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Paldies jums, skolotāji!

kas Jelgavas kultūras namā notiks
20. oktobrī pulksten 18.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Jelgavnieki Saeimā
ievēl septiņas partijas
 Kristīne Langenfelde

13. Saeimas vēlēšanās Jelgavā nobalsoja
22 884 vēlētāji jeb
58,51 procents no
visiem pilsētas balsstiesīgajiem. Kopumā
Jelgavā balsots līdzīgi
kā Latvijā – arī mūsu
pilsētā šajās vēlēšanās septiņas partijas
ieguvušas vairāk nekā
piecus procentus vēlētāju balsu, iekļūstot
Saeimā.
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Pasaules skolotāju dienā Jelgavas kultūras
namā jau tradicionāli pasniegta Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balva «Zelta
grauds» un ar Pateicības rakstu apbalvoti 37
pedagogi.
«Nav lielākas vērtības par bērnu un par laiku. Mums ir uzticēts
gan bērns, gan dots laiks. Mīļie
kolēģi, lai mums izdodas veidot
gudru, empātisku, domājošu un
atbildīgu jauno cilvēku!» Skolotāju dienas pasākumā novēlēja
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
«Jūsu darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs, un jūs to darāt fantastiski! Tā ir milzīga pašatdeve, ko

ieguldāt savā darbā dienu no
dienas. Paldies jums par to,» sveicot pilsētas pedagogus, uzsvēra
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. «Vēl tikai nedaudz
vairāk kā mēnesis, un Latvija ieies
101. gadā. Tas mums uzliek arī
atbildīgu pienākumu – kā mēs
veidosim nākamo valsts simtgadi,
tās paaudzi. Skolotāju diena ir
tas brīdis, kad esam izvērtējuši
pagājušā mācību gada plusus un
apzinājuši arī vēl nepaveikto. Lai
šie plusi ir kā vaduguns nākamajiem darbiem!» tā A.Rāviņš.
Skolotāju dienas pasākumā ar
Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu tika sveikti pedagogi
par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu
bērnu un jauniešu izglītošanā.
Tāpat jau piekto gadu pasniegta
izglītības kvalitātes balva «Zelta

grauds», un visus šos gadus vispārējās izglītības iestāžu konkursa
mērķis bijis nemainīgs – motivēt skolas kvalitatīvai darbībai,
konkurētspējas veicināšanai un
izcilības sasniegšanai pilsētas,
Zemgales reģiona un valsts mērogā. Konkursā skolas tiek vērtētas
mācību gada gaitā, aicinot darīt
vairāk, nekā to nosaka valsts
definētie uzdevumi skolai. Kaut
arī konkursa kritēriji ir visaptveroši – mācību sasniegumi, skolas
vide, sadarbība, vecāku viedoklis
–, katru gadu kāds no kritērijiem
tiek mainīts, lai mācību gada
laikā skolas šai jomai mērķtiecīgi pievērstu lielāku uzmanību,
piemēram, iepriekšējos gados tā
ir bijusi pilsoniskā audzināšana,
mākslinieciskā darbība, zaļā
domāšana, sadarbība ar citām
institūcijām, audzināšanas darbs,
savukārt pagājušajā mācību gadā

skolas tika aicinātas īpaši pievērst
uzmanību kompetencēs balstītas
izglītības ieviešanai izglītības iestādē. Kaut arī valstī šis process vēl
par gadu atlikts, mūsu skolas tam
aktīvi gatavojās jau pagājušajā
mācību gadā.
«Zelta grauds» tiek pasniegts
trīs grupās. Šogad sākumskolas
grupā (1.–6. klase) «Zelta graudu
2018» saņēma Jelgavas 4. sākumskola, pamatizglītības 2. posmā
(7.–9. klase) – Jelgavas Valsts
ģimnāzija, bet vidējās izglītības
posmā (10.–12. klase) – Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzija. Skolas
 Anastasija Miteniece
balvā saņēma 5000 eiro. Savukārt
Jelgavas pilsētas izglītības kvaliSIA «Zemgales Eko»
tātes veicināšanas balva un 500
no 13. līdz 21. okeiro pasniegti Jelgavas Tehnoloģitobrim rīko akciju
ju vidusskolai par ieguldīto darbu,
«Dod riepām otru
izstrādājot tehniskās jaunrades
dzīvi!», kuras gaitā
programmu «IT/inženierzinātiedzīvotāji dalīto atnes» 1.–8. klašu skolēniem.

Bez maksas varēs nodot
četras automašīnas riepas

Noasfaltēts Atmodas ielas posms līdz «Kāpēcīšiem»
ieklātsasfalts.Uzlabojotsatiksmes
drošību, tur noteikts arī ātruma
Atmodas ielas posmā
ierobežojums–atļautaisbraukšano Ganību ielas līdz
nas ātrums Atmodas ielas posmā
pirmsskolas izglītības
no krustojuma ar Ganību ielu,
iestādei «Kāpēcīši» pakā arī Ošu ceļu samazināts līdz
beigti asfaltēšanas dar30 kilometriem stundā, bet starp
bi, un ielas posms ir
Ganību ielu un Ošu ceļu izbūvēts
atvērts satiksmei, inforpapildu ātrumvalnis.
mē pašvaldības iestādē
Tāpat noasfaltētajā posmā pie
«Pilsētsaimniecība».
bērnudārza «Kāpēcīši» izbūvēti
divi gājēju celiņi ar bruģakmens
BūvdarbulaikāAtmodasielāno segumu, kā arī, nodrošinot lieGanībuielaslīdz«Kāpēcīšiem»di- tusūdens novadi, pārtīrīti grāvji.
vās kārtās teju 200 metru garumā Tuvākajā laikā uz brauktuves

 Anastasija Miteniece

Foto: Ivars Veiliņš
paredzētsuzklāt
horizontālomarķējumu.
«Jelgavas
Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Atmodas ielas
posmā kopš septembra beigām
norisinājāsasfaltēšanas darbi, jo
pēdējosgadostur
pieaugusi satiksmes intensitāte pašvaldības bērnudārzu. Līdz ar
– daudziem autovadītājiem tas ir jauno ceļa segumu tur uzlabota
maršruts uz 2015. gadā uzbūvēto satiksmes drošība.

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

Visvairāk balsu šajās vēlēšanās atdots sociāldemokrātiskajai partijai «Saskaņa» –
17,38 procenti jeb 3967 balsis,
politiskajai partijai «KPV LV»
– 3623 balsis jeb 15,88 procenti, nacionālajai apvienībai
«Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
brīvībai/LNNK» – 3009 balsis
jeb 13,18 procenti. Jaunā konservatīvā partija ieguvusi 2890
balsis jeb 12,66 procentus, Zaļo
un Zemnieku savienība – 2784
balsis jeb 12,20 procentus,
«Attīstībai/Par!» – 2376 balsis
jeb 10,41 procentu, «Jaunā
Vienotība» – 1495 balsis jeb
6,55 procentus.
Kopumā Jelgavā nobalsoja
22 884 vēlētāji. Derīgas aploksnes bija 22 814, bet derīgas
vēlēšanu zīmes – 22 699.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics
atzīst, ka vēlēšanas pilsētā
kopumā pagāja mierīgi un būtiskas problēmas nav konstatētas – bijušas vien atsevišķas

situācijas, kas ātri atrisinātas.
Piemēram, iecirknī Jelgavas
kultūras namā kāda kundze
sajaukusi vēlēšanu urnu ar
atkritumu tvertni un savu
aizlīmēto vēlēšanu aploksni
iemetusi atkritumiem paredzētajā tvertnē. Iecirkņa vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Ivo
Akermanis stāsta, ka šajā gadījumā viņi kundzei atdevuši
izmesto vēlēšanu aploksni un
aicinājuši to iemest vēlēšanu
urnā, ko kundze arī izdarījusi.
Savukārt vēl kāda kundze no
Jelgavas Centrālajai vēlēšanu
komisijai ziņojusi, ka devusies
nobalsot, bet vēlāk sapratusi,
ka iecirknī viņas pasē neesot
iespiests zīmogs. Kā skaidro
J.Dēvics, situācija ātri noskaidrota – izrādījies, ka sieviete
vienkārši nav pamanījusi lapaspusi, kurā zīmogs iespiests.
Kundze atvainojusies, sakot,
ka uztraukuma brīdī acīmredzot nav to ievērojusi.
Jāpiebilst, ka šajās Saeimas
vēlēšanās kandidēja arī trīs
Jelgavas domes deputāti: no
«Saskaņas» ar 12. numuru
Zemgales sarakstā Sergejs
Stoļarovs, no «KPV LV» ar 4.
numuru Zemgales sarakstā
Lauris Zīverts un no «Jaunās
Vienotības» ar 5. numuru Zemgales sarakstā Aigars Rublis.
Pēc provizoriskajiem vēlēšanu
rezultātiem, neviens no viņiem
Saeimā nav iekļuvis. Centrālā
vēlēšanu komisija prognozē,
ka oficiālie vēlēšanu rezultāti
varētu tikt apstiprināti divu
nedēļu laikā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

kritumu savākšanas
laukumā vienu reizi
bez maksas varēs
nodot četras vieglās
automašīnas riepas.

«Tuvojas ziemas sezona, un
drīzumā iedzīvotāji automašīnām mainīs riepas. Akcijas
gaitā jelgavniekiem deviņas
dienas piedāvāsim iespēju bez
maksas vecās nolietotās vieglās automašīnas riepas nodot
jebkurā no trim pilsētas dalīto atkritumu savākšanas
laukumiem – Salnas ielā 20,
Paula Lejiņa ielā 6 un Ganību
ielā 84,» stāsta «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs

Jankovskis, papildinot, ka akcija tiek īstenota sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu «Latvijas zaļais
fonds», kas pieteicies pēc akcijas bez maksas savākt visas
iedzīvotāju nodotās riepas.
Uzņēmums parūpēsies, lai šie
atkritumi tiktu pārstrādāti,
un vēlāk no pārstrādātajām
riepām taps bērnu un sporta
laukumi, ceļa segums.
A.Jankovskis akcentē, ka
akcijas laikā ar vienu automašīnu varēs atvest vienu
riepu komplektu. Proti, iebraucot dalīto atkritumu
savākšanas laukumā, tiks
reģistrēts automašīnas numurs, tādējādi divreiz ar šo
automašīnu atvest riepas
nevarēs. «Arī tad, ja cilvēki
atbrauks ar busiņu, kurā
ir vairāki riepu komplekti,
tiks pieņemtas tikai četras
riepas,» tā viņš.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Tieši šodien, 11. oktobrī, 170 gadi aprit latviešu aktierim,
režisoram un dramaturgam jelgavniekam Ādolfam Alunānam jeb latviešu teātra tēvam. Tieši viņš lika pamatus
profesionālajai latviešu aktieru un režijas mākslai, dramaturģijai, teātra terminoloģijai, teātra mūzikai un, pats
galvenais, izaudzināja un uz visiem laikiem pie teātra
skatīšanās pieradināja latviešu publiku. Šobrīd par viņu
Jelgavā atgādina Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Filozofu ielā 3, Alunāna parks, kurā atrodas piemiņas
akmens Ā.Alunānam, bet viņa vērtības nerimstoši godā
tur Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris, kas šonedēļ aicina
uz Alunāna teātra dienu festivālu «No aktiera nāk joki...».

«Alunāns man
pavisam oficiāli ir devis
piekrišanu mainīt visu
pēc saviem ieskatiem»

Lūcija Ņefedova, Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra
vadītāja un režisore:
«Visa mana dzīve ir veltīta
Alunānam, un domāju, ka šobrīd esmu viņam pati tuvākā.
Latvijas konservatorijā mums,
režisoriem, iepotēja, ka tautas
teātru uzdevums ir runāt par
personām, kas spilgtas katrā
novadā. Jelgava ir visnotaļ priviliģētā situācijā, jo tieši no mūsu
pilsētas nācis teātra tēvs Ādolfs
Alunāns. Viņa darbus esmu iestudējusi visu mūžu un turpinu
to darīt arī šobrīd, jo viņa idejas,
joki, humors, valoda joprojām ir
dzīva. Pēckara gados, kad neviens
viņu neiestudēja, uzskatot, ka
Alunāns ir novecojis, mēs bijām
pirmie, kas atrada citu pieeju, un
mūs zināmu laiku slavināja, ka
esam atklājuši Alunānu no jauna.
Tikai vēlāk viņu sāka iestudēt arī
profesionālie teātri.
Alunānam ir 22 lugas, un 14 no
tām, neskaitot dažādas kompozīcijas, esam iestudējuši savā teātrī.
Tas ir daudz. Mēs esam īpaši ar
to, ka pirmie Alunāna kuplejās
izmantojām viņa brāļa Nikolaja
rakstīto mūziku, un pie tās arī
pieturamies, lai gan citi teātri
priekšroku devuši Raimondam
Paulam. Gribu uzslavēt Ādolfa
Alunāna memoriālā muzeja
iepriekšējo vadītāju Maiju Ma-

tisu, jo, pateicoties viņai, mēs
dabūjām lietas, kas nebija citiem
teātriem, un jau atkal varējām
izcelties. Piemēram, mums bija
luga «Piltenieks Rīgā» Alunāna
rokrakstā un no Vācijas – oriģinālās notis Alunāna pusoperai
«Sādžas dakteris»…
Neviens teātris nav izdarījis tik
daudz, cik mēs, lai godinātu mūsu
šīs dienas jubilāru. Jelgavai ir
pienākums uzturēt viņa garu, un,
manuprāt, mūsu teātris godam
nes Alunāna vārdu pasaulē. Tikai
situācija šobrīd tāda sarežģīta, jo
nav daudz iespēju to teātri rādīt
– kultūras nams ir gaužām pār
slogots. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka Jelgava ir pelnījusi savu
profesionālo teātri, un savā dzīvē
esmu izdarījusi daudz, lai mums
tāds būtu. Bija pat projekts, nauda,
taču politiskā situācija mainījās,
un vienu dienu arhitektu birojs tā
vienkārši pazuda no zemes virsas
ar visu mūsu naudu... Brīžiem ir
smagi, jo nav izdarīts tas, kas bija
jāizdara. Tieši tāpēc manā variantā Alunāna komēdijā «Brīvnieks
Olimpā» uz Olimpu dodas nevis
Brīvnieks, bet Ādolfa Alunāna
memoriālā muzeja iepriekšējā
vadītāja un jaunais vadītājs, lai
palielītos ar sasniegto un augstiem
kungiem lūgtu naudu teijāterim.
Alunāns man pavisam oficiāli ir
devis piekrišanu mainīt visu pēc
saviem ieskatiem!»

VIEDOKĻI

Ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris

«Es, tāpat kā viņš, dzīvē esmu
liels jokdaris»
Miks Vilnis, Ādolfa
Alunāna memoriālā
muzeja vadītājs:
«Cik patiesībā interesanti!
Mana draudzība ar Ādolfu
Alunānu sākās jau piecu gadu
vecumā, kad sāku deklamēt
dzeju pie Intas Alekses Alunāna teātra studijā, un arī šobrīd
turpinu darboties teātrī. Tieši
tur es viņu iepazinu, un kas
gan būtu domājis, ka mūsu ceļi
krustosies daudz ciešāk un man
būs iespēja vadīt Ādolfa Alunāna memoriālo muzeju, turpināt
izzināt viņu, būt tik tuvu blakus
un rūpēties par to, lai arī citi
zina šo nozīmīgo personību. Es
par to esmu ārkārtīgi priecīgs.
Manuprāt, Ādolfs Alunāns
ir ļoti iedvesmojoša personība.
Viņš pierādīja, ka ar neatlaidību ir iespējams panākt
daudz, un viņš var būt izcils
piemērs jebkuram no mums,
arī man. Lai gan esmu jaunās
paaudzes cilvēks un varētu
domāt, ka Alunāns man ir par
vecmodīgu un nav saistošs, tā
nav. Uzskatu, ka viņa darbi

nav laikmetīgi. Proti, humora
ziņā tie nenoveco. Mani fascinē
viņa lugas, jo tās ir tik vieglas,
humoristiskas un, neskatoties
uz to, ka rakstītas pavisam citā
gadsimtā, aktuālas joprojām.
Joprojām cilvēki tās skatās,
tās spēj sasmīdināt, un tas ir
kolosāli. Ir gan viens «bet» –
daudzas no viņa sarakstītajām
lugām ir vecajā drukā, līdz ar
to nav tik pieejamas šodienas
režisoriem, lai tās spēlētu,
tāpēc, turot godā Alunānu,
es kā muzeja vadītājs esmu
apņēmības pilns turpināt manas mammas režisores Daces
Vilnes un muzeja bijušās vadītājas Maijas Matisas aizsākto
– pārrakstīt tās un digitalizēt,
lai Alunāna lugas turpinātu
dzīvot un tās spēlētu pēc iespējas vairāk.
Muzeja vadītājs esmu tikai
gadu, un man ir liels prieks,
ka šajā laikā kopā ar kolēģiem
Alunāna mājā izdevies ieviest
jauno multimediālo objektu
«Alunāns un Jelgava», kas
vēsta par latviešu teātra tēva
dzīves un darba pieturpunk-

tiem. Es ļoti gribu cerēt, ka tas
uz muzeju atvilinās jaunāko
paaudzi, lai viņi tuvāk iepazītu
teātra tēvu. Varu lepoties arī
ar to, ka man bijusi tā iespēja
spēlēt Ādolfa Alunāna lugās,
un katra no šīm lomām bijusi
ļoti interesanta. Mums ir vēl
kas kopīgs ar Ādolfu – es, tāpat
kā viņš, esmu liels jokdaris
un daudzām lietām dzīvē pievēršos ar humoru, līdz ar to
jūtos ar viņu uz vienas stīgas.
Mūžam atcerēšos lasīto humoristisko atgadījumu, proti, kad
Alunānu pirms kādas izrādes
grimēja un viņš atmuguriski ar
krēslu izkrita uz skatuves, vie-

nīgā viņa frāze bija: «Mierīgi,
kungi! Viss kārtībā, izrāde drīz
sāksies!» Es šādām situācijām
pieeju diezgan līdzīgi.
Visvairāk mani fascinē tā laika valoda, un jūtu, ka, strādājot
Ādolfa Alunāna mājā, spēlējot
viņa lugas teātrī, tā arvien
vairāk man pielīp un jau pats
to neapzināti lietoju ikdienā.
Draugi vien pajautā, kas tas par
izteicienu?! No viņa esmu aizņēmies teicienus: «Nomazgājies
muti, kāp tumšās drēbēs!», kur
tumšās drēbes domāts uzvalks,
lai izskatītos pieklājīgi, un
«Būtu vakar to zinājis – tagad
zināms par vēlu.».»

«Ilgus gadus staigāju garām viņa
mājai bez jebkādām sajūtām»
Elita Majevska,
Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra aktrise un tērpu
autore:
«Dzīvoju pavisam netālu no
Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja un ilgus gadus staigāju tam
garām bez jebkādām sajūtām.
Domāju, ka tā ir daudziem jelgavniekiem. Taču dzīve mani ar
Alunānu kopā saveda teātrī, kas
nes viņa vārdu. Tiesa, tas nebija
agrā vecumā – tikai 36 gados, jo
pienāca brīdis, kad gribējās kaut
ko savā dzīvē mainīt. Šobrīd domāju: ja es neatnāktu uz teātri,
diez vai šis cilvēks man kaut ko
nozīmētu. Taču nu jau teju 15
gadus es uz viņu skatos pavisam
citām acīm. Milzīga pateicība
Ādolfam Alunānam, ka viņš tik
drosmīgi turējās pie savas idejas
izveidot latviešu teātri un darīja
to, kas viņam patīk. Interesanti,
ka viņš ir izgājis visu ciklu – pats
spēlēja teātri, rakstīja lugas un
arī iestudēja. Mums jābūt dziļi
pateicīgiem, ka šobrīd ir daudzi
amatierteātri, kur arī vienkārši
cilvēki – gluži kā es – var iet un

spēlēt, rodot prieku sev un dāvājot to citiem. Uzskatu, ka teātris
cilvēkus fantastiski bagātina,
mēs kļūstam inteliģentāki.
Lai ko kāds teiktu, Alunāna
klātbūtne ir jūtama teātrī arī
šodien, un es nereti aizdomājos:
ko diez viņš domā? Kā mēs šo
izrādi pasniedzam, kā spēlējam?
Vai viņam patīk mūsu radītie
tērpi? Viņa enerģija ir teātrī, un
tā ir spēcīga, brīžiem pat šķiet,
ka aktieriem kāds palīdz – kaut
vai tekstu pasaka priekšā, un

tas ir Ādolfs Alunāns. Man ir tā
iespēja gan spēlēt viņa lugās, gan
arī radīt tām tērpus. Kā aktrise
varu teikt, ka, lai spēlētu viņa
lugas, ir jāpamaina domāšana,
jāiedziļinās, lai pats saprastu,
ko viņš gribēja ar to pateikt,
un sanāktu nospēlēt tā, lai arī
mūsdienu skatītājs uztvertu
vēstījumu. Tikai tad, ja pats esi
sapratis, vari skaidrot to citiem.
Atceros, kad saņēmu pirmo
viņa lugas teksta eksemplāru,
nodomāju: ak Dievs, kāda ķīnie-

šu ābece! Bija grūti saprast tā
laika valodu, teikumu uzbūvi,
vārdu lietojumu, taču, jo vairāk
iedziļinies, jo interesantāk kļūst
un saproti, ka patiesībā nekā
sarežģīta jau tur nav. Lielisks ir
viņa humors, kas spējis izdzīvot
visos laikos.
Man ir bijusi arī tā iespēja
radīt tērpus Lūcijas Ņefedovas
iestudētajai Alunāna lugai «Šneiderienes». Tērpu radīšana ir tāda
smalka, bet interesanta padarīšana, kurā svarīgi nepārspīlēt,
saprast, kā lugas autors to būtu
gribējis, kā – režisors, un būtiski,
lai tērps sadzīvo ar varoni. Tērpu
autoram, tāpat kā aktierim, iedod tekstu, viņš izlasa, paskatās,
kurš laiks tas ir, izpēta vēsturi,
runā ar režisoru, uzklausot viņa
vīziju, un tad iedod kaut ko no
sevis. Man šis meklēšanas un
radīšanas process ļoti patīk. Un
prieks ir ikreiz, kad redzi, kā
tas stāsts uz skatuves veidojas
ar tavu devumu tērpos. Paldies
režisorei Lūcijai Ņefedovai, kura
saveda mani kopā ar teātra tēvu,
lai es varu piedalīties mākslas
radīšanas procesā.»

«Ak tu, vecais mīļais Ādolf, kā es tevi iemīlēju!»
Maija Matisa, bijusī
ilggadējā Ādolfa Alunāna
memoriālā muzeja vadītāja,
Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra aktrise:
«Brīžiem šķiet, ka esmu Ādolfa
Alunāna ģimenes locekle, es pat
runāju viņa valodā. Šobrīd gan
mazāk, bet tad, kad strādāju
muzejā, – ik uz soļa. Kad sāku
strādāt muzejā, par viņu gandrīz
neko nezināju – vien tik, cik teātrī
biju dzirdējusi, un viss, bet šodien
gluži kā Rainis varu teikt: «Ak
tu, vecais mīļais Ādolf, kā es tevi
iemīlēju!» Patiesi!
Viņš ir grūtu dzīvi dzīvojis.
Taču viņš negaudās, nelūdzās
palīdzību, bet atlocīja piedurknes
un ķērās pie darba. Rakstīja
lugas, tulkoja, meklēja aktierus,

iestudēja teātri un rādīja. No viņa
spēka un darbaspējām var mācīties ikviens. Es no viņa mācījos
organizatorisko talantu, rīkojot
dažādus pasākumus. Vienā mājā
ar Ādolfu nodzīvoju 39 gadus, un
tas nebija viegls laiks. Kad sāku
strādāt, bija iekārtota tikai viena
istaba, bet man vajadzēja to muzeju uztaisīt, izveidot krājumu,
inventarizēt priekšmetus, tos uzskaitīt… Savā laikā piedzīvoju arī
divus remontus. Parasti smejos,
ka Ādolfa Alunāna muzejs man
bija kā otra privātmāja vai trešais
bērns, par ko jārūpējas ar lielu
atbildību, rūpību un mīlestību.
Kad atstāju muzeju, man nebija
nekādu sirdsapziņas pārmetumu
vai kauna.
Ļoti tuvs man ir Alunāna humors – lai cik grūti dzīvē gāja,

viņš prata par sevi pasmieties, lai
citiem tas nav jādara. Un man jau
šķiet, ka humors bija viņa glābiņš
grūtajos brīžos. Arī es tā cenšos
dzīvot: lai cik grūti ietu, vajag
prast pasmieties par to, un kļūst
vieglāk. Viņa anekdotes joprojām
stāstu sabiedrībā, ja tikai ir kas
klausās. Man personīgi ir liels
gandarījums par nākamajām
paaudzēm atstāto mantojumu,
kura izveidē ieguldīts milzīgs
darbs. Kopā ar Ādolfa Alunāna
teātra direktoru Arvīdu Matisonu
veidojām humoristisku raidījumu
«No aktiera nāk joki…». Ierakstījām Alunāna anekdotes, uzņemot
teatralizētus uzvedumus, kuros
varēja paspīdēt arī Jelgavas teātra aktieri. Šo raidījumu Latvijas
Televīzijā rādīja 80. gadu beigās
vai 90. gadu sākumā, bet ieraksti

muzejā saglabājušies vēl šodien.
Es ļoti ceru, ka šī brīža vēstures
veidotāji sapratīs, cik liela bagātība tā ir. Jelgava var būt lepna, jo
tai ir priekšmetiem bagāts memoriālais muzejs. Citos memoriālajos
muzejos ir tikai viena cepurīte,
vestīte no cilvēka, kam muzejs
veltīts, bet mums Ādolfa Alunāna
mazdēls Ādolfs Švānbergs atdeva
visu, pat dzēšgumiju, aizkaru
riņķīšus un tantēm piederošu
vešiņu, nerunājot par sedziņām,
paklājiem un mēbelēm.
Ziniet, ir viena būtiska lieta, lai
varētu saprast Ādolfu Alunānu,
just viņa klātbūtni, rast padomu,
– viņš ir jāmīl. Tikai mīlot viņu, viešu biedrības namu darīšanās... tā cilvēka klātbūtni. Muzejā nav
viņa mājā var radīt un sajust Muzeja priekšmeti nepārtraukti nekā svarīgāka par priekšmetiem
to auru, ka brīdī, kad ienākuši jāuzčubina, jāpārcilā, lai justu un apmeklētājiem!»
ekskursanti, Ādolfs Alunāns
patiešām ir tikai izbraucis uz LatSagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris

Bez maksas varēs nodot
četras automašīnas riepas
No 1.lpp.

A.Jankovskis skaidro, ka automašīnas numurs tiks reģistrēts kopējā sistēmā un par to
būs informēti darbinieki visos
trijos pilsētas dalīto atkritumu
savākšanas laukumos.
Jāpiebilst, ka bez maksas
četru riepu nodošana būs iespējama tikai akcijas gaitā – no 13.
līdz 20. oktobrim. Pārējā laikā
riepas laukumā tiek pieņemtas
par standarta cenu – 1,90 eiro,

ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, par vienu riepu.
Dalīto atkritumu savākšanas
laukumi akcijas laikā strādās
pēc ierastā darba laika: Salnas
ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6 –
no otrdienas līdz svētdienai no
pulksten 10 līdz 19, savukārt
Ganību ielā 84 – pirmdienās no
pulksten 8 līdz 19, no otrdienas
līdz ceturtdienai no pulksten
8 līdz 17, bet sestdienās no
pulksten 9 līdz 14.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ZIŅAS

Poliklīnikas trešajā
stāvā – jauna kase
Foto: no Jelgavas poliklīnikas arhīva

Brīvlaikā – radošas
nodarbības un pārgājiens
 Ritma Gaidamoviča

No 22. līdz 26. oktobrim skolēniem būs
rudens brīvlaiks. Interesanti pavadīt brīvo laiku, piedāvājot
iesaistīties dažādās
aktivitātēs, skolēnus
šajā nedēļā aicina bērnu un jauniešu centrs
«Junda» un Pārlielupes
bibliotēka. Tāpat bērni
un jaunieši gaidīti Jelgavas Jauniešu centrā.
Visas aktivitātes ir bez
maksas, iepriekš vien
jāpiesakās pārgājienam uz «Lediņiem»,
kas notiks 24. oktobrī.
«Junda» skolēnu rudens brīvlaikā rīko pasākumu «3 dienas
«Jundā»» – 22. un 23. oktobrī
1.–5. klases skolēni aicināti iepazīt «Jundas» pulciņu daudzveidību Skolas ielā 2, bet trešdien,
24. oktobrī, – doties pārgājienā
uz nometni «Lediņi». «Jundas»
vadītājas vietnieks Māris Kalniņš stāsta, ka 22. un 23. oktobrī «Junda» skolēniem piedāvā
iesaistīties radošajos pulciņos.
«Jundas» mājaslapas www.junda.lv sadaļā «Pulciņi» publicēts
brīvlaika nodarbību saraksts ar
precīziem to laikiem, sākot no
pusdienlaika, un šajās nodarbībās var piedalīties jebkurš.
«Īpaši gaidām tos skolēnus, kuri
šobrīd vēl nav iesaistījušies mūsu
centra pulciņos un atraduši, kā
aizpildīt brīvo laiku pēc skolas.
Bet tie bērni un jaunieši, kuri
jau apmeklē «Jundu», šajās divās
dienās var iepazīt citus pulciņus,
tādējādi paplašinot redzesloku,»
aicina M.Kalniņš. Nodarbības
skolēniem ir bez maksas, un tām
iepriekš nav jāpiesakās.
Savukārt trešdien, 24. oktobrī,
«Junda» 1.–5. klases skolēnus
aicina doties pārgājienā uz nometni «Lediņi». Pulcēšanās –
pulksten 11.50 «Jundā» Pasta
ielā 32. «Aptuvenais pārgājiena
maršruta garums ir pieci seši
kilometri, un dalībniekiem ir

jāsaģērbjas atbilstoši laika apstākļiem un jāuzvelk ērti apavi,»
stāsta M.Kalniņš, piebilstot, ka
organizatori priecāsies, ja bērni
ceļā dosies atstarojošā vestē.
«Lediņos» pārgājiena dalībnieki
tiks cienāti ar siltu tēju, bet, ja
ir vēlēšanās, līdzi var paņemt arī
kādu uzkodu piknikam. Tāpat
nometnē pārgājiena dalībniekiem aptuveni divarpus stundas
iecerētas radošas darbnīcas un
sportiskas aktivitātes. Pasta ielā
32 bērni atgriezīsies ap pulksten
16 ar organizētu autobusu. Lai
rēķinātos ar dalībnieku skaitu,
pārgājienam lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 63022298. «Ja
laikapstākļi šajā dienā būs īpaši
nelabvēlīgi, pārgājiens nenotiks,»
norāda M.Kalniņš, gan piebilstot,
ka dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, par to tiks paziņots.
Uz radošo darbnīcu «Rudens uz
akmeņiem» 24. oktobrī pulksten
12 skolēnus aicina Pārlielupes
bibliotēka Loka maģistrālē 17.
«Būtu lieliski, ja uz nodarbību
dalībnieki paņemtu līdzi kādu vidēja lieluma akmeni, ko varēs vai
nu apgleznot, vai aplīmēt, taču
arī bibliotekāres būs parūpējušās
par materiāliem, ar ko strādāt,»
stāsta bibliotēkas vadītāja Aiga
Volkova, piebilstot, ka nodarbībai
nav iepriekš jāpiesakās un skolēni
bibliotēkā gaidīti arī citās dienās,
jo tur ir dažādas iespējas, kā saistoši pavadīt brīvo laiku.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
pārstāve Zane Pastere piebilst,
ka Jelgavas pilsētas bibliotēkā,
bērnu bibliotēkā «Zinītis» un
Miezītes bibliotēkā speciāli brīvlaika pasākumi netiks organizēti,
bet skolēni tur arī brīvlaika nedēļā var lasīt grāmatas un spēlēt
spēles.
Tāpat bērni un jaunieši gaidīti
Jelgavas Jauniešu centrā Skolotāju ielā 8. Pirmdienās un piektdienās Jauniešu centrs atvērts no
pulksten 13 līdz 19, no otrdienas
līdz ceturtdienai – no pulksten 13
līdz 20. Centrā ir iespēja satikties
ar vienaudžiem, spēlēt galda spēles, kā arī piedalīties citās radošās
un sportiskās aktivitātēs.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»

(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 1369,13 m3, kas atrodas Jelgavas
pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma «Siliņu–Viskaļu mežs» sastāvā esošajā zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 0900 029 0601.
2. Izsole notiks 2018. gada 24. oktobrī plkst.10 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A,
14. kabinetā.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/
saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 6. kabinetā, vai
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Sludinājumi», un mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2018. gada 23. oktobrim, iepriekš sazinoties ar
mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam
piedāvājums jāiesniedz 2018. gada 24. oktobrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 29 300 euro.
8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums – 2930 euro,
kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB banka»,
konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku cirsmas izsoles
nodrošinājums».
9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 Anastasija Miteniece

Domājot par klientu ērtībām, Jelgavas poliklīnikas
3. stāvā izveidota papildu kase – tajā pacienti
var norēķināties par medicīnas pakalpojumiem,
kā arī pierakstīties uz pieņemšanu pie ģimenes
ārsta, speciālista vai pieteikties citiem medicīnas
pakalpojumiem, kas pieejami poliklīnikā, informē Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un
mārketinga speciāliste Anda Alksne.
1. stāva reģistratūra turpina
darbu ierastā režīmā – tāpat
kā līdz šim, tur var pierakstīties pie ģimenes ārsta, speciālistiem vai pieteikties citiem
medicīnas pakalpojumiem.

Savukārt papildus reģistratūrai darba dienās no pulksten
8 līdz 16.30 darbojas arī kase
3. stāvā, kur iespējams pierakstīties pie speciālistiem un
norēķināties. Jāpiebilst, ka 3.

stāvs poliklīnikā ir viens no
pacientu apmeklētākajiem –
tur pieņem endokrinologi, acu
ārsti, kardiologi, dermatologi,
ginekoloģijas un dzemdību
speciālisti, kā arī tiek veikti
dažādi funkcionālie izmeklējumi.
Ar poliklīnikas reģistratūru, tāpat kā līdz šim, iespējams sazināties pa tālruni
63022101. Papildu tālrunis,
lai pierakstītos pie ģimenes
ārsta, ir 27885002, savukārt,
lai pieteiktos maksas medicīnas pakalpojumiem, jāzvana
pa tālruni 26649911.

Pirmklasnieki un otrklasnieki
mācās spēlēt šahu
 Ritma Gaidamoviča

Divās Jelgavas skolās – Jelgavas 4. sākumskolā un Jelgavas
2. pamatskolā – šajā
mācību gadā uzsākts
jauns projekts. Proti,
pirmklasnieki un otrklasnieki apgūst šahu.
«Šahs bērniem iemāca
domāt, patstāvīgumu, pieņemt lēmumus un apzināties, ka
katrai rīcībai ir sekas,»
saka šaha meistare
Guna Skujiņa, kura
abās skolās vada šaha
pulciņu. Viņa piebilst,
ka šobrīd skolēni vēl
tikai iepazīst spēles
figūras un to izvietojumu laukumā, bet
mācību gada noslēgumā plānots pirmais
skolas turnīrs.
Iecere par šaha nodarbībām
skolēniem jau no agra vecuma
Izglītības pārvaldei radās pēc
pirmās Latvijas skolu šaha
olimpiādes, kuras atklāšanas
posms pērn notika Jelgavā.
Šogad ar pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda projekta
«Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»
atbalstu rasta iespēja šo ieceri
īstenot, piedāvājot šahu apgūt
abu skolu pirmklasniekiem un
4. sākumskolā – arī 2. klases
skolēniem.
Šaha meistare G.Skujiņa
stāsta, ka 2. pamatskolā nodarbības apmeklē 53 pirmklas
nieki, 4. sākumskolā – 175
pirmklasnieki un otrklasnieki.

«Lai gan nodarbības notiek
tikai mēnesi, var redzēt, ka lielākajai daļai skolēnu acis deg.
Viņiem tiešām patīk. Protams,
līdz īstai šaha spēlei mums vēl
tālu, jo šobrīd tikai iepazīstam
figūras, taču interese ir, un tas
ir pats svarīgākais,» spriež pulciņa vadītāja. Viņa atklāj, ka
dažiem skolēniem jau ir nelielas priekšzināšanas, kas gūtas
mājās no tēta vai vectēva, taču
lielākajai daļai šahs ir kaut kas
jauns. «Turklāt jau ne reizi
vien bērni man jautājuši darba lapu, jo arī mamma gribot
iemācīties spēlēt šahu. Tas ir
kolosāli,» saka šaha meistare.
Nodarbības notiek divas
reizes nedēļā pa 40 minūtēm.
«Manuprāt, Jelgava, bērniem
piedāvājot šādu iespēju, ir
spērusi ļoti progresīvu soli,»
spriež G.Skujiņa, piebilstot,
ka būtu patiesi priecīga, ja
kāds no viņas audzēkņiem
ar laiku kļūtu par Latvijas
čempionu šahā un sasniegtu
vēl augstākas virsotnes, taču
šobrīd pats svarīgākais ir tas,
ka šahs bērniem māca domāt.
«Domāt vairākus gājienus uz
priekšu – tas attīsta loģisko
domāšanu, trenē atmiņu. Tā
ir spēle, kas māca patstāvību,
jo spēlētājam pašam par katru
gājienu jāpieņem lēmums un
par to arī jāatbild, un pacietību. Šis ir lielisks veids, kā
bērniem iemācīt to, ka katrai
rīcībai ir sekas,» tā skolotāja.
Jelgavas 4. sākumskolā sastaptie otrklasnieki atzīst, ka
viņi šaha nodarbības gaida ar
nepacietību un ir apņēmības
pilni iemācīties šahu spēlēt
tā, lai mācību gada noslēgumā

varētu piedalīties skolas turnīrā. «Mans tētis ir armēnis, un
Armēnijā jau maziem bērniem
tiek iemācīta šī spēle, tāpēc tētis grib, lai arī es to protu. Līdz
šim viņš jau man bija iemācījis,
kur katrai figūrai laukumā
jābūt, bet šeit es to atkārtoju.
Ceru, ka varēšu spēlēt tā, lai
tēti vinnētu,» saka 2.e klases
skolnieks Rafaels. «Mums kādreiz mājās bija šaha galdiņš,
un tētis man bija iemācījis, kā
sakārtot kauliņus, taču līdz
spēlēšanai netikām. Šeit es
gribu iemācīties spēlēt tā, lai
varu piedalīties sacensībās.
Tētis saka, ka šī spēle trenē
domāšanu, jo jāparedz vairāki
gājieni uz priekšu,» stāsta otrklasniece Laura.
Skolēniem nodarbības ir bez
maksas, un šaha galdiņi, kā arī
pārējais aprīkojums iegādāts
par Jelgavas pašvaldības līdzekļiem, bet nauda pedagoga
atalgojumam tiek nodrošināta
no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Tija Aleksandrova
stāsta, ka šis ir pirmais gads
jaunajai iniciatīvai. 2019. gada
maijā vērtēsim, vai bērniem
patīk un kādi ir ieguvumi. Nākamajā mācību gadā iecerēts
piedāvāt apgūt šahu vairākās
pilsētas skolās.
Jāpiebilst, ka atsevišķās
pilsētas izglītības iestādēs jau
ir senas šaha tradīcijas un
joprojām darbojas šaha pulciņi. Šahu iespējams apgūt arī
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolā – nodarbības
notiek Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā un 6. vidusskolā.
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Īsi
 Šonedēļ Lietuvas šosejā pieturvietā «Romas krogs» tiek izbūvēta
jauna platforma, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders. «Šī pietura jau ilgstoši bija kritiskā stāvoklī – tur vēl no
padomju laikiem bija saglabājusies
pietura ar mūrētām sienām, dzelzsbetona balstiem un šīfera jumtu. Šobrīd
šī konstrukcija ir demontēta un tiek
ieklāts bruģis, lai tuvāko nedēļu laikā
uzstādītu jaunu mūsdienīgu pieturvietas platformu ar nojumi, soliņu un
atkritumu urnu,» norāda I.Auders,
papildinot, ka jaunā pieturvietas
platforma tiks piegādāta un uzstādīta
tuvāko nedēļu laikā.
 17. oktobrī Jelgavas pilsētas
bibliotēkā no pulksten 10 līdz 17
notiks Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas
par cilvēktiesību, labas pārvaldības
un diskriminācijas jautājumiem.
Interesenti aicināti iepriekš pieteikties.
Tiesībsarga biroja juristu bezmaksas
konsultācijas periodiski tiek sniegtas
dažādās Latvijas pilsētās un 17. oktobrī notiks arī Jelgavā. Kā norāda juristi,
iedzīvotājiem līdz šim aktuālākie jautājumi bijuši saistīti ar bērnu un ģimenes
tiesībām, sociāliem un ekonomiskiem
jautājumiem, piemēram, par pabalstu
saņemšanas iespējām, kā arī par atkritumu apsaimniekošanas problēmām
pašvaldībā. Bezmaksas konsultācijām
iespējams pieteikties arī par dažādiem
citiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem. Tām ir jāpiesakās iepriekš,
zvanot Tiesībsarga birojam pa tālruni
67686768.
 Kopš vakardienas apmeklētājiem atkal pieejams baseins LLU
sporta namā. Pēc Jāņiem tas tika
slēgts uz remontdarbu laiku. Tagad
baseinam ir pilnībā atjaunota vanna,
demontēti abi daiļlēkšanas torņi, noflīzēta baseina telpas siena zem skatītāju
tribīnēm. Darbus veica SIA «Zemgales
būvserviss», un to izmaksas ir ap 100
000 eiro. Ar baseina darba laiku un
pakalpojumu cenām interesenti aicināti iepazīties LLU mājaslapā www.llu.
lv, sadaļā «Studijas»/«Sports»/«Sporta
nama pakalpojumi»/«Peldbaseins».
Svinīga baseina atklāšana paredzēta
17. oktobrī, kad tajā notiks Jelgavas
skolu olimpiskās stafetes.
SIA «Luwo» (reģ.Nr.43603025444)
savai komandai aicina pievienoties

DARBINIEKUS(-CES)
detaļu apstrādes cehā:

• darbam ar 4x4 ēveli;
• darbam ar divpusīgo detaļu apstrādes iekārtu;
• darbam ar urbjmašīnu;
• darbam ar frēzmašīnu.
Prasības:
• vēlme strādāt;
• spēja ievērot uzņēmuma darba kārtības noteikumus;
• spēja ievērot disciplīnu;
• vēlme apgūt jaunas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas (atalgojums – no 6 EUR/st.
(bruto) + iespējamas piemaksas);
• transportu uz pilsētu pēc otrās maiņas beigām.
Uzņēmums atrodas Jelgavā, Graudu ielā 6.
Darbs tiek organizēts 8 h divās maiņās
(rīta – no plkst.7 līdz 15.30;
vakara – no plkst.15.30 līdz 24).
CV ar norādi uz amatu sūtīt pa e-pastu
info@luwo.lv. Tālrunis 63084073.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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TĒMA

Ar pašvaldības atbalstu
sakārto pagalmus
 Anastasija Miteniece

Astoņu daudzdzīvokļu namu
iedzīvotāji izmantojuši iespēju sakārtot savu pagalmu,
iesaistoties pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā. «Šogad pašvaldības
līdzfinansējumam pagalmu
labiekārtošanai pieteiktas
krietni vairāk māju nekā pērn
– interese ir augusi, un jāsaka
paldies iedzīvotājiem, kuri
rūpējas par sava īpašuma un
līdz ar to arī pilsētas sakopšanu. Patīkami, ka ir mājas, kas
katru gadu pa etapiem realizē dažādus labiekārtošanas
darbus, un aktīvi ir arī tuvējo
māju iedzīvotāji, kuri, ņemot
piemēru no kaimiņiem, izlemj
sakopt savu pagalmu,» saka
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.
Viņš spriež, ka lielāka iedzīvotāju interese par pagalmu sakārtošanu, iespējams,
saistīta ar janvārī veiktajiem grozījumiem
saistošajos noteikumos «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai». Proti,
šogad tika palielināts pašvaldības līdzfinansējums darbiem, kam nepieciešama
būvatļauja vai apliecinājuma karte, – no
5000 eiro vienai mājai līdz 10 000 eiro,
bet ne vairāk kā 50 procenti no kopējām
izmaksām, tāpat līdzfinansējums kļuva
pieejams iebraucamo ceļu sakārtošanai.

Jāuzsver, ka šiem darbiem iespējams
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz
80 procentiem no izmaksām, ja brauktuvi
izmanto piekļuvei citai daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai kā vienīgo ceļu vai
vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kopīgai atkritumu konteineru novietnei. Tāpat pieņemts lēmums piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības
ieceres dokumentācijas izstrādei.
Daudzdzīvokļu namu pārstāvji, kuri
iesaistījušies pašvaldības pagalmu labiekārtošanas programmā, norāda, ka sākotnēji nācies saskaņot virkni dokumentu un izjust laika trūkumu, lai izpildītu
visus nosacījumus, tomēr ciešā sadarbībā
ar pašvaldību un nama pārvaldnieku
viss izdevies. Līdz augustam pašvaldībā
iesniegti un apstiprināti desmit projekti.
Šobrīd seši no tiem – Katoļu ielā 19, Lielajā ielā 8, Filozofu ielā 46, Māras ielā 8,
Tērvetes ielā 88 un Vīgriežu ielā 39 – jau
pabeigti vai tuvojas noslēgumam, bet
divi projekti – Asteru ielā 17 un Atmodas
ielā 86 – tiks realizēti līdz decembrim.
Vienlaikus gan divu namu pārstāvji
«Jelgavas Vēstnesim» atzīst: kaut arī projekts apstiprināts, plānotos darbus tomēr
neveiks, jo šogad būvniecībā vērojams
būtisks sadārdzinājums – tāmē norādītā
un būvnieku prasītā cena atšķiras pat par
vairākiem tūkstošiem eiro, un iedzīvotāji
nav gatavi pārmaksāt.
Pašvaldības piešķirtais finansējums
pagalmu labiekārtošanas programmai
šogad ir 100 tūkstoši eiro, bet kopējais
pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma
apmērs apstiprinātajiem projektiem –
42 350,84 eiro.

PROJEKTI, KAS ŠOGAD VĒL TIKS REALIZĒTI

Labiekārtos bērnu laukumu un iežogos teritoriju
«Pagalmus ar pašvaldības
atbalstu labiekārtojam jau
vairākus gadus – 2016. gadā
Asteru ielā 17 iežogojām teritoriju, bet 2017. – izbūvējām
bērnu rotaļu laukumu. Šogad
lēmām darbus turpināt –
iedzīvotāji laukumā vēlējās
nodrošināt bērniem drošu un
no smiltīm un akmeņiem tīru
segumu, tādēļ iesniedzām projektu, lai tur ieklātu gumijas
plāksnes. Savukārt Atmodas
ielā 86 šogad iežogosim teritoriju – pie mājas ir neliela
zaļā zona, kur nākotnē arī varētu tapt bērnu spēļu vieta,»
norāda SIA «Zemgales namu
pārvaldnieks» vadītājs Gatis
Ozols. Šie projekti ir apstiprināti, bet darbi tiks īstenoti
līdz decembrim – G.Ozols
spriež, ka būvniecības apjomi
šomēnes jau sāk samazināties,
līdz ar to būšot vieglāk atrast
darba veicēju.

Asteru iela 17
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PROJEKTI, KAS ŠOGAD REALIZĒTI

Pagraba vietā izveido stāvlaukumu
«1987. gadā mūsu mājā tika
Foto: Ivars Veiliņš
veikts kapitālais remonts un,
izbūvējot centrālo apkures sistēmu, malkas šķūnīši, kas bija pie
mājas, kļuva lieki – to vietā tika
uzcelts pagrabs. Diemžēl nepareizi izbūvētas drenāžas dēļ
jau vairākus gadus tas lietavās
applūda, tādēļ sapratām, ka lietderīgāk būtu šo būvi nojaukt,
tās vietā ierīkojot automašīnu
stāvlaukumu,» stāsta biedrības
«Katoļu 19» valdes priekšsēdētājs Juris Sokolovs. Viņš skaidro, ka 12 gadus veidots uzkrājums un 2016. gadā iedzīvotāji
pirmoreiz lēma izmantot iespēju
iesaistīties pašvaldības pagalmu
labiekārtošanas programmā.
J.Sokolovs atzīst – pieredzes Katoļu iela 19
trūkuma dēļ nācās saskarties
ar grūtībām organizatorisko
jautājumu risināšanā un sarežģītiem saskaņošanas darbiem: «Bet šogad veiksmīgi tikām galā un beidzot izbūvējām
stāvlaukumu. Kopējās izmaksas bija apmēram 10 tūkstoši eiro, no tiem 20 procenti jeb 2000 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.»
Viņš gan norāda, ka jauno stāvlaukumu izmanto ne vien Katoļu ielas 19. nama iedzīvotāji, bet arī citi. «Taču šobrīd
jau norit saskaņošanas process, lai stāvlaukumā uzstādītu zīmes, kas paredz iebraukšanu tikai ar atļaujām,» tā biedrības
valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka līdz ar to papildu izmaksas aptuveni 1000 eiro apmērā prasīs šo zīmju izgatavošana
un izvietošana.
Rezumējot paveikto, viņš atzīst: lai gan ne bez sarežģījumiem, programma ir lieliska iespēja sakārtot savu īpašumu,
uzlabojot arī pilsētas vidi. «Šobrīd darbi ir finiša taisnē un jau sākam gatavoties, lai nākamajos gados ar pašvaldības
atbalstu varētu veiksmīgi īstenot vēl citas ieceres – sakārtot iekšpagalma daļu un izbūvēt piebraucamo ceļu.»

Sakārto piebraucamo ceļu
Tērvetes ielas 88 iedzīvotāji
šogad pašvaldības līdzfinansētajā
programmā iesniedza uzreiz divus
projektus – kopā ar Vīgriežu ielas
39. namu viņi vēlējās noasfaltēt
iebraucamo ceļu un piemājas teritorijā izbūvēt bērnu rotaļu laukumu. «Vēlme sakārtot pagalmu, kur
daudzus gadus nekas nav darīts,
bija jau sen, tomēr komunikācija
ar iepriekšējo mājas pārvaldnieku
bija sarežģīta. Šobrīd mūsu namu
apsaimnieko Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde – komunikācija
ir krietni vieglāka, un arī mūsu
vēlme sakārtot pagalmu tika
sadzirdēta. Mūsu mājā ir daudz
ģimeņu, kurām ir automašīna
un bērni, tādēļ šaubu par to, ka
nepieciešams salabot iebraucamo Tērvetes iela 88 un Vīgriežu iela 39
ceļu un izbūvēt rotaļu laukumu,
praktiski nebija,» stāsta Tērvetes
ielas 88 iedzīvotāju kontaktpersona jeb mājas vecākā Jūlija Ogoļuka.
«Jāatzīst, ka mums paveicās arī ar līdzfinansējuma apmēru, jo šogad pagalmu labiekārtošanas programmā veikti grozījumi
par pieejamo atbalstu mājām, kas sakārto kopīgu iebrauktuvi. Tieši šāda situācija mums ir ar Vīgriežu ielu 39. Kopējās darbu
izmaksas bija 21 856,69 eiro, un mēs ieguvām maksimāli pieejamo pašvaldības līdzfinansējumu – 80 procentus jeb 17 485,35 eiro,»
stāsta mājas vecākā, papildinot, ka ceļa asfaltēšanas izmaksu daļu sedza arī piemājas veikals – uzņēmums noslēdza atsevišķu
līgumu par iebrauktuves asfaltēšanu posmā, kur ik dienu iebrauc automašīnas, kas veikalam piegādā produktus.
«Šobrīd priecājamies par sakoptu pagalmu un ar nepacietību gaidām, kad mums tiks piegādātas un uzstādītas bērnu rotaļu
laukuma iekārtas,» tā J.Ogoļuka. Jāpiebilst, ka šī projekta kopējās izmaksas bija nedaudz vairāk par četriem tūkstošiem eiro,
bet pašvaldības līdzfinansējums – divi tūkstoši eiro.

Izbūvē lietusūdens novadīšanas sistēmu
Filozofu iela 46
Atmodas iela 86

PROJEKTI, KAS ŠOGAD NETIKS REALIZĒTI

Būvniecības izmaksas aug; nav gatavi pārmaksāt
Lai gan bija apstiprināti vēl divu daudzdzīvokļu māju projekti par dažādiem labiekārtošanas darbiem, būvniecības sadārdzinājuma dēļ tie šogad tomēr netiks veikti.
Katoļu ielas 9 mājas vecākais Viktors Ziņģis skaidro, ka iedzīvotāju iecere bija
izbūvēt lietusūdens novadīšanas sistēmu, pieslēgt to esošajiem lietusūdens kanalizācijas tīkliem un nobruģēt laukumu, tomēr no tāmes sastādīšanas brīža līdz vasaras
sākumam būvdarbu cena augusi par vairākiem tūkstošiem eiro. «Sākotnējās izmaksas
bija aptuveni 20 tūkstoši eiro, bet vasarā veicām divus iepirkumus, un abos gadījumos
zemākā piedāvātā būvnieku cena bija 35 tūkstoši eiro,» stāsta V.Ziņģis, papildinot, ka
mājai, kurā ir vien desmit dzīvokļi, šādas izmaksas ir pārāk augstas – iedzīvotājiem
divu gadu garumā nāktos maksāt vismaz 100 eiro mēnesī. «Šobrīd esam nolēmuši,
ka iesaistīsimies mājas siltināšanas programmā ar valsts atbalstu un tās gaitā sakārtosim arī pagalmu. Jāatzīst, ka arī tas nebūs lēti, tomēr pēc renovācijas varēsim
ieekonomēt uz apkures rēķina un no šī ietaupījuma segt arī mēneša kredīta maksu,»
tā mājas vecākais.
Savukārt Pulkveža Brieža ielas 14. nama pārvaldnieces dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības «Dakstiņi» pārstāvis Juris Valdovskis stāsta, ka iedzīvotāji
šovasar vēlējās paplašināt brauktuvi un izbūvēt žogu atkritumu konteineriem. «Šobrīd
atkritumu konteineri novietoti pie brauktuves, un mēs vēlējāmies sakārtot pagalmu
un izvietot vairākus konteinerus, lai varētu šķirot atkritumus. Diemžēl, sākoties būvniecības sezonai, būvdarbu cena palielinājās par četriem tūkstošiem eiro, un iedzīvotāji
nav gatavi pārmaksāt,» tā viņš.

Lielā iela 8
Šogad iespēju atbrīvot pagalmu no peļķēm un glābt mājas pamatus, kur iekļūst notekūdeņi, izmantoja vairāki
pilsētas nami. «Pirms vairāk nekā 10 gadiem mūsu māja tika renovēta un sakārtots arī pagalms, ieklājot bruģi.
Tomēr pēc dažiem gadiem radās problēmas ar lietusūdens novadīšanu – spēcīga lietus laikā vietām sāka veidoties
pamatīgas peļķes,» stāsta Filozofu ielas 46 iedzīvotāju kontaktpersona Irina Aļisova, papildinot, ka šovasar būvnieki
demontēja bruģi, zemākajā vietā izbūvēja notekas un atkārtoti nobruģēja pagalma daļu. «Pēc ilgiem laikiem baudām
pirmo rudeni bez peļķēm,» rezumē mājas vecākā. Kopējās darbu izmaksas bija vairāk nekā 5000 eiro, tostarp 2000
eiro – pašvaldības līdzfinansējums.
Savukārt Lielajā ielā 8 ne vien izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma, bet arī atjaunota vecā sadrupusī ietve.
«Pērn Lielajā ielā pie mājas demontēja kiosku, kas jau ilgstoši netika izmantots, un šajā vietā palika veca sadrupusi
ietve. Vērsos pašvaldībā ar lūgumu sakārtot šo ietves daļu, tomēr izrādījās, ka šī teritorija ir mūsu nama īpašums,
tādēļ bruģēšana jāveic pašu spēkiem,» stāsta mājas vecākā Valentīna. Viņa atzīst, ka, iesaistoties pašvaldības pagalmu
labiekārtošanas programmā, dzīvokļu īpašnieki lēma paveikt uzreiz divus darbus – gan izbūvēt kanalizāciju, gan
nobruģēt ietvi. «Ar rezultātu esam apmierināti, jo sakārtojām gan piemājas teritoriju, gan pilsētas centrālās ielas
ietvi. Liels paldies pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» darbiniekiem, kuri šī procesa gaitā palīdzēja noformēt
dokumentus un izskaidroja dažādas ar programmu saistītas nianses,» teic mājas vecākā. Lielajā ielā 8 paveikto
darbu izmaksas bija vairāk nekā 2000 eiro, un pašvaldība sedza 50 procentus.
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Sāk ar simtu

Ar uzvaru Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas
2018./2019. gada
čempionātu iesācis
BK «Jelgava/LLU»
– mājās ar 100:66
pieveikta Liepājas
komanda. «Ar komandas sniegumu
pirmajās trīs ceturtdaļās esmu apmierināts – 30 spēles minūtēs ielaidām tikai
40 punktus –, bet pēdējā ceturtdaļā puiši
palaidās. Taču galvenais, ka iemetām vairāk nekā ielaidām un izcīnījām uzvaru,»
vērtē BK «Jelgava/LLU» galvenais treneris
Gatis Justovičs. Nākamā spēle komandai
paredzēta šodien, 11. oktobrī, pulksten
19.30 izbraukumā pret «RSU».
Foto: Raimonds Subatovičs

Sezonu noslēdz
ar 12 medaļām

Nedēļas nogalē Lielupē aizvadītas sezonas
pēdējās airēšanas sacensības – Zemgales
rudens maratons un Latvijas, Baltijas
čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā
garajās distancēs. Jelgavas sportisti izcīnīja
12 medaļas. Par čempioniem kļuva Katrīna
Smiltniece, Aleksandra Počtarenko, Oskars
Rihters, Otto Gerbers un Vitālijs Upenieks.
Sudraba medaļu izcīnīja Antuanete Bāra,
Jānis Āboliņš, Ritvars Veilands, Mārtiņš
Veispals un Jurijs Ševcovs, bronzu – Jānis
Seleckis un Zigmārs Cinovskis. Sacensībās
piedalījās nedaudz vairāk kā 200 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Airētāji sacentās piecās vecuma grupās:
sievietes, veterāni, jaunietes, juniores un
jaunākās grupas puiši veica 8 km garu
distanci, bet pārējie – 16 km.

Buenosairesā
startēs savā
kroņa distancē
Foto: ekrānšāviņš no «Olympic Channel»

Šodien pulksten 17.32 pēc Latvijas laika Buenosairesā, Argentīnā, 3.
Jauniešu olimpiskajās spēlēs 50 metros brasā uz starta izies Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas peldētājs Didzis Rudavs. Tā mūsu peldētājam ir kroņa distance, un viņš startam ir gatavs: «Mans mērķis ir iekļūt
finālā – starp astoņiem labākajiem.»
3. Jauniešu olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā 6. oktobrī Didzis nesa
Latvijas karogu. «Nesot karogu, bija ļoti laba, enerģijas pilna sajūta.
Domāju, ka karogu nesu ar lepnumu un drosmi. Diemžēl līdz pasākuma
beigām palikt nevarēju – dienu pirms atklāšanas ar treneri Astru Ozoliņu
uzzinājām, ka esmu iekļauts arī 100 metru brasa peldējuma starta listē,»
stāsta sportists. D.Rudavs 100 metros izcīnīja 25. vietu no 32 sportistiem,
nopeldot distanci 1:04,95 minūtēs. «Man tika dota iespēja startēt 100
metros, un tā bija jāizmanto, lai gan es to vairāk uztvēru kā treniņu un
gatavošanos savai galvenajai distancei,» pēc starta atzina Didzis. «Kaut
arī nopeldēju slikti – par sekundi atpaliku no sava personīgā rekorda –,
sacensībās tomēr daudz labāk var izjust tā saucamo ātro jeb sacensību
ūdeni – treniņā nav tās sajūtas, nav tās atmosfēras,» papildina peldētājs.
Jāuzsver, ka uz Argentīnu Didzis devās ar pārliecību, ka startēs tikai 50
metros brasā.

Noķer Lielupes līdaku!
 Ritma Gaidamoviča

20. oktobrī Lielupes posmā no Lielupes tilta līdz
Svētes ietekai notiks Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no
laivas «Lielupes līdaka».
Sacensību sākums – pulksten 8.30, bet zivju svēršana plānota pulksten 15.
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis stāsta, ka
sacensībās startēt aicināts ikviens,
kuram makšķerēšana ir saistoša,
un piedalīties var kā individuāli,
tā komandā (divi dalībnieki). Dalībniekiem gan pašiem jānodrošina
nepieciešamais ekipējums, tostarp
laiva, un nav svarīgi – ar motoru
vai bez. Lai reģistrētos sacensībām,
makšķernieki 20. oktobrī aicināti
pulcēties aiz airēšanas bāzes Pils

salā jau no pulksten 7.45. Dalībnieki
netiks dalīti pēc vecuma vai dzimuma, taču reģistrējoties obligāti jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.
Dalības maksa vienam cilvēkam – 8
eiro, pensionāriem, skolēniem un
invalīdiem – 5 eiro.
J.Kaminskis norāda, ka šogad
būs izmaiņas vērtēšanā. Proti, kopvērtējuma ieskaitē, sverot piecas
lielākās līdakas, tiks noteikti trīs
veiksmīgākie individuālie makšķernieki un pāri, kā arī «Lielupes
līdakas» čempions, bet speciālbalvas
saņems pieci smagāko līdaku īpašnieki. Tāpat speciālbalva paredzēta
makšķerniekam, kurš būs noķēris
ievērības cienīgu citas sugas zivi.
Zivju svēršana un dalībnieku apbalvošana paredzēta ap pulksten 15.
Jāpiebilst, ka pērn lielāko līdaku,
kas svēra 2,6 kilogramus, noķēra jelgavnieks Armands Dzerkalis, kurš
sacensībās uzvarēja arī 2016. gadā.
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SPORTS
Atzīst pretinieku pārākumu

Vīriešu volejbola
komanda «Biolars/
Jelgava» Jelgavas
sporta hallē aizvadījusi pirmās divas
«Credit24» Meistarlīgas spēles. Pirmajā ar 2:3 (25:22, 25:21, 20:25, 21:25,
15:17) zaudējums «Daugavpils Universitātes» volejbolistiem, bet otrajā ar 1:3
(19:25, 20:25, 33:31, 15:25) – šā brīža
Latvijas čempioniem «Jēkabpils lūšiem».
Nākamā Meistarlīgas spēle «Biolars/
Jelgava» būs 21. oktobrī pulksten 18
izbraukumā pret Igaunijas komandu
«Saaremaa». Plānots, ka šajā spēlē komandai pievienosies Gatis Slavēns, kurš
šobrīd mācās ārzemēs.
Foto: Latvijas Volejbola federācija

Atlikusi vēl viena mājas spēle

FK «Jelgava» «SynotTip» Virslīgas čempionāta pirmspēdējā mājas spēlē ar 0:4
piekāpās «RFS». Pirmos vārtus jelgavnieki
zaudēja spēles 2. minūtē, pēc tam pretinieki realizēja 11 m soda sitienu, trešos vārtus
rīdzinieki guva pirmā puslaika izskaņā,
bet otrajā puslaikā izmantoja jelgavnieku
kļūdu saspēlē pie saviem vārtiem un iesita
ceturtos vārtus. Spēles 57. minūtē FK
«Jelgava» futbolists Makmadnaims Šarifi
saņēma sarkano kartīti un tika noraidīts no
laukuma, līdz ar to jelgavnieki līdz spēles
beigām spēlēja mazākumā. FK «Jelgava»
čempionātā atlikušas četras spēles: 20.
oktobrī izbraukumā pret FC «Riga», 28.
oktobrī Jelgavā pret «Liepāja/Mogo», 4.
novembrī izbraukumā pret «Metta/LU» un
10. novembrī izbraukumā pret «Valmiera
Glass/ViA».

Skarbākajā spartatlonā
uzstāda Latvijas rekordu
 Ilze Knusle

Jelgavnieks Edgars Simanovičs
uzstādījis Latvijas rekordu
spartatlonā – 246 kilometrus
garajā skrējienā no Atēnām
līdz Spartai. Edgara uzrādītais
laiks – 25 stundas 37 minūtes
un 45 sekundes – deva viņam
8. vietu. Kopumā skrējienā
startēja 400 sportisti, bet finišu sasniedza 238.

man pietrūka spēka un nespēju noturēt
tādu tempu, kā biju plānojis,» stāsta
skrējējs.
Edgars ir apņēmības pilns spartatlonā
atgriezties arī trešo reizi, bet tad, kad būs
gatavs uzvarēt. Viens no būtiskākajiem
priekšnosacījumiem tam ir pilnvērtīgāks
treniņprocess tieši kalnos.

Pārsteidz ciklons

Izanalizējot savu pieredzi 2016. gadā,
Edgars atzīst, ka šogad bija ļoti labi
sagatavojies un skrējienu saplānojis teju
ideāli. Trasē bija 75 kontrolpunkti, kuros
skrējēji varēja uzņemt nepieciešamās
uzturvielas, nomainīt apģērbu, un par to
rūpējās Edgara atbalsta komanda. «20
stundas skrēju lietū. Esot naktī kalnos,
bija pat sajūta, ka kāds ūdeni lej ar šļūteni.
Ceļš slidens, auksts, jāskrien pat cepurē
un cimdos. Plus vēl visu Grieķiju pārsteidza ciklons Zorba, kas sasniedza vētras
spēku – brāzmās līdz 25–30 metriem
sekundē. Atsevišķos kontrolpunktos pat
tika aizpūstas teltis, galdi, krēsli, un tie
tika slēgti – ja sportists uz kādu no šiem
punktiem bija aizsūtījis rezerves, nācās
iztikt bez tām. Mana atbalsta komanda
apavus žāvēja automašīnas salonā, un,
lai gan tās bija tikai piecas minūtes prieka, līdz apavi atkal izmirka, tas bija ļoti
patīkami un svarīgi, ja kājas atsalušas,»
stāsta Edgars, piebilstot, ka laikapstākļu
dēļ organizatori šo spartatlonu nodēvējuši
par skarbāko skrējiena pastāvēšanas vēsturē. Daudzi silto zemju sportisti nespēja
izturēt laikapstākļus un izstājās.

Šis Edgaram bija otrais spartatlons
– pirmo viņš noskrēja 2016. gadā un
finišēja 28. vietā, distanci veicot 28 stundās 58 minūtēs un 16 sekundēs. «Šogad
biju gatavs gan fiziski, gan garīgi. Mans
mērķis bija cīnīties par pjedestālu, bet
plāns B – noskriet distanci ātrāk par 25
stundām un iekļūt top 10. Ņemot vērā
laikapstākļus, 37 minūtes nav liela nobīde
no plānotā, tāpēc ar savu rezultātu esmu
ļoti apmierināts,» saka Edgars.
Lielāko skrējiena daļu Edgars bija labāko piecniekā. Kādu brīdi viņš pat bija
līderis un apmēram 20 kilometrus skrēja
lepnā vientulībā. «Mani tas nedaudz
mulsināja, jo šķita, ka citiem skrējējiem
ir lēnāks temps. Tāpēc, kad mani panāca
japānis Jošihiko Išikava, kurš arī kļuva
par spartatlona uzvarētāju, nomierinājos.
Japānis tika uzskatīts par skrējiena favorītu, jo ir 2017. gada pasaules čempions 24
stundu skrējienā,» stāsta Edgars.
Taču tik garā distancē neiztikt arī bez
lūzuma punktiem. «Ap simto kilometru
bija brīdis, kad kājas kļuva pārāk smagas,
tomēr man izdevās atgūt spēkus un pār- Par dalību nemaksā
Dalības maksa spartatlonā ir 600 eiro,
liecību,» saka sportists.
un cenā iekļauta dzīvošana un ēšana
Pietrūkst kalnu
viesnīcā piecas diennaktis, nokļūšana uz
Gatavoties spartatlonam Edgars sāka sacensību vietu un atpakaļ. Sportistam
janvārī, šoreiz šajā procesā iekļaujot arī pašam jāsedz ceļa izdevumi uz Grieķiju un
specifiskākus treniņus, zinot, kas īsti mājup. E.Simanovičs spartatlonā startēja
spartatlonā gaidīs. «Lielākā spartatlona ar Jelgavas pašvaldības un uzņēmuma
trases daļa ir pa asfaltētu ceļu, tāpēc arī «Astarte nafta» finansiālu atbalstu.
jātrenējas uz asfalta, lai pieradinātu musEdgars norāda, ka šajā skrējienā naukuļus un locītavas paredzētajai slodzei. das balvas netiek piešķirtas. «Šis ir viens
Vēl trasē ir trīs kāpumi, sasniedzot pat no grūtākajiem ultramaratoniem pasaulē,
1200 metrus virs jūras līmeņa. Ar kal- un sportisti tajā piedalās, lai izaicinātu sevi
niem, protams, mums Latvijā nav pārāk un izzinātu savu spēju robežas,» stāsta
spoži, bet ikdienā treniņiem izmantoju skrējējs. Tomēr patīkams moments ir tas,
zemes uzkalnu Ozolniekos. Dažas reizes ka abu pilsētu mēri pēc finiša spartatlona
skrēju pa asfaltu pie Tērvetes, tomēr ik- dalībniekus aicina uz pieņemšanu.
dienā mērot ceļu uz turieni neatmaksājas.
Edgars savu nākotni saista ar garo
Trasē kopumā ir trīs lieli kāpumi – divus distanču skrējēju trenera darbu un cer,
no tiem pieveicu pārliecinoši, bet trešajam ka viņa sportiskie sasniegumi iedvesmos
kāpumam trases 200.–220. kilometrā skriet arī citus.
Foto: no E.Simanoviča
personīgā arhīva
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Jelgavas Ledus sporta skola (reģ.Nr.90001167128)

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

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

STRĀDNIEKU(-CI)

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

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
savam draudzīgajam kolektīvam
Dobelē aicina pievienoties:

• METINĀTĀJUS(-AS);
• METINĀŠANAS MĀCEKĻUS(-LES);
• METĀLAPSTRĀDĀTĀJUS(-AS);
• CNC DARBGALDU OPERATORUS(-ES);
• IZMAKSU INŽENIERI;
• METINĀŠANAS INŽENIERI;
• KVALITĀTES ĢEOMETRIJAS INŽENIERI;
• METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
(darbam ražotnē Jelgavā).

Piedāvājam:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā – vienā no lielākajiem režošanas uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā;
• konkurētspējīgu atalgojumu – līdz 2000 EUR (bruto);
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu, pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781825, 28626844.
Kontaktpersona – personāla speciāliste Dace.

Piedāvā darbu
SIA «Kniga lv» (reģ.Nr.40103225061) aicina darbā aktīvus(-as), lasošus(-as), komunikablus(-as)
pārdevējus(-as) konsultantus(-es) grāmatu
veikalā Jelgavā. Atalgojums – 480 EUR. CV sūtīt
pa e-pastu polaris@kniga.lv.
Industriālo LED apgaismes ierīču
ražotājs Iecavā SIA «Vizulo» (reģ.
Nr.40103590897) savai komandai
aicina pievienoties būvstrādniekus(-ces).
T.29284499, e-pasts office@vizulo.com.
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu auklītei(-im). Atalgojums –
495 EUR (bruto). T.26460913.

Līdzjūtība
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Sergeju Beketovu,
mammu mūžībā aizvadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika»

Aizsaulē aizgājuši
REGĪNA KISELE (1932. g.)
RITA SIRMOVIČA (1945. g.)
GUNĀRS ŠĪRIŅŠ (1934. g.)
VARVARA KOSTJUKA (1922. g.)
MIHAILS ANTONOVS (1945. g.)
OJĀRS MORUSS (1961. g.)
ĻUBOVA ORUPA (1938. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.10 Bērzu kapsētā.
LŪCIJA BEKETOVA (1935. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.11 Meža kapsētā.
MARGARITA APELE (1931. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.16 Romas kapsētā.
RIMANTS KĻENAUSKS (1960. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.13 Meža kapsētā.
VJAČESLAVS ARAVINS (1936. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.14 Baložu kapsētā.
MIHAILS MEŠKOVSKIS (1933. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.15 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2740.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 19.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
12.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Es – savai zemītei.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 256. un 257.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 18.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2740.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. 22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 1.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
6.45  Lotes stāsti. 6.sērija. Seriāls bērniem.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 273. un 274.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
13.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 5.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 7.sērija.
22.00  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Koreja – Vācija.*
1.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 4.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 114.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 44.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Tikšanās pie upes. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 45.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 24.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 84.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.15 Autopsija: viņu pēdējās stundas. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
0.10 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 84.sērija.
1.00 LNT ziņu «Top 10».*
1.50 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.10 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.35 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 11.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 3.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 8.sērija.
12.40 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 21. un 22.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 83. un 84.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 9.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 85.sērija.
21.00 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 4.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 3.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.55 Melu teorija. 4.sērija.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 85.sērija.
2.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Otrdiena, 16. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2741.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 20.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.25 Aculiecinieks.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Province.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 258. un 259.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 19.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2741.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Gatavo dabā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 19.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Adriāna Roze.
22.25  JAUNUMS. Tramps un Krievija.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.30 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
0.45  Telma. Norvēģijas, Drāma (ar subt.). 2017.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 2.sērija.
6.30  Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Oktonauti. Animācijas seriāls. Speciālizlaidums.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Anekdošu šovs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 275. un 276.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Dokumentāls seriāls. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 7.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izziņas impulss. Raidījums.*
20.05  Pāri Centrālamerikai. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 8.sērija.
22.05  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Francija – Argentīna.*
1.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 5.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 115.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 45.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīlestības vasara. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.45 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 15.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 46.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 25.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 85.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu brīnumzeme. ASV melodrāma. 2017.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
0.20 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 85.sērija.
2.15 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 12.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 4.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 9.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 2015.g. 23. un 24.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 84. un 85.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 10.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 86.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.00 Glābšanas dienests 911. ASV spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 14.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 3.sērija.
1.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 86.sērija.
2.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 17. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2742.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 21.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 33. un 34.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 260. un 261.sērija.

TV PROGRAMMA
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 20.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2742.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 20.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Tas notika šeit.*
0.20 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 11.sērija.
1.15  Tramps un Krievija. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.

LTV7
5.00 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija.
6.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulkojumu).
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 277. un 278.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
11.55 Personīgā lieta.* Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 8.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Dārdošie dūmi. Dokumentāla filma.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 9.sērija.
22.00  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.55 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Urugvaja – Portugāle.*
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 6.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 116.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 46.sērija.
11.40 Kāzu brīnumzeme. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 47.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 26.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 86.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.35 Sarkanās astes. ASV vēsturiska filma.
1.00 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 6.sērija.
1.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 86.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 13.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 5.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 10.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 25. un 26.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 85. un 86.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 87.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Krievijas realitātes šovs. 5.sērija.
22.40 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
23.35 Leģendas. ASV seriāls. 7.sērija.
0.30 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 6.sērija.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 87.sērija.
2.05 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 33., 34. un 35.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 18. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2743.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 22.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 262. un 263.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 21.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2743.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Tēvs Nakts».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 21.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.

Ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris
21.30 JAUNUMS. Klausītājs. Īsfilmu cikls.
22.00 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 5.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Sporta ziņas. 23.22 Laika ziņas.
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
0.45 Tieša runa.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija.
6.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulkojumu).
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 279. un 280.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
11.55 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.*
12.25 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Dārdošie dūmi. Dokumentāla filma.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 10.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Spānija – Krievija.*
1.40 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
2.25 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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 7.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 117.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 47.sērija.
11.40 Kafijas pinekļos. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.45 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 48.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 27.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 87.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 6.sērija.
22.10 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2.sērija.
0.15 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 24.sērija.
1.10 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 8.sērija.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 87.sērija.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 14.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 6.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 27. un 28.sērija.
14.40 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 86. un 87.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 12.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 88.sērija.
21.00 Praktikants. ASV komēdija.
23.30 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.30 Ekstrasensu cīņas 17. Speciālizlaidums. Realitātes šovs.
1.30 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 88.sērija.
2.55 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 36.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Piektdiena, 19. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2744.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 23.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 264. un 265.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 22.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2744.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNA SEZONA. Vera 8. Seriāls (ar subt.). 2018.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 5.sērija.
1.20  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
2.20 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 11.sērija.
3.15 Ēdienkarte skrejceļam. Dokumentāla filma.
4.15 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija.

6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 5.sērija.
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 281. un 282.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.25 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 10.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Pajaci. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  Bērns nr.44. Vēsturisks trilleris (ar subt.). 2015.g.
0.55 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Horvātija – Dānija.*
3.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 8.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 118.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 48.sērija.
11.40 Bēgšana uz salu 5. Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 49.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 28.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 88.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
23.25 Četrdesmit otrais. ASV biogrāfiska drāma. 2013.g.
1.45 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 8.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 15.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
8.55 Kobra 11-12. Seriāls. 7.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 12.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 29. un 30.sērija.
14.50 Soli pa solim 5. ASV komēdijseriāls. 22., 23. un 24.sērija.
16.25 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 13.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. Svingeri Ukrainā.
Latvijas un Ukrainas komēdija. 2018.g.
0.55 Viņpus. ASV un Lielbritānijas fantastikas drāma. 2010.g.
3.15 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 37.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 20. oktobris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45  Pelēns Tips 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Hudīni. Animācijas filma (ar subt.).
11.35 Divi vienā. Latvijas seriāls. 19., 20. un 21.sērija.
13.05 Gatavo dabā.*
13.35 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.05 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
14.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.
15.00 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Viesīte. Brīvības un P.Stradiņa iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Tas notika šeit.
22.30 Es esmu šeit. Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
0.35  Bērns nr.44. Vēsturisks trilleris (ar subt.). 2015.g.
3.05 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.

Ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Vācijas.*
15.45 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.
16.55 Aculiecinieks.*
17.10  Tās tik ir operas! Pajaci. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5.
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.20  Vera 8. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.05 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
1.20  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
1.50 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 253.–256.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

TV PROGRAMMA

0.15 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
2.15 Caurspīdīgā elektronika. Dokumentāla filma.
2.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.15 Sporta studija.*
4.00 Piedzīvojums dabā.*
4.30 Garšu skola. 5.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Luī 5. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
5.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 24.sērija.
6.25 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Latvijas faili. Latvieša humors.
7.50 Doktors Mārtins 8. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
8.50 Ceļojums kā piedzīvojums. Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 7., 8. un 9.sērija.
14.05 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2014.g. 4.sērija.
14.35 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 13. un 14.sērija.
23.15 Bēgšana uz salu 5. Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
1.10 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
1.55 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
2.40 Rozamunde Pilčere. Mīlestības vasara. Melodrāma. 2007.g.
4.10 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 88.sērija.

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 16.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.00 Septiņi rūķi 2. Animācijas seriāls.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.

12.05 Es mīlu tevi, Latvija! TV šovs.
14.35 Tors. Tumsas karaļvalsts. Spraiga sižeta fantastikas filma.
16.55 Sīkie eksperti.
17.15 Hortons. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 5.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.45 TV PIRMIZRĀDE. Mans ārsts mani vajā. Atgriešanās.
ASV trilleris. 2016.g.
1.35 Dvēseles spogulis. ASV fantastikas drāma. 2014.g.
3.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 43., 44. un 45.sērija.

LNT
5.00 Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.50 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 4.sērija.
7.20 Tuč, tuč Rītiņš.
8.25 Atklāj Latviju!
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 25.–28.sērija.
16.20 Karamba! Humora raidījums.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 2.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 4. Francijas detektīvseriāls. 2016.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 2016.g. 11. un 12.sērija.
23.15 Kafijas pinekļos. ASV melodrāma. 2016.g.
1.05 Rozamunde Pilčere. Tikšanās pie upes. Melodrāma. 2007.g.
2.35 Četrdesmit otrais. ASV biogrāfiska drāma.

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
5.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2013.g. 15.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.50 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.50 Aizraujošās zoomīklas 2. Seriāls.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.10 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
13.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 9.sērija.
14.25 Ducis ir lētāk. ASV komēdija. 2003.g.
16.25 Praktikants. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Hortons. ASV animācijas filma. 2008.g.
21.40 Tors. Tumsas karaļvalsts. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
23.55 Svingeri Ukrainā. Latvijas un Ukrainas komēdija.
1.55 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 38.–42.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 21. oktobris
LTV1

11. oktobrī pl. 17

Darba tiesību
aktualitātes
12. oktobrī pl.1000

facebook.com

12. oktobrī pl. 1600

Angļu valodas

ar un bez
priekšzināšanām

komunikatīvā gramatika
jauniešiem

no 15. oktobra pl. 1600

17. oktobrī pl. 1730

18. oktobrī pl. 1000

23. oktobrī pl. 1715

24. oktobrī pl. 1715

15. oktobrī pl. 1730

Sievietes arhetipi

Vadības psiholoģijas Dieviete ikvienā sievietē
aspekti
31. oktobrī pl. 1730
30. oktobrī pl. 1730

1. novembrī pl. 1000

MS
!

5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
10.00 Garšu skola. 5.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 253.–256.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.50 Hudīni. Animācijas filma.
13.55 Brīnumskapja skola.*
14.25 Aculiecinieks.*
15.00 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Kokļu mūzikas koncerts «Stīgo, brālīt, stīgo, māsiņ!».*
17.20 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentāla filma.
18.15  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 6.sērija.
21.00  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!».*

pamata un vidējais
līmenis 30

NU

LTV7

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

JAU

5.00 Ēdienkarte skrejceļam. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  JAUNUMS. Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 JAUNUMS. Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
11.00  Pāri Centrālamerikai. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 35.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. Žanis Lipke.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Mārtiņš Rītiņš.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
22.45  TV PIRMIZRĀDE. Kvadrāts. Zviedrijas, Vācijas,
Francijas un Dānijas drāma. 2017.g.
1.30  Ūdens planēta. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.35 Es esmu šeit. Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
4.35 Marokenrols. Dokumentāla filma.
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Aicinām vecākus uz BEZMAKSAS nodarbību ciklu

Pusaudžu emocionālā audzināšana
Nodarbību datumi:
1. grupa no 20.11,
2.grupa no 22.11

Nodarbību laiks:
17:30 - 20:30

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris

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

balvas sadalītas

Annija Kuzņica, 5.c klase

«Nezinu, kurš no
maniem iesūtītajiem
portretiem žūrijai patika
vislabāk. Varbūt šis –
«Kučieris». Tas tapa
šogad nejauši kādās
kāzās,» atklāj fotogrāfe
Linda Strauta-Brauere.
 Kristīne Langenfelde

Mana zeme
Es lepojos un mīlu tevi, Latvija.
Tik bagātas un skaistas otras
zemes nav.
Tev sava valoda un savi dēli,
Tev īpašs karogs, vēsturi tas pauž.
Tev zila jūra, zaļi, biezi meži
Ar ogām, sēnēm, putnu dziesmām vīti.
Tev dzeja, dziesmas, jaukas pasakas,
Kas bērniņam jau šūpulī tiek
ieliktas.

Tev Gaiziņkalns un Ventas rumba,
Kas vārdu Latvija nes pasaulē.
Tavs simbols – triju zvaigžņu māte,
Caur gadsimtiem tas stāvēs brīvībai.
Tev tautasdziesmas, spēka rakstu
zīmes,
Tev silta rupjmaize un Jāņu
ugunskurs.
Mums jāsaprot – tu tāda tikai viena,
Kur mūsu tautai spēku vienmēr gūt.

VINETS PAVLOVSKIS, Jelgavas 4. sākumskola, 6.b klase

Pasākumi pilsētā
13. oktobrī pulksten 13 – svinīgs pasākums par godu Polijas neatkarības atjaunošanas 100. gadadienai un izstādes par Juzefu Pilsudski atklāšana. Ieeja – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
14. oktobrī pulksten 14 – tikšanās sarunu cikla «Es nāku no Jelgavas» gaitā: tikšanās
ar Ilmāru Šlāpinu (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
16. oktobrī pulksten 18 – sarunu ciklā «Cepums ar slavenību» – tikšanās ar karavīru,
Nacionālo bruņoto spēku mediju fotogrāfu, grupas «Auļi» mūziķi virsseržantu Gati
Indrēvicu. Ieeja – par ziedojumiem (bistro «Silva» Konferenču zālē).
18. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
19. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts «Darbs,
maize, mīlestība». Piedalās vieskolektīvi no Baltkrievijas. Biļetes iepriekšpārdošanā
– Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 (darba dienās no pulksten 12
līdz 19), koncerta dienā no pulksten 16 – kultūras nama kasē. Biļešu cena – 2–4 €
(kultūras namā).
19. oktobrī pulksten 20 – «Bille un pankūkas»: vakariņas, filmas «Bille» skatīšanās un tikšanās ar filmas radošo komandu. Papildu informācija – natre.lv. Biļetes –
ekase.lv (Jelgavas Lauktehnikas ēdnīcā Aviācijas ielā 8d).
20. oktobrī pulksten 13 – Jelgavas Jaunā teātra Pusaudžu studijas izrāde «Robežas». Režisors – R.Gāle. Dramaturğe – Z.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (k/n «Rota»).
20. oktobrī pulksten 18 – «Draugs, nejautā»: Alfreds Vinters. Dziesmu stāsts 30.
gadu kabarē stilā. Piedalās M.Brūveris, I.Pļavniece, R.Lepers, A.Putniņa, M.Ruskis,
K.Zaharova, I.Kemlere, R.Šteinbergs un muzikantu kapela. Režisors – V.Pavlovskis.
Biļešu cena – 12–20 € (kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 10.30 – pārgājiens pa Lielplatones pagastu cikla «Tavas saknes
tavā zemē» ietvaros. Lielplatones puses vietas un stāsti kopā ar gidi I.Jurģi. Tikšanās
– Jelgavas autoostā. Pieteikšanās pa tālruni 29916889, 63005447.
20. oktobrī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Stikla apstrādes
tehnika, vitrāža». Vada Latvijas Mākslas akadēmijas docente I.Dūdiņa. Pieteikšanās pa
tālruni 63005445. Dalības maksa – 7,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. oktobrī pulksten 12.30 – senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Mītavas tilti 2018». Koncertā «Triju paaudžu dziesmas Latvijai» piedalās JPPI «Kultūra»
SVA «Vīzija», draugi no Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un BVA «Rotiņa». Ieeja – bez
maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
21. oktobrī pulksten 17 – «Dziesmas, kuras neviens vairs nedzied»: vīru vokālā
ansambļa «Daile» koncerts 2 daļās. Programmā: Latvijas okupācijas laika koru un
vokālo ansambļu repertuārs, izpildīts ar vieglu ironiju. Piedalās E.Linde, M.Kārkliņš,
G.Kronbergs, E.Leimans, Z.Muktupāvels, I.Cinkuss, A.Kielbickis, R.Rudzītis, R.Petrauskis.
Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).

Izstādes
No 15. līdz 22. oktobrim – baltkrievu mākslinieka Vjačeslava Teleša glezniecības
un grafikas darbu izstāde «Gadu pieskārieni» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
Līdz 26. oktobrim – Aijas Feldmanes darbu izstāde «Dimantu gleznas dvēselei»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā).
Līdz 30. oktobrim – fotokonkursa «Jelgava Latvijas simtgadē» dalībnieku labāko
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva galerijā un foajē).
Līdz 31. oktobrim – Lietuvas tautas mākslinieces Jūlijas Danilauskienes izstāde «Simboli un zīmes Jūlijas Danilauskienes papīrgriezumos» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 12. oktobra līdz 11. novembrim – Irisas Blumates tekstiliju izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 12. oktobra līdz 20. novembrim – Ievas Saulītes izstāde «Slazdi un ieroči»
(Jelgavas Mākslas skolā).

«Ja man piedāvātu fotogrāfa
darbu «National Geographic»,
es pamestu visu un nedomājot piekristu. Pat uz lielu algu
nepretendētu – man pietiktu
ar kaifu, kas ir tajā darbā. Bet
šobrīd fotografēšana man ir tikai hobijs. Nekad neesmu ar to
pelnījis – tā vienkārši ir iespēja
atiet no ikdienas rutīnas,»
saka jelgavnieks Kaspars Zaķis,
kura darbs uzvarēja Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra»
rīkotā fotokonkursa «Jelgava
Latvijas simtgadē» kategorijā
«Notikums».
Pagājušajā ceturtdienā Jelgavas kultūras namā sveikti 11 fotokonkursa «Jelgava
Latvijas simtgadē» laureāti, kā arī atklāta
izstāde, kurā līdz 30. oktobrim apskatāmi
konkursa labākie darbi. Iestāde «Kultūra»
fotokonkursu profesionāliem fotogrāfiem
un arī tiem, kuriem fotografēšana ir vaļasprieks, organizē jau septīto gadu, taču
šogad pirmo reizi tā dalībnieki bija aicināti
savas fotogrāfijas iesūtīt trīs dažādās kategorijās – «Pilsētainava», «Portrets» un
«Notikums» –, kā arī fotogrāfijās nesekot
klišejām, bet tvert pilsētā vēl neredzēto.
«Šķiet, tas ir attaisnojies, jo konkursam
26 autori iesniedza 203 fotogrāfijas, no
kurām daudzās pilsēta un tās dzīves mirkļi
baudāmi ļoti dažādos rakursos, noskaņās
un fotogrāfu redzējumos,» norāda «Kultū-

Foto: Ivars Veiliņš
ras» producents Gundars Caune.
Viens autors konkursam drīkstēja
iesniegt ne vairāk kā piecus fotoattēlus,
startējot vienā vai vairākās kategorijās,
un visus darbus vērtēja žūrija – Latvijas
Fotogrāfijas muzeja direktore Maira
Dudareva un fotomeistars Agris Šiliņš.
Tāpat savu simpātiju izraudzījās skatītāji, balsojot iestādes «Kultūra» oficiālajā
«Facebook» lapā.
«Neskatieties, ko dara visi, jo to jau dara
visi – tā niša ir aizņemta! Meklējiet savu!»
konkursa laureātiem vēlēja M.Dudareva.
Šoreiz par uzvarētāju kategorijā «Pilsētainava» kļuva Arta Joma no Ozolniekiem, 2. vieta piešķirta jelgavniekam
Valdim Skudrem, bet 3. vieta – jelgavniekam Billijam Locam. Šajā kategorijā tika
pasniegta arī žūrijas simpātiju balva, ko
saņēma Juris Zēbergs, bet skatītāju simpātiju balvu ieguva Eduards Ošs no Platones.
Kategorijā «Portrets» 1. vieta – Jānim
Albātam no Dobeles novada, 2. vieta –
jelgavniecei Lindai Strautai-Brauerei,
bet 3. vieta – jelgavniecei Ilzei Strēlei. Arī
skatītāju simpātiju balva šajā kategorijā
tika L.Strautai-Brauerei.
Savukārt kategorijā «Notikums» 1.
vietu ieguva jelgavnieks K.Zaķis, 2. vietu
– B.Locs, bet 3. vietu – Eduards Kapša.
Skatītāju simpātiju balva pasniegta Ingai
Gedrovičai no Ozolnieku novada.
«Konkursā piedalos pirmo gadu – kad
pamanīju par to informāciju, sapratu,
ka šo iespēju nevar laist garām. Esmu
profesionāla fotogrāfe – mērķtiecīgi uz to
gāju, studēju fotodizainu, meklēju savu

rokrakstu. Mani īpaši saista portretbildes,
cilvēki. Arī konkursam nesūtīju tipiskas
fotogrāfijas – mēģināju tvert ko citu. Man
jau šķiet, ka Jelgava ir gana pievilcīga
fotogrāfam – var taču nebildēt jau tik
pierasto Pasta salas ainavu, bet cilvēkus,
kuri salā pastaigājas, atpūšas, izklaidējas,
sporto... Un tad jau iegūsti pavisam citu
stāstu,» spriež L.Strauta-Brauere.
Arī K.Zaķis, kurš konkursā startē jau
četrus piecus gadus, atzīst, ka šoreiz tam
apzināti iesūtījis radikāli pretējas bildes.
«Jau vairākus gadus piedaloties konkursā,
esmu sapratis, ka žūrija ir nogurusi no
tipiskām Jelgavas centra ainavas bildēm,
tāpēc šoreiz piedāvāju saulespuķes pagalmā, torņus Uzvaras ielā… Laikam jau
paveicās, jo iepriekš vai nu pie godalgām
netiku, vai izcīnīju 3. vietu. Un ar tiem
konkursiem ir tā – nav prātīgi sūtīt tikai
to, kas pašam patīk, svarīgi ir papētīt konkursa vēsturi, iepriekš iesūtītās bildes, lai
izprastu konkursa garšu. Esmu piedalījies
arī citos konkursos, piemēram, kompānijas «Sony» fotokonkurss ir ļoti specifisks,
tam ir sava līnija, un, tikai to izprotot, ir
jēga iesaistīties,» spriež K.Zaķis.
Jāpiebilst, ka uzvarētāji saņēma arī
naudas balvas: 1. vietas ieguvēji – 200
eiro, 2. vietas ieguvēji – 130 eiro, 3. vietas
ieguvēji – 70 eiro, bet simpātiju balvu
saņēmēji – 50 eiro.
Līdz 30. oktobrim labākie konkursa
darbi apskatāmi izstādē kultūras nama
foajē, bet pēc tam paredzēts, ka fotogrāfijas
kā ceļojošā fotoizstāde būs apskatāmas arī
Jelgavas sadraudzības pilsētās.

Jelgavā – poļu un baltkrievu kultūras dienas
 Jana Bahmane

Šonedēļ pilsētā norit Poļu
kultūras dienas, aicinot tuvāk
iepazīt poļu kultūru, tradīcijas un vēsturi. Poļiem veltītie
svētki ar izstādes «Juzefam
Pilsudskim – 150» atklāšanu
Sabiedrības integrācijas pārvaldē noslēgsies 15. oktobrī,
un šajā dienā Jelgavā sāksies
Baltkrievu kultūras dienas, kas
līdz pat 21. oktobrim šīs tautas
kultūru aicinās izzināt caur
vizuālo mākslu, tradicionālo
virtuvi, dziesmām un dejām.
Poļu kultūras dienu gaitā 13. oktobrī
pulksten 13 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks Polijas
neatkarības atjaunošanas 100. gadadienai
veltīts pasākums, kurā piedalīsies Latvijas
Poļu savienības Jelgavas nodaļas bērnu
ansamblis «Sloviček», Rēzeknes sieviešu
poļu koris «Jutrzenka», senās mūzikas
un deju ansamblis «Capella Antiqua
Bialostociensis» no Belostokas Polijā, kā
arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas akordeonistu duets Anta Puķīte un Darja Grišina.
«Pasākuma ieskaņā klātesošajiem būs
iespēja gūt ieskatu Polijas vēsturē un
noklausīties Jelgavas muzeja sagatavoto
stāstījumu par poļiem Zemgalē,» atklāj
Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas
vadītāja Marija Kudrjavceva.

Šajā dienā Jelgavas muzejā būs izstāde
«Juzefam Pilsudskim – 150» – ekspozīcija
apkopo vēsturiskas liecības par Polijas
valsts pamatlicēju un Polijas armijas
dibinātāju J.Pilsudski. «Vēlāk izstāde būs
skatāma Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8, kur to atklāsim 15.
oktobrī pulksten 17,» papildina M.Kudrjavceva. Jāpiebilst, ka šī J.Pilsudskim
veltītā muzeja Polijā ceļojošā ekspozīcija
vēsta par poļu revolucionāru un karavadoni, kurš Latvijas brīvības cīņu laikā
atbalstīja Latvijas neatkarības ideju un
1922. gadā saņēma augstāko Latvijas
militāro apbalvojumu – I šķiras Lāčplēša
Kara ordeni.
Savukārt līdz 14. oktobrim bistro «Silva» ir iespēja nobaudīt poļu nacionālās
virtuves prezentāciju «Smacznego».
Baltkrievu kultūras dienas ievadīs
baltkrievu izcelsmes mākslinieka Triju
Zvaigžņu ordeņa virsnieka Vjačeslava
Teleša glezniecības un grafikas darbu
izstādes «Gadu pieskārieni» atklāšana
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā 15. oktobrī pulksten
17. Bet 19. oktobrī pulksten 18 kultūras
namā notiks koncerts «Darbs, maize,
mīlestība», kurā piedalīsies Jelgavas
baltkrievu biedrības folkloras ansamblis
«Ļanok» un Baltkrievijas Valsts kultūras
un mākslas universitātes Horeogrāfijas
katedras deju ansamblis un instrumentālā grupa. «Savos teatralizētajos koncertos
parasti tiecamies atgādināt par tādām

klasiskām vērtībām kā mīlestība un
cieņa savstarpējās attiecībās, bet šīm trīs
nozīmīgajām vērtībām – darbs, maize un
mīlestība – es iedvesmojos Kārļa Ulmaņa
piemiņas muzejā «Pikšas». Domāju, ka
tās ir būtiskas ikvienam no mums,» stāsta
Jelgavas baltkrievu biedrības «Ļanok»
vadītāja Jeļena Grīsle.
Biļetes uz pasākumu iepriekšpārdošanā var iegādāties Sabiedrības integrācijas
pārvaldē, bet pirms koncerta – kultūras
namā. Cena – 2–4 eiro. J.Grīsle papildina,
ka ieņēmumi par biļetēm tiks ziedoti V.
Teleša grāmatas «Baltkrievu mākslinieki
Latvijā. 1920–1990» tapšanai. Autors,
pamatojoties uz arhīvos, bibliotēkās,
muzejos, privātkolekcijās savākto informāciju un apkopotajām atmiņām, stāsta
par pieciem māksliniekiem ar baltkrievu
saknēm – Pēteri Miranoviču, Mihailu
Kaļininu, Arkādiju Solovjovu, Dimitriju
Godicki-Cvirko un Aleksandru Beļcovu –,
kuru dzīve un radošā darbība bija saistīta
ar Latviju. Tāpat daļa ienākumu tiks
ziedoti kādai Jelgavas ģimenei.
Baltkrievu kultūras dienu gaitā
notiks arī labdarības koncerts «Dāvā
siltumu dvēselei!» valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» klientiem. Bet
bistro «Silva» no 15. līdz 21. oktobrim
varēs nobaudīt baltkrievu tradicionālos
ēdienus – kartupeļu pankūkas ar gaļas,
sīpolu un saldā krējuma mērci, sēņu
zupu baltkrievu gaumē un biezpiena
plāceni jeb nesterku.

