un biroja preču iegādei.
laminētus papīra izstrādājumus,
farmaceitiskā aprūpe un jāno
Konkursa mērķis paliek neKopš konkursa pirmsāku- tostarp tetrapakas.
drošina pieejamība zālēm visu mainīgs – rosināt bērnus domāt miem divus gadus pēc kārtas
«Mēs visi esam atkritumu radiennakti no 12. oktobra,» tā un rīkoties videi draudzīgi un galveno balvu izcīnīja Jelgavas dītāji, un mums kopā jārūpējas
E.Diure. Zāļu valsts aģentūras veidot bērnos izpratni par to, 1. ģimnāzija (tagad – Jelgavas par atkritumu turpmāku dzīpārstāve norāda, ka tas neliedz ka, iesaistoties dalītās atkritumu Tehnoloģiju vidusskola), savu- vi!» iesaistīties konkursā aicina
pašvaldības rīkotā konkursa apsaimniekošanas sistēmā, tiek kārt pašlaik tā atrodas pie 5. «Zemgales Eko», atgādinot – lai
uzvarētājam atvērt jaunu dien- veicināta dabas resursu un vides vidusskolas audzēkņiem, kuri saražotu tonnu biroja papīra,
nakts aptieku, aģentūrā saņe- saglabāšana.
uzvarēja pagājušajā mācību gadā nepieciešami 12 – 14 koki, taču
mot tam nepieciešamo licenci.
Konkurss šajā mācību gadā no- izsludinātajā konkursā.
vienu tonnu biroja papīra var ieVienīgais nosacījums – saskaņā risināsies līdz Jelgavā organizētā
Lai piedalītos, dalībniekiem gūt arī tad, ja savāc un pārstrādā
ar aptieku un aptieku filiāļu Spodrības mēneša noslēgumam, jāaizpilda pieteikuma anketa, apmēram 1,3 tonnas makulaizvietojuma kritērijiem aptiekas un par uzvarētāju kļūs tā izglī- norādot arī oficiālos datus par tūras. Jelgavas skolēni līdz šim
nedrīkst atrasties viena otrai tības iestāde, kura «Zemgales audzēkņu skaitu izglītības ies- kopumā ir savākuši gandrīz 70
tuvāk par 500 metriem.
Eko» būs nogādājusi visvairāk tādē, un tā jānosūta pa e-pastu tonnas makulatūras.

Jelgavā būs divas
diennakts aptiekas
No 1.lpp.

To, ka Jelgavā tiešām ir nepieciešama aptieka, kas būtu
pieejama visu diennakti, jau
iepriekš laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» pauda daudzu esošo
aptieku pārstāvji, bet vienlaikus
arī atzina, ka tas, raugoties no
biznesa viedokļa, ir riskants
un neizdevīgs projekts. Tomēr,
saprotot, ka tik lielā pilsētā kā
Jelgava tā tiešām ir nepieciešamība (šobrīd tuvākā diennakts
aptieka ir Rīgā), norādīja, ka ir
gatavi samierināties ar jauna
spēlētāja ienākšanu tirgū.
Jāpiebilst, ka savulaik «Pils
aptieku» tīklam jau bija diennakts aptieka, bet apmēram
pirms astoņiem gadiem tā aizvērta. D.Kurzemniece norāda:
strauji attīstoties degvielas
uzpildes staciju biznesam, tās
kļuva par vietām, kur iedzīvotāji iegādājās pirmās nepieciešamības preces, ko agrāk pirka
aptiekā.
Jāatgādina, ka pašvaldība
konkursu par diennakts aptiekas izveidi izsludināja, ņemot
vērā iedzīvotāju vēlmes un SIA
«Pain Off» iesniegumu. Lai gan
agrāk šis uzņēmums pauda
nostāju, ka ir gatavs atvērt
diennakts aptieku, konkursā
pieteikumu tā arī neiesniedza,
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» apstiprina uzņēmuma
valdes loceklis Sandis Siline
vičs. Iemeslus, kāpēc konkursā
nestartēja, viņš gan pagaidām
atsakās komentēt.
Pašvaldībai konkursu bija
nepieciešams rīkot, jo vēlmi
atvērt pilsētā diennakts aptieku
izteica jauns uzņēmums, bet
jaunas aptiekas atvēršanai vis-

Sākas cīņa par Labo nodomu koku
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Īsi
 16. oktobrī no pulksten 8.30
līdz 15 Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes 119. kabinetā (Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9) būs iespēja bez
maksas noteikt kopējo holesterīna līmeni un glikozes līmeni
asinīs ar ekspresdiagnostikas
palīdzību, informē pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas speciāliste Linda RačikaRezgale. Vēlams ierasties tukšā
dūšā. Interesentiem jāpiesakās
līdz 15. oktobra pulksten 12 pa
tālruni 63048913.
 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» ziņo, ka jau šobrīd
iespējams noformēt ielu tirdzniecības atļaujas pašvaldības
iekārtotās ielu tirdzniecības
vietās 2014. gadam. Noformēt
atļaujas un samaksāt nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās var
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3.
kabinetā, pirmdienās, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 10 un no 15.30
līdz 16.30, piektdienās no pulksten
8 līdz 10. Brīvdienās un svētku
dienās ielu tirdzniecības atļaujas
neizsniedz, savukārt tirgotājiem,
kuri vēlas tirgoties brīvdienās un
svētku dienās, ielu tirdzniecības
atļaujas jāizņem savlaicīgi. Sīkāka
informācija – mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv.
 Jelgavā darbu sācis pēc līdzības Rīgas «Otrajai elpai» veidotais
labdarības veikals «Zaļā vārna».

Idejas iniciatore Ieva Brice stāsta, ka
šo projektu viņa Jelgavā gribējusi
realizēt jau sen. «Nu esmu izdarījusi 80 procentus darba, lai veikalu
atvērtu un iekārtotu, pārējais ir atkarīgs no jelgavniekiem pašiem – cik
viņi būs atsaucīgi un ieinteresēti
palīdzēt,» tā I.Brice. Veikala ideja ir
īpašniekiem vairs nevajadzīgas, bet
labas mantas pārdot par zemāku
cenu, bet nopelnīto naudu ziedot
labdarībai. «Primāri «nosedzam»
veikala telpu īri un komunālos maksājumus, nākotnē, ja ieņēmumi to
ļaus, arī algu vienam pārdevējam
veikalā. Visa pārējā nauda no ieņēmumiem tiks ziedota labdarībai,»
uzsver I.Brice. Veikalam var ziedot
dažādas mantas – drēbes, apavus,
interjera priekšmetus, grāmatas, bižutēriju, sporta inventāru, mūzikas
un filmu diskus, rotaļlietas, traukus
un citus sadzīves priekšmetus. Galvenais, lai tie ir tīri un nav saplēsti.
Jelgavnieki aicināti atbalstīt labdarības projekta ideju un piedalīties, gan mantas ziedojot, gan
pērkot. «Saliec visu, ko vēlies ziedot, piemērotos maisiņos vai kastēs
un nogādā veikala telpās!» mudina
I.Brice. Veikals atrodas Pasta ielā
44, tā darba laiks ir no pulksten
10 līdz 19 darba dienās un no
pulksten 10 līdz 13 brīvdienās.
 Jelgavas Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja senioru
vārdā saka lielu paldies visiem,
kuri piedalījās Veco ļaužu dienai
veltītajos pasākumos, sagādājot
senioriem patīkamas emocijas.
«Priecēja tas, ka izdevās piesaistīt
interesentus gan no pilsētas, gan
Jelgavas novada. Paldies Jelgavas
pilsētas pašvaldībai par finansiālu
atbalstu, Sabiedrības integrācijas
pārvaldei – īpaši Ilgai Antužai,
Anetei Ronei, Žannai Novašai – par
atbalstu pasākumu organizēšanā,
koncerta «No paaudzes paaudzei»
režisorei Ritai Baronei, radošo darbnīcu vadītājiem, BJMK audzēkņiem,
notārei Ilgai Tauriņai, vēsturniekam
un arheologam Andrim Tomašūnam,
veselības aprūpes un medicīnas
speciālistēm Baibai Plāsei un Lindai
Račikai-Rezgalei. Lai Dieva svētīti
jūsu labie darbi un jūsu sargeņģeļi
ir ar jums!» tā M.Kolneja.

Ritma Gaidamoviča
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No vientuļas salas par dzīvu
pilsētvides objektu

Foto: Ivars Veiliņš
Šobrīd Pasta salā notiek rakšanas darbi – ir izbūvēts transporta ceļa pamats
un sākta slidotavas un estrādes izbūve –, tāpēc nojaust, kāda sala izskatīsies
pēc rekonstrukcijas, palīdzēs attēli no izveidotās vizualizācijas. Piemēram,
salas tuvākajā galā atradīsies slidotava un bērnu rotaļu laukums, bet tālākajā galā būs skatu laukums. Pilsētniekiem Pasta sala pēc rekonstrukcijas
būs pieejama no 2015. gada.

 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd apmēram pusē ir Pasta
salas labiekārtošanas projekts,
kas paredz salu pilsētas centrā
pārvērst par aktīvās atpūtas
zonu. «Būvdarbi Pasta salā
sākās pagājušā gada augustā. Pa šo laiku ir paveikts ļoti
liels un apjomīgs darbs, jo, lai
pasargātu salu no applūšanas riska, visa tās platība tika
uzbērta un pacelta augstāk,»
norāda «Pilsētsaimniecības»
vecākā projektu vadītāja Daina Traidase.
«Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja
stāsta, ka šobrīd Pasta salā notiek vēl
pēdējie zemes klātnes uzbēršanas un
līdzināšanas darbi, tiek būvēti krasta
nostiprinājumi (gabioni), kā arī notiek
elektroapgādes darbi pastaigu parkā, kas
atradīsies kreisajā pusē, šķērsojot tiltiņu
pār kanālu. Tāpat Pasta salas krasta zonā
ir veikta upes gultnes tīrīšana un izbūvēts
ceļš apkalpojošajam transportam – līdz
šķembu kārtai (salā vēl notiks būvdarbi
un uz to dosies smagā tehnika, tāpēc ceļa
virskārta tiks izbūvēta vēlāk) –, smilšu
pludmale un ūdens apgādes saimnieciskā
kanalizācija. Šonedēļ sākta slidotavas un
estrādes izveide. D.Traidase skaidro, ka
šogad šajos objektos paredzēts veikt betonēšanas darbus – tiks iebetonēts slidotavas laukums un estrādes pamati. Līdz
gada beigām Pasta salā plānots izveidot
arī gājēju un veloceliņu tīklu, bet, tāpat kā
transporta ceļam, arī šeit tiks sagatavoti
celiņu pamati, bet tie tiks pabeigti tad,
kad salā vairs nenotiks lielie būvdarbi.

Salu paceļ trīs metrus augstāk

Lai novērstu applūšanas draudus,
Pasta sala visā tās platībā tika uzbērta
un pacelta apmēram trīs metrus augstāk.
Projekta arhitekts Vents Grietēns neslēpj,
ka tieši applūšanas riska dēļ šis projekts

viņam bijis izaicinājums: «Pasta salas
projekts bija un ir liels izaicinājums gan
man kā arhitektam, gan pilsētai kopumā,
jo šāda veida pilsētvides objekts ir unikāls
ar savu ierobežoto platību (bet ne telpu)
un tajā pašā laikā ar milzīgo ietekmi uz
pilsētas telpisko un sociālo struktūru. Kā
ļoti būtisks papildu nosacījums darbojas
salas applūstamības risks.» Jautājums
par plūdu risku bija viena no lielākajām šī
projekta dilemmām. «Bija variants pilnībā pacelt salas uzbērumu virs potenciālā
plūdu līmeņa, izjaucot tās dabisko un
ainavisko veidolu un izveidojot «plakanu
galda virsmu», vai pacelt atsevišķas nozīmīgas vietas un veidot salu dinamisku ar
līganām nogāzēm un pārejošu reljefu kā
Lielupes raksturīgais tecējums, pakļaujot
dažas vietas iespējamai applūšanai. Mans
piedāvājums bija veidot videi atbilstošu
dinamisku un ainavisku salas tēlu, iekļaujot nelielu riska faktoru palu laikā, kas
saistīts ar apzinātiem pēcapplūšanas sakopšanas darbiem atsevišķās vietās, tajā
pašā laikā piedāvājot maksimāli drošus
un pārdomātus tehniskos risinājumus,
kas nodrošina izveidotā labiekārtojuma
ilgmūžību,» stāsta V.Grietēns, norādot, ka
arī pašvaldība akceptēja šo variantu.

Estrādi skārušas korekcijas

Kā jau tas mēdz notikt, ne vienmēr
dzīvē ir iespējams un nepieciešams realizēt visas ieceres to sākotnējā versijā. Arī
Pasta salas projekts piedzīvojis dažādas
izmaiņas. «Protams, ir atšķirība starp
metu konkursā piedāvāto ideju un pašreiz realizēto projekta risinājumu, bet
konceptuālās lietas ir saglabātas pilnībā
– salas funkcija, struktūra, plānojums,
akcenti,» stāsta Pasta salas projekta
autors arhitekts V.Grietēns. Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte norāda, ka šobrīd tiek gatavotas tehniskā projekta izmaiņas, kas
skar estrādes labiekārtojuma elementus
– strūklaku un baseinu. Tāpat tiek palie-

lināts estrādes sēdvietu skaits – sākotnēji
plānoto 500 sēdvietu vietā būs 720 – , projektētas telpas māksliniekiem. Jāpiebilst,
ka apaļā brīvdabas estrāde būs viens no
interesantākajiem Pasta salas objektiem,
kuram paredzēta arī liela loma Jelgavas
kultūras dzīvē. Estrāde atradīsies salas
vidusdaļā tuvāk Driksas krastam.
G.Osīte norāda, ka nav iespējams pateikt vai uzzīmēt, kāda tieši Pasta sala
izskatīsies, jo tās izveide un labiekārtošana notiek vairākās kārtās un sala var
tikt papildināta ar dažādiem elementiem
arī pēc projekta pabeigšanas. Piemēram,
Pasta salas labiekārtošanas projektā sporta laukumu – volejbola, futbola, hokeja,
florbola – izbūve nav iekļauta, bet salas
attīstības perspektīvā tie ir paredzēti
(tiem ieplānota vieta aiz pludmales salas
vidus zonā). Tāpat salas teritorijā tiks
paredzēta vieta skeitparkam, bet projektā nav plānots to izveidot. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma arī kāda
lasītāja jautājumu, vai Pasta salā nevarētu ierīkot ielu vingrošanas stieņus un
līdztekas. Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja norāda, ka šāda iespēja
nav izslēgta.
Pasta sala tiek labiekārtota, īstenojot
ERAF līdzfinansēto projektu «Pasta
salas labiekārtošana un upju kā tūrisma
un aktīvās atpūtas produkta veidošana
Jelgavā». Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 1 627 311 lati (tostarp ERAF
finansējums – 85 procenti, valsts budžeta
dotācija – 2,25 procenti, Jelgavas pašvaldības finansējums – 12,75 procenti). Līgums par autoruzraudzību ir noslēgts ar
SIA «Diānas Zalānes projektu birojs» un
V.Grietēnu, par būvuzraudzību – ar SIA
«Jurēvičs un Partneri». Darbus veic SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»».

Pasta salas pludmalē nākamvasar
peldēties vēl nedrīkstēs

Sabiedrībā jau izskanējušas runas
par to, ka nākamvasar jelgavnieki varēs
izvēlēties, kurā pludmalē peldēties – Liel
upes vai Pasta salas. Saskaņā ar līgumu
Pasta salas pludmalei jābūt pabeigtai
līdz nākamās vasaras vidum, tomēr
atpūtnieki nākamvasar to apmeklēt vēl
nevarēs. G.Osīte uzsver: Pasta salā vēl
notiks darbi un tā būs būvobjekts, tāpēc
jelgavnieki drošības apsvērumu dēļ pludmali apmeklēt vēl nevarēs. «Pasta salas
labiekārtošana tiks pabeigta 2014. gada
rudenī, un apmeklētājiem tā būs pieejama
no 2015. gada,» viņa norāda.
Izveidojot Pasta salu par ģimenēm
draudzīgu atpūtas vietu, būtiskas būs
arī piekļuves iespējas. Te iespējami
vairāki varianti, piemēram, šķērsot
Mītavas tiltu no Čakstes bulvāra puses,
izmantot sabiedrisko transportu, vasarā
arī peldlīdzekļus vai tomēr braukt ar savu
Viens no centrālajiem Pasta salas objektiem būs amfiteātra tipa brīvdabas es- automašīnu. Sākumā ērtāk būs izmantot
trāde, kurā paredzētas 720 sēdvietas – par 220 vairāk nekā sākotnēji plānots. sabiedrisko transportu vai iet kājām

– domājot par Pasta salas attīstību, plānots izveidot stāvlaukumu zālienā pirms
kanāla, bet šie darbi tiks veikti vēlāk.
G.Osīte precizē, ka stāvlaukuma izbūve
plānota salas labiekārtošanas 3. kārtā.
Saskaņā ar šobrīd apstiprināto Investīciju
plānu – 2017. gadā.

Video – priekšstatam

Pēc «Pilsētsaimniecības» pasūtījuma
tapusi Pasta salas vizualizācija video
formātā. Lai gan tā pilnībā neatbilst
tam, kāda Pasta sala būs pēc darbu
pabeigšanas, iedzīvotājiem tomēr ir
iespēja gūt aptuvenu priekšstatu. Video
veidoja LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultātes students Mārcis Dumpis. «Es
saņēmu dokumentu PDF formātā, kāda
aptuveni sala varētu izskatīties, bet video
veidoju pats. Tas ir kājāmgājēja stāsts,»
M.Dumpis saka par video. Laikietilpīgākā bijusi objektu izveidošana – tam
pagājis pusotrs divi mēneši. Pēc tam vēl
vajadzēja visu salikt tā, lai rastos telpiskums, salas robežas, izvietot objektus to
atrašanās vietā, ar tekstūru palīdzību
norādīt, kur būs zāle, smiltis, celiņi. Lai
izveidotu video, Mārcim nācās iedziļināties Pasta salas projektā. «Manuprāt,
Pasta sala būs laba atpūtas vieta ģimenei
– tur būs estrāde, tur nākotnē notiks
ledus un smilšu skulptūru festivāli, tur
būs slidotava. Vienīgais, domāju, tur varētu izveidot arī strītbola laukumus, lai
paplašinātu tieši aktīvās atpūtas iespējas,» vērtē video autors. Video ir pieejams
mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv un
www.jelgavasvestnesis.lv. Drīzumā tiks
izstrādāta arī otra video versija – Pasta
sala naktī.

Pasta sala – dzīvs organisms

Jāuzsver, ka Pasta sala nebūs atdalīta vientuļa sala, bet gan pilsētvides
objekts, kas iekļaujas ansamblī ne tikai
ar rekonstruēto Čakstes bulvāri, klīstošā studenta skulptūru, jauno Mītavas
tiltu un labiekārtoto Lielupes pludmali,
bet arī ar Svētās Trīsvienības baznīcas
torni un Jelgavas pili. «Pasta salas projektēšana bija atšķirīga no citiem ikdienas
projektiem, respektīvi, ēku un būvju
projektiem, kas ir konstanti objekti, savā
ziņā sastinguši un savu veidolu un tēlu
saglabā nemainīgu telpā un laikā. Šādi

ainaviski un strukturāli objekti paģēr
saskatīt attīstības pārmaiņas tajos ilgā
laika sprīdī, daudzus gadus uz priekšu
(ūdens, gadalaiki, stādījumu augšana
utt.), paredzot vietu un iespējas dažādiem
papildinājumiem, uzlabojumiem, izmaiņām siluetā un ainavā, attīstībai, kā arī
ekonomiskām, sociālām un pat politiskām
izmaiņām. Pasta sala ir ierobežota platībā
(ūdens apskalota), bet ne telpā un laikā,
un to ir iespējams pilnveidot un attīstīt
«no iekšpuses», kas neizslēdz arī tālāku
attīstību pilsētas daļā no LLU baseina
līdz dzelzceļam,» uzskata V.Grietēns.
Viņš bilst, ka tāds arī bija projekta mērķis – sagatavot sociāli atvērtu, inovatīvu
un motivējošu pilsētas struktūras vidi
tālākai attīstībai un pilnveidošanai. Un
noteikti ir gana daudz uzņēmīgu cilvēku,
kas pratīs «nolasīt» situāciju – piemēram,
pēc Čakstes bulvāra rekonstrukcijas sāk
attīstīties ūdens tūrisms, pārejot Mītavas
tiltam, pirms Pasta salas būs «Silvas»
tējas namiņš. «Tāds objekts kā Pasta
sala būs «dzīvs», kamēr tam būs iespēja
pilnveidoties un mainīties līdzi laikam,»
rezumē arhitekts.

Objekti, kas atradīsies
Pasta salā pēc projekta
pabeigšanas 2015. gadā
• Brīvdabas estrāde (salas centrālajā daļā
Driksas pusē)
• Publiskā slidotava (salas galā tuvāk ieejai,
blakus laivu piestātnes ēkai)
• Ledus skulptūru parks (salas galā tuvāk
ieejai, aiz slidotavas, Driksas pusē)
• Smilšu skulptūru parks (salas vidusdaļā
pie estrādes)
• Gājēju un riteņbraucēju celiņi (pa salas
perimetru)
• Pasākumu un tirdzniecības laukums ar
nojumēm (pie estrādes)
• Pludmale (Lielupes pusē)
• Pārģērbšanās kabīnes un tualete (pie
pludmales)
• Bērnu rotaļu laukums (salas tālākajā
galā)
• Mazo bērnu laukums (salas tuvākajā
daļā, pie slidotavas)
• Vides izglītības un bērnu rotaļu parks
(salas tālākajā galā)
• Laukakmeņu krasta stiprinājumi (salas
tālākajā galā)
• Skatu terases (salas pašā tālākajā galā)
• Pastaigu parks (salas tuvākajā galā)

sports
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Divi Baltijas čempioni

Ar Zemgales
rudens
maratonu un
Latvijas,
Baltijas
č e m pionātu
maratonā smaiļošanā un kanoe airēšanā Jelgavā noslēgusies airēšanas
sacensību sezona. Baltijas čempiona
titulu izcīnīja divi jelgavnieki – Marks
Ozolinkevičs pieaugušo smaiļošanā un
Gatis Pranks pieaugušo kanoe airēšanā. Vēl uzvaru savā disciplīnā izcīnīja
Roberts Altmanis un Roberts Lagzdiņš.
Jelgavniekiem kopā 11 medaļas.

Ķers lielāko līdaku

Sestdien, 12. oktobrī, notiks ikgadējās
makšķerēšanas sacensības no laivām
«Lielupes līdaka 2013». Dalībnieks, kurš
noķers lielāko līdaku, kļūs par sacensību
uzvarētāju un Jelgavas čempionu, kā arī
iegūs galveno balvu – 100 latus inventāra
iegādei. Sacensības notiks Lielupē aiz airēšanas bāzes Pils salā, tās sāksies pulksten
8.30, bet dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā – jau no pulksten
7.45. Dalības maksas – divi lati. Sacensības
organizē makšķerēšanas sporta klubs
«Lielupes brekši». Papildu informācija,
zvanot galvenajam sacensību tiesnesim
Jurim Kaminskim pa tālruni 29196004.
2012. gadā lielāko līdaku – 8,6 kilogramus
– noķēra «Fortum Jelgava» darbinieks
Aleksandrs Kolibelkins.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Krosā dominē JVĢ

Tradicionālajā rudens
krosā, sasummējot
skolu jauniešu rezultātus,
visvairāk medaļu – piecas
(vienu zelta,
vienu sudraba un trīs bronzas) – izcīnīja
Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi: Diāna Dude, Ronda Ozoliņa, Elvis Satovskis
(attēlā no kreisās), Laura Pavloviča un Gatis
Kupčs. Otrā skola izcīnīto medaļu skaita
ziņā šoreiz ir Spīdolas ģimnāzija (viena zelta
un divas sudraba medaļas), bet trešā – 6.
vidusskola (zelts un bronza). Skolu jaunieši
sacentās divās vecuma grupās.

Sambo trīs sudrabi

Jelgavas BJSS audzēkņi Roberts Kabanovs
(attēlā) un Andrejs Rebrovs Latvijas izlases
sastāvā Eiropas sambo čempionātā izcīnījuši sudraba medaļas. Robertam sudraba
medaļa jauniešu vecuma grupā svarā līdz
70 kg un pieaugušo svara kategorijā līdz
68 kg. Viņam abās grupās sacensības
notika vienā dienā. «Cīnīties divās vecuma grupās vienā dienā bija fiziski smagi,
bet par medaļām prieks!» tā sportists.
Andrejam sudraba medaļa pieaugušo
grupā svarā līdz 90
kg. Abu
sportistu
treneris ir
Kims Usačevs.
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Sporta pasākumi
 12. oktobrī pulksten 15 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FK «Auda» (ZOC).
 12. oktobrī pulksten 16 – volejbols: VK
«Biolars/Jelgava» – TTU (ZOC).
 13. oktobrī pulksten 16 – volejbols: VK
«Biolars/Jelgava» – «Rakvere VK» (ZOC).
 14. oktobrī pulksten 15 – UEFA EČ
U-21 kvalifikācija: Latvija – Ukraina (ZOC).
 15. oktobrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – BK «Jēkabpils» (ZOC).
 16. oktobrī pulksten 19.15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – «Kurbads» (Ledus
hallē).
 16. oktobrī pulksten 19.30 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – «Parnu VK» (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

«VEF Rīga» ZOC
Par «Cerību» nobalsoja četri
filmēja savu reklāmu
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušā gada Latvijas čempioni basketbola klubs «VEF
Rīga» Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) – gan telpās, gan
stadionā – filmēja jaunās, 55.
jubilejas, sezonas reklāmu.
Tajā tika izmantotas ap 1000
basketbola bumbu, kas pēc
tam nonāca Jelgavas skolu
rīcībā.
«VEF Rīga» direktore Laila Spaliņa
stāsta, ka kluba jubilejas reklāma tika
filmēta kā vefiņa bumbas personisks
stāsts. Klipā izmantots nepilns tūkstotis
basketbola bumbu. «Starp citu, šīs bumbas nebija piepumpētas, tāpēc viens puisis
visu dienu ar kompresoru tās pūta. Vispār
tas bija traks darbs. Piemēram, kadru,
kā bumbas krīt pa trepēm, pārfilmējām
reizes desmit. Un pēc katras reizes visas
bumbas nācās savākt un nest atpakaļ augšā. Un tā visu dienu,» stāsta L.Spaliņa.
Rīgas klubs ZOC par reklāmas filmēšanas vietu izvēlējies tāpēc, ka tā
bijusi pieejama nepieciešamajā laikā un
atbildusi filmēšanas prasībām. «Jelgavā
vefieši filmējās, jo tā bija tuvākā reklāmas filmēšanas prasībām atbilstošā zāle
– sporta zāļu noslogojums Rīgā ir ļoti liels,
savukārt sportistiem no treniņiem brīvie
un filmēšanai pieejamie datumi – ierobežoti, tāpēc devāmies uz Jelgavu,» norāda
«VEF Rīga» direktore. ZOC sabiedrisko
attiecību vadītāja Sanda Andersone atzīst,
ka šī bijusi interesanta un pozitīva pieredze. «Esam ļoti priecīgi un pagodināti,
ka Latvijas čempionvienības basketbolā
«VEF Rīga» videoklipa uzņemšanai tā
veidotāji izvēlējās tieši ZOC.»
Visas bumbas pēc filmēšanās atstātas
ZOC, turklāt daļu no tām parakstījis

Piedāvā darbu
SIA «ANNA ASSISTANCE» piedāvā darbu tirdzniecības asistentei(-am). Pienākumi: lietvedība,
darbs ar klientiem, darbs ar piegādātājiem,
jaunu klientu piesaistīšana. Prasības: ļoti labas
angļu valodas zināšanas, precizitāte, augsta
atbildības izjūta, pozitīva dzīves uztvere,
augstākā izglītība (var būt students(-e)), B
kategorijas autovadītāja apliecība. Iepriekšējā
darba pieredze nav obligāta. CV un motivācijas
vēstuli sūtīt pa e-pastu office@anna-assistance.lv līdz 14. oktobrim.
SIA «KULK» piedāvā darbu maketētājam(-ai) ar IT speciālista zināšanām. Darba
pienākumi: dažādu reklāmas materiālu
izstrāde (bukleti, flaieri, vizītkartes, ielūgumi), kā arī mājas lapas administrēšana. CV
un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa epastu personals@kulk.lv, faksu 63048959
vai iesniegt personīgi SIA «KULK» Jelgavā,
Dobeles šosejā 34, 2. stāvā, Personāldaļā.
K.Zaķis piedāvā darbu franču valodas
privātskolotājam(-ai). Ir priekšzināšanas.
Tālrunis 29223384.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu vecākai medmāsai uz 1 slodzi.
Tālrunis uzziņām – 63026313.
SIA «Betcons Latvia», dzelzsbetona konstrukciju ražošanas uzņēmums, piedāvā
darbu betonētājiem(-ām), armatūras
sējējiem(-ām), palīgstrādniekiem(-cēm).
Tālrunis 26165809.

«VEF Rīga» kapteinis Kristaps Janičenoks. Basketbola bumbas tika izdalītas
Jelgavas skolām. «Bumbas savietojām
bumbu tīklos, un katrā no tiem tika pa
kādai bumbai ar K.Janičenoka autogrāfu.
Izmantojot situāciju, ka Olimpiskajā dienā
ZOC bija sabraukuši dalībnieki gandrīz no
visām Jelgavas pilsētas skolām, katrai no
tām nodevām pa 20 videoklipa bumbām.
Skolas, kuras nepiedalījās Olimpiskajā
dienā, plānojam apbraukāt paši,» norāda
S.Andersone.

Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība» nupat
nosvinējis savu 20. jubileju.
Pa šiem gadiem cerībnieki guvuši panākumus gan
Latvijas, gan Eiropas, gan
pasaules mērogā, izcīnot
medaļas čempionātos un
paraolimpiskajās spēlēs.
«Sporta sacensībās cilvēki
ar invaliditāti redz citus, salīdzina, sacenšas un, pat ja
neizcīna medaļas, piedalās,
un veido savu mugurkaulu.
Šī pieredze dod drošības
sajūtu un apziņu, ka tu pats
vari pastāvēt,» norāda kluba
dibinātāja un ilggadējā vadītāja Ruta Kļaviņa.

Klipā izmantots nepilns tūkstotis
basketbola bumbu. Starp citu, tās
nebija piepumpētas, tāpēc viens
puisis visu dienu ar kompresoru tās
pūta. Vispār tas bijis traks darbs.
Piemēram, kadru, kā bumbas krīt
pa trepēm, pārfilmēja reizes desmit.
Un pēc katras reizes bumbas nācās
savākt un nest atpakaļ augšā.
Foto: no «VEF Rīga» arhīva,
Edgars Stanga

Klubs «Cerība» dibināts 1993. gadā.
Toreiz klāt bija 31 biedrs. «Sapulcē, kad
nodibinājām klubu, lēmām arī par tā
nosaukumu. Katram bija uzdots mājas darbs – padomāt, kāds varētu būt
kluba nosaukums. Nolikām lielu kasti,
katram izdalījām papīru un zīmuli, un
notika balsošana. Četri dažāda vecuma
cilvēki – septiņgadīgs zēns, 14 gadus
jauna meitene, vīrietis un sieviete ap
50 – bija uzrakstījuši «Cerība»,» atceras R.Kļaviņa, norādot: tas liecina,
ka cerība ir dzīva un svarīga cilvēkam
visas dzīves laikā.
Kluba vadītāja uzsver: cilvēkiem ar
invaliditāti «Cerība» nav tikai sporta
klubs – tā ir iespēja atgūt pārliecību
par sevi, uzlabot fizisko formu, arī iemācīties jaunas iemaņas. «Bija mums
viens dalībnieks, kurš nekad nebūtu
iedomājies, ka brauks ar mašīnu. Bet
tad uzzinājām, ka Latvijā invalīdus
māca par autobusa šoferiem. Viņš sāka
mācīties, kādus divus gadus mācījās,
un nokārtoja tiesības. Tagad viņam ir

Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība» nupat atzīmēja 20
gadus. Bet kluba dibinātāja un vadītāja Ruta Kļaviņa 2009. gada novembrī
uz valsts svētkiem saņēma valsts augstāko apbalvojumu – piektās šķiras
Triju Zvaigžņu ordeni.
Foto: Ivars Veiliņš
pašam sava mašīna – pirmo viņš no- «Cerība», gribētos uzsvērt divas liepirka par naudu, ko sakrāja, pinot un tas. Pirmkārt, sports dod cilvēkiem ar
pārdodot klūgu groziņus,» R.Kļaviņa īpašām vajadzībām uzdevumu, drosmi
atklāj tikai vienu no daudzajiem klu- un cerību iziet no mājām, otrkārt,
ba dalībnieku dzīvesstāstiem. «Man tas dod apziņu: es varu ko vairāk.»
patiešām ir gandarījums, ka varēju Sporta servisa centra direktors Juris
un varu strādāt ar šiem cilvēkiem, Kaminskis uzsver, ka Jelgavas klubs
palīdzēt iziet sabiedrībā, būt drošiem, ir pirmais invalīdu sporta klubs Latvivarošiem un līdz ar to arī laimīgiem,» jā un joprojām ir vadošais savā jomā,
tā kluba vadītāja. Kā saka R.Kļaviņa, savukārt Sabiedrības integrācijas pārklubā «Cerība» ir septiņas slavenības valdes vadītāja Ilga Antuža papildina:
– sportisti, kuri guvuši panākumus vis- invalīdi ir aktīva sabiedrības daļa, tikai
augstākā līmeņa invalīdu sacensībās: viņi nepārtraukti ir jāuzrunā. «VisbūJānis Janovskis, Ivita Strode, Ingrīda tiskākais ir tas, lai šiem cilvēkiem būtu
Priede, Maija Emulova-Kirica, Aivars tiešais kontakts un iespēja satikties ar
Sidorovs, Edgars Bergs (par augstiem citiem,» tā viņa.
sasniegumiem Bejingas spēlēs 2008.
Jāpiebilst, ka vakar klubs «Cerība»
gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu or- uzsāka jauno sezonu. Interesenti,
deni) un Dmitrijs Silovs.
kuri vēlas piebiedroties, aicināti zvaSveicot «Cerību» apaļajā jubilejā, nīt R.Kļaviņai pa tālruni 28713002,
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris 63026855. Nodarbības notiek reizi nedēRāviņš norāda: «Runājot par klubu ļā – trešdienās – 3. sākumskolas zālē.

SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus(-ces).
Tālrunis 29537176.

Auklītes medmāsas darbu. Ir atbilstoša
izglītība. Tālrunis 28236557.

Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

SIA «LDM KOKS», kokapstrādes uzņēmums Platonē, piedāvā darbu palīgstrādniekiem(-cēm),
lentzāģa operatoriem(-ēm), strādniecēm(-kiem)
cehā un kurinātājam(-ai). Interesentiem zvanīt
pa tālruni 29482548.

Sieviete steidzami meklē darbu.
Tālrunis 28143642.

Apbalvojumus, ordeņus, nozīmītes.
T.28850080

Sieviete (54) meklē jebkādu darbu.
Varu pieskatīt vecu cilvēku vai apkopt
māju. Tālrunis 26720385.

Dažādi

SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us)
šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes
darbam Jelgavā. Pieteikties pa tālruni
28337659.

Izīrē

Meklē darbu
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 28928515 (zvanīt vakaros).
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Meklēju betonētāja, armētāja darbu
vai palīdzu citos darbos.
Tālrunis 28861906.
Mūrnieks (plītis, skursteņi). Tālrunis
25972357.
Meklēju darbu vecu, slimu cilvēku aprūpē.
Tālrunis 25965958.
Sieviete (41) meklē papilddarbu Jelgavā.
Var auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu. Ir pieredze. Tālrunis
28856531.

Dzīvokli. T.22336906.

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
2istabu dzīvokli skaistā vietā Valgundē,
tuvu Jelgavai. T.20268926
Bērza briketes ar piegādi 105 Ls/t.
T.29907466
Lēti divstāvu māju vai pusmāju.
T.63023280.
Ļoti lēti mazlietotas mēbeles. T.63023280.
Zemi, 3,5 ha, Vircavā. T.29655167

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434

Pazudis liels suns. Lūdzu zvanīt 29660353.
Atlīdzība garantēta
K.Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu kursiem 28. oktobrī. T.26656604
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
uzņēmumu reģistrācija, likvidācija; maksātnespējas lietas. Vairāk – www.ademide.lv,
Raiņa 14. T.29179847
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas. Sniedzam
profesionālu juridisko palīdzību. T.27106096
Meistara pakalpojumi. Dzīvokļu remonts
no 0 – atslēgai. Visu veidu apdare, santehnika, elektroinstalācija. 28861525, Jānis
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957
Grāmatvedības pakalpojumi dažādu nozaru uzņēmumiem. Mob.t.29425061
11. oktobrī Jelgavas tirgū tirgos gultasveļu
un citas preces no www.saldakiemsapnisiem.lv. Tel.26305767.
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816.

Spiežam ābolu sulu. T.29774876.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Daudz darba stundu kopā nostaigājām,
Gan priekus, bēdas pratām kopā vīt.
Bet šodien mums no tevis jāatvadās,
Bez Tevis darba diena sāksies rīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Edmunda Jača tuviniekiem,
aizvadot Edmundu aizsaulē.
Darba kolektīvs.

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS SELEZOVS (1927. g.)
IMANTS VILKS (1936. g.)
VLADISLAVS MAĻINA (1942. g.)
AINA DRUPA (1933. g.)
INA OZOLA (1960. g.)
RAISA BAŠKIROVA (1929. g.)
VERA VERŠKOVA (1954. g.)
ROLANDS GERŠEBEKS (1940. g.)
EDMUNDS JACIS (1980. g.)
MAKSIMS DOLGIHS (1975. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1700.sērija.
9.30  «Piecas pilnmēness dienas» (ar subt.). Melodrāma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
12.00 «Eirobusiņš».*
12.30 «Melu laboratorija».*
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50  «Zariņš». Norvēģijas piedzīvojumu filma ģimenei.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1700.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 33. un 34.sērija.
16.55 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 6.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 13.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 13.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Miranda». Komēdijseriāls. 13.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Ielas garumā».*
2.10 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
4.05 «Folkloras programma “Klēts” piedāvā...»*
5.00 «Folkloras programma “Klēts”».*
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Kaķi». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 41.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Baltijas jūras piekrastes. Dānija». Dokumentāla filma.
12.30 «Latvijas stāsti». 4.sērija. Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “CSKA” – “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 3.sērija.
16.30 «Laimīgai Latvijai».*
16.35 «Baltijas jūras piekrastes. Zviedrija». Dokumentāla filma.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Kapitan”.
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00 «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 2.sērija.
23.30 «Dārgumu sargi». Piedzīvojumu filma.
1.15  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 12.sērija.
2.05 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
3.05 «Troksnis 4».*
4.10 «VTB vienotās līgas spēle». “CSKA” – “VEF Rīga”.*

LNT

5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma.
11.50 «Ģimenes ligzda».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā».
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 71. un 72.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 105. un 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 130.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 10.sērija.
22.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Dzīvīte».
1.25 «LNT ziņu “Top 10”».
2.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 105. un 106.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 130.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 138.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 225.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 9.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 21.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 149.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.

13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 2009.g. 41. un 42.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 677. un 678.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 678.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Talantu šovs.
23.55 «Nekā personīga».
0.55 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 9.sērija.
1.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 225.sērija.
2.30 «Meklējot īsto». Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 138.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 15. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1701.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.13 «Laimīgai Latvijai».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Brīnumainā zilā pasaule» (ar subt.). Dok.filma. 7.sērija.
12.25 «Viss notiek!»*
13.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.20 «Pikadilli Džims» (ar subt.). Romantiska komēdija.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1701.sērija.
16.20  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 35. un 36.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 14.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 14.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.08 «Laimīgai Latvijai».*
22.10 «Pasaules telpa».
22.40 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Laika dimensija».
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 14.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
3.45 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.15 «Zini. Vari. Dari».*
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 42.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 3.sērija.
11.30  «Baltijas jūras piekrastes. Zviedrija». Dok.filma.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Lietuva – Latvija.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 4.sērija.
16.30 «Laimīgai Latvijai».*
16.35 «Baltijas jūras piekrastes. Somija». Dokumentāla filma.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.40 TIEŠRAIDE! «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle
futbolā». Latvija – Slovākija.
23.15 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
23.45 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 5.sērija.
0.30  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 7.sērija.
1.30 «SeMS. Laboratorija».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Lietuva – Latvija.*
5.00 «Rezgalības 4». Animācijas filma.
5.10 «Tavs auto».*
5.35 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 71. un 72.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Veiksmes plāns». Vācijas romantiska komēdija.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 10.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 150.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 73. un 74.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 107. un 108.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 131.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Draugi uz mūžu». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».

tv programma
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 107. un 108.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Šodien novados».
3.05 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 150.sērija.
3.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 131.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 139.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 226.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 10.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 13.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 150.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 43. un 44.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 678. un 679.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 679.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!» Izklaidējošs raidījums.
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
23.40 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 13.sērija.
0.40 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 10.sērija.
1.35 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 226.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 43. un 44.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 139.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 150.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 16. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.28 «Laimīgai Latvijai».*
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1702.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Vertikāle».*
14.35 «Laika dimensija».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1702.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim.seriāls. 11.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 15.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 15.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 15.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu». LTV videofilma.
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Klavieres». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 43.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Baltijas jūras piekrastes. Somija». Dok.filma.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Latvija – Slovākija.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Baltijas jūras piekrastes. Baltijas valstis». Dok.filma.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.)
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 3.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.50 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 3.sērija.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija
22.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 101.sērija.
23.50  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 7.sērija.
0.45  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 3.sērija.
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
1.50 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».
Latvija – Slovākija.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

Ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 73. un 74.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Draugi uz mūžu». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 151.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 75. un 76.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 109. un 110.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 132.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 17.sērija.
22.10 «Meitene, kura izpostīja sirseņu pūzni». Trilleris. 2.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.40 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 109. un 110.sērija.
2.40 «Degpunktā».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 151.sērija.
3.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 132.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 140.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 227.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 11.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 15.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3». Realitātes šovs. 14.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 151.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 45. un 46.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 679. un 680.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 680.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 8.sērija.
22.10 «Ballīte būs!» Latvijas raidījums. 2013.g.
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 22.sērija.
0.30 «Bokseris». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
1.25 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 227.sērija.
2.15 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 45. un 46.sērija.
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 140.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 151.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 17. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.28 «Laimīgai Latvijai».*
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1703.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 15.sērija.
9.55 «Province» (ar subt.).*
10.25 «Uzbekistānas Republikas prezidenta Islama
Karimova valstsvizīte Latvijā».
10.50 «Sastrēgumstunda (ar surdotulkojumu).*
12.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.15 «“De facto”» (ar subt.).*
12.55 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
13.30 «Ielas garumā».*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1703.sērija.
16.15  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 39.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 16.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 16.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 3.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Miranda». Komēdijseriāls. 16.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
3.52 «Zini. Vari. Dari».*
4.05 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Lidosta».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 44.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Baltijas jūras piekrastes. Baltijas valstis». Dok.filma.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija

13.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Kapitan”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Baltijas jūras piekrastes. Polija». Dokumentāla filma.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 4.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45 «Krokodilu vīrs». Dokumentāla filma.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.00 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok,filma. 3.sērija.
23.50 «Lielais cirks 10». 2.daļa.
1.25 «Imanta – Babīte».*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Kapitan”.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 75. un 76.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Negaidītā veiksme». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 17.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 152.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 77. un 78.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 111. un 112.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 133.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Tautas mīlētā». Latvijas dokumentāls cikls.
22.15 «Piedošana». Romantiska drāma.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Galileo».
1.40 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 111. un 112.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 152.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 133.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 141.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 228.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 12.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 8.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 1.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 152.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 47. un 48.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 680. un 681.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 681.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «Profesionālis». Krimināltrilleris.
24.00 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.00 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
2.40 «Meklējot īsto». Seriāls. 2009.g. 47. un 48.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 141.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 18. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 2.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 16.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 2.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 110.sērija.
16.30  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 40.sērija.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 3.sērija.
19.30  «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.13 «Laimīgai Latvijai».*
22.15  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 6.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 6.sērija.
0.15  «Valdība 3». Seriāls. 3.sērija.
1.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.20 «Labāki laiki». Seriāls. 2.sērija.
3.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
4.05 «Labākā Eiropas opera 2012».*
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*

Ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Urālu kalnos».*
6.35 «Avārijas brigāde. Līme». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 45.sērija
7.35 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Baltijas jūras piekrastes. Polija». Dokumentāla filma.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «FIBA U-18 “All-Star” spēle basketbolā».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 1.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Lielais cirks 10». 2.daļa
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 14.sērija.
21.40 «Laimīgai Latvijai».*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV
23.00 «Terorista sieva». Vācijas spraiga sižeta filma.
0.40 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.15 «“Rīgas mīļdziesmas”». Dailes teātra aktieru koncerts.*
2.00 «Troksnis 4».*
3.10 «FIBA U-18 “All-Star” spēle basketbolā».*
5.00 «Rezgalības 2». Animācijas filma.
5.10 «Autosporta programma nr.1».*
5.35 «Tavs auto».*

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 77. un 78.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mans jaunais mīļākais». Vācijas melodrāma.
12.00 «Latvijas faili. Tautas mīlētā». Dok.filmu cikls.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 153.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 79. un 80.sērija.
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 113. un 114.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 134.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Īsa pamācība mīlēšanā». Rīgas kinostudijas komēdija.
23.00 «Babilona 05». ASV piedzīvojumu filma.
0.25 «Dzīvīte».
0.55 «Galileo».
1.25 «Šodien novados».
1.35 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 113. un 114.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 153.sērija.
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 134.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 142.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 229.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 13.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 153.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 49. un 50.sērija.
15.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 11. – 13.sērija.
18.25 «Runā Rīga!» Stāsts par Rīgas teātriem.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 2.sērija.
21.30 «Šopaholiķes atzīšanās». ASV komēdija.
23.40 «Trakais suns un Glorija». ASV komiska drāma.
1.30 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 229.sērija.
2.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 49. un 50.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 142.sērija.
3.55 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 153.sērija.

Sestdiena, 19. oktobris
LTV1

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Zini. Vari. Dari».*
6.50 «Tīģeris». Animācijas filma.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 39.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00  JAUNUMS! «Zariņš apprecas». Piedzīvojumu filma.
13.20 «Pasaka par vērdiņu». Animācijas filma.
13.30 «Dullais Dauka». Animācijas filma.
13.45  «Amazones neskartā daba». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
15.40 «Laimīgai Latvijai».*
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Pasaules vēsture». Dok.filma. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).

18.30 «Kinotēka».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”».
22.00 «T.Viljamss. “Stikla zvērnīca”». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «T.Viljamss. “Stikla zvērnīca”». Teātra izrāde. 2.cēliens.
1.10 «Mīlas dziesma Bobijam Longam». ASV melodrāma.
3.15  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 3.sērija.
3.40 «LTV portretu izlase». Mūziķis Intars Busulis.*
4.10  «Amazones neskartā daba». Dok.filma. 1. un 2.sērija.

LTV7

6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
7.05 «Dzied grupa “Autobuss debesīs”».*
7.35 «2020». Dokumentāla filma. 8.sērija.
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 2.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00 «Pavasaris decembrī». Seriāls. 5. un 6.sērija.
14.35 «Šērvudas Robins». Seriāls. 14.sērija.
15.30 «Krokodilu vīrs». Dokumentāla filma.
16.30 «Gardemarīni 3» (ar subt.). Piedzīvojumu filma.
18.25 «Melu laboratorija».*
19.25 «Laimīgai Latvijai».*
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 3.sērija.
21.30 «Midsomeras slepkavības». Seriāls. 1.sērija.
23.25 «LR2 dzimšanas dienas koncerts».*
2.00 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok.filma.
2.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 4.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
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TV programma
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Kinotēka».*
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Krāmu pavēlniece». Romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Sirds mūzika» (ar subt.). ASV muzikāla drāma.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 6.sērija.
1.30 «Melu laboratorija».*
2.30 «“De facto”».*
3.05 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
3.15 «Kabīrijas naktis. Ielūdz Raimonds Pauls».*
4.00 «Mīlas dziesma Bobijam Longam». ASV melodrāma.

LTV7

6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Seriāls. 7. un 8.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «SeMS. Laboratorija».*
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “Azovmaš” – “VEF Rīga”.
16.10 «Pavasaris decembrī».
Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
17.50 «Starptautiskais izpildītāju konkurss “Sopota 2013”».*
19.25 «Kroņa dārgumi». Zviedrijas drāma. 2011.g.
21.35 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 6.sērija.
22.25  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 13.sērija.
23.15 «“SeMS” ceļo».*
0.15 «Gardemarīni 3». Piedzīvojumu filma.
2.10 «Terorista sieva» (ar subt.). Spraiga sižeta filma.
3.45 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos».
Dokumentāla filma.
4.00 «Mikrofona dziesmas».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*

LNT
5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 8.sērija.
6.00 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 62.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 18.sērija.
8.55 «Mans mīļais draugs 3».
9.30 «Ražots Eiropā».
10.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.50 «Harijs Poters un filozofu akmens». Piedzīvojumu filma.
15.10 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 8.sērija.
16.15 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.10 «Trakie Ginesa rekordi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Romeo ir jāmirst». ASV spraiga sižeta filma.
2.10 «Meitene, kura izpostīja sirseņu pūzni». Trilleris. 2.sērija.
3.40 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 18.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 144.sērija.
5.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 231.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 2.sērija.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!» Izklaidējošs raidījums.
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.50 «Televeikala skatlogs».
15.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
16.00 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ātrs un bez žēlastības 4». Spraiga sižeta filma.
22.05 «Samainītais». ASV detektīvdrāma. 2008.g.
1.00 «Monas Lizas smaids». ASV romantiska komēdija.
3.05 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
4.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 144.sērija.

LNT

5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 79. un 80.sērija.
6.00 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 61.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 17.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 3.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 7.sērija.
14.35 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mīļotā kāzas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 3.sērija.
23.55 «Nolaupīt dzīves». Detektīvtrilleris.
1.50 «Veiksmes plāns». Vācijas romantiska komēdija.
3.20 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 17.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 143.sērija.
5.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 230.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.15 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»*
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.25 «Kinomānija».
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.55 «Šopaholiķes atzīšanās». ASV komēdija.
17.05 TV PIRMIZRĀDE! «Līgavas māsu atriebība». Komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma.
21.10 «Monas Lizas smaids». ASV romantiska komēdija.
23.30 «Līgavas māsu atriebība». ASV romantiska komēdija.
1.25 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 230.sērija.
2.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 143.sērija.
3.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
3.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.

Svētdiena, 20. oktobris
LTV1

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Zelta sietiņš». Animācijas filma.
6.45 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties». Animācijas filma.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.30 «Bērnu stāsti».*
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.00  «Pārgājienā pa Ķīnas mūri». Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
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«Vārds uzņēmējiem»
Bērnu ziemas apģērbu,
apavu un mantu tirdziņš

20. oktobrī no plkst.10 līdz 14
ģimenes restorānā «Hercogs» –
jauni un lietoti apģērbi, apavi,
aksesuāri un rotaļlietas bērniem.
Stūrītis «Dāvinu»: atnes lietas,
kas vairs nav vajadzīgas, – kādam citam tās noderēs!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 14. oktobrim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942.

Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»
12. oktobrī Jelgavā, pie t/c «Valdeka»,
notiks zemnieku, amatnieku
un mājražotāju Brāļu tirgus.

SIA «Archer AG» apsardzes kompānija
objektā Olainē aicina darbā apsardzes

darbiniekus(-ces)

ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu,
elastīgu darba grafiku.
Lai pieteiktos pārrunām, zvaniet darba dienās
no plkst.10 līdz 17 pa tālruni 27150693.

SIA «Lady Taxi» meklē
taksometra vadītājas!
Ja Tevī mīt OPTIMISMA dzirksts,
gaidām Tevi mūsu komandā!
Piedāvājam:
1) elastīgu darba laiku;
2) draudzīgu kolektīvu;
3) jaunas iepazīšanās katru dienu;
4) atsaucīgu un godīgu vadību;
5) naktsmājas tiem, kas nedzīvo Rīgā;
6) brīvdienu savā dzimšanas dienā;
7) labu atalgojumu – Tev vairs nebūs jāpaiet garām
iemīļotajām kurpēm!
Piesakies! Pārējo mēs iemācīsim!
E-pasts nadja@lady-taxi.lv vai tālrunis +371 20046489.
Sīkāka informācija – www.ladytaxi.lv.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties pozitīvu,
radošu un atbildīgu

angļu valodas skolotāju

pusslodzes darbam ar skolas vecuma
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa
e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis – 26456942.

Uzmanību!
Austrumu sporta un veselības centrs aicina pieaugušos
(30 – 75 gadi) uz ķīniešu CIGUN vingrošanu.
CIGUN nodarbības attīra, atjauno un nostiprina dzīves enerģiju CI.
Ļoti efektīvi var palīdzēt pret visām saslimšanām: neirozēm un depresiju,
osteohondrozi, mugurkaula slimībām, sirds un asinsvadu saslimšanām,
asinsspiediena problēmām, artrītu, diabētu, galvassāpēm, ādas slimībām u.c.

Pirmā nodarbība notiks 13. oktobrī pulksten 12.

Adrese: Jelgava, Jāņa iela 1a (pilsētas centrā, iepretim Jāņa baznīcai).
Tālrunis 22376075.

Akvareļglezniecība – interešu izglītības
programma Jelgavas Mākslas skolā:
pirmdienās un trešdienās
no pulksten 13.30 līdz 15.40.
Pedagoģe – Baiba Ūlande.
Tālrunis 63023768, 26674446,
63080180; www.j-m-s.lv.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku līdzfinansējumu
15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Aicinām apmeklēt vingrošanas
nodarbības Zemgales
Olimpiskajā centrā:
aerobika –
otrdienās, piektdienās plkst.18.30;
aktīvās pilates –
otrdienās, piektdienās plkst.19.30.
Informācija pa tālruni: 26090876 (aerobika);
29597769 (pilates).

Radošajā darbnīcā t/c «Pilsētas pasāža»
nodarbības oktobrī:
• Radošās nodarbības bērniem (individuāli un grupā);
• Tekstilstudija jauniešiem;
• Dekupāža;
• Virsmu apgleznošanas tehnika «One stroke»;
• Izšūšana simegrāfijas tehnikā;
• Frivolitē – franču mežģīņu darināšana.
Interesēties un pieteikties pa tālruni 22062248,
26824834; e-pasts radosasdarbnicas@inbox.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavniecei – atkārtoti balva
Latvijas dizaineru konkursā
 Ritma Gaidamoviča

Sadalītas Gada balvas dizainā 2013 interjera, modes, foto, vides, grafiskā un
rūpnieciskā dizaina nominācijās. Kategorijā «Modes
aksesuāru dizains» uzvaras
laurus plūkusi jelgavniece
dizainere Ilizane Grīnberga
kopā ar Baibu Cihovsku,
piedāvājot modes kolekciju
«Mantojums». B.Cihovska
darinājusi četrus dažādus
tērpus – mēteļus un kleitu –,
izmantojot dabīgos materiālus, bet I.Grīnberga tos papildinājusi ar četrām ovālām
biezas vēršādas somām. Balvu saņēmusi arī jelgavnieces
audzēkne par ādas kurpēm,
kas nospiedumā atstāj
uzrakstu «Rīga».
Labākie dizaineri sumināti
nedēļas nogalē izstādē «Design Isle 2013» izstāžu
centrā «Ķīpsala». Jelgavniece I.Grīnberga šoreiz
saņēmusi balvu kategorijā «Modes aksesuāru
dizains». «Kopā ar Baibu
esam radījušas modes kolekciju – Baibas tērpi un
manas somas. Tas, kas
mūs vieno, ir materiāla
izjūta un priekšstats par
latvisko identitāti. Baiba
strādā tikai ar tīriem,
dabiskiem materiāliem
– vilnu, zīdu un linu –,
bet es pieskaņojos ar savām biezajām Jelgavas
ādas fabrikā ģērētajām
ādām. Rezultātā sanākuši četri skaisti tērpi, ko papildina mana
ovālo somu kolekcija,» stāsta
I.Grīnberga, piebilstot, ka
somām ir viens modelis,

taču atšķiras krāsa. I.Grīnberga atzīst, ka laba dizaina priekšnoteikums
ir teicama amata prasme. «Tieši tas
atspoguļojas somās, jo tās ir šūtas
ar rokām, izmantojot īlenu, vaskotu
diegu, kas ļauj izjust materiālu,» tā
I.Grīnberga. Māksliniece gan atzīst,
ka somas nenonāks pārdošanā, bet
tiks eksponētas komplektā ar tērpiem.
Šobrīd mākslinieču mērķis ir parādīt
šos darbus pasaulē, lai arī citi tos var
novērtēt. «Māris Grīnbergs fotostudijā
ir dokumentējis mūsu kolekciju, un domāju, ka arī jelgavniekiem būs iespēja
fotogrāfijās redzēt mūsu veikumu.
Protams, vienmēr esmu teikusi, ka
ādu nepieciešams pataustīt, pasmaržot, taču nāk ziema un mēteļi jālaiž
tautās,» tā dizainere, sakot paldies
žūrijai par uzticību, jo 2011. gadā
I.Grīnberga jau saņēma balvu kopā ar
B.Cihovsku, bet pērn mūsu dizainerei
kategorijā «Modes/tekstila dizains»
– galvenā balva par somu kolekciju
«Lielpilsēta – NY».
«Žūrija bija starptautiska, un
gribas ticēt, ka rezultāts ir objektīvs,» nosaka I.Grīnberga.
Viņa arī lepojas ar savas
audzēknes Karīnas Vītiņas
panākumiem – viņa uzvarēja
neformālajā konkursā «Es
Latvija» ar darbu «Es Te Biju».
«Mana diplomande, kura šogad
beidza Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolas Ādas izstrādājumu
izglītības programmu, konkursam iesniedza transformējamas
ādas kurpes, kuru pieliekamās
zoles reljefā ir uzraksts. Kurpes nospiedumā atstāj vārdu
«Rīga»,» stāsta I.Grīnberga,
atzīstot, ka viņa kā skolotāja
ir lepna par savu audzēkni
– jauno dizaineri.
Gada balva dizainā ir augstākais un prestižākais dizaineru darba novērtējums
Latvijā.
Foto: Māris Grīnbergs

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

Oktobrī muzejā
«valdīs» Rogas

«Divi vienā...» – tā sauc izstādi, ko muzejā atklās rīt. Jelgavnieki oktobrī muzejā varēs novērtēt Ulda Rogas un
viņa tēva Arnolda kopīgo izstādi, kurā iespējams aplūkot U.Rogas jaunākās gleznas un ap sešdesmit viņa tēva
Foto: Ivars Veiliņš
koka skulptūru.
 Ritma Gaidamoviča
jautāts, kas tieši būs redzams izstādē, smai- vienā izstādē. «Viņš kokam pievērsās
dot nosaka: «Es nekur tālāk par trīsdesmit kā galdnieks, izgatavojot mēbeles. Vēlāk
Rīt, 11. oktobrī, pulksten 15 Ģekilometriem rādiusā ap Jelgavu netieku, radīja dažādus koka suvenīrus – šķīvjus,
derta Eliasa Jelgavas Vēstures
tad nu «samālēti» dažādi skati, kas tepat lādītes, svečturus, kausus, papīrnažus,
un mākslas muzejā tiks atklāta
mums blakus.» Izstādes apmeklētājiem kuros iestrādāja latviešu ornamentus.
izstāde «Divi vienā...». Tajā būs
būs iespēja novērtēt diezgan daudz pasteļu Taču viņa lielākā mīlestība bija kokgrieaplūkojamas mākslinieka Ulda
studiju – darbus, kas tapuši dabā, tāpat būs šana, izgatavojot skulptūras. Galvenais,
Rogas jaunākās gleznas un viņa
arī akvareļi, eļļas gleznas, kurās parādās kas viņu raksturoja, ir roku darbs,» atzīst
tēva koktēlnieka Arnolda Rogas
arī viņa tuvāko cilvēku portreti. Viņu vidū U.Roga. Izstādē apskatāmas 60 sīkfigūras
koka skulptūras. U.Roga šo izpazīstamā U.Rogas meita aktrise režisore – nepilnus divdesmit centimetrus augstas
stādi velta savam tēvam, kuram
Indra Roga, viņas vīrs režisors Mihails koka skulptūras, kurās atspoguļojas litešogad apritētu 100 gadi, tāpēc
Gruzdovs, U.Rogas meita Inga, dēls «Prāta rāri sižeti, sadzīviskas ainiņas un varoņi
muzeja apmeklētājiem rāda ap
vētras» bundzinieks Kaspars Roga, kā arī no bērnu pasakām. «Tēvam ļoti tuvas bija
60 tēva radīto koka skulptūru
paša mākslinieka pašportrets.
medības, tādēļ skulptūrās daudz apspēlēta
– sadzīviskas ainiņas, pasaku
«Nekas pārdabisks jau nebūs! Šoreiz tieši šī tēma. 60 – manuprāt, tas ir pietiekatēlus, kas uz izstādes laiku
interesanti tas, ka ne tikai manas bildītes mi, lai gūtu priekšstatu par viņa veikumu,»
aizrunātas no radiniekiem un
gar sienām skatāmas, bet acis piesaistīs arī uzskata U.Roga.
arī jelgavniekiem. U.Roga gan
kas zāles vidū – ap 60 mana tēva grebto
Mākslinieks atzīst, ka tēvs ne tikai radījis
atzīst, ka šī ir tikai niecīga daļa
koka skulptūriņu, kas uz izstādes laiku skaistas skulptūras, bet viņam bijis arī
un noteikti krietnam pulkam
aizrunātas no radiem un draugiem. Tās skaists dārzs, ko braukuši apbrīnot daudzi,
jelgavnieku mājās ir viņa tēva
tapušas, sākot no sešdesmitajiem gadiem. bites, strādājis par pedagogu, spēlējis teātri.
darbi.
Tiesa, tā ir tikai sīka daļa no viņa veikuma. «Viņš paguva tik daudz, ka es pat kaunos,»
Tikko ļaudis izdzirdēja, ka būs mana tēva smaidot nosaka U.Roga.
«Šoreiz man vairāk gribas atcerēties tēva atceres izstāde, saņēmu vairākus zvanus,
A.Rogas darbi eksponēti ne tikai Latvijā,
veikumu, taču nenoliegšu, ka arī pašam vai nevajag atnest viņa skulptūras, zvanīja bet arī ceļojuši uz Kanādu, ASV, Baltijas valjau bija tā vēlme tikt lielajā muzejā. Pērn pat no Rīgas. Pēdējā brīdī skulptūriņu stīm un pa visu Padomju Savienību. Jāteic,
70 gadu jubilejā man bija izstāde kultūras atnesa arī Jelgavas Latviešu biedrības ka šī nav pirmā tēva un dēla kopīgā izstāde
namā, taču nu pienākusi kārta muzejam,» biedrs Modris Ziemelis,» stāsta U.Roga. – pēdējā notikusi 1997. gadā Talsu muzejā,
nosaka U.Roga, piebilstot, ka šajā reizē Mākslinieks atzīst, ka viņa tēvs var lepo- bet A.Rogas 49 darbi Jelgavā pēdējoreiz
skatītājiem būs iespēja redzēt viņa darbus, ties ar daudz darbiem, apbalvojumiem un izstādē eksponēti pirms 30 gadiem mūsu
kas tapuši pēdējā gada laikā. Mākslinieks, visus viņa nopelnus nav iespējams parādīt pilsētas lietišķās mākslas izstādē.

Pasākumi pilsētā
 11. oktobrī no pulksten 20 – Vladimirs Deorgijevs (klavieres). Ieeja – bez maksas (restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā
6).
 12. oktobrī pulksten 19 – radošās apvienības «Kopējā
izteiksme» koncerts. Biļešu cena – Ls 0,80; 0,40 (€ 1,14; 0,57)
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 12. oktobrī no pulksten 20 – Pauls Jaks un Kristaps Bumbieris (akustiskās ģitāras, vokāls, ksilofons). Ieeja – bez maksas
(restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 No 14. līdz 18. oktobrim – Baltkrievu kultūras nedēļas laikā
baltkrievu virtuves prezentācija «Pagaršo!». Katru dienu būs

Iepazīsti Ruelmalmezonu!

Jelgavas kultūras namā šomēnes apskatāma fotoizstāde «Francija fotogrāfijās»,
kurā var tuvāk iepazīt Jelgavas sadraudzības pilsētu Francijā Ruelmalmezonu. Tā ir
Parīzes priekšpilsēta, kas pēc iedzīvotāju
skaita ir līdzīga Jelgavai. Fotogrāfijās – Ruelmalmezonas arhitektūra, dabasskati un
šīs pilsētas iedzīvotāju svētku un ikdienas
dzīve. Jāpiebilst, ka arī jelgavnieki līdz 1.
novembrim var piedalīties fotokonkursā
«Caur fotoobjektīvu raugos es...», kura darbi vēlāk dosies
uz Jelgavas
sadraudzības
pilsētām. Sīkāka informācija – kultura.
jelgava.lv.

Latvijas Tautas frontei – 25

Oktobrī tiek atzīmēta Latvijas Tautas
frontes gadskārta – aprit 25 gadi kopš
tās dibināšanas. 17. oktobrī pulksten
13 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā jelgavnieki aicināti uz
tematisku pasākumu, kurā uzrunu teiks
pilsētas domes un muzeja vadība, pulksten 13.20 rādīs jaunāko dokumentālo
filmu «Atmodas antoloģija», pēc kuras
paredzēta saruna ar tās autoru Askoldu
Saulīti. Bet vēlāk atmiņās par Tautas
frontes dibināšanas laiku dalīsies Pēteris
Korsaks un Andris Tomašūns. Noslēgumā
– pārdomas un diskusijas. Taču jau rīt, 11.
oktobrī, pulksten 16 būs Tautas frontei
veltīta tematiska pēcpusdiena Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā, kurā piedalīsies
Zemessardzes ansamblis «Junda».

Uzzini visu par kokli!

Atklājot UNESCO
nedēļu, kuras laikā
šogad tiek popularizēts lokālais nemateriālais mantojums, pirmdien, 14.
oktobrī, pulksten
12 Jelgavas bērnu bibliotēkā «Zinītis»
tiek organizēta tikšanās ar vokālinstrumentālā ansambļa «Rūta» dibinātāju
un vadītāju Birutu Derumu. Koklētāja
B.Deruma stāstīs par kokles vēsturi un
kokles spēles attīstību Jelgavā. Paredzēti arī kokles spēles priekšnesumi,
kurus izpildīs B.Derumas audzēkne,
Jelgavas Mūzikas skolas skolniece un
vairāku starptautisku konkursu uzvarētāja Megija Bruce.

iespēja nobaudīt kādu no Baltkrievijai raksturīgajiem ēdieniem
(bistro «Silva» Driksas ielā 9).
 17. oktobrī no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 18. oktobrī pulksten 18 – koncerts «Dzīve kā pasaka». Baltkrievu kultūras dienu gaitā. Piedāvā Jelgavas baltkrievu biedrība
«Ļanok». Biļešu cena – Ls 0,50 (€ 0,71) (k/n Lielajā zālē).
 18. oktobrī no pulksten 20 – Rihards Lībietis (akustiskā
ģitāra un ģitāra kā perkusijas). Ieeja – bez maksas (restorānā
bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 19. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas sarīkojums «KultūraTV» (k/n
Lielajā zālē).

Māmiņām iespēja tikties
ar fizioterapeiti

Jelgavas Māmiņu klubs, kas pie sevis
topošās un esošās pilsētas māmiņas
gaida ik trešdienu Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā
4, 16. oktobrī no pulksten 10 līdz 12
piedāvā iespēju tikties ar fizioterapeiti
Zeltīti Upenieci. Fizioterapeite stāstīs
par hendlingu un citām saistošām
lietām. Ja ir vēlme apmeklēt šo semināru, iepriekš jāsazinās ar Jelgavas
Māmiņu klubu pa e-pastu ieva.cirule@
jelgavamk.lv, norādot vārdu, uzvārdu,
tālruņa numuru. Tāpat līdz 14. oktobrim jāsamaksā ziedojuma nauda – trīs
lati, pretī saņemot apliecinājumu, ka ir
samaksāts. Sīkāka informācija pa tālruni
28356153 (I.Cīrule).

Piedāvā rudens
ekskursijas skolēniem

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC) aicina skolēnus un skolotājus
rudens ekskursijās pa Jelgavu, Jelgavas un Ozolnieku novadu. Centra
izveidotajā informatīvajā materiālā
«Rudens ekskursijas skolēniem» apkopti dažādi ekskursiju piedāvājumi,
lai skolēni klases ekskursijā patiesi
labi pavadītu laiku un iepazītu Jelgavas apkārtni. Materiāls palīdzēs
veiksmīgāk izplānot klases ekskursiju
dažāda vecuma skolēnu grupām.
Informatīvo materiālu iespējams
lejupielādēt mājas lapas www.visit.
jelgava.lv sadaļā «Maršruti un ekskursijas», apakšsadaļā «Tematiskie
piedāvājumi».

