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«Zelta graudi» sadalīti

Foto: Austris Auziņš

Siltina pirmo māju šogad; iespēja uz pusi samazināt
siltināšanas izmaksas būs vēl līdz 2020. gadam
Sākusies daudzdzīvokļu mājas Vīgriežu ielā 30 atjaunošana. «Šī ir pirmā
māja Jelgavā, kuras
energoefektivitātes
paaugstināšana tiek
veikta ar «Altum» īstenotās valsts energoefektivitātes programmas atbalstu,
piesaistot ES finansējumu,» uzsver mājas
apsaimniekotājas SIA
«Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis.
Māja celta 1986. gadā pēc
individuāla projekta un ir ļoti
siltumietilpīga – tai ir daudz
tehnisko telpu, liels siltuma
patēriņš un arī lieli maksājumi.
Par to, ka māju vajadzētu siltināt, tās iedzīvotāji sāka domāt
jau pirms apmēram desmit
gadiem, kad Jelgavā ar Vācijas
Vides ministrijas atbalstu tika
nosiltinātas pirmās mājas – 4.
līnijā 1 un Helmaņa ielā 3. Toreiz ideju īstenot neizdevās. «Pa
vidu bija vēl viens mēģinājums,
bet arī neveiksmīgs, un rokas
jau bija nolaidušās. Tomēr dzīvokļu īpašnieki mudināja pamēģināt atkal, tāpēc vēl jo lielāks

prieks, ka beidzot esam līdz tam
nonākuši,» saka mājas dzīvokļu
īpašnieku kontaktpersona jeb
mājas vecākā Vita Jakovicka.
Mājā ir 39 dzīvokļi, un siltināšanu atbalstīja 70 procenti.
«Mūsu mājā ir plaša koridoru
sistēma, pagrabs, veļas žāvētavas un bēniņi ar atvērtām
lūkām, starp paneļiem jau
parādījušās plaisas. Vēl mums
ir sarežģīta apkures sistēma,
tāpēc grūti noregulēt siltuma
piegādi, lai visiem būtu labi,
turklāt māja uzbūvēta tā, ka
vairākiem dzīvokļiem gandrīz
visas ir āra sienas,» stāsta mājas vecākā.
Mājai tiks veikta pilna atjaunošana ar ēkas ārsienu, pagraba
un bēniņu siltināšanu, apkures
sistēmas un radiatoru nomaiņu,
ar logu, kur tas nepieciešams,
un ieejas durvju nomaiņu, ar
veļas žāvētavu pārveidi, ierīkojot atveramus un aizveramus
logus, ar kosmētisko remontu
koplietošanas telpās. «Par siltumu maksājam ļoti daudz –
pagājušajā gadā vidējā maksa
par apkuri mēnesī bija 1,245
EUR/m2. Arī pēc mājas nosiltināšanas līdz kredīta atdošanai
maksāsim apmēram tikpat, bet
dzīvosim daudz komfortablākā
vidē. Tas taču ir pietiekami spēcīgs arguments, lai pārliecinātu
opozīciju!» norāda V.Jakovicka.
Darbus Vīgriežu ielā 30 kon-
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Dārza dizaina metu
konkursā – seši pretendenti
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotais dārza dizaina metu
konkurss «Mans dārzs
– mana pilsēta», un žūrijas komisija paziņojusi
uzvarētājus.

Aizvadītajā piektdienā Jelgavā
notika Skolotāju dienas pasākums, kurā jau ceturto gadu
pasniegtas Jelgavas pilsētas
izglītības kvalitātes balvas –
tās saņēma trīs skolas un seši
pedagogi. Skolas tika vērtētas
trīs grupās: pamatizglītības
1. posmā (1.–6. klašu grupā)
balvu «Zelta grauds» saņēma
Jelgavas 4. sākumskola, pamat
izglītības 2. posmā (7.–9. klašu
grupā) – Jelgavas 4. vidusskola,
bet vidusskolu grupā – Jelgavas
Spīdolas ģimnāzija.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ir
vienīgā, kas šo balvu saņem
jau ceturto gadu pēc kārtas,
un skolas direktore Ilze Vilkārse (attēlā), no Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
saņemot šā gada «Zelta graudu», atzina: «Mēs savā darbā
nedzīvojam rāmju sistēmā, bet
esam inovatīvi un atvērti, jo
citādi izaugsme nav iespējama.»
Plašāk lasiet 2.lpp.

 Ilze Knusle-Jankevica

uz Laura Reinika koncertu
«Es domāšu par tevi»,
kas 22. oktobrī pulksten 17 notiks
Jelgavas kultūras namā.

kursa kārtībā veic uzņēmums
«AJ Būvnieks», un tie jāpabeidz
piecu mēnešu laikā.
JNĪP valdes loceklis uzsver,
ka šīs mājas siltumenerģijas
patēriņš pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem
nepārsniegs 70 kwh/m2 gadā,
bet šobrīd tas ir 170 kwh/m2
gadā. Šajā programmā pusi no
Vīgriežu ielas 30 siltināšanas
izmaksām sedz ES nodrošinātais finansējums, bet otra puse
jāsedz dzīvokļu īpašniekiem,
ņemot aizņēmumu bankā. Kopējās izmaksas ir ap 345 000 eiro.
J.Vidžis norāda, ka JNĪP šobrīd valsts energoefektivitātes
programmā iesniegusi sešus
projektus. Vīgriežu ielas nams

ir pirmais, kurā uzsākta siltināšana, bet vēl divām mājām – Lāčplēša ielā 21 un 23 – jau veikts
iepirkums par būvdarbiem. Tiesa, tos plānots veikt nākamgad.
«Gribu uzsvērt, ka bez aktīviem
cilvēkiem, kuri atbalsta siltināšanu un palīdz pārliecināt citus
dzīvokļu īpašniekus, nebūtu
iespējams līdz galam īstenot
nevienu energoefektivitātes
projektu,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka ES siltināšanas
programma būs pieejama līdz
2020. gadam un Latvijā paredzētais atbalsts ir 166 miljoni
eiro. Tiek lēsts, ka tas pietiks
apmēram 1030 mājām. Šobrīd
Latvijā šīs programmas laikā
tiek siltināta 21 māja.

Jelgavas Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs Lomakins skaidro,
ka metu konkursa nolikums paredzēja noteikt piecus uzvarētājus.
No sešiem iesniegtajiem darbiem
par uzvarētājiem atzīts SIA «Alejas projekti» komandas iesniegtais
mets ar devīzi «Torņa dārzi», SIA
«Gartens» mets «Balts» un trīs
SIA «Ainavists» meti – «Žogi»,
«Būt šeit» un «VSDSP». Uzvarētāji saņems 300 eiro katrs.
A.Lomakins stāsta, ka mets
«Torņa dārzi» kā galveno dizaina
dārza elementu paredz arhitektūras formu, kas atgādina Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa stikla kupolu. Metā «Balts»
dārzs veidots pēc darba autoru
asociācijām par Jelgavu kā gaišu
un noslēpumainu pilsētu – dizaina
dārzam plānoti simboliski vārti ar
vēja zvaniem un sapņu ķērājiem,
kā arī vides objektiem ar Jelgavas
simboliem alni, torni un hercogu
Jēkabu. Darbā «Žogi» akcents
likts uz pilsētas privāto apbūvi,
kur nereti īpašumus un dārzus

Ar pašvaldības atbalstu
labiekārtos trīs pagalmus
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad ar Jelgavas pašvaldības daudzdzīvokļu
māju iekšpagalmu lab
iekārtošanas programmas atbalstu būs sakārtoti trīs pagalmi, no
25 000 eiro pašvaldības
finansējuma apgūstot
nepilnus 14 000 eiro.

Pamatīgākie labiekārtošanas
darbi iecerēti Katoļu ielā 6 un Katoļu ielā 8 – māju pagalmā tiks pārbūvēta lietusūdens kanalizācijas
Foto: Austris Auziņš sistēma, nobruģēts stāvlaukums,
uzstādītas atkritumu urnas un
veļas žāvētājs un atjaunoti apstādījumi. Darbu plānotās izmaksas
ir ap 53 000 eiro, bet pirmdien
noslēdzās iepirkums par darbu
veikšanu, un vēl tiek vērtēti pieteikumi. Kad būs noskaidrots
darbu veicējs, kļūs zināmas arī
precīzas izmaksas, skaidro māju
apsaimniekotājas SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
tehniskais direktors Oļegs Kukuts.
Pašvaldības līdzfinansējums šim
projektam ir 10 000 eiro.
Vēl pašvaldības pagalmu lab
Līdz šim Vīgriežu ielā 30 par apkuri vidēji bija jāmaksā 1,25 iekārtošanas programmā šogad
EUR/m2. Nosiltinot māju, paredzams, ka apkures izmaksas startē māja Asteru ielā 17 – tās
samazināsies vismaz uz pusi.
iedzīvotāji iecerējuši izveidot bērnu

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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citu no cita atdala dažādi žogi,
starp kuriem veidojas telpa – reizēm pamesta un biedējoša. Metā
«Būt šeit» dizaina dārzs iecerēts
kā vieta, kur satikties – ar nojumi, kurā iekārti trīs šūpuļkrēsli.
Nojumes jumtā izmantots stikls
Jelgavas ģerboņa krāsās – zilā,
sarkanā un dzeltenā. Savukārt
iecerē «VSDSP» jeb «Veido savu
dārzu, savu pilsētu» dizaina dārzs
pozicionēts kā telpa, kurā cilvēks
var justies komfortabli un to pārveidot, tāpēc tajā būs pārvietojami
soli un tāfeles sienas, uz kurām
dārza apmeklētāji varēs kaut ko
uzrakstīt vai uzzīmēt.
«Dizaina dārzu konkurss organizēts ar mērķi pilsētā ierīkot
jaunus vides objektus, vienlaikus
arī parādot aktuālās tendences
dārzu ierīkošanā. «Ar jaunajiem
dārza dizaina darbiem plānots
papildināt skvēru aiz Jelgavas
kultūras nama, kurā apskatāmi
jau iepriekšējā konkursā ierīkotie
dizaina dārzi. Par to realizāciju
būs zināms pēc 2018. gada pilsētas
budžeta apstiprināšanas,» norāda
pašvaldības ainavu arhitekts.
Šis ir otrais Jelgavas pašvaldības
rīkotais dārza dizaina metu konkurss. Pirmais notika 2015. gadā,
un pieci žūrijas visaugstāk novērtētie darbi 2016. gadā tika realizēti
skvērā aiz kultūras nama. Plānots,
ka esošie dārzi tur tiks uzturēti un
būs apskatāmi vēl gadu.

rotaļu laukumu ar šūpolēm, rotaļu
elementu ar slīdkalniņu, soliņiem
un atkritumu tvertni. Darbu
izmaksas paredzētas 4200 eiro
apmērā, tostarp pašvaldības līdzfinansējums 2000 eiro. Jāpiebilst,
ka šī māja pašvaldības pagalmu
labiekārtošanas konkursā startēja
arī pērn, iežogojot teritoriju. Mājas
pārvaldnieks Gatis Ozols atzīst,
ka veiksmīgā pieredze stimulēja
piedalīties atkal, jo konkursa nosacījumi un soļi, kādi veicami, jau
zināmi. «Elementu piegādātājs un
darbu veicējs jau ir noskaidrots,
taču šobrīd notiek dokumentu kārtošana. Ceru, ka reāli darbi mūsu
pagalmā sāksies vēl šomēnes,» tā
G.Ozols.
Trešā māja ir Sarmas ielā 21
– tās dzīvokļu īpašnieki vēlējās sakārtot iebraucamo ceļu. O.Kukuts
stāsta, ka šajā pagalmā darbi jau
pabeigti – tika aizlāpītas asfaltētā
piebraucamā ceļa bedres, pie viena
sakārtojot arī lietusūdens kanalizācijas aku vākus. Darbu izmaksas
bija 3800 eiro, tostarp pašvaldības
līdzfinansējums 1912,29 eiro.
Pagalmu labiekārtošanas konkursā bija iesniegti četri pieteikumi, bet viens pretendents atteicās
– mājas Katoļu ielā 9 dzīvokļu
īpašnieki dalību konkursā pārtrauca iecerēto darbu lielo izmaksu dēļ.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Izglītības kvalitātes
balva pedagogiem

REPORTĀŽA

Ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

«Esam izvērtējuši mūsu pilsētas skolas un skolotājus – redzējām gan izaugsmes tendences, gan vēlmi dzīvot un darīt
labāk, gudrāk un prasmīgāk, gan arī to, pie kā vēl nopietni jāstrādā. Ir paveikts milzīgs darbs, bet daudz darāmā vēl
priekšā, jo esam izglītības reformas priekšā – savas valsts, savas pilsētas, mūsu pašu un jaunās paaudzes vārdā ir jāmainās, un tas prasīs daudz spēka, savstarpēju sapratni, gudrību, zināšanas un prasmes. Tomēr neaizmirsīsim, ka izglītības
un nākotnes stūrakmens ir trijotne skola–skolēns–vecāki. Tikai iesaistoties un cieši sadarbojoties visām šīm pusēm,
iespējams panākt rezultātu,» norāda Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza uzsver, ka konkursā tiek vērtēts skolas paveiktais viena mācību gada laikā – audzināšanas un mācību
darbs, ieviestās inovācijas, kolektīva radošums, izaugsmes dinamika, tāpēc ikviena skola var cīnīties par galveno balvu.
Iespēja izteikt savu viedokli ir arī vecākiem, un G.Auza norāda: lai gan vecāku aktivitāte ir stabila, tā varētu būt lielāka.
«Konkurss veido sacensību garu un veicina izaugsmi – tas ir lielākais pilsētas ieguvums no izglītības kvalitātes balvas,»
tā G.Auza. Jāpiebilst, ka skolas, kas ieguva «Zelta graudu», balvā saņēma 5000 eiro.
Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva pasniegta arī sešiem pedagogiem: «Pasaciņas» pirmsskolas izglītības
skolotājai Agijai Čerjapkinai, «Vārpiņas» pirmsskolas izglītības skolotājai Ivetai Bartkēvičai, Jelgavas 2. pamatskolas
skolotājai Olgai Grundānei, Jelgavas 4. vidusskolas skolotājai Initai Priekulei un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājiem
Jānim Dūrējam un Irinai Ivanovai.

«Zelta graudi» sadalīti
«Darbs pirmsskolas izglītības iestādē ir ļoti nozīmīgs un
nebūt ne viegls, jo bērnā jāieliek pamati. Manuprāt, trīs
svarīgākās lietas, kas jāiemāca, ir savstarpējo attiecību
veidošana, patstāvība un cieņa pret citiem,» teic Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balvas saņēmēja bērnudārza
«Vārpiņa» pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Bartkēviča.
Pēc izglītības viņa ir mājturības skolotāja, bet, studējot
maģistrantūrā, nolēmusi pastrādāt bērnudārzā un sapratusi, ka tas ir viņas aicinājums. «Vārpiņa» ir I.Bartkēvičas
pirmā un vienīgā darbavieta, un viņa pirmsskolas izglītības
iestādē strādā kopš 2000. gada.
Desmito gadu skolā strādā Jelgavas
Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs Jānis Dūrējs, kurš ieguva Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balvu
pamatizglītības 2. posmā (7.–9. klašu
grupā). Skolotājs lēš, ka apmēram tikai piektā daļa skolēnu
no šī priekšmeta nebaidās.
Viņam diezgan bieži nākas dzirdēt skolēnu jautājumu: «Kāpēc man
tas jāzina?» Tad viņš
skaidro, ka varbūt
nenoderēs tieši šī formula vai aprēķins, bet noteikti noderēs
loģika, domāšana un izpratne par visu lietu uzbūvi un kārtību.
«Gaidāmajai izglītības reformai esmu gatavs un domāju, ka līdz
ar tās uzsākšanu matemātikas stundās ne tikai rēķināsim, bet arī
runāsim par procesiem,» teic J.Dūrējs.
«Jebkura valoda ir pieprasīta, jo tās zinātājam ļauj dzīvot vieglāk
un interesantāk, paver
iespējas ceļot un iepazīt citas kultūras,»
pārliecināta Jelgavas
Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja
Irina Ivanova, kura saņēma Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes
balvu pamatizglītības
2. posmā (7.–9. klašu
grupā). Viņa norāda:
Jelgavas Valsts ģimnāzijā daudz skolēnu joprojām kā otro
svešvalodu izvēlas krievu, nevis vācu valodu. «Mūsdienās
skolēni ir gudri un domā par savu nākotni – pēc vecāku
piemēra redz, ka krievu valoda darba tirgū ir pieprasīta.
Turklāt mums ir multikulturāla sabiedrība,» teic skolotāja
ar 33 darba gadu stāžu.

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu pamatizglītības
2. posmā (7.–9. klašu grupā) saņēma Jelgavas 2. pamatskolas skolotāja Olga Grundāne. «Skolā strādāju kopš
2001. gada – mācu angļu valodu un nu jau otro gadu
vadu arī spāņu valodas pulciņu. Lai iemācītos svešvalodu,
jābūt vēlmei apgūt valodu, runāt un saprasties. Ja gados
vecākiem cilvēkiem varbūt ir bail vai kauns runāt, īpaši, ja
valodu nepārvalda ļoti labi, tad jaunajai paaudzei nav šīs
barjeras – viņi nebaidās, nekaunas runāt,» spriež skolotāja,
piebilstot: apgūstot vienu svešvalodu, nākamo iemācīties
ir vieglāk, jo valodas ir līdzīgas, tāpēc vieglāk saprast
konstrukcijas, gramatikas principus.

«Mēs esam no tām skolām, kas
katru gadu ievieš jauninājumus
mācību procesā, kas plānveidīgi strādā gan ar talantīgajiem
bērniem, gan ar bērniem, kam
ir mācību izaicinājumi, kas vada
atklātās stundas, mācoties cits no
cita un veidojot pedagogu sadarbību, kā to paredz kompetencēs
balstīts mācību saturs,» teic 4. sākumskolas direktore Agita Lund
berga. Viens no jauninājumiem,
kas skolā ieviests aizvadītajā mācību gadā, ir radošas darbnīcas
bērniem kopā ar ģimenēm, kurās
varēja veidot dažādus rokdarbus,
slīpēt rokrakstu, gatavot ēst. Vēl
būtisks jaunums ir ritma studijas
izveide, kurā apgūta eiritmijas
metode, kas mobilizē klasi un
JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES GADA BALVU SKOLĀM «ZELTA GRAUDS»
skolēnu uzmanību, rada vieno- PAMATIZGLĪTĪBAS 1. POSMĀ (1.–6. KLAŠU GRUPĀ) SAŅĒMA JELGAVAS 4. SĀKUMSKOLA.
tību. Šīs prasmes tiek pielietotas
arī šobrīd, ik dienu pirmo stundu iesākot ar vingrinājumiem. Tāpat vasarā 11 pirmklasniekiem nodarbībās pilnveidota lasītprasme.
A.Lundberga atklāj, ka saņemto naudas balvu iestāde tērēs skolas vides labiekārtošanai un pilnveidošanai. «Šis mums ir trešais «Zelta
grauds», un visas reizes naudas balvu izlietojām šādam mērķim, jo mums ir svarīgi, lai darba augļus izbaudītu pēc iespējas vairāk mūsu
skolas bērnu. Pirmajā gadā par šiem līdzekļiem ierīkojām mājīgu lasītavu, ko var izmantot arī mācību procesā, tur demonstrējot filmas.
Otrajā gadā pabeidzām labiekārtot izremontēto aktu zāli un visos trīs skolas stāvos gaiteņos ierīkojām spēļu galdus un krēslus – tur
skolēni starpbrīžos spēlē pašu radītas spēles,» tā direktore.

«ZELTA GRAUDU» VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS POSMĀ (10.–12.
KLAŠU GRUPĀ) SAŅĒMA JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA.
«ZELTA GRAUDU» PAMATIZGLĪTĪBAS 2. POSMĀ
(7.–9. KLAŠU GRUPĀ) SAŅĒMA JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA.
Skolas direktors Agris Celms uzskata, ka skolas panākumu pamatā
ir smags sociālais darbs gan ar skolēniem, gan viņu vecākiem – lai
ģimenē mainītos attieksme pret skolu un mācībām, lai skolēni
apzinātos, ka jāiegulda darbs, lai apmeklētu stundas, mācītos,
ieguldītu sevī un attīstītos, jo, lai gūtu panākumus, visiem jāstrādā kopā. «Vislielākais paldies man jāsaka savām vietniecēm – tā
ir jauna, enerģiska, talantīga un strādāt griboša komanda, kam
daudzas lietas skolā jau izdevies sakārtot vai pacelt jaunā līmenī,»
teic direktors. Pagaidām skola vēl nav izlēmusi, kā tērēs saņemto
naudas balvu. «Gribas naudu izlietot kam īpašam, ko nevaram
atļauties par budžeta līdzekļiem. Pagājušajā gadā saņemto balvu
skola izmantoja, lai iegādātos āra trenažierus, kurus plānots uzstādīt
Zemgales Olimpiskā centra teritorijā.

«Ja man jautājat, kāpēc mēs atkal esam laureāti, es teiktu tā: mēs
savā darbā nedzīvojam rāmju sistēmā, bet esam inovatīvi un atvērti,
jo citādi izaugsme nav iespējama. Mēs nebaidāmies, ka jaunais radīs problēmas, bet gan domājam, ka tas dos ieguvumu, un idejas
vērtējam pēc tā, vai tās ir vērts īstenot, nevis rēķinām, cik un kādus
resursus tas prasīs. Katrā skolā ir bērni ar izcilām spējām un bērni,
kas ir izcili kādā jomā, bet citās tik labi neveicas. Mūsu pieeja ļauj
skolēniem pamēģināt daudz ko un varbūt atrast to savu,» uzskata
Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse. Viņa neslēpj, ka ir gandarījums par saņemto balvu, jo tas vienlaikus ir darba novērtējums un
dzinulis iet uz priekšu. Par iegūtajiem līdzekļiem skola plāno iesaistīties līderības programmā un apmācīt gan skolēnus, gan skolotājus.
«Šogad ieguldīsim savos kadros,» rezumē direktore, piebilstot, ka
pērn balvā saņemtā nauda izmantota inventāra – planšetu un 3D
printeru – iegādei.

Viens no pedagoJau vairākus gadus Skolotāju
giem, kas šogad
dienā savu simpātiju balvu
saņēma Jelgavas
kādam Jelgavas pedagopilsētas izglītības
gam pasniedz «Swedbank»,
kvalitātes balvu,
un šogad šo balvu ieguva
i r « Pa s a c i ņ a s »
pašvaldības pirmsskolas izpirmsskolas izglītības iestādes «Gaismiņa»
glītības skolotāja
pirmsskolas izglītības skoAgija Čerjapkina.
lotāja Ludmila Tama, kura
«Šis konkurss ir
saņēma arī Jelgavas pilsētas
iespēja ikvienam
domes Pateicības rakstu par
skolotājam parāmūža ieguldījumu pedagodīt savu ikdienas darbu, dalīties pieredzē un arī mācīties no
ģiskajā darbā.
citiem,» viņa norāda, neslēpjot, ka, saņemot balvu, jutās
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Austris Auziņš
ļoti pagodināta. «Es mācos no bērniem – viņi man parāda,
ko neprot, kas man viņiem jāiemāca. Manuprāt, pats sva- «Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
rīgākais ir bērniem iemācīt rīkoties ikdienišķās situācijās. Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
Piemēram, man mazie bieži jautāja, kurā kājā kura sandale Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
jāvelk. Es to atrisināju tā: katra bērna sandalēs ielīmēju uz Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
pusēm pārgrieztu krāsainu apli – ja, sandales saliekot kopā, «Zemgales
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
sanāk aplis, tad tā apavi arī jāvelk kājās,» stāsta audzinātāja © Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
ar deviņu gadu darba pieredzi.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
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Lapas dedzināt
nedrīkst – tās jāizved
 Ilze Knusle-Jankevica

Rudens nāk arī ar papildu darbiem – īpašniekiem jāvāc nokritušās
koku lapas. Publiskās
teritorijās un daudzdzīvokļu namu pagalmos
to organizē īpašnieks
vai apsaimniekotājs, bet
privātmāju iedzīvotājiem tas jādara pašiem.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija atgādina,
ka privātmāju un mazdārziņu teritorijās lapas
dedzināt aizliegts – tās
ir jāsavāc un jānogādā
dalīto atkritumu šķirošanas laukumos vai
atkritumu poligonā.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce atgādina, ka privātmāju iedzīvotāji
ir atbildīgi ne tikai par savu,
bet arī par īpašumam piegulošo
teritoriju, piemēram, zālienu,
notekgrāvi, ietvi. «Ja lapas netiek
laicīgi savāktas, tās var aizdambēt grāvju caurtekas – ūdens
neplūdīs prom, lapas sāks pūt,
radot nepatīkamu smaku. Savukārt, ja lapas ir uz ietvēm, lietus
laikā tās kļūst glumas un slidenas, apgrūtinot pārvietošanos,»
viņa norāda.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija pagājušā gada rudenī privātpersonām un teritoriju apsaimniekotājiem sastādīja 12 administratīvā pārkāpuma protokolus par
lapu nesagrābšanu gan īpašumos,
gan tiem piegulošajās teritorijās.
Vēl vairāk nekā 50 gadījumos tika

veiktas preventīvas pārrunas,
pēc kurām pārkāpumi novērsti.
S.Reksce skaidro: saskaņā ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumus (arī lapas, zarus) aizliegts
novietot jebkurā to savākšanai vai
apglabāšanai neparedzētā vietā,
tostarp nomest pie konteineriem,
uz ielām, skvēros, parkos, mežos
un citur, dedzināt, ierakt zemē,
kā arī ievietot citiem atkritumu
radītājiem paredzētos konteineros, arī publiskās vietās esošajos
konteineros vai dalīto atkritumu
konteineros. Viņa uzsver, ka ielu
saslaukas, smiltis un bioloģiski
noārdāmos atkritumus savā sadzīves atkritumu konteinerā atļauts
bērt, saskaņojot to ar atkritumu
apsaimniekotāju. Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai
naudas sodu – fiziskām personām
līdz 350 eiro, juridiskām personām
līdz 1400 eiro.
Jāpiebilst, ka privātmāju īpašnieki un iedzīvotāji sagrābtās koku
lapas – tikai lapas – bez maksas var
nogādāt pilsētas dalīto atkritumu
šķirošanas laukumos (Ganību
ielā 84, Salnas ielā 20 un P.Lejiņa
ielā 6), ja kopējais lapu apjoms
nepārsniedz 0,5 kubikmetrus.
Ja lapu ir vairāk, tās jānogādā
atkritumu poligonā «Brakšķi» –
bioloģisko atkritumu nodošanas
maksa ir 23,23 eiro par tonnu. Vēl
ir iespēja no uzņēmuma «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» iznomāt
septiņu kubikmetru konteineru
vai big maisu lapu izvešanai. Ar
pakalpojuma izmaksām var iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.
komunalie.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ganību ielā izbūvē
suņu pastaigu laukumu

Foto: Austris Auziņš
 Anastasija Miteniece

Satiksmes ielas mikrorajonā, Ganību ielā iepretim veikalam «MNL»,
sākta suņu pastaigu
laukuma izbūve. Jauno
laukumu paredzēts ierīkot kā divas iežogotas
teritorijas, nodrošinot
izvēles iespējas suņu
saimniekiem. Savukārt
mikrorajona iedzīvotāju ērtībām starp suņu
pastaigu laukumiem
tiks izveidots gājēju ceļš.
Būvdarbus plānots pabeigt novembrī.
Pilsētā jau ir iežogots laukums,
kas labiekārtots suņu pastaigām
un aktivitātēm, – tas atrodas pie
Atmodas un Asteru ielas krustojuma, savukārt pagājušajā nedēļā līdzīga laukuma izbūvi sāka Ganību
ielā. «Suņu pastaigu laukums top
sadarbībā ar Zemgales Dzīvnieku
aizsardzības biedrību. Gada sāku-

mā saņēmām vēstuli, kurā biedrība rosināja šo iniciatīvu – ierīkot
suņu pastaigu laukumu pilsētā –
īstenot kopīgiem spēkiem,» stāsta
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra
Liepiņa, norādot: piemērotākā
vieta suņu pastaigu laukumam
izvēlēta kopā ar Jelgavas pašvaldības Būvvaldi.
Jaunais suņu pastaigu laukums
būs aptuveni 1200 kvadrātmetrus
plaša teritorija, kura norobežota
ar pusotru metru augstu metāla
paneļu žogu. «Pilsētsaimniecības»
projektu vadītāja Eva Kidere
informē, ka vieta suņu pastaigām
un aktivitātēm būs sadalīta divās teritorijās – šāds risinājums
nodrošinās izvēles iespējas suņu
saimniekiem, piemēram, ja vienā
laukumā būs lielāki suņi, mazāku
suņu saimnieki varēs izvēlēties
otru laukumu. «Ņemot vērā,
ka pilsētā suņi pastaigās jāved
pavadā, dzīvniekiem tur būs iespēja izskrieties,» saka Zemgales
Dzīvnieku aizsardzības biedrības

vadītāja Anna Jesereviča, cerot,
ka jaunā suņu pastaigu vieta
veicinās arī sakoptāku apkārtējo
vidi. «Dzīvnieku saimniekiem
būtu vairāk jāpiedomā pie tā, kur
dabiskās vajadzības kārto viņu mīluļi,» uzsver A.Jesereviča, norādot,
ka Ganību ielas suņu pastaigu laukumā paredzēts uzstādīt arī divas
urnas dzīvnieku ekskrementiem.
Vienu no tām gādās Zemgales
Dzīvnieku aizsardzības biedrība,
savukārt otru nodrošinās «Pilsētsaimniecība».
Jāpiebilst, ka teritorijā uzstādīs arī suņu aktivitāšu iekārtu,
savukārt starp iežogotajiem suņu
pastaigu laukumiem paredzēts
ierīkot gājēju celiņu, pa kuru mikrorajona iedzīvotāji varēs šķērsot
teritoriju.
Būvdarbus veic SIA «Alejas
projekti» par 17 946,72 eiro ar
PVN. Finansējums 1000 eiro apmērā laukuma izbūvei ir Zemgales
Dzīvnieku aizsardzības biedrības
saņemtie ziedojumi, savukārt pārējais – pašvaldības līdzekļi.

Turpinās pieteikšanās projektam
Karjeras nedēļas atziņa: jāmācās būt elastīgiem
«Atver sirdi Zemgalē»
 Jana Bahmane

 Kristīne Langenfelde

Zemgales Plānošanas
reģiona projektā «Atver
sirdi Zemgalē» turpinās
papildu pieteikšanās
vajadzību izvērtēšanai
un individuālā atbalsta plāna izstrādāšanai
pilngadīgām personām
ar I vai II grupas invaliditāti, kurām ir garīga
rakstura traucējumi, un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Kā informē Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes (JSLP) vadītājas
vietniece Jeļena Laškova, projekts
«Atver sirdi Zemgalē» paredz
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu konkrētām
mērķgrupām.
Deinstitucionalizācijas projekta
gaitā pilngadīgām personām ar I
vai II grupas invaliditāti, kurām
ir garīga rakstura traucējumi,
tiks rasta iespēja saņemt aprūpi
mājās, īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus, speciālistu
konsultācijas un individuālo
atbalstu, iesaistīties atbalsta
grupās un grupu nodarbībās,
apmeklēt dienas aprūpes centru,
specializētās darbnīcas vai grupu
dzīvokļus. Savukārt bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
projekts paredz aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti
līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību,
«Atelpas brīža» pakalpojumu
bērniem ar invaliditāti, kuriem
ir indikācijas īpašai kopšanai
(ietver bērna uzraudzību, pašap-

rūpes nodrošināšanu, speciālistu
konsultācijas un ēdināšanu četras
reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, un jau
šobrīd ir iespēja saņemt to līdz 30
diennaktīm gadā), kā arī ne vairāk kā četru veidu rehabilitācijas
pakalpojumu un ne vairāk kā 10
katra pakalpojuma sniegšanas
reizes visā projekta laikā.
Projekts nodrošina arī sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus:
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – atbalsta plānā noteiktos
pakalpojumus; bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm – psihologa, rehabilitologa
pakalpojumus, fizioterapiju, kā
arī izglītojošās atbalsta grupas, bet
ne vairāk kā divus no minētajiem
pakalpojumiem un ne vairāk kā
10 katra pakalpojuma sniegšanas
reizes visā projekta laikā; bērniem
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem līdz četru gadu vecumam
(ieskaitot) – aprūpes pakalpojumu
(ne vairāk kā 50 stundas nedēļā).
JSLP potenciālos klientus, kuru
dzīvesvieta deklarēta Jelgavā, līdz
27. oktobrim ar iesniegumu aicina
vērsties Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 9, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Pieņemšanas
laiks – pirmdienās no pulksten 9
līdz 12 un no pulksten 15 līdz 19,
trešdienās no pulksten 9 līdz 12.
Saņemt konsultāciju un iesniegt iesniegumu pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem var pie sociālās darbinieces Sandras Knīsas (JSLP
129. kabinetā, tālrunis 63029844);
likumiskie pārstāvji par bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem –
pie sociālās darbinieces Tatjanas
Marčenko (JSLP 129. kabinetā,
tālrunis 63012541 vai 26112252).

«Manuprāt, cilvēkam
karjera ir veiksmīga,
ja viņš no sava darba
gūst gandarījumu – tas
ir daudz nozīmīgāk par
lielu algu. Ja uz darbu
dodies ar prieku, domāju, arī nopelnīt nebūs
grūtību, jo profesionālis
ikvienā jomā var pelnīt
labi,» spriež Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 10.
klases skolniece Beatrise Līva Bebriša, kas
Karjeras nedēļā kopā ar
klasesbiedriem apmeklēja nodarbību «Karjeras ceļš» Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā.
Šonedēļ Jelgavā notiek Karjeras
nedēļa, kurā skolēni, tiekoties ar
uzņēmējiem un piedaloties citos
izzinošos pasākumos, iepazīst dažādas profesijas. «Šobrīd, mācoties
vidusskolā, Karjeras nedēļu uztveram citādāk – esam sapratuši, ka
ir nozīmīgi savas karjeras iespējas
apzināt ilgtermiņā un laicīgi saprast, kādā profesijā vēlies strādāt,
lai negadās situācija, ka, pabeidzot
12. klasi, lēmums jāpieņem pēdējā
brīdī,» saka Spīdolas ģimnāzijas
10. klases skolnieces B.L.Bebriša,
Linda Sidorova un Laura Žaklīna
Bukša.
Nodarbībā «Karjeras ceļš»
jauniešiem bija iespēja iejusties
tik bieži sastopamā situācijā, kad
jau augstskolas 1. kursā jaunietis
saprot: tas tomēr nav tas, ko vēlos. Modelējot situāciju, jaunieši
meklēja risinājumus, ko šādā gadījumā darīt. Viena no galvenajām atziņām, ko guva meitenes,
ir nepieciešamība būt elastīgam,
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Īsi
 Jelgavas Svētās Annas baznīcas
draudzes namā Lielajā ielā 22a ar
pašvaldības finansiālu atbalstu
atsākusi darboties Zupas virtuve –
reizi nedēļā, sestdienās, trūcīgām
personām tur pieejams silts ēdiens
līdzņemšanai, informē draudzes
pārstāve Inese Preikša. Zupas virtuve
draudzes namā, vienstāvu ēkā Svētās
Annas baznīcas dārzā, sestdienās ir
atvērta no pulksten 11 līdz 12, un
to apmeklēt aicinātas personas, kas
var uzrādīt trūcīgas personas statusu
apliecinošu izziņu. «Šādu prasību esam
ieviesuši, lai pakalpojums nonāktu līdz
cilvēkiem, kam tas tiešām paredzēts,
kā arī lai veiktu uzskaiti par personām,
ko esam apkalpojuši,» norāda Jelgavas Svētās Annas baznīcas draudzes
priekšnieks Edgars Suta. Zupas virtuves
apmeklētāji aicināti līdzi ņemt trauku,
kur ieliet zupu. Jāpiebilst, ka personām
alkohola un narkotisko vielu reibumā
ēdiens netiek izsniegts.
 Atzīmējot Vispasaules drukas
dienu, 19. oktobrī pulksten 16 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina
doties ekskursijā «Grāmatu ceļš» un
izzināt 350 gadus senās grāmatu
izdošanas tradīcijas Jelgavā. Mūsu
pilsētā ir sena grāmatniecības vēsture
– pirmā zināmā grāmata te iespiesta
1667. gadā. Tāpat Jelgavā izdota pirmā
enciklopēdija, kalendārs, vārdnīca, ābece un avīze latviešu valodā. Ekskursijas
dalībnieki Jelgavas tipogrāfijā varēs
iepazīties ar grāmatu un citu iespiedmateriālu ražošanu – izprast darbu
no maketa līdz tikko nodrukātas grāmatas atvēršanai. Savukārt gide Signe
Lūsiņa stāstīs par Juri Alunānu, Annu
Brigaderi, Aspaziju – izciliem latviešu
literātiem, kas uzauguši, mācījušies
vai darbojušies Jelgavā. Ekskursija
ar autobusu pulksten 16 sāksies no
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa, un tās plānotais ilgums ir divarpus stundas. Pieteikties ekskursijai var
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – 3 eiro,
skolēniem – 1,50 eiro, bet pirmsskolas
vecuma bērni ekskursiju varēs apmeklēt bez maksas.

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

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

Foto: Austris Auziņš
Karjeras nedēļā 8.–12. klašu skolēni vairāk varēja uzzināt par nozari,
kas lielā mērā ietekmē mūsu visu ikdienu – pilsētas ūdenssaimniecību –, klātienē apskatot, kā notiek notekūdeņu mehāniskā un
bioloģiskā attīrīšana, un iepazīstoties ar programmatūrām, kas
atspoguļo mūsu ūdens lietošanas dinamiku: tā viszemākā ir ap
pulksten 4–5, bet visaugstākā – ap pulksten 18.
spēt uz situāciju paskatīties
no dažādiem skatpunktiem un
nepieņemt lēmumu steigā. «Tā
kā esam sociālā novirziena klase,
šonedēļ iepazīstam tieši šīs jomas
profesijas – devāmies arī uz LLU
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, kur izzinājām,
piemēram, interneta ietekmi uz
karjeru. «Nodarbība lika aizdomāties par to, cik daudz privātās
informācijas ir vērts publicēt
sociālajos tīklos, jo darba devēji
vērtē arī darbinieka sociālo tēlu.
Tā īsti nebijām aizdomājušās, ka
šis faktors var spēcīgi ietekmēt
veiksmīgas karjeras veidošanu,»
vērtē Spīdolas ģimnāzijas skolnieces.
Tāpat Karjeras nedēļā skolēni
devās mācību ekskursijās uz dažādiem ražošanas uzņēmumiem
un mācību iestādēm. «Ūdenssaimniecība nav nozare, ar ko
nākotnē vēlos saistīt savu karjeru,
taču pozitīvi novērtēju iespēju
paplašināt redzesloku – šonedēļ

mēs iepazīstamies ar dažādām
profesijām, un «Jelgavas ūdens» ir
viena no darba iespējām Jelgavā.
Tas man ir kas jauns, jo līdz šim
nebiju redzējis, kā notiek notekūdeņu attīrīšanas process,» atzīst
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12.d
klases skolnieks Pāvils. Viņš norāda: kaut arī mācās dabaszinātņu
novirziena klasē, pēc vidusskolas
vēlas studēt inženierzinātnes un
pagaidām viņa izvēle ir Rīgas Tehniskā universitāte. Līdzīgi uzskata
arī citi uzrunātie skolēni, uzsverot,
ka Karjeras nedēļa ir iespēja paplašināt redzesloku par dažādām
profesijām – arī tām, ar kurām
neplāno saistīt savu nākotni. «Šobrīd mēs visi lielākoties vēl esam
pārdomās par to, ko studēt pēc
vidusskolas, un Karjeras nedēļā
apmeklētie uzņēmumi, iespējams,
varētu palīdzēt saprast, kuras
jomas mums ir piemērotākās,» tā
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
12. klases skolnieces Elīza Elza,
Ina un Juta.

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

UZSKAITVEDI KASIERI
VEIKALĀ JELGAVĀ (Rūpniecības ielā 22a).
Darba pienākumi:
• precīzi veikt skaidras un bezskaidras naudas
operācijas kasē;
• precīzi noformēt nepieciešamo dokumentāciju;
• uzturēt kārtību un tīrību nodaļā;
• profesionāli apkalpot pircējus veikalā.
Prasības:
• vidējā vai augstākā izglītība;
• iniciatīva, atbildības izjūta un apzinīga attieksme
pret darbu;
• komunikabilitāte un spēja strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• pieredze darbā ar kases aparātu un uzskaites
dokumentāciju tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• atalgojumu atbilstoši jūsu pieredzei un kvalifikācijai;
• profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes
iespējas.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Uzskaitvedis kasieris Jelgavā» vai «Pārdevējs Jelgavā» sūtīt pa e-pastu vakances@kurshi.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri būs izturējuši pirmo atlases kārtu.
Paldies par atsaucību!
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AKTUĀLI

JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PIEDĀVĀ
Neformālās izglītības programmas
Izglītības iestāde

Izglītības programma

Mācību
ilgums

Kopējā mācību
maksa*

Līdzmaksājums
10%*
7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Stropētājs

16 stundas

72 EUR

Jelgavas tehnikums

Apmešana

20 stundas

90 EUR

9 EUR

Jelgavas tehnikums

Flīzēšana

46 stundas

207 EUR

20,70 EUR

Jelgavas tehnikums

Krāsošanas darbu pamati

30 stundas

135 EUR

13,50 EUR

Jelgavas tehnikums

Tapešu līmēšanas pamati

32 stundas

144 EUR

14,40 EUR

Jelgavas tehnikums

Sausās būves montāža

44 stundas

198 EUR

19,80 EUR

Jelgavas tehnikums

Dekoratīvā apmetuma uzklāšana

20 stundas

90 EUR

9 EUR

ZRKAC

Datorprogrammas interjera noformējumam
(«CorelDraw») pamati

60 stundas

270 EUR

27 EUR

ZRKAC

Telpu noformējums un interjers

32 stundas

144 EUR

14,40 EUR

ZRKAC

Darba drošība ceļu būvē

24 stundas

108 EUR

10,80 EUR

SIA «Mācību un konsultā«AutoCad»
ciju centrs «ABC»»

42 stundas

189 EUR

18,90 EUR

SIA «Mācību un konsultāRasēšana «AutoCad» programmā
ciju centrs «ABC»»

42 stundas

189 EUR

18,90 EUR

SIA «Mācību un konsultāĢeodēzisko darbu veikšanas pamati
ciju centrs «ABC»»

42 stundas

189 EUR

18,90 EUR

Mācību centrs «Buts»

Krāsošana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Mācību centrs «Buts»

Dekoratīvā apmetuma uzklāšana

50 stundas

225 EUR

22,50 EUR

Mācību centrs «Buts»

Darba drošība ceļu būvē

24 stundas

108 EUR

10,80 EUR

Mācību centrs «Buts»

Tapešu līmēšana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Mācību centrs «Buts»

Sausās būves montāža

50 stundas

225 EUR

22,50 EUR

Mācību centrs «Buts»

Autokrāvēja vadītājs/elektrokrāvēja vadītājs

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Apdares darbi

50 stundas

225 EUR

22,50 EUR

Mācību centrs «Buts»

Vides riska faktori būvdarbu procesā un ilgtermiņā

24 stundas

108 EUR

10,80 EUR

Mācību centrs «Buts»

Cilvēku celšanai paredzēta pacēlāja operators

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Izlices celtņa operators

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Buka celtņa operators

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Tilta celtņa operators

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Darbs augstumā

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība
(95. kods)

35 stundas

157,50 EUR

15,75 EUR

Mācību centrs «Buts»

Augstkāpēja darbs

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Hidromanipulatora operators

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Bruģa un laukakmeņu ieklāšanas pamati

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Mācību centrs «Buts»

Ceļu satiksmes noteikumu un kustības drošības
apgūšana traktortehnikas A kategorijas tiesību
iegūšanai

42 stundas

189 EUR

18,90 EUR

Mācību centrs «Buts»

Lifta operators

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Jelgavas tehnikums

«Linux» sistēmu administrēšana

48 stundas

216 EUR

21,60 EUR

ZRKAC

«Windows» sistēmu ieviešana un konfigurēšana

32 stundas

144 EUR

14,40 EUR

ZRKAC

«Google Analytics» mājaslapu apmeklēšanas analīze

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

SIA «Mācību un konsultāIKT produktu un pakalpojumu pārdošana
ciju centrs «ABC»»

42 stundas

189 EUR

18,90 EUR

SIA «Mācību un konsultā- «Google Adwords» kampaņu organizēšana «Gociju centrs «ABC»»
ogle Analytics» mājaslapu apmeklēšanas analīzei

32 stundas

144 EUR

14,40 EUR

SIA «Mācību un konsultāProgrammatūras un produktu izstrāde
ciju centrs «ABC»»

36 stundas

162 EUR

16,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Personas datu aizsardzība

10 stundas

45 EUR

4,50 EUR

Mācību centrs «Buts»

Mājaslapu veidošana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Mācību centrs «Buts»

«Microsoft Office 365» pakalpojumu ieviešana
un uzturēšana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Mācību centrs «Buts»

«Windows» sistēmu ieviešana un konfigurēšana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Jelgavas tehnikums

Koksnes mehanizētā apstrāde

80 stundas

360 EUR

36 EUR

Jelgavas tehnikums

Apdarīto virsmu uzlabošana un bagātināšanas
tehnoloģija

80 stundas

360 EUR

36 EUR

Jelgavas tehnikums

Darbmašīnu apkope un iestatījumi

72 stundas

324 EUR

32,40 EUR

Mācību centrs «Buts»

Apmācības darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Meža atjaunošana un kopšana

50 stundas

225 EUR

22,50 EUR

Jelgavas tehnikums

Rasēšanas pamati

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Jelgavas tehnikums

Riepu balansēšana un diagnostika

10 stundas

45 EUR

4,50 EUR

Jelgavas tehnikums

Riteņi un riepas

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

ZRKAC

Datorizētas programmvadības (CNC) metālapstrādes darba galdu operatora prasmju apguve

80 stundas

360 EUR

36 EUR

Mācību centrs «Buts»

Izprast un lasīt procesa specifikāciju un citu
tehnisko dokumentāciju

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Mācību centrs «Buts»

Metāla griešana ar deggāzi

24 stundas

108 EUR

10,80 EUR

Mācību centrs «Buts»

Punktveida metināšana

40 stundas

180 EUR

18 EUR

Mācību centrs «Buts»

Rasēšanas pamati

24 stundas

108 EUR

10,80 EUR

Mācību centrs «Buts»

Metāla apstrāde ar portatīvajiem instrumentiem

16 stundas

72 EUR

7,20 EUR

Jelgavas tehnikums

Būvdarbi (apdares darbu strādnieks)

640 stundas

914,40 EUR

91,44 EUR

Jelgavas tehnikums

Būvdarbi (apmetējs)

480 stundas

685,80 EUR

68,58 EUR

Jelgavas tehnikums

Būvdarbi (flīzētājs)

480 stundas

685,80 EUR

68,58 EUR

Jelgavas tehnikums

Koka izstrādājumu izgatavošana (galdnieks)

640 stundas

1029,60 EUR

102,96 EUR

Jelgavas tehnikums

Autotransports (automehāniķis)

960 stundas

1485 EUR

148,50 EUR

Jelgavas tehnikums

Metālapstrāde (lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

640 stundas

2088 EUR

208,80 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Metālapstrāde (lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

640 stundas

2088 EUR

208,80 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Metālapstrāde (virpotājs)

640 stundas

972 EUR

97,20 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Metālapstrāde (datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs)

960 stundas

1485 EUR

148,50 EUR

Profesionālās tālākizglītības programmas

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Strādājošie var
apgūt profesiju
par ES līdzekļiem
 Anastasija Miteniece

Valstī startē vērienīgs izglītības projekts, kurā ar ES
atbalstu ikviens strādājošais
vecumā no 25 gadiem var
pieteikties mācībām, lai iegūtu jaunas kompetences
vai pārkvalificētos. Pieteikties mācībām, kuras sāksies
2018. gada janvārī, var līdz
6. novembrim.
Pieaugušo izglītības projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», ko īsteno Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA), turpināsies
līdz 2022. gadam vairākās projekta
kārtās. Projekta 1. kārtā interesenti var
izvēlēties mācību programmas četrās
nozarēs – būvniecība; elektronisko un
optisko iekārtu ražošana, informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas; kokrūpniecība, kā arī metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības. «Pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs,
kurās, pēc Ekonomikas ministrijas
aplēsēm, pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku,» tā VIAA pārstāve
Kristīne Keiča, skaidrojot: noslēdzoties
apmācībām, līdz ar pieprasījumu pēc
šo profesiju darbiniekiem strādājošie
vieglāk varētu uzsākt darba attiecības
izvēlētajā nozarē. Viņa piebilst, ka
nākotnē mācību programmas varētu
piedāvāt arī citās nozarēs.
Kā skaidro projekta koordinatore Jelgavā Diāna Alatirjova, pieteikties mācībām var ikviens strādājošais no 25 gadu
vecuma. «Mācību programmu klāsts ir
plašs,» tā viņa, piebilstot, ka interesentiem pieejamas gan neformālās izglītības
programmas, gan profesionālās tālākizglītības programmas. Neformālās izglītības programma ilgst ne vairāk kā 159
mācību stundas, un tās noslēgumā var
saņemt apliecību, savukārt profesionālās tālākizglītības programmas ilgums
ir 480–1280 stundas, un tās noslēgumā
var saņemt profesionālās kvalifikācijas
apliecību un iegūt profesiju.
Pieaugušo izglītības projekta mācību
programmām Jelgavā var pieteikties
piecās izglītības iestādēs – Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC), Jelgavas tehnikumā, Jelgavas Amatu vidusskolā, mācību centrā
«Buts», kā arī mācību un konsultāciju
centrā «ABC». Paredzēts, ka mācības
sāksies 2018. gada janvārī. Ņemot vērā,
ka projekta mērķauditorija ir strādājošie, mācības lielākoties norisināsies
brīvdienās vai darba dienu vakaros.
Projekts norit ar ES un valsts atbalstu, tādēļ strādājošajam būs jāsedz tikai
līdzmaksājums 10 procentu apmērā no
mācību maksas. D.Alatirjova skaidro,
ka izglītības iestādēs ir noteikta maksa

par mācību programmām un atbilstoši
izvēlētajai mācību programmai konkrētā izglītības iestādē to 90 procentu
apmērā segs ES fondi un valsts, savukārt atlikušie 10 procenti būs strādājošā
līdzmaksājums. Piemēram, no Jelgavā
piedāvātajām izglītības programmām
mazākais līdzmaksājums ir 4,50 eiro,
savukārt lielākais – 208,80 eiro. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai
trūcīgas personas statusu mācības būs
bez maksas.
Gadījumā, ja pieprasījums pēc konkrētās mācību programmas būs augsts,
priekšrocības uzņemšanā būs personām
vecumā no 45 gadiem, kuras strādā
profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9.
pamatgrupu profesijās, piemēram, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu
montieri, kā arī vienkāršajās profesijās
strādājošie. Papildu priekšrocības būs arī
personām vecumā no 50 gadiem, kuras
saņēmušas rekomendāciju mācībām Nodarbinātības valsts aģentūras projektā
«Atbalsts ilgākam darba mūžam», kā
arī bēgļiem un personām ar alternatīvo
statusu.
Pieteikties iespējams jebkurā izglītības iestādē, kas projekta gaitā piedāvā
apmācības, kā arī vēršoties ZRKAC Svētes ielā 33, 300. kabinetā, pie pieaugušo
izglītības koordinatores D.Alatirjovas
(e-pasts diana.alatirjova@zrkac.jelgava.
lv, tālrunis 63012149). Lai reģistrētos
mācībām, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kurai jāpievieno izglītību apliecinoša
dokumenta kopija, uzrādot dokumenta
oriģinālu, gadījumā, ja pieteikums ir
tālākizglītības programmā, kā arī izziņa
par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, ja tāds piešķirts. Jāpiebilst,
ka pie koordinatores D.Alatirjovas var
vērsties arī tad, ja rodas šaubas par
mācību programmas izvēli.
Pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, kā
arī projektā iesaistīto izglītības iestāžu
mājaslapā.
Strādājošajiem jelgavniekiem ir
iespēja pieteikties apmācībām ne tikai
mūsu pilsētā, bet arī izglītības iestādēs
visā Latvijā – apmācības vairāk nekā
743 mācību programmās piedāvā
kopumā 55 izglītības iestādes. Katrs
strādājošais projektā var iesaistīties
vienu reizi. Plašāka informācija par
izglītības programmām un mācību
iespējām pieejama mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv.
Jāpiebilst, ka ES fondu projektu
«Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts,
sešu gadu laikā – līdz 2022. gada 31.
decembrim – ieguldot vairāk nekā 25
miljonus eiro.

Pieaugušo izglītības projekta gaitā mācības strādājošajiem
no 25 gadu vecuma Jelgavā nodrošina piecas izglītības
iestādes. Pieteikums izvēlētajai mācību programmai jāiesniedz
konkrētajā izglītības iestādē vai ZRKAC.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

Svētes ielā 33, 300. kabinetā, pirmdienās no pulksten 15 līdz 20, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18 (pusdienas pārtraukums – no pulksten 13 līdz 14)
Kontakti: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv; 63012169; www.zrkac.lv

Jelgavas Amatu vidusskola

Akadēmijas ielā 25, 11. kabinetā, darba dienās no pulksten 8 līdz 16
Kontakti: avsk@izglitiba.jelgava.lv; 63022610; www.javs.lv

Jelgavas tehnikums

Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, 202. kabinetā, darba dienās no pulksten 9 līdz 15
Kontakti: info@jelgavastehnikums.lv; 29810218; www.jelgavastehnikums.lv

Mācību centrs «Buts»

Jāņa ielā 4, 105. kabinetā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17.30,
piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16.15
Kontakti: jelgava@buts.lv; 27898039; www.buts.lv

Mācību un konsultāciju centrs «ABC»

Pieteikšanās elektroniski pa e-pastu abc@abc.edu.lv
Kontakti: 20231140 (darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.30); www.abc.edu.lv

Ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Boksā – seši čempioni

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā notika Latvijas čempionāts boksā jauniešiem, kurā sacentās 2003.–2004. un
2005.–2006. gadā dzimuši sportisti.
Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseri izcīnīja sešas zelta, vienu sudraba
un vienu bronzas godalgu. Par Latvijas
čempionu 2005.–2006. gadā dzimušo
bokseru grupā kļuva Artūrs Vaišļa (svara
kategorijā līdz 36 kg), Deniss Sidorovs
(līdz 38 kg), Daniils Vacišs (līdz 50 kg) un
Aleksandrs Bumanis (līdz 62 kg), bet viņa
brālis Arsenijs (līdz 38 kg) izcīnīja 3. vietu.
2004.–2005. gadā dzimušo sportistu
grupā uzvarēja Markuss Tenčs (līdz 52
kg) un Ruslans Balahovcevs (līdz 56 kg),
bet bronzas godalgu supersmagsvarā
izcīnīja Vladislavs Muškets.

Volejbolistēm
divi zaudējumi

Aizvadītajās brīvdienās sieviešu volejbola komanda «Jelgava/LU» sāka
dalību Baltijas Sieviešu līgā, aizvadot
divas spēles Jelgavas sporta hallē.
Diemžēl mūsu volejbolistes abās spēlēs
atzina pretinieču pārākumu – pirmajā
ar rezultātu 0:3 (17:25, 21:25, 23:25)
piekāpās Igaunijas komandai «TLU»
(rezultatīvākā spēlētāja «Jelgava/LU»
komandā bija Evija Spalva ar 15 gūtiem
punktiem), arī otrajā spēlē piedzīvots
zaudējums 1:3 (21:25, 25:23, 23:25,
22:25) pret citu Igaunijas komandu
– «TTU». Nākamās spēles Baltijas līgā
mūsu komanda aizvadīs izbraukumā
21. oktobrī pret VC «Kohila» un 22.
oktobrī pret «TU/EEDEN».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Zināmi aktīvākie airētāji

7. oktobrī apbalvoti ģimeņu airēšanas
sacensību sezonas kopvērtējuma uzvarētāji. Šogad bija iespēja piedalīties piecos
posmos. Grupā, kurā startēja vecāki ar
bērniem līdz 12 gadu vecumam, kopvērtējumā uzvarēja Salvis un Artūrs (12
gadi) Brasavi, 2. vieta – Jānim un Klāvam
(9 gadi) Kalniņiem, 3. vieta – Jānim un
Renāram (6 gadi) Kalniņiem. Ģimeņu
grupā kopvērtējumā 1. vieta – Enijai
Jungfermanei (13 gadi) ar vecākiem
Gotfrīdu vai Ritu. Otrie šajā grupā ir Maruta Cēsniece un Andrejs Andrejevs, bet
trešie – Dābolu ģimene. Draugu grupā
uzvarēja Diāna Cabija un Līga Gutnika,
2. vieta – Kārlim Šorecam un Edgaram
Rudko, 3. vieta – Atim Luguzam un
Dāvim Dābolam.

«Biolars/Jelgava» uzvar
un zaudē

Baltijas Volejbola līgas regulārās sezonas turnīru 7. oktobrī sekmīgi turpināja
«Biolars/Jelgava», kas
viesos četros setos ar
rezultātu 3:1 (26:24,
22:25, 25:15, 25:20) pieveica čempionāta
debitanti «OC Limbaži/MSĢ». Rezultatīvākais jelgavnieku rindās bija Kārlis Pauls
Levinskis, kura kontā 15 gūti punkti. Savukārt dienu vēlāk viesos četros setos ar
1:3 (21:25, 25:23, 21:25, 22:25) zaudēts
spēcīgajiem Pērnavas volejbolistiem. Nākamā spēle mūsu volejbolistiem ir 21. oktobrī
pulksten 18 ZOC pret Igaunijas komandu
«Järvamaa».

Zemgales rudens
maratonā – seši čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

«Lai līdzsvarotu komandu
spēkus, šogad nolikumā
iekļauts punkts, kas katras
komandas sastāvā atļauj
pieteikt tikai vienu Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
spēlētāju, tāpat pilsētas
kausā joprojām nedrīkstēs
spēlēt profesionāļi,» par
izmaiņām šī gada Jelgavas
kausa izcīņas nolikumā
stāsta sacensību galvenais
tiesnesis Juris Kaminskis,
norādot, ka tās ieviestas,
lai šajā turnīrā basketbolu
spēlētu pēc iespējas vairāk
vietējo entuziastu.
Šogad turnīrā piedalīsies 11 komandas: «Armets», «Doks», «Kultūra»,
«Ķepas», «NĪP», «Ozols», «Rokiji»,
«Sesava», «Skandijs», «Vilki» un «Val
auto». Sacensību nolikums paredz, ka
visas komandas izspēlēs viena apļa
turnīru, pēc kura astoņas spēcīgākās
piedalīsies izslēgšanas spēlēs. Spēles

12. oktobrī pulksten 20 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2017»
nakts 3. kārta (Pasta salā).
14. oktobrī pulksten 8.30 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības
makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2017» (Lielupē Pilssalā).
14., 15. un 21. oktobrī – Jelgavas
atklātais čempionāts skvošā (fitnesa
centrā «Fitland»).
15. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas kausa izcīņa galda tenisā, 3.
kārta (sporta hallē).
15. oktobrī pulksten 13 – draudzības spēle futbolā (dublieriem): FK
«Jelgava 2» – FK «Spartaks/Jūrmala
2» (ZOC).
18. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas
pilsētas skolu 2017. gada olimpiskās stafetes peldēšanā (LLU sporta
namā).

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) Pērnavas
ielā 16 aicina darbā pirmsskolas izglītības
skolotāju. T.63011290, 20021871.
Nikolajs Rasputijs piedāvā darbu kārtīgam(-ai), kvalitatīvam(-ai) plīts mūrniekam(-cei). T.29640014.

VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona Jelgavas 2. pasta nodaļa
aicina darbā pastnieku(-ci) velobraucēju.
Slodze – nepilna (0,7); darba laiks – no
plkst.6 līdz 11.30. T.63020110, 25701977.

Foto: Austris Auziņš
gan šīm sacensībām nebiju pilnīgi
sagatavojies,» tā Roberts, piebilstot,
ka satraumēja plecu. Arī viņa mērķis
nākamsezon ir kvalificēties Eiropas
spēlēm.
Savukārt A.Derkusovs uzvarēja
smaiļošanā junioriem. Artūrs uzskata,
ka varēja labāk, jo, viņaprāt, pēc spēka
un snieguma var turēt līdzi vīriešu
grupas līderiem, bet finišā ieairēja pēc
viņiem. «Pirmā apļa pirmajā līkumā
mani iespieda, un es vairs nevarēju
turēt līdzi,» tā jaunietis. Arī viņš nākamsezon sāks startēt U-23 vecuma
grupā, tāpēc spriež, ka konkurence
būs daudz lielāka, turklāt Artūrs plāno
pāriet uz airēšanu vieniniekā, lai gan
līdz šim airēja divniekā.

Sākas Jelgavas kausa izcīņa basketbolā
 Ģirts Pommers

Sporta pasākumi

SIA «Orkla Confectionery & Snacks
Latvija» (reģ.Nr.40103217882) («Laimas»
ražotne un «Staburadzes» konditoreja)
uz sezonu aicina darbā iesaiņotājus(-as)
gatavās produkcijas saiņošanai. Darbs
darba dienās maiņās – no plkst.6.30 līdz
15; no plkst.14.45 līdz 23.15. Nodrošinām transportu maršrutā Jelgava–Rīga–
Jelgava, apmaksātu ēdināšanu, sociālās
garantijas. Atalgojums – 470 eiro (bruto).
Pieteikties pa e-pastu konkurss@orkla.lv.
T.26122357, 67080395, 27034133.

7. oktobrī Jelgavā notika
Zemgales rudens maratons,
kas vienlaikus bija arī 2017.
gada Latvijas un Baltijas
čempionāts garajās distancēs smaiļošanā un kanoe airēšanā. Pie čempiona titula
tika seši jelgavnieki – Jūlija
Gutova, Artūrs Derkusovs,
Roberts Lagzdiņš, Jurijs Šev
covs, Ramiro Grandāns un
Viktors Moisejenkovs.
«Es gan neesmu savā labākajā formā
– pēc sezonas svarīgākajām sacensībām
man bija atpūta, turklāt vēl saslimu.
Tomēr maratonā gribēju startēt, jo
man patīk garie gabali – pareizi sadalot
spēkus, ir viegli,» pēc astoņu kilometru
distances pieveikšanas stāsta junioru
kanoe airēšanas uzvarētāja J.Gutova.
Viņa teic, ka sīvākās konkurentes
distancē bija lietuvietes, taču, ja agrāk
distancē viņas parasti apsteidza Jūliju,
tad šovasar Jūlija pirmo reizi apsteidza
viņas un to atkārtoja arī maratonā.
«Airējot garus gabalus, var labāk trenēt ūdens izjūtu, airēšanas tehniku un
izturību,» uzskata sportiste. Starptautiskās sacensībās viņa gan cīnās 200
metru distancē. Nākamsezon J.Gutova
sāks startēt U-23 vecuma grupā, un
mērķis ir tikt uz Eiropas un pasaules
čempionātu, kā arī kvalificēties Eiropas spēlēm 2019. gadā.
Uzvaru kanoe airēšanā junioriem
izcīnīja R.Lagzdiņš. Pēc starta gan viņa
sejā bija redzamas sāpju grimases un
viņš turēja labo plecu. «Startēju, kaut
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«14 mēnešus nebiju trenējies un
atsāku vien šovasar, kad no Rīgas
pārcēlos atpakaļ uz Jelgavu,» stāsta
Jelgavas ūdens sporta kluba «Barons»
pārstāvis Marks Ozolinkevičs. Viņa
pēdējais starts bija Latvijas olimpiādē
2016. gadā. Šajās sacensībās viņš izcīnīja sudrabu smaiļošanā vīriešiem,
un Marks ir gandarīts par sasniegto.
«Esmu ļoti apmierināts ar šo startu,
jo zaudēju vienīgi Latvijas čempionam
un šobrīd ātrākajam puisim Latvijā
šajā distancē Aldim Artūram Vildem.
Ja godīgi, vienu reizi trasē mēģināju
viņu apdzīt, bet sajutu, ka viņš tomēr ir
stiprāks,» tā Marks. Tiesa, atgriezties
lielajā sportā Marks neplāno un ar airēšanu nodarbojas vairs tikai prieka pēc.

Divas nedēļas nogales
spēlēs skvošu

notiks brīvdienās Jelgavas sporta
hallē, bet fināls plānots 9. decembrī.
Kā informē Jelgavas Sporta servisa
centrā, turnīra uzvarētāji un 2. vietas  Ģirts Pommers
ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas
medaļām, diplomiem un naudas bal14., 15. un 21. oktobrī fitvu: 1. vietai tiks 500 eiro, savukārt 2.
nesa centrā «Fitland» četrās
vietai – 250 eiro. Trīs turnīra labākie
pieaugušo un trīs junioru
spēlētāji, pēc organizatoru vērtējuma,
grupās notiks Jelgavas atiegūs 30 eiro naudas balvu.
klātais čempionāts skvošā,
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā
kurā kopumā piedalīsies
Jelgavas kausu ieguva komanda
apmēram 60 skvoša spēlē«Armets».
tāji. «Sacensībās piedalīsies

Sacensību kalendārs
pirmajām divām turnīra
kārtām
14. oktobris
Pulksten 11 – «Vilki» – «Valauto»
Pulksten 12 – «NĪP» – «Rokiji»
Pulksten 13 – «Ozols» – «Sesava»
Pulksten 14 – «Ķepas» – «Skandijs»
Pulksten 15 – «Armets» – «Kultūra»
15. oktobris
Pulksten 11 – «Doks» – «Ķepas»
Pulksten 12 – «Skandijs» – «Armets»
Pulksten 13 – «Valauto» – «NĪP»
Pulksten 14 – «Rokiji» – «Ozols»
Pulksten 15 – «Kultūra» – «Vilki»

«Šis ir relaksējošs sporta veids,» teic
M.Ozolinkevičs. Jāpiebilst, ka visas
distances laikā Marks un Aldis Artūrs
turējās līdzās un finišēja viens aiz otra.
Vēl pie godalgām smaiļošanā jauniešu konkurencē tika jelgavniece Katrīna
Smiltniece, kas astoņu kilometru distancē izcīnīja 2. vietu. Pie tāda paša
panākuma 2003.–2005. gadā dzimušo
jauniešu grupā tika arī Otto Gerbers
un 1999./2000. gadā dzimušo jauniešu
grupā – Egils Kalns. Kanoe airēšanā
vieniniekos 2001./2002. gadā dzimušo
grupā trešo vietu izcīnīja Aleksejs
Ševcovs.
Airēšanas sacensībās Jelgavā piedalījās ap 200 airētāju no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas.

sportisti no Rīgas, Ķekavas,
Pļaviņām un Jelgavas, tostarp arī šobrīd Latvijā spēcīgākā juniore jelgavniece
Elīza Dombrovska (attēlā),»
informē sacensību organizatore Baiba Lulle.

Sacensības organizē Jelgavas Sporta servisa centrs un biedrība «Jelgavas skvoša klubs». Mači notiks divos
kortos, spēles ilgums – līdz diviem
uzvarētiem geimiem.
14. oktobrī pulksten 10 laukumā
dosies iesācēji, pēc tam – U-13 vecuma

PII «Kāpēcīši» (reģ.Nr.90000074738) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
speciālās izglītības grupā (uz noteiktu
laiku). CV sūtīt pa e-pastu kapecisi@
izglitiba.lv līdz 25. oktobrim. T.26305690.

Līdzjūtības
Izsaku visdziļāko līdzjūtību
Edmunda Pipera ģimenei
un tuviniekiem, viņu mūžības
ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
Andris Rāviņš
Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
/Rainis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dainai Stepiņai un tuviniekiem,
vīru un tēti mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.
/O.Skuja/
Skumju un atvadu brīdī mūsu
klusa un patiesa līdzjūtība
Dzintara Stepiņa tuviniekiem.
JPPI «Pilsētsaimniecība» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Foto:
Austris Auziņš
meitenes, U-15 vecuma sportisti, kā
arī U-17 un elites sportisti, kuri izcīnīs
Jelgavas čempiona titulu, savukārt
15. oktobrī startēs vīriešu un sieviešu
grupas sportisti, kas Latvijas Skvoša
federācijas rangā atrodas ne augstāk
kā 16. vietā. Jāpiebilst, ka katrā grupā
maksimālais dalībnieku skaits ir 16.
Savukārt 21. oktobrī pulksten 10
sacensības notiks vīriešu un sieviešu
Open grupā. Arī te katrā grupā maksimālais dalībnieku skaits ir 16 un notiks cīņa par Jelgavas čempiona titulu.

ŅINA PIĻENOKA (1931. g.)
VLADISLAVS VANAGS (1927. g.)
ALBERTS RAINSKIS (1959. g.)
MIROPIJA TETERINA (1936. g.)
JAKOVS DUMPIS (1938. g.)
GENOVEFA ĻAHOVIČA (1941. g.)
EDUARDS ČANAJEVS (1969. g.)
VLADIMIRS GAĻEVSKIS (1941. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.15 Bērzu kapsētā.
EDMUNDS PIPERS (1935. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
DZINTARS STEPIŅŠ (1968. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.14 Meža kapsētā.
ALBERTS SUVEIZDA (1947. g.).
Izvadīšana 13.10. plkst.14.30 no Zanderu sēru
nama uz Bērzu kapsētu.
ANDRIS BULLIS (1955. g.).
Izvadīšana 14.10. plkst.13 no Zanderu
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
SKAIDRĪTE GLĀZĪTE (1925. g.).
Izvadīšana 14.10. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2519.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Mīlestība, bērni un karsta sirds. Jauni ceļi.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Krēmeru iela.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 64.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2519.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Sajūti Latgali!
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «De facto».*
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.55 Pasaules panorāma.*
1.25 Aculiecinieks.*
1.40 Kailašs. Ceļā uz sevi. Dokumentāla filma. 3.sērija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 63.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 698.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens divniekiem. Kēnigszē, 28.01.2107.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 699.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
22.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 23. un 24.sērija.
0.00 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 1.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 61. un 62.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 5.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Karamba! Humora raidījums.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 213. un 214.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 26.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 88.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
0.05 LNT ziņu «Top 10».
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.30 Attīstības kods 3.
1.55 Nakts karaliene. Seriāls. 11.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 5.sērija.
10.05 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 7.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 11.–13.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 20.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 6.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.05 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.05 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 7.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.20 Svešā seja. Seriāls. 21.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Seriāls. 40. un 41.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 17. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2520.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*

12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 65.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2520.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Zigmars Liepiņš.
20.30 Panorāma. 20.59 Laika ziņas. 21.08 Sporta ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Džihāda bērni. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Laika ziņas. 23.21 Sporta ziņas.
23.25  Mana māte. Itālijas komiska drāma (ar subt.). 2015.g.
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Vienas dienas restorāns.*
9.10 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 64.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 699.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem. Kēnigszē, 29.01.2107.*
14.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 700.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
22.15 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 16.sērija.
0.55  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 63. un 64.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 6.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 215. un 216.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirdspuksti. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 27.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Brauciens pretī laimei. Luāra.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 2. Seriāls. 8.sērija.
0.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
0.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.40 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 6.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 8.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 14.–16.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 21.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 7.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
22.05 Kobra 11. Seriāls. 18.sērija.
23.10 Rouzvuds. Seriāls. 18.sērija.
0.10 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 7.sērija.
1.05 TV3 ziņas piedāvā: Katalonija. Neatkarības ceļš. Dok.filma.
1.35 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 7.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 22.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 42. un 43.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 18. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Krēmeru iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2521.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Personība. 100 g kultūras.*
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 66.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2521.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.

TV PROGRAMMA
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
1.20  Džihāda bērni. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Planēta Zeme 2. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 65.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 700.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Planēta Zeme 2. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 701.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 9.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis.
Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
22.15 Anekdošu šovs.*
22.45  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
23.45 Garšu skola. 9.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
0.20 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.50 Uzvelc tautastērpu!*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 65. un 66.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 7.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Brauciens pretī laimei. Luāra. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 1.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 28.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 6.sērija.
22.35 Diena pēc rītdienas. ASV un Vācijas katastrofu filma. 2003.g.
1.00 Lojalitāte. Seriāls. 6.sērija.
1.40 Nakts karaliene. Seriāls. 13.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 7.sērija.
10.00 Kobra 11. Seriāls. 18.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 9.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 17.–19.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 22.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 8.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 3.sērija.
0.40 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 8.sērija.
1.35 Dakteris Kaifs. Seriāls. 9.sērija.
2.20 Svešā seja. Seriāls. 23.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Seriāls. 44. un 45.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 19. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2522.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 67.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2522.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Adreses. Vai arhitektūra bērniem drīkst būt bērnišķīga?
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Ziemeļu puse. Ķīna.
21.45 Ziemeļu puse. Sākums.
22.00  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Personība. 100 g kultūras.*
0.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.30 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

Ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Krēmeru iela (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.05 Darbs planētas labā. Cerību vakcīna. Dokumentālu filmu cikls.
9.10 TV PIRMIZRĀDE. Cilvēku planēta. Dokumentāla
daudzsēriju filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 66.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 701.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Planēta Zeme 2. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 702.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Gēnu mantojums. Tavs iekšējais rāpulis. Dok.filma. 2.sērija.
0.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.50 Personība. 100 g kultūras.*
1.50 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 67. un 68.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 8.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Inga Lindstrēma. Katarīnas kalna zirgi. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 2.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 29.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 5.sērija.
22.45 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
0.55 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
1.35 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 15. un 16.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 8.sērija.
10.00 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 17. un 18.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 10.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 20.sērija.
12.45 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 23.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 9.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
22.00 Pakaļdzīšanās. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.05 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 9.sērija.
1.00 Dakteris Kaifs. Seriāls. 10.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 24.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 46. un 47.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 20. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 68.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Zigmara Liepiņa autorkoncerts Latvijas Nacionālajā operā.
1.20 Latvijas sirdsdziesma.*
2.15  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
3.20  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.

LTV7
5.00 Ielas garumā. Krēmeru iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
8.10 Cilvēku planēta. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 1. un 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 67.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 702.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Ziemeļu puse. Ķīna.*
15.05 Ziemeļu puse. Sākums.*
15.20 Darbs planētas labā. Cīņa pret malāriju. Dok.filmu cikls.

15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 703.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Skarbā kontrastu zeme Patagonija. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Nabuko. Dokumentālu filmu cikls.
22.05 Stacijas romāns. Francijas drāma (ar subt.). 2007.g.
0.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.00 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
1.25  Bez bremzēm. Vācijas spraiga sižeta filma (ar subt.). 2008.g.
3.10 Aculiecinieks.*
3.25 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.00 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 69. un 70.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 10.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 9.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Šoreiz tā ir mīlestība. Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 3.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 14.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 30.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Garšas detektīvs. Ideāla slepkavība.
ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.15 Grāmatu zagle. ASV kara drāma. 2013.g.
1.40 Nakts karaliene. Seriāls. 15.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 3. Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 9.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 11.sērija.
12.15 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 3.–5.sērija.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 24.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 10.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
21.00 Krokodils Dandijs 2. Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
23.15 Jauns sākums. ASV muzikāla drāma. 2013.g.
1.25 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 10.sērija.
2.20 Svešā seja. Seriāls. 25.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Seriāls. 48. un 49.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 21. oktobris
LTV1
5.15 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Zane Jančevska.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Oskara laboratorija.
11.00 Kur pazudis Elvis? Latvijas komēdija (ar subt.). 2008.g.
12.30 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 68. un 69.sērija.
13.35 Es mīlu ēdienu!*
14.05 Adreses.*
14.35 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.05 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Negantie augi.
Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Lidojošā klusuma darbnīca.
Jaunā Rīgas teātra izrāde.
24.00 Stacijas romāns. Francijas drāma (ar subt.). 2007.g.
1.55 Festivāls «Latvijas pērles». Imanta Kalniņa koncerts.*
4.05 Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Aculiecinieks.*
12.10 Cilvēku planēta. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
13.10 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.45 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
16.10 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Skarbā kontrastu zeme Patagonija. Dok.filma. 2.sērija.
20.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris
23.20  Vera 7. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.05 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.05 Aculiecinieks.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 113.–116.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Inga Lindstrēma. Katarīnas kalna zirgi. Melodrāma. 2007.g.
6.25 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 10. un 11.sērija.
8.15 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 26.–28.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
15.50 Bēgšana uz salu 3. Vācijas komēdija. 2013.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Garšas detektīvs. Ideāla slepkavība. ASV detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 217. un 218.sērija.
23.15 «Versace» modes nams. Kanādas drāma. 2013.g.
1.10 Šoreiz tā ir mīlestība. Vācijas melodrāma. 2009.g.
2.40 Mana vissliktākā draudzene. Romantiska komēdija. 2014.g.
4.05 LNT brokastis 8.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 2.sērija.
6.00 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
8.35 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.

SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)

ir daudznozaru uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi,
specializējoties šādās darbības jomās: ceļu būve, inženierkomunikāciju izbūve un remonts, transports, celtniecība, labiekārtošana, kā arī tūristu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Piedāvā darbu personāla vadītājai(-am).
Galvenie pienākumi:
• kandidātu meklēšana un atlase;
• organizēt un vadīt personāla lietvedības procesu;
• uzturēt personāla datubāzi un sagatavot personāla lietas;
• plānot personāla attīstību u.tml.
Prasības:
• augstākā izglītība;
• veiksmīga pieredze personāla vadības jomā;
• labas zināšanas darba likumdošanā un kadru lietvedībā;
• precizitāte, komunikabilitāte un labas argumentācijas prasmes.
Piedāvājam:
• draudzīgus kolēģus un mūsdienīgu darba vidi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darba vieta: Dobeles šoseja 34, Jelgava.
Pieteikties var, sūtot savu CV pa e-pastu
info@kulk.lv ar norādi «Personāla vadītājs».
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks izvēlēti 2. atlases kārtai!

Starptautisks uzņēmums
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)

izgatavo izplūdes sistēmas kravas automašīnām,
autobusiem un komerctransportam.

Aicinām darbā metinātājus(-as).

Darba pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.

Aicinām darbā atslēdzniekus(-ces).
Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

8.55 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 1.sērija.
13.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.30 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.40 Krokodils Dandijs 2. Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Runcis Zābakos. ASV animācijas filma. 2011.g.
21.15 Nakts muzejā. Kapenes noslēpums. Piedzīvojumu filma.
23.20 Dvēseles spogulis. ASV fantastikas drāma. 2014.g.
1.25 Pakaļdzīšanās. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
3.10 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 17.sērija.
3.30 Melnais saraksts 3. Seriāls. 2.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 22. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.00  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.25 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Aculiecinieks.*
16.00 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.00 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Ketija Forde. Mīla Ņujorkā. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Skrējiens.
Kanādas vēsturiska drāma (ar subt.). 2016.g.
23.55 Ziemeļu puse. Ķīna.*
0.25 Ziemeļu puse. Sākums.*

SIA «Girtekos logistika»
(reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu noliktavas pārzinim(-ei).
Darba pienākumi:
• pieņemt preces, pārbaudīt to kvalitāti, termiņus un
atbilstību pavaddokumentiem;
• izvietot preces noliktavā;
• veikt regulāras inventarizācijas noliktavā;
• strādāt ar uzskaites sistēmu «Microsoft Dynamics
AX» («Axapta»).
Prasības:
• vismaz viena gada pieredze noliktavas pārziņa amatā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• godīgums un precizitāte, sistematizēšanas prasme;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas.
Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba
(Jelgava–Ozolnieki–Olaine).
CV ar norādi «Noliktavas pārzinis» sūtīt pa e-pastu
olu@girteka.eu. Tālrunis 23203844 (Olga).
Sazināsimies ar tiem kandidātiem,
kuri tiks aicināti uz interviju.

0.45  Negantie augi. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.45 Ulda Marhileviča jubilejas koncerts.*
4.55 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Krēmeru iela (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Kur pazudis Elvis? Latvijas komēdija (ar subt.). 2008.g.
12.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 113.–116.sērija.
13.40 Supernova 2017.*
15.45 Latvijas futbola virslīga. «Rīga FC» – «RFS».
18.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.55 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 25.sērija.
19.50 TV PIRMIZRĀDE. SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 1.sērija.
20.45 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 17.sērija.
22.30 Anekdošu šovs.*
23.00 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
0.00  Bez bremzēm. Vācijas spraiga sižeta filma (ar subt.). 2008.g.
1.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.35 Sporta studija.*
3.20 Aculiecinieks.*
3.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Luī 5. Seriāls. 4. un 5.sērija.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 18.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 3.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 5.sērija.

9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
13.35 Trīs biedri. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 3. un 4.sērija.
15.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
19.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 219. un 220.sērija.
23.15 Bēgšana uz salu 3. Vācijas komēdija. 2013.g.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 8.sērija.
1.50 Grāmatu zagle. ASV kara drāma. 2013.g.
3.50 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 1.sērija.
6.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.35 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
13.05 Pirmklasīgās. ASV muzikāla komēdija. 2012.g.
15.25 Nakts muzejā. Kapenes noslēpums. Piedzīvojumu filma.
17.20 Runcis Zābakos. ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 8.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 8.sērija.
23.35 Van Helsings. ASV un Čehijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
2.10 Pirmklasīgās. ASV muzikāla komēdija. 2012.g.
4.05 Melnais saraksts 3. Seriāls. 3.sērija.

Paziņojums par
publisko apspriešanu
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas 2017.
gada 3. oktobra lēmumu Nr.2-26.3/8220 tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma
projekts nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu
ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.10.2017.
līdz 10.11.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.10.2017.
plkst.17 Jelgavas pilsētas domes telpās Jelgavā, Lielajā
ielā 11, Konferenču zālē, bet sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju
atzinumiem notiks 13.11.2017. plkst.17 Jelgavas pilsētas
domes telpās Jelgavā, Lielajā ielā 11, Konferenču zālē.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem
var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv, teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS), kā arī Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā,
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Atsauksmes un priekšlikumus par detālplānojuma projektu
var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, LV3001, vai elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)

ir starptautisks, moderns un inovatīvs polimēru cauruļu
sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti
paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

Uzņēmums aicina darbā sētnieku(-ci).
Darba pienākumi:
• teritorijas uzkopšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana,
atkritumu savākšana);
• dažādu materiālu kārtošana noliktavas teritorijā.
Prasības:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• pieredze darbā ar teritorijas uzkopšanas tehniku (zāles
pļāvēju, trimmeri);
• vēlme strādāt un kārtīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
• labas latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darba vietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A;
• sociālās garantijas;
• mēnešalgu 625 EUR (bruto).

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Lūdzam pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
info@evopipes.lv ar norādi «Sētnieks» vai iesniedzot
Langervaldes ielā 2A līdz 23.10.2017.
Informācija pa tālruni 29424304.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz interviju.

facebook.com

Bezmaksas

No 17. oktobra

17. oktobrī pl. 1600

23. oktobrī pl. 1730

Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Visus interesentus, kas vēlas strādāt,
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi
«Metinātājs» vai «Atslēdznieks».
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.
Pārrunas veiksim jums izdevīgā laikā.

4. novembrī pl. 1000
Kursi

no 6. novembra

7

16. novembrī pl. 1000

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Pasākumi pilsētā
12. oktobrī pulksten 18 – otrais seminārs lekciju ciklā par latviešu tradicionālo
tautas tērpu «Tradicionālais tautastērps Zemgalē». Lektore – LU Latvijas vēstures
institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
12. oktobrī pulksten 19 – humora izrāde «Made in Latvia»: piedāvā Jaunais
muzikālais teātris. Režisors – M.Egliens. Piedalās Latvijas teātru labākie humora
profesionāļi: I.Kļavinskis vai J.Kirmuška, M.Brūveris, M.Eglinskis, K.Kareļins, A.Dzērve,
M.Egliens. Programmā: Ž.Siksnas, Dz.Čīčas un dažādu muzikālo brāļu dzīves situāciju
tēlojumi un smieklīgi stāsti dziesmu parodijās. Biļešu cena – 10–20 € (kultūras namā).
15. oktobrī pulksten 18 – Žorža Siksnas 60 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena
– 10–15 € (kultūras namā).
17. oktobrī pulksten 10 – Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem «Rotaļlietu
stāsts». Režisors – I.Strads. Stāsts raisās ap mazā Toma rotaļlietām, kuras atdzīvojas,
cilvēkiem izejot no istabas. Ilgums – 1 st. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
17. oktobrī pulksten 9.30 – forums «Valsts atbalsta biznesu». Vairāk informācijas:
www.altum.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
17. oktobrī pulksten 20 – atvērtā nodarbība improvizācijā. Pieteikšanās – Jelgavas Studentu teātra «Facebook» lapā līdz 16. oktobrim. Biļešu cena – 4 € (Jelgavas
Studentu teātrī).
19. oktobrī pulksten 16 – ekskursija ar autobusu «Grāmatu ceļš Jelgavā». Vispasaules drukas dienā aicinām izzināt grāmatu izdošanas tradīcijas Jelgavā. Viesosimies
«Jelgavas tipogrāfijā», lai iepazītos ar mūsdienu poligrāfiju. Pieteikšanās pa tālruni
63005447 (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
20. oktobrī pulksten 13 – meistarklases audumu apgleznošanas un apdrukas
tehnikā 7.–12. klases skolēniem. Pieteikšanās pa tālruni 26757978. Darbi būs apskatāmi līdz 22. oktobrim (Skolotāju ielā 8).
21. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts «Mūsu
ciemā...». Piedalās vieskolektīvi no Baltkrievijas, Jelgavas baltkrievu biedrības folkloras
ansamblis «Ļanok». Biļetes var iegādāties Skolotāju ielā 8, 21. oktobrī no plkst.12
– kultūras namā. Biļešu cena – 2 € (kultūras namā).
21. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» deju pasākums. Ielūgumus var
iegādāties kultūras nama foajē otrdien, 17. oktobrī, no pulksten 16.30 (Jelgavas
tehnikuma zālē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).
22. oktobrī pulksten 17 – Lauris Reiniks koncertā «Es domāšu par tevi». 20
vispopulārāko L.Reinika dziesmu izlases prezentācija. Biļešu cena – 7–20 € (kultūras namā).
22. oktobrī pulksten 16 – ukraiņu pianistes Olgas Palijas klavierkoncerts. Biļešu
cena – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Izstādes
No 12. oktobra – vizuālās mākslas darbu konkursa «Aiz teātra priekškara» dalībnieku darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
No 13. oktobra – gleznu izstāde «Re-misija» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
No 16. līdz 20. oktobrim – izstāde «Baltkrievu daiļrades pērles». Ieeja – bez
maksas (Skolotāju ielā 8).
No 18. oktobra – izstāde «Rudens – dažādu krāsu gadalaiks» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).

«Spīgo» un Raimonds Pauls
ielūdz uz koncertu
 Jana Bahmane

Gandrīz gadu pēc maestro
Raimonda Paula un meiteņu
kora «Spīgo» albuma «Ja man
saule roku dotu» prezentācijas koncerta Jelgavā interesentiem būs iespēja no jauna
izbaudīt koncertprogrammu,
šoreiz – 21. oktobrī pulksten
19 Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
«Esam pilnā darba procesa burā.
Kaut arī koncertprogramma ir tā pati,
skanējums būs citāds – mums ir daudz
jaunu dziedātāju, kas šobrīd aktīvi
apgūst skaņdarbus, kā arī Raimonds
Pauls šoreiz koncertā aicinājis piedalīties Latvijas Radio bigbenda mūziķus,

Ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Novērtētas starp
25 000 skolēnu
Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

Starptautiskajā bērnu mākslas
konkursā «Lidice 2017», kas
Čehijā notiek kopš 1973.
gada, šogad bija jāvērtē 25
000 bērnu darbi. Vērienīgajā
konkursā Goda rakstu un
medaļu «Lidices roze» saņēma
1289 bērni, tostarp pirmo reizi
arī divas jelgavnieces – Elizabete Priede un Amanda Jansone.
Bērnu vizuālās mākslas konkurss
«Lidice», kuram bērni vecumā no 4 līdz
16 gadiem aicināti iesūtīt zīmējumus un
gleznojumus, izpildītus jebkurā tehnikā,
kā arī māla, koka, stikla, metāla, papīra,
auduma mākslas darbus un fotogrāfijas,
šogad norisinājās jau 45. reizi, pulcējot
dalībniekus no 83 valstīm. No Latvijas
godalgas saņēma 43 bērni, tostarp Jelgavas Mākslas skolas 5. klases audzēkne
E.Priede un bērnu un jauniešu centra
«Junda» Stikla mākslas pulciņa dalībniece
A.Jansone. Viņas svinīgajā Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā organizētajā

tādēļ klausītāji noteikti varēs sadzirdēt
arī jaunas vēsmas,» gaidāmo koncertu
raksturo Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
kora «Spīgo» mākslinieciskā vadītāja
Līga Celma-Kursiete.
Koncertā varēs dzirdēt R.Paula dziesmu ciklu ar Ineses Zanderes dzeju «Upju
dziesmas» un divas dziesmas no cikla
«Saules dziesmas». Tāpat skanēs teātra
mūzika ar Jāņa Petera vārdiem – fragmenti no kaislīgajām «Kabīrijas naktīm»
un smeldzīgā mūzikla «Māsa Kerija». Bet
koncertprogrammas noslēgumā izskanēs  Jana Bahmane
popūrijs no izrādes «Draudzes bazārs».
Maestro un korim pievienosies dziedā«Pēdējos gados sacensības
tāja Ance Krauze, Jelgavas 4. vidusskolas
pulcē simts un vairāk dapūtēju orķestris «Rota» un Latvijas Radio
lībnieku, taču pasākuma
bigbenda mūziķi.
norisi vienmēr ir ietekmējuši
Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīlaikapstākļi – bijuši arī gadi,
zes» kasēs. Cena – 6–12 eiro.
kad uzsnieg un piesakās vien

pieņemšanā saņēma Goda rakstu.
Ik gadu konkursam ir kāda tēma, un, tā
kā UNESCO 2017. gadu ir pasludinājusi
par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu,
konkurss «Lidice 2017» bija veltīts tēmai
«Ceļošana». «Skolotāja mums uzdeva
savā darbā atspoguļot kādu vietu, kur
esam bijuši vai kur ļoti vēlētos aizbraukt.
Mans sapnis ir apskatīt Pizas torni, tāpēc
izvēlējos attēlot to,» stāsta 12 gadus vecā
jelgavniece E.Priede, kas savu darbu
veidojusi ciļņa tehnikā. Viņa papildina, ka
nākamgad abas ar mammu ieplānojušas
doties uz Itāliju un apskatīt arī Pizas
torni. «Man ļoti patīk veidot no dažādiem
materiāliem, un šī darba izstrāde man
prasīja aptuveni četras nedēļas. Esmu ļoti
priecīga, ka biju uzaicināta uz apbalvošanu Čehijas vēstniecībā,» saka skolniece.
«Ciļņa tehniku Mākslas skolā apgūstam
jau no 1. klases, ar katru gadu paaugstinot sarežģītības pakāpi, un, manuprāt,
Elizabete ir ļoti talantīga,» vērtē Jelgavas
Mākslas skolas veidošanas un tēlniecības
pamatu skolotāja Nelliju Skujeniece.
Savukārt «Jundas» Stikla mākslas
pulciņa dalībniece A.Jansone veidoja

stikla mozaīku ar nosaukumu «Ciklopa
acs». «Konkursam aizsūtīt manu darbu
ar skolotāju nolēmām pēdējā brīdī, tādēļ
biju ļoti priecīga, ka man izdevās tikt
tālāk. Savu mozaīku veidoju apļa formā,
un tā man izskatījās pēc ciklopa acs. Ar
vecākiem nesen skatījāmies filmu par
kādu vientuļu salu, uz kuras dzīvo ciklopi,
tādēļ šo darbu varēju sasaistīt ar ceļojumu
tēmu,» stāsta desmitgadīgā A.Jansone.
Viņa papildina, ka Stikla mākslas pulciņu apmeklē jau trešo gadu, bet papildus
tam arī dzied, piedalās eksperimentu,
matemātikas, datorzinību un citos pulciņos. Amanda jau apsvērusi iespēju šajā
vizuālās mākslas konkursā piedalīties arī
nākamgad. «Arī iepriekš mūsu audzēkņi
ir piedalījušies šajā konkursā, bet līdz
izstādei Čehijā darbs nonācis pirmoreiz,»
norāda «Jundas» izglītības metodiķe
Kristīne Jankeviča.
Pirmo reizi izstāde notika 1967. gadā
kā veltījums Čehijas ciemata Lidices bērniem, kas cietuši no nacistiskās Vācijas, kā
arī bērniem, kas gājuši bojā karos. Sākumā šī bija nacionāla mēroga iniciatīva, bet
1973. gadā tā ieguva starptautisku nozīmi.

«Nobīsties Jelgavā» – jau 15. gadu

Foto: no JV arhīva

trīs izturīgākās komandas.
Šīs orientēšanās sacensības
kļuvušas par jautru tradīciju
un ir interesants veids, kā iepazīt Jelgavu,» orientēšanās
pasākumā «Nobīsties Jelgav
ā aicina bērnu un jauniešu
centra «Junda» direktores
vietniece Zane Leikuma. Šogad baismīgākais orientēšanās pasākums notiks 27.
oktobrī, jau 15. gadu pulcējot
drosmīgākos jauniešus un
ģimenes.

Pasākumam aicinātas pieteikties gan
jauniešu, gan ģimeņu komandas piecu
cilvēku sastāvā, kurām izvēles secībā
Jelgavā būs jāatrod 15 kontrolpunkti.
Jauniešu komandā var apvienoties pusaudži, kas vecāki par 14 gadiem, savukārt
ģimenes komandā – bērni līdz 14 gadu
vecumam, kā arī vismaz viena pilngadīga
persona. «Ģimeņu un jauniešu komandu
maršruti atšķirsies – ģimeņu komandām
trase būs vieglāka un vairāk pielāgota
jaunākiem dalībniekiem,» papildina Z.Leikuma. Jāpiebilst, ka dalībniekiem, kas ir
jaunāki par 18 gadiem, dalībai pasākumā
nepieciešama vecāku atļauja – atļaujas
veidlapu var atrast pasākuma nolikumā
«Jundas» mājaslapā www.junda.lv.
Par katru apmeklēto kontrolpunktu
komanda saņems noteiktu punktu skaitu,
bet papildpunktus organizatori piešķirs
par priekšnesumiem, ko dalībnieki prezentēs pēc finiša. «Priekšnesumu katra

komanda var sagatavot brīvā formā, taču
galvenais nosacījums – tam jāatspoguļo
komandas gars un jāiekļaujas vienā minūtē,» skaidro Z.Leikuma.
Orientēšanās sacensības «Nobīsties Jelgavā 2017» «Jundā» Skolas ielā 2 pulksten
17 sāksies ar komandu reģistrēšanos un
instruktāžu, savukārt starts sacensībām
tiks dots pulksten 18. Pēc finiša, no pulksten 21.30 līdz 22, orientēšanās dalībnieki
Skolas ielā 2 varēs baudīt zupu un siltu
tēju, bet pulksten 22 notiks komandu
prezentācijas un apbalvošana.
Pieteikties orientēšanās sacensībām
var tiešsaistē ej.uz/nobistiesjelgava2017,
kā arī pasākuma norises dienā Skolas ielā
2. Jāpiebilst, ka komandas, kas tiešsaistē
pieteiksies līdz 26. oktobrim, saņems
piecus papildpunktus.
Sacensības organizē «Jundas» Jauniešu
klubs sadarbībā ar biedrību «Remoss» un
orientēšanās klubu «Alnis».

Skolēnu brīvlaikā – kino un tikšanās ar režisoru Vari Braslu
 Jana Bahmane

Skolēnu rudens brīvlaikā trīs dienas, 23., 24. un 25. oktobrī, Jelgavas kultūras namā varēs apmeklēt kino – šoreiz jelgavniekiem
būs iespēja redzēt pašmāju kinolenti «Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru», kā arī šī gada amerikāņu animācijas filmu «Misija
«Rieksti» 2: Trakā daba».
Brīvlaikā latviešu kinomākslā ļaus
ielūkoties režisora Vara Braslas filma
«Vectēvs, kas bīstamāks par datoru».
Pirmizrādi tā piedzīvoja šā gada augustā

un jau guvusi rekordlielu skatījumu skaitu. Kinolente stāsta par astoņgadnieka
Oskara vasaras brīvdienām lauku mājās,
kas izvēršas par nebeidzamu cīniņu ar

vectēvu, bet vainagojas ar abu draudzību.
Filmas garums ir 95 minūtes, un tās
seansi būs 23. oktobrī pulksten 18, 24.
oktobrī pulksten 15 un 17.30, kā arī 25.
oktobrī pulksten 12. Jāpiebilst, ka 23.
oktobrī pēc filmas interesentiem būs
iespēja tikties ar kinodarba režisoru
V.Braslu. «Mūsu mērķis ir popularizēt
latviešu kino, tādēļ arī Jelgavā sniegsim
iespēju noskatīties filmu «Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru» un tikties ar tās
režisoru. Tāpat arī nākamgad, Latvijas

simtgadē, centīsimies parādīt pēc iespējas vairāk simtgadei veltīto kinodarbu,»
stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune.
Savukārt brīvlaika pirmdienā, 23.
oktobrī, pulksten 12 un 15 interesenti
varēs noskatīties kanādiešu režisora
Kala Brunkera animācijas filmu Misija
«Rieksti» 2: Trakā daba». Tā vēsta par
grauzēju piedzīvojumiem, cīnoties ar
pilsētas mēru, kurš nolēmis likvidēt lielo
zaļo atpūtas zonu un tās vietā uzcelt

atrakciju parku. Multfilmas galvenie
varoņi apvienosies jaunā misijā, lai glābtu
savu mājvietu, teikts animācijas filmas
aprakstā. Multfilmas garums ir pusotra
stunda, un tā būs skatāma arī 25. oktobrī
pulksten 16.
Biļetes uz animācijas filmu var iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē, savukārt uz filmu «Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru» – gan kultūras namā, gan
arī «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā.
Maksa par katru seansu – 3 eiro.

