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Pēc remonta baseins atbilst
starptautiskām prasībām

Latvijas Peldēšanas
federācijas prezidents
Aivars Platonovs (no
labās) vakar oficiāli
LLU sporta namam
pasniedza sertifikātu, kas apliecina
– Jelgavas baseins
atbilst Starptautiskās
peldēšanas federācijas jeb FINA 25 metru
baseinu prasībām.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Šo trešdien, pēc remonta atklājot LLU
peldbaseinu, Latvijas
Peldēšanas federācijas
prezidents Aivars Platonovs oficiāli pasniedza
sertifikātu, kas apliecina – Jelgavas baseins
atbilst Starptautiskās
peldēšanas federācijas jeb FINA 25 metru
baseinu prasībām. Tas
nozīmē, ka turpmāk
tur varēs notikt FINA
atbalstītas nacionāla vai
starptautiska mēroga
sacensības.

«Lai valstī sakārtotu peldēšanas
sistēmu, no šī gada esam ieviesuši
jaunu baseinu sertificēšanas procedūru. Jelgavas baseins ir otrais,
kurš saņēmis Latvijas Peldēšanas
federācijas sertifikātu, ka tajā ir
veikti mērījumi, kas apliecina: baseina vanna atbilst FINA noteiktajām prasībām un šeit var rīkot
FINA atbalstītas nacionāla vai
starptautiska mēroga sacensības,»
skaidro A.Platonovs. Šogad šādu
sertifikātu saņēmis arī Valmieras
jaunuzceltais 25 metru baseins.
Lai sertificētu baseinu, tajā tika
veikti dažādi mērījumi – baseina
vannas garums, platums, sienu attiecība pret grīdu, ūdens līmenis,
ūdens ķīmiskais sastāvs.

LLU baseinā trenējas Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) audzēkņi, un tieši viņi
būs lielākie ieguvēji. «Sertifikāts
nozīmē, ka mūsu baseinā var
rīkot starptautiskas sacensības,
uzstādīt oficiālos valsts rekordus
un, kas ir pats svarīgākais, izpildīt
normatīvus dalībai starptautiskās
sacensībās, piemēram, pasaules
un Eiropas čempionātā, pasaules
kausā, ko līdz šim nevarējām,»
skaidro JSPS direktore Zelma
Ozoliņa.
Šobrīd federācija vēl lemj, kur
rīkot Latvijas junioru čempionātu, kas notiks novembra beigās,
– Valmierā vai Jelgavā. Ja izvēle
kritīs par labu Jelgavai, tā mūsu

šiem, saliedēt sabiedrību, kā arī
aicināt cittautiešus labāk apgūt
3. novembrī pulksten
latviešu valodu. Pasaules diktāta
12 Latvijā un citviet parakstīšanā bez maksas var piedasaulē jau ceturto reizi
līties ikviens, turklāt to var darīt
notiks pasaules diktāts
arī anonīmi, informē iniciatīvas
latviešu valodā – inipārstāve Olga Sukonnikova.
ciatīvā šogad pirmo
Šogad diktātu klātienē varēs
reizi piedalās arī Jelgarakstīt deviņās Latvijas pilsētās,
va. Pieteikties diktāta
tostarp pirmo reizi arī Jelgavā,
rakstīšanai Jelgavā var
Sabiedrības integrācijas pārvietnē www.raksti.org
valdē Skolotāju ielā 8. Diktātu
līdz 2. novembra pulkjelgavniekiem lasīs grupas «Tirsten 16.
kizBand» mūziķis un pašvaldības
iestādes «Kultūra» producents
Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Gundars Caune.
prasmi rakstīt latviski, veidot
Šā gada aptuveni 300 vārdu
ciešāku saikni ar ārzemju latvie- garā diktāta teksta autors ir

dzejnieks un rakstnieks Andris
Akmentiņš, bet teksta atbilstību
latviešu valodas normām ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes Latviešu un
vispārīgās valodniecības katedras
vadītāja Andra Kalnača. Diktāts
ar virsrakstu «Malēniešu hronika» ir ironiska mūsdienu teika,
kurā autors veiksmīgi apvieno
latviešu valodu ar Ezopa valodu.
Iniciatīvas organizatori informē, ka, labojot diktātu, atzīmes
netiks liktas, taču būs norādītas
ortogrāfijas un interpunkcijas
kļūdas un to skaits, lai katrs
varētu novērtēt savas zināšanas.

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

Gaida pieteikumus amatnieku
un mājražotāju kontaktbiržai
 Ilze Knusle

12. decembrī Jelgavā
notiks 8. Zemgales reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbirža. «Šī kontaktbirža ir kā lakmusa
papīriņš, kas parāda,
vai klientiem vispār ir
interese par konkrētu
produktu un vai ar to
ir vērts strādāt tālāk,
iekarot tirgu,» norāda Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone,
interesentus aicinot
pieteikties līdz 7. decembrim.
Pasākums notiks jau astoto
reizi, un līdzšinējā prakse rāda,
ka tieši šī ir vieta, kur daudzi
mājražotāji un amatnieki testē
produkciju pirms nopietnākas
uzņēmējdarbības uzsākšanas.
«Pozitīvi arī tas, ka ir atgriezeniskā saikne un pircēji reizēm
ar jautājumiem uzvedina domāt tālāk, papildināt produkcijas klāstu. Tāpat kontaktbiržā
mājražotāji, amatnieki un mazie uzņēmēji cits citu iepazīst
un veido sadarbību,» norāda
L.Miķelsone. Viņa piebilst,
ka šī gada novitāte ir tā, ka
piedalīsies arī mājražotāji un
amatnieki no Lietuvas.

peldētājiem būs pirmā iespēja savās mājās uzstādīt jaunus Latvijas
rekordus un izpildīt normatīvus.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka remontdarbus
baseinā veica SIA «Zemgales
būvserviss» un to izmaksas ir ap
120 000 eiro. Jelgavas baseins ir
celts 1966. gadā. Pēdējos gados
tajā veikti nopietni remontdarbi:
nostiprināta un atjaunota baseina
vanna, demontēti tramplīni, izbū-  Anastasija Miteniece
vētas šahtas pa baseina perimetru
Krišjāņa Barona ielas
elektroniskās starta sistēmas
posmā no Uzvaras līdz
kabeļiem, atjaunota elektroinstaMātera ielai norit aplācija, noflīzēts baseina perimetrs.
gaismojuma tīkla pārNākamgad plānots sakārtot griesbūve – tuvākajā laikā
tus un apgaismojumu, kā arī
tur tiks uzstādīti jauni
palīgtelpas.

8. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža notiks ZRKAC 12.
decembrī no pulksten 10 līdz
15.30. Šajā laikā mājražotāju un amatnieku produkciju
aicināts iegādāties ikviens.
No pulksten 13 līdz 15 tirdziņu varēs izstaigāt uzņēmēja
TV personības Māra Grigaļa
pavadībā, kurš iztaujās māj
ražotājus un amatniekus un
prezentēs viņu piedāvājumu.
«Dalībai kontaktbiržā gaidām
pieteikumus no amatniekiem,
rokdarbniekiem, mājražotājiem, izejmateriālu tirgotājiem
un piegādātājiem, zinātniekiem, kuri grib sadarboties
ar amatniekiem, pašvaldību
darbiniekiem, kuri vēlas atbalstīt savus amatniekus, un
citiem interesentiem,» precizē
L.Miķelsone. Pieteikties var
līdz 7. decembrim pa tālruni 63012155, 63012169 vai
e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv.
Lai veicinātu radošumu un
inovācijas, jau trešo gadu kontaktbiržas dalībniekiem tiks
pasniegtas radošuma balvas
«Ideju spogulis 2018». «Šī konkursa mērķis ir mudināt atšķirties. Tirgū jau ir pietiekami
daudz sulu, sukāžu, adījumu,
žāvējumu un citu produktu,
tāpēc jāmeklē veids, ar ko būt
īpašiem,» uzsver L.Miķelsone. Balvu saņēmējus noteiks
žūrija, un tās tiks pasniegtas
pulksten 15.

Krišjāņa Barona ielā
izbūvē apgaismojumu

Pasaules diktāts latviešu valodā – šogad arī Jelgavā
 Jana Bahmane

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Diktātu Jelgavā labos latviešu valodas skolotāji, un rezultātus iniciatīvas dalībnieki varēs uzzināt
jau nākamajā dienā. Tāpat tiks
vērtēts diktāta izpildījums starp
pilsētām. Augstāko rezultātu
ieguvēji balvā saņems grāmatas
no Jāņa Rozes grāmatnīcas.
Jāpiebilst, ka pērn pasaules
diktātu latviešu valodā tiešsaistē
un klātienē 25 pasaules valstīs
rakstīja kopumā 935 cilvēki. Trīs
diktāti bija uzrakstīti bez kļūdām,
desmit – ar vienu kļūdu, savukārt
lielākais kļūdu skaits vienā darbā
bija 183. Vidēji dalībnieki tekstā
pieļāva 18 ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Foto: Ivars Veiliņš

apgaismojuma balsti
un gaismekļi. Līdz 23.
oktobrim būvdarbu
vietā gājējiem jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem.

Apgaismojuma izbūve notiek
divos K.Barona ielas posmos.
«Posmā no kultūras nama līdz
Pasta ielai apgaismojums iepriekš
nav bijis, tādēļ to izbūvē no jauna,
savukārt no Pasta līdz Mātera ielai
jau vairāk nekā 20 gadu apgaismojums tika nodrošināts ar gaisvadu
palīdzību – šie tīkli tiek demontēti
un pārbūvēti par pazemes komunikācijām,» skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins, papildinot, ka kopumā
K.Barona ielā tiks izbūvēta 274

metrus gara kabeļu līnija un drīzumā K.Barona ielas posmā tiks
uzstādīti 13 apgaismojuma balsti
un 17 jauni LED gaismekļi.
Būvdarbi turpināsies līdz oktobra beigām. Šajā laikā K.Barona ielā no Uzvaras līdz Pasta ielai
gājēju kustība būs ierobežota,
savukārt posmā no Pasta līdz
Mātera ielai – aizliegta. Iedzīvotāji aicināti izmantot ietvi ielas
pretējā pusē. Darbus veic SIA
«Mītavas Elektra».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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UZŅĒMĒJU KARJERAS STĀSTI

«Jebkurš bizness var ciest neveiksmi, bet
izglītība un profesija paliks vienmēr»
Svetlana Zeļenko no «ZeT’Zsnacks»; ražo dārzeņu čipsus
Uzņēmējas
ceļš

skola

augstskola
pirmā darba
augstskola
darba
savs
(bakalaurs)
pieredze
(maģistrs)
pieredze uzņēmums
«Mūsdienās skolēniem ir simtiem organizēts darba process, kā notiek
iespēju jau skolas laikā iegūt zināša- investoru piesaiste. Kamēr viņš mācījās
nas, kas noderēs nākotnes karjerā. no pieredzējušiem uzņēmējiem, lai pats
Piemēram, daudzi veido skolēnu nepieļautu kļūdas, es strādāju savā promācību uzņēmumus, un tā ir lieliska fesijā valsts pārvaldē ar ES struktūrfoniespēja jau laicīgi saprast uzņēmēj- du finansētajiem projektiem. Redzēju,
darbības pamatus. Taču ar papildu kā citi uzņēmēji iesniedz savus projekiespējām tomēr jābūt uzmanīgiem, tus, kādiem tiek piešķirts finansējums,
īpaši vidusskolā, kad svarīgākais ir līdz vienā brīdī sapratu, ka arī es varētu
nenovērsties no pamata mācību attīstīt savu biznesa ideju. Apvienojot
procesa. Galu galā – jebkurš bizness zināšanas, kopā ar vīru sākām strādāt
kādā brīdī var ciest neveiksmi, bet pie sava uzņēmuma izveides. Šobrīd saizglītība un profesija paliks vienmēr. protu, ka bez izglītības un pieredzes tas
Mēs paši – es un mans kolēģis vīrs būtu ļoti grūti. Piemēram, jau sperot
Jurijs Zeļenko – gājām klasisku ceļu: pirmos soļus, mūs gaidīja sarežģījumi tikai vēl cītīgāk mācītos un izmantotu
vispirms pabeidzām skolu, ieguvām – ražotnes izveidē bija nepieciešams iespējas, ko piedāvā skolā. Ja kādam
augstāko izglītību un desmit gadus investēt 300 000 eiro, bet ar banku šķiet, ka puse no mācību stundām ir
strādājām, krājot pieredzi dažādās par kredīta nosacījumiem vienoties ne- bezjēdzīgas – kam man tā matemātika
darbavietās. Tieši šī zināšanu bagāža izdevās. Tobrīd mēs varējām padoties, vai psiholoģija –, tad tagad es zinu,
mums palīdzēja izveidot savu uzņē- bet kārtējo reizi izšķiroša nozīme bija ka noder viss. Uzņēmējam jābūt ļoti
mumu. Vīrs jau no skolas laikiem mūsu pieredzei – es daļu finansējuma daudzpusīgam, tāpēc skolā, kamēr ir
sapņoja par savu ražotni, bet ne piesaistīju no ES fondiem, bet vīrs iespēja, jātur acis un ausis vaļā, tverot
steidza riskēt ar uzņēmuma izveidi atrada investoru. Liels ieguvums bija katru iespēju. Mācieties valodas, piearī pēc universitātes – viņš strādāja arī sadarbība ar biznesa inkubatoru un dalieties pasākumos, izmantojiet prakpie vietējiem un ārzemju pārtikas LLU zinātniekiem.
ses iespējas un dodieties ekskursijās uz
ražotājiem par eksporta speciālistu, Ja šobrīd man dotu iespēju savā karjerā uzņēmumiem – vēlāk jums neviens
vēlāk direktoru, lai saprastu, kā tiek kaut ko mainīt, es ietu identisku ceļu, neko nestāstīs un nemācīs par velti!»

Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

Oktobra sākumā pilsētā norisinājās Karjeras nedēļa. Šogad tās laikā vidusskolēniem, kuri interesējas par uzņēmējdarbību, bija iespēja papildus skolas
aktivitātēm doties uz Karjeras nedēļas pasākumu Jelgavas Biznesa inkubatorā, kur jaunie uzņēmēji, iepazīstinot ar savu pieredzi, skaidroja, kā tas, ko
šobrīd jaunieši mācās skolā vai dara brīvajā laikā, var ietekmēt viņu karjeru un
konkurētspēju darba tirgū. Vidusskolēni, kuriem jau tuvākajā laikā jāpieņem
lēmums par savu nākotnes izglītību un jāizvēlas profesija, smēlās iedvesmu,
ieklausījās uzņēmēju padomos un uzzināja, kādas atbalsta iespējas pieejamas
jau skolas laikā.

Jaunieši grib sākt
veidot karjeru jau
skolas solā

«Kamēr septiņas reizes mērīsi, cits jau būs nogriezis»
Aksels Zingulis no «RocketGrip»; ražo hokeja lentes aizvietotāju
Uzņēmēja
ceļš

skola

skolēnu mācību uzņēmums savs uzņēmums

«Es un kolēģis Reinis Ņikuļcevs esam
piemērs tam, ka savu karjeru, kas
mūsu gadījumā ir uzņēmējdarbība,
iespējams sākt arī 16 gados, turklāt
bez vērienīgiem ieguldījumiem vai
investora. Vidusskola, manuprāt, ir labākais laiks, lai pamēģinātu, jo tad vēl
nav ko zaudēt – ja kaut kas neizdosies,
pirmdien tāpat turpināsi iet uz skolu.
Un šajā gadījumā galvenais ir nevilkt
garumā, jo, kamēr tu ilgi domāsi un
septiņas reizes mērīsi, kāds cits jau
būs nogriezis.
Mūsu stāsts sākās 10. klasē, kad izdomājām: gribam būt uzņēmēji, ražot
savu produktu un tikt veikala plauktos!
Jāatzīst, mūsu ambīcijas bija gana augstas, bet zināšanas par uzņēmējdarbību – tuvas nullei. Skolā dzirdējām par
piedāvājumu veidot skolēnu mācību
uzņēmumu, un man bija biznesa ideja,
kas radās, spēlējot hokeju: izdomāt
alternatīvu hokeja lentei, ar ko aptin
hokeja nūju, – kaut ko, kas varētu būt
izturīgāks un ērtāk lietojams. Uzklausot ideju, Reinis piemeklēja vienkāršu,
bet efektīvu tehnoloģiju, kā to īstenot,
– izmantot materiālu, kas ir gumijas
un plastmasas sakausējums, proti,

uzliekot materiālu uz nūjas un aplejot ar
ūdeni noteiktā temperatūrā, tas pielīp
pie nūjas, un rezultātā sanāk izturīga,
ērta alternatīva hokeja lentei.
Sākumā strādājām pie idejas – pa
vasaru nopelnījām 300 eiro un pamazām iepirkām dažāda sakausējuma
materiālus, lai tos testētu uz nūjām.
Kad atradām īsto, sākām apzināt piedāvājumu tirgū, mērķauditoriju, kā arī
pārdošanas platformas. Darbojāmies
skolēnu mācību uzņēmumā, iesaistījāmies Jelgavas Biznesa inkubatorā, un
viss izdevās. Šobrīd pagājuši trīs gadi
– esam absolvējuši skolu, dibinājuši

augstskola (bakalaurs)

SIA, mūsu produkts ir veikalā, preces
ceļojušas uz 22 pasaules valstīm, un
šobrīd papildinām sortimentu.
Esmu pārliecināts, ka veidot karjeru
var sākt jau skolā, bet jāmāk izvirzīt
prioritātes. Mana prioritāte vienmēr
bija mācības, bet turēju tās balansā ar
dažādiem ārpusstundu pasākumiem.
Viens no ieguvumiem bija dalība skolas
pašpārvaldē, kur mēs mācījāmies organizēt pasākumus, strādāt komandā un
komunicēt ar cilvēkiem. Bieži izmantoju
iespēju viesoties pasākumos, kuros satiekas uzņēmēji, – ja pašam kādā jomā
nav zināšanu, citu pieredze lieti noder.
Tāpat liela loma var būt interešu izglītībai. Piemēram, pateicoties hokejam,
man radās biznesa ideja, bet Reinis,
pateicoties programmēšanas pulciņam
«Jundā», pats prata izveidot mājaslapu.
Uzņēmējam ir jābūt ļoti daudzpusīgam,
jo atļauties piesaistīt dažādu jomu
speciālistus ir dārgs prieks, tādēļ jau
skolā maksimāli efektīvi jāizmanto savs
brīvais laiks.
Neskatoties uz to, ka šobrīd uzņēmumā
viss izdodas, studēju jurisprudenci.
Uzņēmējam jāmāk viss, bet vēlos būt
speciālists arī kādā konkrētā jomā.»

«Pelnīt var, darot to, kas patīk»
Rolands Briņķis no «Dabas dots»; ražo ekoloģiskus dzērienus

Uzņēmēja
ceļš

pamatskola tehnikums 1. līmeņa augstskola augstskola darba
savs
augstākā (bakalaurs) (maģistrs) piere- uzņēmums
izglītība
dze

«Pamatskolas gados biju tipisks pusaudzis – nezināju, kas man interesē un
kas vēlos būt nākotnē. Atceros, kādā
8. vai 9. klasē skolā viesojās karjeras
konsultants, kurš teica: «Jūs varat
apgūt profesiju jau pēc pamatskolas
– vidusskola nav iekalta akmenī!»
Paturēju to prātā, lai gan vīzijas par
nākamo piecgadi man nebija. Vēlāk
tēvs nopirka zemes īpašumu, un
man radās doma tur attīstīt kādu
biznesa ideju. Sazinājos ar karjeras
konsultanti un jautāju par iespējām
apgūt uzņēmējdarbības pamatus
jau pēc 9. klases. Šāda iespēja bija
daudzviet, bet viena no, manuprāt,
labākajām – tehnikums Liepājā. Es
riskēju un 15 gadu vecumā no vecāku
mājām Dobelē pārcēlos uz kopmītnēm Liepājā. Kad vectēvs mani turp
aizveda, man acīs bija asaras, bet pēc
četriem gadiem asaras acīs bija atkal,
jo jādodas prom... Manuprāt, biju
ieguvis labu pamatu. Arī turpmāk

metos iekšā izaicinājumos, jo tikai tā
var kaut ko sasniegt.
Pēc tehnikuma astoņu gadu garumā
turpināju studēt: sākumā loģistiku,
vēlāk ekonomiku, muitas un nodokļu
administrēšanu. Šādas studijas izvēlējos, jo katrā dzīves posmā man šķita,
ka vajag papildināt zināšanas. Ar laiku
tiku teju vai sapņu darbā – biju loģistikas speciālists ar ļoti konkurētspējīgu

atalgojumu, brīvu darba grafiku,
savu telefonu, darba automašīnu un
citiem bonusiem. Tajā brīdī iestājās
komforta zona, bet es atkal izvēlējos
riskēt. Mans hobijs jau gadiem ir garo
distanču skriešana, bet paralēli patīk
gatavot dažādus dzērienus no dabīgiem produktiem, jo tos izmantoju
skrienot. Kādā brīdī nodomāju: ja
šie dzērieni garšo un noder man, tie
varētu patikt arī citiem! Un es riskēju
aiziet no teicamas darbavietas, lai
īstenotu savu biznesa ideju.
Šo gadu laikā esmu sapratis, ka
galvenais ir uzdrošināties sākt kaut
ko jaunu, kā arī pašam sev atbildēt
uz jautājumu: kas man patīk un
padodas? Ar pārliecību varu teikt, ka
jebko iespējams darīt profesionālā
līmenī, turklāt arī ar hobiju var pelnīt.
Protams, visi nevar būt darba devēji,
un tas arī nav nepieciešams. Tu vari
būt labākais savā jomā, bet vēlāk, ja
ir vēlme, pārvērst to biznesā.»

IETEIKUMI JAUNIEŠIEM, KURI VĒLAS KĻŪT PAR UZŅĒMĒJIEM
Dodies pie karjeras konsultanta –
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā pieejamas bezmaksas konsultācijas
pie speciālistes Līgas Dambergas. Piesakies
pa tālruni 63012163!

Seko līdzi Jelgavas Izglītības pārvaldes
jaunumiem mājaslapā www.jip.jelgava.lv – šogad sadarbībā ar Jelgavas Biznesa inkubatoru
tiks izsludināta pieteikšanās mācībām, kuru laikā
skolēni varēs apgūt uzņēmējdarbības pamatus.

Iegūsti pirmo pieredzi, veidojot
skolēnu mācību uzņēmumu – organizācija «Junior Achievement Latvia», kā arī
Jelgavas pašvaldība sniedz iespēju regulāri
piedalīties pasākumos un tirdziņos.

Izmanto iespēju piedalīties jauniešu
iniciatīvu projektu konkursā «Jaunieši var!»
– katru gadu pašvaldība finansiāli atbalsta jauniešu projektus, kas veicina Jelgavas jauniešu
iekļaušanos pilsētas attīstības procesos. Seko
līdzi mājaslapā jauniesi.jelgava.lv!

Sazinies ar Jelgavas Biznesa inkubatoru – tur regulāri notiek tematiski
pasākumi, turklāt var iepazīties un gūt
pieredzi praksē pie uzņēmējiem. Papildu
informācija – pa tālruni 62400909 vai
e-pastu jelgava@liaa.gov.lv.

Nepalaid garām dalību biznesa ideju
konkursā, ko organizē nodibinājums «Jāņa
Bisenieka fonds» – konkurss tiks izsludināts
jau oktobra beigās, un tajā var gūt naudas
balvu savas biznesa idejas attīstībai. Seko līdzi
mājaslapā www.jip.jelgava.lv!

«Uz tikšanos ar uzņēmējiem nācu ar pārliecību, ka
man interesē uzņēmējdarbība un tā visdrīzāk būs
mana nākotnes profesija. Pēc pasākuma sapratu:
nav ko domāt un plānot, es varu pamēģināt izveidot skolēnu mācību uzņēmumu jau šobrīd, lai
izzinātu pašus pamatus un to, cik tas vispār man
ir saistoši,» saka Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkne Amanda Zvaigzne. Viņa ir viena no jauniešiem, kas Karjeras nedēļas pasākumā ieklausījās
uzņēmēju padomos, kā jau vidusskolā lietderīgi
izmantot laiku un sākt veidot savu karjeru.
Pēc tikšanās jauniešiem
radās dažādas pārdomas. Vairums uzrunāto vidusskolēnu
atzina, ka jūtas motivēti sākt
darīt. «Pasākumā mēs redzējām uzņēmējus – puišus no
mūsu skolas. Savos 16 gados
viņi bija tādi paši vidusskolēni
kā mēs, bet šobrīd, 20 gadu
vecumā, jau ir veiksmīgi uzņēmēji. Tā ir milzīga motivācija
noticēt, ka arī es varu,» spriež
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolniece Sintija Mišina, papildinot, ka pati jau veidojusi
savu mācību uzņēmumu un
guvusi pirmo pieredzi, ar citu
biznesa ideju vēlējusies turpināt to arī šogad, bet visu
laiku atlikusi. «Dažreiz vajag
tādu kā grūdienu, lai beigtu
atlikt uz rītdienu un vienkārši saņemtos sākt,» rezumē
jauniete.
Savukārt Jelgavas 4. vidusskolas skolnieks Ņikita
Puķe papildina, ka uzņēmēji
iedvesmoja nepadoties pat

grūtākajās situācijās. «Man
vārds «karjera» ir ļoti svarīgs
jau kopš pamatskolas – vairums manu vienaudžu peld
pa straumi un dara to, kas ir
obligāts, bet man vienmēr bijis
dzinulis izveidot kaut ko savu,
uzzināt vairāk. Tā jau vairākus
gadus interesējos par tehniku,
programmēšanu un šobrīd izstrādāju savu augu laistīšanas
sistēmu. Pasākumā jutu līdzi
katram uzņēmēju vārdam,
īpaši par viņu pirmajām grūtībām un neveiksmēm, jo arī es
šobrīd piedzīvoju ļoti līdzīgas
situācijas. Piemēram, kad ej
pie kāda uzņēmēja ar savu
ideju vai piedāvājumu, bet tev
ir tikai 16 gadu, tevi neuztver
nopietni, jo tu esot pārāk
jauns. Puiši no «RocketGrip»
lika noticēt, ka tas nav šķērslis
– ir jābūt vēl neatlaidīgākam,»
uzsver Ņ.Puķe. Savukārt
Artūrs Kozlovs no Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas papildina, ka labākam rezultātam

cīņā ar grūtībām jāmeklē
komanda. «Man padomā ir
biznesa ideja, bet, tiekoties
ar uzņēmējiem, sapratu, ka
ikvienam uzņēmējam svarīgākais resurss ir viņa komanda,
jo vienam izdarīt visu ir teju
neiespējami,» atzīst A.Kozlovs.
Daži jaunieši pēc pasākuma
sapratuši, ka sava uzņēmējdarbība nav vienīgais labas karjeras garants – var pelnīt arī
ar savu hobiju vai būt augstas
klases algots profesionālis.
«Tikšanās laikā uzņēmēji ar
savu piemēru apliecināja, ka
viņi sākumā bija savas jomas
speciālisti un tikai vēlāk izšķīrās veidot uzņēmumu. Tas
mani iedvesmoja. Šobrīd mācos Jelgavas Amatu vidusskolā
par frizieri, un man tas patīk.
Apzinos, ka arī šajā profesijā
varu augt un attīstīties, bet,
ja nu jutīšu, ka ar to ir par
maz, vienmēr varu izdomāt,
kā profesiju apvienot ar uzņēmējdarbību,» spriež Jelgavas
Amatu vidusskolas audzēkne
Anna Blauberga.
Tāpat vidusskolēni atzina,
ka bija noderīgi uzzināt par
jauno uzņēmēju atbalsta iespējām Jelgavā un satikt tikpat
motivētus jauniešus, kādi ir
viņi paši.
Sagatavoja
Anastasija Miteniece,
foto JV, no S.Zeļenko arhīva

Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris
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Jelgavas poliklīnikā varēs
veikt ekspresanalīzes
 Anastasija Miteniece

No 22. oktobra Jelgavas poliklīnikā varēs
veikt ekspresanalīzes
– dažāda veida laboratoriskos izmeklējumus par maksu nodrošinās 20–40 minūšu laikā, informē SIA
«Jelgavas poliklīnika»
sabiedrisko attiecību
un mārketinga speciāliste Anda Alksne.
A.Alksne skaidro, ka dažāda
veida laboratoriskie izmeklējumi ir speciālistu palīgs pacientu izmeklēšanā, bet operatīva
pacienta analīžu rezultātu
saņemšana ļauj uzsākt tūlītēju
ārstēšanu vai nosūtīt pacientu
papildu izmeklējumiem. Šī
iemesla dēļ no nākamās nedēļas poliklīnikā varēs veikt un
operatīvi saņemt atbildes četru
veidu laboratoriskiem izmeklējumiem. Būtiski uzsvērt, ka
analīzes tiek veiktas Jelgavas
poliklīnikas laboratorijā.
Urīna analīžu rezultāti būs
pieejami jau 20 minūtes pēc

urīna nodošanas laboratorijā,
analīžu komplekta – asins aina,
glikoze asinīs un urīns – rezultātus sagatavos 30 minūšu
laikā. Kopējā holesterīna, ABL
holesterīna, ZBL holesterīna
un triglicerīdu analīžu rezultātus sagatavos 40 minūšu laikā,
tikpat ilgu laiku aizņems arī B
un C hepatīta diagnostika.
Lai veiktu šos laboratoriskos
izmeklējumus, ārsta nosūtījums nav nepieciešams, jo šis
ir maksas pakalpojums. Ar
cenrādi var iepazīties poliklīnikas Procedūru kabinetā, reģistratūrā un mājaslapā www.
jelgavaspoliklinika.lv.
Jāpiebilst, ka laboratorija
turpina darbu līdzšinējā režīmā – ja klients nepiesaka
ekspresanalīzes, tās tiek sagatavotas rindas kārtībā aptuveni dienas laikā.
Ekspresanalīžu rezultātus
iespējams saņemt pa e-pastu,
reģistratūrā, kā arī piesakot
tās var tikt nosūtītas ģimenes  Kristīne Langenfelde
ārstam. Ekspresanalīzes Procedūru kabinetā pacienti var
«Mūsu bērnudārza tenodot darba dienās no pulksten
ritorijā jau ir ap metru
7.30 līdz 17.
augstas kastaņas, kas

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Sporta servisa centrs» paziņo, ka 2018. gada 1.
novembrī plkst.12 Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 35. kabinetā, tiks rīkota iestādes īpašumā
esošās kustamās mantas – transportlīdzekļa «Mercedes Benz Sprinter 416», valsts
reģistrācijas Nr.ER 4545, 2003. gada izlaidums, – izsole.
Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties iestādes mājaslapā http://www.sports.jelgava.
lv/publiskie-iepirkumi/izsoles-konkursi vai iestādes birojā Uzvaras ielā 8, 35. kabinetā,
darba dienās no plkst.8 līdz 17.
Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Edgaru Ludzīti pa tālruni 27068144.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – 3500 eiro; izsoles solis – 200 eiro; nodrošinājuma apmērs – 350 eiro, kas jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādei «Sporta servisa centrs», reģ.Nr.90001167128, AS «SEB
banka», kods UNLALV2X, konts LV44UNLA0008010130809, maksājuma mērķī norādot
«Izsolāmās mantas «Mercedes Benz Sprinter 416» nodrošinājums».
Samaksas kārtība – piedāvātā augstākā summa izsoles dalībniekam jāsamaksā
septiņu dienu laikā pēc līguma parakstīšanas saskaņā ar izsniegto rēķinu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Pumpura ielā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteiktajam publiskajai apspriešanai tiek nodota
četru koku ciršanas iecere Pumpura ielā, blakus īpašumam Pumpura ielā 5, Jelgavā.
Publiskā apspriešana notiek no 18.10.2018. līdz 01.11.2018. (ieskaitot). Koku ciršana
paredzēta sakarā ar to, ka koki aizēno blakus esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu logus
un ir iespējama to retināšana.
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un
Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30),
kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»/«Sabiedrība»/«Līdzdalība».
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var
iesniegt pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas
pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

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.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

No Ozolskvēra
ozola zīlēm
aug jauni
ozoliņi

Dažādos pilsētas brīvdabas
pasākumos «Kultūra» līdz šim
izmantoja divas pārvietojamās
skatuves. «Taču to montāža ir
sarežģīts un laikietilpīgs process – parasti skatuvi tehniskie
darbinieki sāk būvēt vismaz
divas dienas pirms pasākuma,
bet pēc pasākuma puse dienas
paiet, kamēr to demontē,» stāsta I.Pirvics, piebilstot: jāņem
vērā arī tas, ka šajā procesā
jāiesaista tehniskā komanda,

ka saistībā ar dzeramā
ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju
Jelgavā 2018. gada 22., 23. un
24. oktobrī ūdenim iespējama
neliela hlora smaka un piegarša.
Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē,
jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas
uzturā ieteicams uzvārīt.

Īsi

Foto: Ivars Veiliņš
mežzinis Mārtiņš Krūmiņš.
Kaut arī Dabas aizsardzības
pārvalde, izvērtējot koka stāvokli un atrašanās vietu, pieņēmusi lēmumu, ka tas ir nozāģējams, jo ozola saglabāšana
radītu risku cilvēku drošībai,
kā skaidro M.Krūmiņš, pašvaldība vēl cer dižkoku Ozolskvērā saglābt. «Mēs sāksim ar to,
ka izzāģēsim bīstamākās koka
daļas. Tikai darba procesā kļūs
pilnīgi skaidrs, vai ir iespējams
vismaz daļēji ozolu saglabāt.
Ja tomēr secināsim, ka arī pēc
bīstamāko zaru izzāģēšanas
koks apdraud cilvēku drošību,
būsim spiesti to nozāģēt. Taču,
izprotot, ka ozols ir viens no
skvēra simboliem, ceram, ka
sliktākajā gadījumā izdosies
atstāt vismaz tā stumbru, kas
vēlāk varētu pārtapt par vides
objektu Ozolskvērā. Tas jau,
protams, būs mākslinieku un
koktēlnieku redzējums, bet
kāpēc gan, piemēram, līdzās
metāla aļņa skulptūrai nevarētu tapt mazāka izmēra
koka aļņa skulptūra?!» spriež
M.Krūmiņš.

Pašvaldība iegādājusies mobilo skatuvi
Pašvaldības iestāde
«Kultūra» iegādājusies mobilo skatuvi,
kas pirmo reizi tiks
izmantota Lāčplēša
dienas pasākumā.
«Jauno skatuvi var
ērti pārvietot, to var
uzcelt jebkurā vietā, tās montāžā nav
jāiesaista tehniskā
komanda – to var
izdarīt viens cilvēks,
turklāt stundas laikā,» mobilās skatuves priekšrocības
uzskaita «Kultūras»
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars
Pirvics.

SIA «Jelgavas
ūdens» informē,

«Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.

dīšanas akcijā «Skābeklis», lai
bērni jau no mazotnes izprastu, kāds ir koka dzīves cikls,
vienlaikus mācoties, ka mežs ir
ne tikai tas, ko redzam, bet arī
izaugušas no savulaik
skābeklis, ko elpojam.
mūsu audzēkņu ieŠovasar ozolu, kas aug
stādītiem kastaņiem.
Ozolskvērā līdzās bērnu rotaTagad esam apņēmuļu laukumam un pilsētnieku
šies dot otru mūžu
iecienītai atpūtas vietai, gan
Ozolskvērā augošapašvaldības speciālisti, gan
jam dižozolam – bērni
arborists, gan arī Dabas aizjau salasījuši dižkoka
sardzības pārvalde atzinusi
zīles un iedēstījuši
par stipri bojātu un bīstamu.
melnzemē, lai gaidīOzolam laika gaitā ir radutu, kad sāks dīkt jaušies būtiski sakņu sistēmas
nie ozoliņi. Ceram, ka
bojājumi, iztrupējusi stumbra
pēc gadiem mūsu izpamatne un ir vairāki vaļēji
audzētie koki atgriedobumi pie pamatnes, kuros
zīsies Ozolskvērā un,
konstatēta brūnā trupe. «Jau
iespējams, arī citās
ilgstoši esam centušies dižkopilsētas vietās,» saka
ku glābt, regulāri to kopjot un
Jelgavas pašvaldības
izzāģējot, taču arī pieaicinātie
pirmsskolas izglītības
speciālisti atzinuši, ka pat pēc
iestādes «Pasaciņa»
viskvalitatīvākās tā kopšanas
vadītāja Zane Koronav iespējams novērst koka
ļčuka.
bīstamību un nodrošināt, lai
tas pēkšņi vējā nenolūztu
Bērnudārzs «Pasaciņa» ir un neapdraudētu cilvēkus
iesaistījies «Latvijas valsts Ozolskvērā,» atzīst pašvaldības
mežu» koku sēšanas un stā- iestādes «Pilsētsaimniecība»
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turklāt visu šo laiku jānodrošina skatuves apsardze, līdz ar
to izdevumi ir augsti.
Savukārt jaunā mobilā skatuve ļaus gan ietaupīt laiku,
gan arī samazināt skatuves
montāžas izmaksas. «Mobilā
skatuve ir salocīta un pārvietojama kā automašīnas piekabe,
kuru var ērti transportēt.
Novietojot to konkrētā vietā,
skatuvi var uzstādīt viens
cilvēks, un ražotāji lēš, ka tas
aizņem no 30 minūtēm līdz
stundai,» stāsta «Kultūras»
pārstāvis, uzsverot, ka šī skatuve salīdzinājumā ar līdz šim
izmantotajām ir daudzfunkcionālāka un mobilāka. Tiesa,
izmēros tā ir mazāka nekā
«Kultūras» rīcībā esošās skatuves, taču I.Pirvics norāda,
ka pilsētā ir daudz pasākumu,
kuros liela skatuve nemaz nav

Foto: Ivars Veiliņš

nepieciešama, tāpēc reizēm
tika īrētas mazākas, tostarp
mobilās. «Taču, izvērtējot īres
maksu, racionālāk tomēr bija
iegādāties pašiem savu mobilo
skatuvi, jo pasākumu, kur to
izmantot, Jelgavā ir daudz,»
vērtē I.Pirvics, piebilstot, ka
jaunā skatuve ir aptuveni 49
kvadrātmetrus plaša.
Plānots, ka pirmo reizi jaunā
mobilā skatuve Jelgavā tiks
izmantota Lāčplēša dienā – pēc
tradicionālā Lāpu gājiena atceres pasākumā pie pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem Stacijas
parkā.
Mobilo skatuvi atklātā konkursā iepirkuma procedūras
rezultātā piegādāja ražotājs
Vācijas uzņēmums «Stagemobil Eckart Fahrzeugbau
GmbH», kura piedāvātā cena
bija 58 tūkstoši eiro.

 Biedrības «Babyroom.lv» un
ģimenes portāla «Cālis.lv» veiktajā
vecāku aptaujā jau otro gadu noskaidroti ģimenēm draudzīgākie
uzņēmumi Latvijā. Par ģimenei
draudzīgāko mākslas un kultūras
jomā šogad atzīta Jelgavas pilsētas bibliotēka, uzvaras laurus
ēdināšanas jomā jau otro gadu
plūca Jelgavas restorāns «Chocolate&Pepper», savukārt restorāns
«Parks» saņēma konkursa speciālo
balvu. Iestādes un uzņēmumus balsošanai izvirzīja apmeklētāji, no 21.
septembra līdz 8. oktobrim iesakot
portālā «Cālis.lv», kur arī varēja nobalsot par tiem. «Šis gads bibliotēkai
ir ļoti nozīmīgs – saņēmām profesionāļu augstāko vērtējumu kā Gada
bibliotēka Latvijā un tagad esam
atzīta par ģimenēm draudzīgāko vietu. Mums ir liels gandarījums par paveikto, un no sirds pateicamies mūsu
lasītājiem un apmeklētājiem,» saka
Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Lāsma Zariņa, kurai apbalvojumu
pasniedza labklājības ministrs Jānis
Reirs. «Chocolate&Pepper» vadītāja
Diāna Alksne uzsver: svarīgākais šajā
konkursā ir tas, ka vērtētāji ir tieši
klienti, kuri ikdienā apmeklē restorānu. «Mazie klienti ir prasīgi, un
mums ļoti jāpiedomā pie saistošas
vides radīšanas, bērnu ēdienkartes
un citām niansēm,» saka D.Alksne.
Apbalvošanas pasākumā septiņiem
vecāku izvirzītiem uzņēmumiem tika
pasniegta Latvijas valsts simtgades
speciālbalva – Latvijā ražoti bērnu
pārtinamie galdiņi, kas sarūpēti
sadarbībā ar «Bella Baby Happy». Šo
balvu saņēma arī restorāns «Parks»
Jelgavā.
 19. oktobrī pulksten 16 Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubatorā
notiks trešais «Lūst vai plīst»
pasākums – tā laikā trīs pieredzējuši uzņēmēji dalīsies ar saviem
veiksmes stāstiem, kā arī atklās
pieļautās kļūdas uzņēmējdarbībā.
Bezmaksas pasākumam iepriekš
jāreģistrējas, un to var izdarīt mājaslapā www.liaa.gov.lv, norāda
Jelgavas Biznesa inkubatora projektu vadītāja Renāte Bērante. Šoreiz
pieredzē dalīsies uzņēmuma «Nakts
mēbeles» vadītājs mēbeļu dizainers
zīmolu «Pils matrači», «Heavens»
un «Nakts mēbeles» autors Jelgavas
uzņēmējs Juris Griķis; uzņēmēja no
Siguldas Iveta Mazīte, kura ir zīmola
«Drawies» autore, un kalnu ultramaratonists Mārtiņš Zvīdriņš, kurš pats
sev radījis profesiju – mākoņskrējējs
jeb sajūtu inženieris. «Pasākums veidots ar domu iedvesmot uzņēmējus
nebaidīties no neveiksmēm, bet pieņemt tās kā labu mācību, ieklausīties
profesionāļu pieredzē, aizgūt sev
būtisko un nepieļaut līdzīgas kļūdas,» tā Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs Ņikita Kazakevičs.
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Modernizē vidi Amatu vidusskolā

Jelgavas Amatu vidusskolā šobrīd pieprasītākās ir tekstiliju, pavārmākslas un metālapstrādes izglītības programmas, tādēļ, realizējot Amatu vidusskolas infrastruktūras
uzlabošanas un mācību aprīkojuma modernizācijas projektu, prioritāte ir tieši šo nozaru mācību programmu telpu sakārtošana, nodrošinot iespēju vienlaicīgi tajās
pilnvērtīgi strādāt vairāk audzēkņiem.
 Jana Bahmane

«Mēs bijām viena no pirmajām profesionālajām
vidusskolām Latvijā, kas
uzsāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projektu. Pirmajā
projekta kārtā, kas tika
realizēta no 2010. līdz
2011. gadam, mūsu prioritāte bija renovēt skolas
ēkas un modernizēt iekārtas metālapstrādes un
pārtikas nozares izglītības
programmu telpās, bet
projekta otrās kārtas gaitā
līdz 2020. gada nogalei tiks
modernizētas līdz šim nesakārtotās telpas tekstiliju,
pavārmākslas un metāl
apstrādes nozares programmu īstenošanai. Tāpat
plānots rekonstruēt pazemes komunikācijas, labiekārtot skolas teritoriju, kā
arī uzlabot infrastruktūru
sporta stundu norisei,» par
projektu «Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību
aprīkojuma modernizācija,
2. kārta» stāsta Jelgavas
Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere.

programmas ir pavārmākslas, tekstiliju un metālapstrādes nozarē.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 3 659 942,35 eiro, tostarp ERAF
finansējums 2 921 183 eiro, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 128
875,72 eiro un Jelgavas pašvaldības
līdzfinansējums 609 883,63 eiro.

Jauna metināšanas
laboratorija

«2010. un 2011. gadā tika renovēti
aptuveni 70 procenti telpu skolas
ēkā Elektrības ielā 8, tostarp vispār
izglītojošo priekšmetu kabineti un
metālapstrādes darbnīcas, aprīkojot
tās ar nepieciešamajām metālapstrādes iekārtām. Taču šīs projekta
kārtas gaitā metālapstrādes bloks
tiks paplašināts un papildināts ar
jaunu aprīkojumu,» stāsta E.Bišere, piebilstot, ka ēkai Elektrības
ielā 8 plānota piebūve metināšanas
laboratorijai. «Šobrīd Amatu vidusskolas metināšanas darbnīcā ir
septiņi metināšanas posteņi, tādēļ,
lai nodrošinātu pieeju iekārtām,
audzēkņus nākas dalīt mazākās grupās. Jaunajā piebūvē plānots ierīkot
vēl 11 metināšanas posteņus, kas
sniegs iespēju vienlaikus apmācīt
vairāk audzēkņu,» stāsta Jelgavas
Amatu vidusskolas metālapstrādes
pasniedzējs Mārtiņš Ziemelis. Metālapstrādes apmācību bloks tiks
aprīkots ar jaunām metināšanas un
Kopš augusta vidus notiek sporta CNC iekārtām, lāzeriekārtām, virpu
laukuma Pulkveža Oskara Kalpaka un darbgaldiem.
ielā 34, 34A un 34B izbūve, veidojot
daudzfunkcionālu sporta stadionu Cels piebūvi
Būtiskas pārmaiņas piedzīvos arī
Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem, – darbus stadionā iecerēts pavārmākslas bloks Akadēmijas ielā
pabeigt nākamā gada pavasarī. Bet 25. Projekta 1. kārtā skolā tika izveiremontdarbi Amatu vidusskolas ēkās dotas maizes un miltu konditorejas
Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā izstrādājumu ražošanas darbnīcas,
8, aprīkojot tās ar iekārtām profesio- degustāciju zāle, mācību klases un
nālo izglītības programmu «Ēdināša- laboratorija, bet šajā kārtā telpas plānots paplašināt,
nas pakalpojumi»,
Jau projektēšanas gaitā tika
uzceļot piebūvi,
«Šūto izstrādākurā būs mācību
jumu ražošanas
domāts par to, lai skolas
virtuves karstais
tehnoloģija» un
rekonstrukcija netraucētu
cehs, konditorejas
«Metālapstrāde»
darbnīca, trauku
nodrošināšanai,
mācību procesam,
mazgātava, prosāksies šā gada
tādēļ remontdarbi notiks
duktu pieņemšanogalē. «Jau provairākās kārtās.
nas un sadales teljektēšanas gaitā
pa, kā arī mācību
tika domāts par
to, lai skolas rekonstrukcija ne- un degustāciju zāle aptuveni simts
traucētu mācību procesam, tādēļ kvadrātmetru platībā.
Jelgavas Amatu vidusskolas paremontdarbi notiks vairākās kārtās.
Sākumā tiks rekonstruēts ēdināša- vāru specialitātes pasniedzēja Aina
nas pakalpojumu bloks Akadēmijas Tāluma stāsta, ka šobrīd mācību
ielā 25, nodalot darbu norises zonu virtuves ir izglītības iestādes 1. un 2.
no pārējās ēkas. 2. kārtā, ko plānots stāvā. «Jaunā piebūve būs savienota
īstenot nākamā gada vasarā, tiks ar 1. stāva mācību virtuvi, nodrošiizremontēta sporta zāle un ierīkota not iespēju vienlaikus strādāt divām
jauna laboratorija topošajiem pavā- grupām, – šobrīd mācību virtuvē
riem un viesmīļiem, savukārt darbu praktiski var darboties aptuveni 12
beidzamajā posmā tiks renovēts audzēkņi. Tāpat projekta gaitā taps
metālapstrādes bloks Elektrības ielā liela degustāciju zāle, kas ļaus uz8, ierīkojot piebūvi, kurā atradīsies ņemt un apkalpot vairāk cilvēku un
metināšanas laboratorija,» nozīmī- nodrošināt audzēkņu ikdienas ēdināšanu,» skaidro A.Tāluma, papildinot,
gākos būvdarbus ieskicē direktore.
Šobrīd Amatu vidusskolā mācās ka esošajā degustāciju zālē jeb mācī506 izglītojamie, un, kā norāda bu restorānā vienlaicīgi iespējams
E.Bišere, pieprasītākās izglītības apkalpot apmēram 35 cilvēkus.

Renovēs šūšanas
tehnoloģiju telpas

«Mūsu skolas šūšanas darbnīcas
nav renovētas kopš izglītības programmas «Šūšana un stils» atklāšanas 2000. gadu sākumā. Protams, ir
veikts kosmētiskais remonts un iegādātas iekārtas, taču tās nav nepieciešamajā daudzumā, tādēļ mācību
procesā audzēkņiem nākas tās dalīt.
Mums patīk Jelgavas tehnikuma
kokapstrādes darbnīcas piemērs – tā
ir plaša darbnīca, kurā vienlaikus var
darboties četras grupas. Līdzīgs risinājums ir arī Rīgas Starptautiskajā
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, kur izveidotas plašas
darbnīcas arhitektūras studentiem.
Mēs projekta gaitā plānojam izveidot
šūšanas darbnīcas, kurās vienlaikus
teoriju un praksi varēs apgūt divas
grupas. Šāda tipa darbnīca pedagogam ir labi pārskatāma,» stāsta
E.Bišere. Tāpat paredzēts paplašināt
šūšanas tehnoloģiju telpas, aprīkojot
tās ar mūsdienīgām šujmašīnām,
overlokiem, gludināšanas presi un
manekeniem.

Skolas pagalmā, kur Baltu vienības dienā varēja nogaršot Amatu vidusskolas audzēkņu ēdienus, drīzumā sliesies pavārmākslas bloka piebūve – tajā
tiks ierīkota mācību virtuve, konditorejas kā arī mācību un degustāciju
zāle aptuveni simts kvadrātmetru platībā.

Mobilizēs
energoapgādes punktu

Jelgavas Amatu vidusskolas ēka
ekspluatācijā nodota 1949. gadā un
šo teju 70 gadu gaitā vairākkārt
pārbūvēta. Piemēram, 70. gados tajā
iebūvēts transformatora punkts, kas
Amatu vidusskolā atrodas līdz pat
šodienai. «Šis elektroapgādes mezgls,
kas izvietots aptuveni 40 kvadrātmetru lielā telpā, ar elektroenerģiju
apgādā ne vien Amatu vidusskolu,
bet arī apkārtējās ēkas. Strādājot
pie šī projekta, pieņemts lēmums
elektroapgādes mezglu demontēt un
izbūvēt ārpus izglītības iestādes – pēc
rekonstrukcijas tas būs nelielā ēkā
skolas pagalmā,» skaidro E.Bišere.
Tāpat no skolas ēkas Akadēmijas
ielā 25 tiks iznests siltummezgla
punkts, bet abās atbrīvotajās telpās
kopumā aptuveni 66 kvadrātmetru
platībā plānots ierīkot ģērbtuves
audzēkņiem un rekreācijas telpu, ko
papildinās no jauna izbūvēts stikla
gaitenis.
Tāpat tiks pārbūvēts kanalizācijas
tīkls, labiekārtota izglītības iestādes
teritorija, nobruģējot skolas iekšpagalma ceļus un stāvlaukumu, bet garāžu, kas atrodas izglītības iestādes
pagalmā, pārveidos par noliktavu
skolas vajadzībām. Tiks sakārtots
arī nevecojušais žogs, bet, lai uzlabotu vides pieejamību cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, skolas ēkās
iebūvēs liftus. E.Bišere piebilst, ka
jau projekta 1. kārtā skolas ēkas
Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā
8 tika pielāgotas cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.

ielā 34, 34A un 34B, ierīkojot daudz
funkcionālu kompleksu. Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja
Mairita Stepiņa norāda, ka stadiona
kopējā platība būs vairāk nekā viens
hektārs, iekļaujot futbola laukumu,
skrejceļu ar gumijas segumu, basketbola, volejbola, minihandbola, minifutbola un vingrošanas laukumu ar
gumijas segumu, tāllēkšanas sektora
piezemēšanās laukumu un lodes
grūšanas sektoru. Tāpat projekta
gaitā tiks labiekārtota teritorija, to
daļēji nobruģējot un iesējot zālienu,
kā arī izbūvēta ģērbtuve vairāk
nekā simts kvadrātmetru platībā.
Top daudzfunkcionāls
Pašlaik stadionā jau tiek izbūvēts
sporta stadions
Amatu vidusskolai nav sava sporta segums, drīzumā uzsāks ģērbtuves
stadiona, tādēļ jau šobrīd tāds tiek ēkas būvdarbus, bet līdz novembra
izbūvēts Pulkveža Oskara Kalpaka vidum plānots veikt sporta stadiona

Skolas ēkā
Akadēmijas
ielā 25 atrodas elektroapgādes un
siltummezgla
punkti, kas
kopumā aizņem aptuveni 66 kvadrātmetrus.
Iznesot tos
ārpus skolas
ēkas, šeit
tiks ierīkotas
audzēkņu
ģērbtuves un
rekreācijas
telpa, ko papildinās stikla gaitenis.
Siltummezgls
tiks ierīkots skolas
garāžās, bet
elektroapgādes punkts
– nelielā ēkā
skolas pagalmā.
pārbūves darbu lielāko daļu.
Savukārt, lai uzlabotu sporta
stundu norises kvalitāti iekštelpās,
Elektrības ielā 8 tiks renovēta skolas sporta zāle un trenažieru telpa.
Abās tiks nomainīts novecojušais
grīdas segums, bet sporta zāle tiks
paplašināta, paaugstinot griestus un
iebūvējot jumta logus. Renovētajā
ēkā blakus metālapstrādes darbnīcām būs higiēnas telpas un gaitenis
pieejai sporta telpām.
Vienlaikus līdz 2020. gada decembrim tiks veikti arī citi rekonstrukcijas
darbi, piemēram, Akadēmijas ielas
25 ēkas 2. stāvā plānots paplašināt
gaiteņus, izveidot jaunu datorklasi un
pārbūvēt skolas administrācijas telpas.
Foto: Ivars Veiliņš, JV un no
Amatu vidusskolas arhīva
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Eiropā – devītais

Krievijas pilsētā Anapā
norisinājās
Eiropas
čempionāts boksā
junioriem (2002.–2003. dz.g.). Latvijas
izlases sastāvā startēja arī Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra (JCSVC) sportists
Markuss Tenčs, izcīnot 9. vietu 26 sportistu konkurencē svarā līdz 60 kg. «Markuss
šāda mēroga mačos startēja pirmoreiz,
tāpēc varbūt pilnībā neizdevās tikt galā ar
uztraukumu, bet kopumā viņš nostartēja
labi,» vērtē JCSVC treneris Aleksandrs
Knohs. Saskaņā ar izlozi Markuss pirmo
kārtu izlaida, otrajā ar 3:2 uzvarēja Zviedrijas bokseri, bet trešajā pēc punktiem
piekāpās Krievijas čempionam.

Mājās pārved
sudrabu
 Ilze Knusle

No Eiropas čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus ar
ekipējumu Jelgavas kluba
«Apolons» atlēti Jānis Lasmanis un Renārs Dronga mājās
atgriezās ar sudraba medaļu
un 6. vietu.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 13.
oktobrim norisinājās Luksemburgas
pilsētā Hammā, un sudrabu tajā izcīnīja
J.Lasmanis, kurš startēja senioru grupā
svara kategorijā līdz 74 kilogramiem.
«Biju gatavojies uzvarai, bet neizdevās
tehniski tīrs izpildījums,» startu vērtē
sportists. Izlases trenere un Jelgavas
kluba pārstāve Jana Jansone stāsta, ka
pirmajā piegājienā Jānis uzspieda 150
kilogramus, bet otrajā mēģināja uzspiest
165 kilogramus, kas būtu jauns sportista
personīgais un arī Latvijas rekords. «Šo
svaru Jānim uzspiest neizdevās, un
viņš trešajā piegājienā mēģināja vēlreiz.
Tiesneši rezultātu ieskaitīja, bet pēc
mirkļa tas tika anulēts – tehnisku neprecizitāšu dēļ,» stāsta J.Jansone. Līdz
ar to mūsu sportistam sudrabs, bet zeltu
ar uzspiestiem 152 kilogramiem izcīnīja
atlēts no Polijas.
Otrs sportists R.Dronga startēja open
grupā svara kategorijā līdz 74 kilogramiem, kurā izcīnīja 6. vietu. «Šoreiz viss
bija pret mani, bet padoties nedrīkst.
Kad gada sākumā uzzināju, ka man ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem
uz četriem mēnešiem būs jādodas uz
mācībām ASV, sapratu, ka pilnvērtīgi
sagatavoties Eiropas čempionātam
nevarēšu, tomēr jūlijā atgriezos mājās
un sāku intensīvi trenēties. Diemžēl ar
divarpus mēnešiem nepietika,» stāsta
sportists, piebilstot, ka divas dienas
pirms čempionāta viņš saslimis. Līdz ar
to, izvērtējot Renāra sportisko formu un
konkurentus čempionātā, bija skaidrs,
ka šoreiz būs cīņa par bronzas medaļu.
«Diemžēl Renāram neizdevās pacelt
maksimālo plānoto svaru – 242,5 kilogramus – un ar uzrādīto rezultātu 232,5
kilogramiem viņš ierindojās 6. vietā,»
norāda trenere. Uzvarētājs uzspieda
270 kilogramus.
Jāpiebilst, ka sportisti čempionātā
startēja ar Jelgavas pašvaldības finansiālu atbalstu.
Tagad kluba pārstāvji gatavosies
Lietuvas un Latvijas čempionātiem
svaru stieņa spiešanā guļus ar un bez
ekipējuma, kas notiks decembrī.
Foto: no
kluba
«Apolons»
arhīva

Par kausu cīnās
deviņas komandas

13. oktobrī starts dots Jelgavas pilsētas
2018. gada kausa izcīņai basketbolā.
Par kausu cīnās deviņas komandas –
«Doks», «Kultūra», «Ķepas», «NĪP»,
«Rokiji», «Platone», «Skandijs», «Vilki»
un «Valauto». Komandu pārstāvji un
organizatori vienojušies par vairākām
izmaiņām: sastāvā var iekļaut līdz 16
spēlētājiem; ceturtdaļa pagarināta no
astoņām līdz desmit minūtēm; komandā
drīkst būt viens LBL 2. divīzijas spēlētājs,
bet spēlētājiem, kuri pieteikti dalībai
FIBA, BBL un LBL 1. divīzijā vai citas
valsts augstākajā līgā, startēt nav atļauts.
Šogad komandas izspēlēs katra ar katru,
noskaidrojot tās astoņas, kas sacentīsies
izslēgšanas spēlēs. Kausa ieguvēji kļūs
zināmi 8. decembrī.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Uzstāda jaunu rekordu

Jelgavas
Specializētās
peldēšanas
skolas
peldētāji Latvijas jauniešu meistarsacīkstēs izcīnījuši četras medaļas. Zelta
medaļu 100 m brasā ar rezultātu 1:11,77
minūtes ieguva Matīss Kaktiņš, uzstādot
arī jaunu Jelgavas rekordu. Sudraba
medaļu izcīnīja Ričards Butāns 100 m
kompleksajā peldējumā un 4x50 m
kombinētās stafetes dalībnieki: Kristians
Brenčs, R.Butāns, M.Kaktiņš, Oskars
Zariņš. Savukārt bronza Artim Jurgenam
100 m brasā. Sacensībās startēja 2005.
gadā dzimuši un jaunāki zēni un 2006.
gadā dzimušas un jaunākas meitenes.

Izcīna otro uzvaru

11. oktobrī otro LBL 2. divīzijas spēli
aizvadīja BK «Jelgava/LLU», izbraukumā
ar 82:69 pieveicot «RSU» basketbolistus.
Mūsu komandas rindās rezultatīvākais
ar 21 punktu bija Armands Seņkāns, 13
punktus guva Uldis Feldmanis, bet pa 11
punktiem Tomam Bitītim un komandas
kapteinim Salvim Mētram. Savukārt
pretinieku rindās 30 punktus mūsu
grozā sameta Rihards Ginters. «Rihards
arī pārējām komandām rada līdzīgas
problēmas. Mēs uzvarējām, jo spējām
ar aizsardzību apgrūtināt pretinieku uzbrukumus – viens spēlētājs nevar uzvarēt
spēli,» tā BK «Jelgava/LLU» galvenais
treneris Gatis Justovičs. Nākamā spēle BK
«Jelgava/LLU» būs 19. oktobrī pulksten
20 Jelgavas sporta hallē pret «Biznesa
augstskolu «Turība»».

Ar sapni par lielajām
olimpiskajām spēlēm
 Ilze Knusle

Šodien Argentīnā, Buenosairesā, noslēdzas 3. Jauniešu
olimpiskās spēles, un 21.
oktobrī Latvijas delegācijas
sastāvā mājās atgriezīsies
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) peldētājs
Didzis Rudavs un trenere
Astra Ozoliņa. «Mana galvenā atziņa pēc Jauniešu
olimpiskajām spēlēm ir: lai
sasniegtu augstu rezultātu,
ļoti daudz un gudri jātrenējas,» saka Didzis, kurš 50
metros brasā izcīnīja 11.
vietu, bet 100 metros brasā
– 25. vietu. Un mērķi Didzim
ir – viņš cer nākamgad startēt
II Eiropas spēlēs un nokļūt arī
līdz pieaugušo olimpiskajām
spēlēm, kuras 2020. gadā
norisināsies Tokijā.
Latvijas delegācija Buenosairesā ieradās 3. oktobrī, un līdz savām sacensībām
Didzis ievēroja striktu režīmu – cēlās
pulksten 6.40, tad brokastis, treniņš,
pusdienas, atpūta, otrs treniņš, vakariņas, atpūta. Viņa galvenais starts bija 11.
oktobrī – 50 metru kvalifikācijā Didzim
startā sarāva krampī kāju, tomēr ar rezultātu 28,98 sekundes viņam izdevās iekļūt pusfinālā. Pusfināla peldējums notika tās pašas dienas vakarā. Šoreiz Didzis
nopeldēja nedaudz ātrāk kā kvalifikācijā
– 28,89 sekundēs –, tomēr starp astoņiem
finālistiem netika un sacensības noslēdza
ar 11. vietu 36 sportistu konkurencē. Tas
ir ļoti labs sasniegums, tomēr sportistam
palikusi neapmierinātības sajūta – viņa
mērķis bija iekļūt finālā, un, atkārtojot
personīgo rekordu, kas ir 28,19 sekundes,
viņam tas būtu izdevies.

Konkrētas atbildes nav

«Grūti pateikt, kas tieši neizdevās, bet
domāju, ka tas bija apstākļu kopums.
Fiziski Didzis bija gatavs un nopeldēja
labi, lai gan mērķi bija augstāki. Tomēr
savu nospēlēja mazā sacensību pieredze,
īpaši tik lielas auditorijas priekšā. Tāpat
nav viegli sadzīvot ar trim citiem sportistiem. Arī ēdināšana bija pašvaka – garas
rindas, ēdiens bez garšas, gaļa cieta. Es
pirmajās dienās vispār neēdu, bet sportisti nevarēja neēst. Mums gan nebija
iespējas nosvērties, bet šķiet, ka Didzis
pat zaudēja svaru, kas sprinta distancē
nav labi, jo ir vajadzīgs spēks un enerģija.
Un vēl Didzis teica, ka nav jutis ūdeni.
Grūti izskaidrot, no kā tas atkarīgs – no
ūdens temperatūras, ķīmiskā sastāva,
baseina vai kā cita –, bet ir būtiski, kā
sportists jūtas ūdenī. Ja labi, tad parasti
krīt daudzi rekordi. Piemēram, kad ar
mūsu peldētāju Guntaru Deičmanu
2004. gadā bijām olimpiskajās spēlēs
Atēnās, baseinā ūdens bija ļoti silts un
rekordi netika laboti. Arī Buenosairesā
rekordi nekrita,» stāsta trenere.
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SIA «Solano LV» (reģ.Nr.40003342634)

sakarā ar darbības paplašināšanu konkursa kārtībā aicina
darbā pozitīvus(-as), uz rezultātiem un sasniegumiem
orientētus(-as), godīgus(-as),
kārtīgus(-as), tehniski domājošus(-as)

KLIENTU MENEDŽERUS(-ES) Latvijā.

Darba pienākumi:
• produktu demonstrēšana un pārdošana klientiem;
• esošo klientu apkalpošana un jaunu klientu piesaistīšana;
• klientu konsultācijas un analīze;
• piedāvājumu sagatavošana un dalība cenu aptaujās,
tenderos;
• pieprasījuma izpēte;
• jaunu klientu piesaistīšana.
Prasības:
• vidējā vai augstākā izglītība;
• pieredze darbā ar klientiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
• pieredze tiešajā pārdošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• B kategorijas vadītāja apliecība.
Papildu prasības:
• strādīgums;
• komunikabilitāte un patstāvība;
• pacietība un uzcītība.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un ļoti atbildīgu darbu;
• iespēju labi pelnīt;
• karjeras iespējas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• apmācības;
• darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;
• atalgojumu, sākot no 700 EUR (bruto).
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu solano@solano.lv.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuru pieteikumus
uzskatīsim par atbilstošākajiem mūsu prasībām.
www.solano-industries.com

Lūgums atsaukties

Foto: www.buenosaires2018.com
sporta veida sacensībām. Arī baseins
dienās, kad startēja Didzis, bija pilns, un
publika sportistus ļoti atbalstīja. Mēs tomēr neesam pie tā pieraduši – pie mums
tribīnēs galvenokārt ir tikai vecāki, kuri
seko līdzi savam bērnam, un nav tāda
spiediena no publikas. Tas nav viegli,»
stāsta A.Ozoliņa.
Viņa spriež, ka sajūtu līmenī un pašiem
sportistiem nav atšķirības starp pieaugušo un šīm olimpiskajām spēlēm – abās
pasaules spēcīgākie cenšas parādīt savu
labāko sniegumu. Atšķiras tikai organizatoru pieeja un atbildības sajūta, kā arī
vairākos sporta veidos spēlēs iekļautās
disciplīnas. Peldētājiem lielajās olimpisPārsteidz nepabeigtības sajūta
kajās spēlēs nav 50 metru uz muguras,
Jelgavniekus nepatīkami pārsteidzis 50 metru tauriņstila un 50 metru brasa
tas, ka Buenosairesa nebija gatava tik distances, kas šobrīd ir Didža pamatdislielam pasaules mēroga notikumam, jo ciplīna.
olimpiskajā ciematā no ierašanās brīža
vēl divas nedēļas turpinājās dažādi Skolā – pārtraukums
Arī pēc saviem startiem Didzis turbūvniecības un labiekārtošanas darbi.
«Katru dienu, kad braucu uz baseinu, pināja trenēties, izmantojot iespēju
varēja redzēt mazos traktorus, cilvēkus, piekļūt baseinam un trenažieru zālei.
kuri rok, līdzina zemi un klāj zālienu,» Lielākoties viņš uzturējās olimpiskajā
ciematā un līdz pilsētai aizbrauca vien
stāsta sportists.
Kopumā par sadzīves – viņš dzīvoja dažas reizes. «Noteikti ir arī skaistas
istabiņā kopā ar otru Latvijas peldētāju vietas, bet man par pilsētu nav tas labāJāni Vitautu Siliņu un diviem BMX kais priekšstats. Pie galvenā pieminekļa
braucējiem – un treniņu apstākļiem – Brīvības monumenta, kas ir kā simbols
viņš nesūdzas, lai gan ir daži aspekti, kas valsts neatkarībai un kur jābūt vislielāDidzi neapmierina. Piemēram, ēdiens kajai tīrībai, – ir diezgan piesārņots un uz
bijis pārāk vienveidīgs – rīsi, kartupeļu zemes guļ bezpajumtnieki. Es pat pilsētā
biezenis, pasta, filejas – un ne pārāk neuzņēmu nevienu foto, jo tā šķita nakvalitatīvs, ģērbtuves mazas, baseinā badzīga un nesmuka,» stāsta peldētājs.
Viņš atklāj, ka vidējā gaisa temperatūra
maz vietu skatītājiem un sportistiem.
Buenosairesā ir plus 23 grādi, ir mitrs
Kilometriem garas rindas
un mākoņains.
Olimpiskais ciemats ir nožogots un
Didzis šobrīd mācās Jelgavas Spīdolas
atrodas Buenosairesas nomalē. Sportisti Valsts ģimnāzijas 11. klasē, bet uz Buuz treniņu bāzēm vesti ar speciāliem enosairesu mācību grāmatas viņš līdzi
autobusiem. Baseins no apmešanās neņēma. Lai gan skolā būs neliels robs,
vietas bijis apmēram 20 minūšu gājiena Didzis varēja uzlabot angļu valodas prasattālumā. Vietējie iedzīvotāji sportistus mes un ģeogrāfijas zināšanas. «Cik man
uzņēmuši draudzīgi, māja, sveicināja un sanāca parunāt ar citu valstu sportistiem,
cerēja tikt pie speciālajām piespraudēm, galvenokārt Amerikas un vietējiem, viņi
kas bija katram sportistam – viņi tās var neko nezina par Latviju. Tad es viņiem
samainīt ar citu valstu sportistiem vai pastāstīju par valsti un pilsētu, kurā
izdalīt līdzjutējiem. «Skatītāju bija ļoti dzīvoju,» piebilst sportists.
daudz, arī veselas skolēnu grupas. Uz
Šodien Didzis piedalās spēļu noslēciematu stāvēja kilometriem garas rin- guma ceremonijā. Latvijā mūsu valsts
das, tad vēl rindas pēc biļetēm uz katra delegācija atgriezīsies 21. oktobrī.
Iespējams, savu lomu nospēlēja tas, ka
sportists dienu pirms spēļu atklāšanas
uzzināja, ka ir iekļauts arī 100 metru disciplīnā, lai gan bija noskaņojies tikai savai
stiprākajai – 50 metru sprinta – distancei.
Kaut arī ar savu startu Didzis nav
apmierināts, viņam ir citi lieli mērķi –
startēt II Eiropas spēlēs 2019. gadā (I
Eiropas spēlēs piedalījās JSPS peldētājs
Deniss Komars) un tikt līdz lielajām
olimpiskajām spēlēm. «Manuprāt, ja ir
mērķis un pietiekami liels gribasspēks,
Latvijas sportisti spēj konkurēt pasaulē,»
tā Didzis, vērtējot, ka galvenais ir peldot
būt drošam un agresīvam.

Jelgavas pilsētas dome aicina Genādija
Ivanova (dzimis 1955. gada 11. jūnijā,
miris 2018. gada 26. augustā) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar Genādija Ivanova īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Genādija Ivanova piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Ludviga
Paučas (dzimis 1980. gada 24. oktobrī,
miris 2018. gada 31. jūlijā) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar Ludviga Paučas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Ludviga Paučas piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Piedāvā darbu
Ozolnieku novada pašvaldības SAC «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310) piedāvā darbu
medicīnas māsai uz nenoteiktu laiku, viena
slodze. Personai jābūt reģistrētai māsu
reģistrā. Atalgojums – 715 EUR. Pieteikties
pa e-pastu diana.valtere@ozolnieki.lv.
T.63050449, 63022863.
PPII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) piedāvā darbu sētniekam(-cei). Atalgojums
– 450 EUR (bruto). T.26123171.
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.
SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151) piedāvā
darbu kvalificētām(-iem) šuvējām(-iem) vai
māceklēm(-ļiem) (ar priekšzināšanām) trikotāžas apģērbu šūšanā. Darba apmaksa atkarīga no paveiktā darba apjoma un kvalitātes.
Var strādāt nepilnu darba dienu. Darba laiks
– no plkst.7.30 līdz 16.45. Atalgojums – no
435 EUR. Pieteikties pa tālruni 29547628,
personīgi ierodoties K.Barona ielā 8, Jelgavā,
vai CV sūtīt pa e-pastu maritesia@inbox.lv.

Meklē darbu
Sieviete meklē auklītes vai apkopējas
darbu. T.29726898.
Medmāsa. Varu pieskatīt, aprūpēt vecus
cilvēkus. T.28236557.

Aizsaulē aizgājuši
KĀRLIS PRULIS (1928. g.)
VOLDEMĀRS PUZAREVS (1942. g.)
VILNIS VĪTOLNIEKS (1939. g.).
Izvadīšana 18.10. plkst.15 Meža kapsētā.
VJAČESLAVS KAŠTANOVS (1942. g.)
Izvadīšana 20.10. plkst.16 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. oktobris
LTV1
5.30 Vienā valodā. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2745.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 24.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 Ielas garumā. Viesīte. Brīvības un P.Stradiņa iela.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 266. un 267.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 23.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2745.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. 6.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
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. 283. un 284.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 8.sērija.
13.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 36.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. 11.sērija.
22.00  Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Brazīlija – Meksika.*
1.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

Otrdiena, 23. oktobris
LTV1

Trešdiena, 24. oktobris
LTV1

Ceturtdiena, 25. oktobris
LTV1

Piektdiena, 26. oktobris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ar mugursomām pa Latīņameriku.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2746.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 25.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Province.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 268. un 269.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 24.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2746.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. 22.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. Matīss Spaile.
22.25  Tramps un Krievija. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.30 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
0.45  Kvadrāts. Drāma (ar subt.). 2017.g.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Viesīte. Brīvības un P.Stradiņa iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2747.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 26.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums.
LTV seriāls. 35. un 36.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 270. un 271.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 25.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2747.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. 23.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. 12.sērija.
1.15  Tramps un Krievija. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2748.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 27.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. 272. un 273.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 26.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2748.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.
«Jēkabs Mimi un runājošie suņi».
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 24.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.
22.00 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 6.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Sporta ziņas. 23.22 Laika ziņas.
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 8.sērija.
0.45 Tieša runa.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2749.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 28.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 31.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. 274. un 275.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 27.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2749.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  Vera 8. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2018.g. 2.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. 6.sērija.
1.20  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
2.20 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 12.sērija.
3.20 Kukurūzas bums. Dokumentāla filma.
4.15 Sporta studija.*

LTV7

LTV7

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
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. 285. un 286.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 3.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 11.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 37.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. 12.sērija.
22.05  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
23.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Beļģija – Japāna.*
1.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija.
6.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulkojumu).
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 287. un 288.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 37.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.). 8.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 12.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05 TIEŠRAIDE. Latvijas kausa izcīņas futbolā fināls.
«Riga FC» – FK «Ventspils».
22.40 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls. Kolumbija – Anglija.*
1.20 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Izzināt Japānu.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 9.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 Ielas garumā. Viesīte.
Brīvības un P.Stradiņa iela (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 289. un 290.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
11.55 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018.
Televeikala skatlogs.*
12.25 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Savvaļas skrējiens. Dokumentāla filma.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 13.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 14.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ceturtdaļfināls. Urugvaja – Francija.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Ielas garumā. Viesīte. Brīvības un P.Stradiņa iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 10.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. 291. un 292.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.25 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 14.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Jevgeņijs Oņegins. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības ilūzija.
Francijas drāma (ar subt.). 2016.g.
0.40 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ceturtdaļfināls. Brazīlija – Beļģija.*
2.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Oldies Rock». «Credo» un «Līvi».
3.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT

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. 12.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 122.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 52.sērija.
11.40 Vasara Ziltes salā. Vācijas romantiska komēdija. 2010.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. 7.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 53.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Austrālijas realitātes šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs.
32.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 92.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 7.sērija.
22.10 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 3.sērija.
0.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 92.sērija.
1.20 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 12.sērija.
2.05 Degpunktā 8.*
2.30 900 sekundes.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 13.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 123.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 53.sērija.
11.40 Brauciens uz Rimini. Vācijas romantiska komēdija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.45 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 54.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 33.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 93.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. Makfarlanda, ASV.
ASV biogrāfiska drāma. 2015.g.
1.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 93.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

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. 9.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 119.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 49.sērija.
11.40 Saldi rūgtā mīlestība. Romantiska komēdija. 2009.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. 4.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 50.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 29.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 89.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.15 Autopsija: viņu pēdējās stundas. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
0.10 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 89.sērija.
1.05 LNT ziņu «Top 10».*
1.50 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.20 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 10.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 120.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 50.sērija.
11.40 Mīlestības spēle. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 51.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4.
Realitātes šovs. 30.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 90.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Starp rindiņām. ASV melodrāma. 2016.g.
23.20 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 14.sērija.
0.20 Šķiršanās padomi draudzenēm 2.
ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 90.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.30 900 sekundes.*

TV3

TV3

5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 16.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni22. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Pastnieks Pets.
Lielbritānijas animācijas filma. 2014.g.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.30 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 13.sērija.
12.35 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
13.35 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 31. un 32.sērija.
14.40 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 87. un 88.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 14.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 89.sērija.
21.00 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g. 5.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 4.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.55 Melu teorija. 5.sērija.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 89.sērija.
2.25 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 38. un 39.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*
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5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 17.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Pūķa ligzda. Kareivju rītausma.
Ķīnas animācijas filma.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.30 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2.
Realitātes šovs. 14.sērija.
12.35 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.35 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 33. un 34.sērija.
14.40 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 88. un 89.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 15.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 90.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.00 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 15.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 4.sērija.
1.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 90.sērija.
2.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 40. un 41.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

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. 11.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 121.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 51.sērija.
11.40 Starp rindiņām. 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. 6.sērija.
15.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 52.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 4. Realitātes šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 4.
Realitātes šovs. 31.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 91.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Četri balti krekli.
Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
23.10 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 7.sērija.
0.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 91.sērija.
1.00 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 10. un 11.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 18.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Gnomeo un Džuljeta. Lielbritānijas un
ASV animācijas filma.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.30 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 15.sērija.
12.35 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.35 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 35. un 36.sērija.
14.40 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 89. un 90.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 16.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 91.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.40 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
23.35 Leģendas. ASV seriāls. 8.sērija.
0.30 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 91.sērija.
2.05 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 42., 43. un 44.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 20.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 19.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Pirāti. Nīkuļu banda.
Lielbritānijas un ASV animācijas filma. 2012.g.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.30 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2.
Realitātes šovs. 16.sērija.
12.35 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.35 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 37. un 38.sērija.
14.40 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
15.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 90. un 91.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 17.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 92.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Kaimiņos ar spiegiem.
ASV spraiga sižeta komēdija. 2016.g.
23.10 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.10 Ekstrasensu cīņas 17. Speciālizlaidums. Realitātes šovs.
1.15 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 92.sērija.
2.45 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

LTV7

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 20.sērija.
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Trīs spēkavīri un jūras valdnieks.
Krievijas animācijas filma.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.30 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 17.sērija.
12.35 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 39. un 40.sērija.
14.50 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 10.–13.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 18.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 Kā būt vienai un laimīgai. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
1.05 Vampīru akadēmija. ASV fantāzijas filma. 2014.g.
3.00 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 47.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Sestdiena, 27. oktobris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.

Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
8.12 Jāņtārpiņš. Animācijas filma.
8.30 Sveiks, Dagij! 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  Sniega māte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.35 Divi vienā. Latvijas seriāls. 22., 23. un 24.sērija.
13.05 Gatavo dabā.*
13.35 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.05 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
14.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.*
15.00 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Ūdens planēta. Speciālizlaidums.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Tas notika šeit.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Pasaka par tukšo telpu. Dokumentāla filma.
0.25  Mīlestības ilūzija. Francijas drāma (ar subt.). 2016.g.
2.40 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
13.00 Neaizmirstais. Seriāls. 1. un 2.sērija (krievu val., ar subt.).
14.50 Latvijas Radio 2 – 20 gadu jubilejas koncerts.*
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.45  Vera 8. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.30 Jura Kulakova jubilejas koncerts.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 257.–260.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Snūpijs un Čārlijs Brauns. Riekstiņu filma.
ASV animācijas filma. 2015.g.
21.35 Kapteinis Amerika: Ziemas kareivis. Piedzīvojumu filma. 2014.g.
0.30 Anabella. ASV šausmu filma. 2014.g.
2.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 48.–51.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 28. oktobris
LTV1
5.00 Pieejama vide – iespējas un risinājumi. Videofilma.
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 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
11.00  Pāri Centrālamerikai. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Āgenskalna baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*

13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 36.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. «Menuetam» – 50.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Karīna Tatarinova.
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. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
22.45  Tas ir tikai pasaules gals. Drāma (ar subt.). 2016.g.
0.40  Ūdens planēta. Speciālizlaidums. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 Pasaka par tukšo telpu. Dokumentāla filma.
3.30 Ķīlnieks. Latvijas komēdija (ar subt.). 2006.g.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Viesīte. Brīvības un P.Stradiņa iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*

9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 257.–260.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.50  Sniega māte. Vācijas pasaku filma. 2008.g.
14.00 Brīnumskapja skola.*
14.30 Futbola algoritms.*
15.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
rokasbumbā. Latvija – Nīderlande.
16.55 Aculiecinieks.*
17.10 Ledus trases sapņi. Korejas dokumentāla filma.
18.15  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 7.sērija.
21.00  TV PIRMIZRĀDE. Snoudens. Francijas, Vācijas, ASV un
Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2016.g.
23.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Nīderlande.*
1.30 Personība. 100 g kultūras. A.Kreipāns.*
2.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.15 Sporta studija.*
4.00 Piedzīvojums dabā.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
5.40 Agata Kristi. Nozieguma partneri.
Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 1.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona. ASV un
Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 1. un 2.sērija.
8.50 Ceļojums kā piedzīvojums 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 10., 11. un 12.sērija.
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13.55 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2014.g. 5.sērija.
14.25 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 3.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 2016.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.20 Vasara Ziltes salā. Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
1.10 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
1.55 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
2.40 Brauciens uz Rimini. Vācijas romantiska komēdija.
4.10 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.55 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
7.00 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.
14.30 Kapteinis Amerika: Ziemas kareivis. ASV piedzīvojumu filma.
17.15 Snūpijs un Čārlijs Brauns. Riekstiņu filma.
Animācijas filma. 2015.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 6.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.45 TV PIRMIZRĀDE. Manas mammas noslēpums.
ASV trilleris. 2016.g.
1.35 Kā būt vienai un laimīgai. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
3.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 52., 53. un 54.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.45 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 5.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. 29.–33.sērija.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 3.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 4.
Francijas detektīvseriāls. 2016.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.15 Saldi rūgtā mīlestība.
Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
1.10 Mīlestības spēle. Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.40 Makfarlanda, ASV. ASV biogrāfiska drāma. 2015.g.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

23. oktobrī pl. 1715

ar un bez
priekšzināšanām

facebook.com

vidējais līmenis
23. oktobrī pl. 1800

23. oktobrī pl. 1730

TV3
5.00 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 22.sērija.
5.55 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 1.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.
14.50 Ducis ir lētāk 2. ASV ģimenes filma. 2005.g.
16.45 Kaimiņos ar spiegiem. ASV spraiga sižeta komēdija. 2016.g.

24. oktobrī pl. 1715

Vadības psiholoģijas
aspekti
30. oktobrī pl. 1730

30. oktobrī pl. 1730
Kas jāzina biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām?

Sievietes arhetipi

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

Dieviete ikvienā sievietē

31. oktobrī pl. 1730

1. novembrī pl. 1000

4. novembrī
6.
septembrīpl.
pl.1000
1000

Vadības
grāmatvedība

Norvēģu valoda
iesācējiem

• METINĀTĀJUS(-AS);
• METINĀŠANAS MĀCEKĻUS(-LES);
•METINĀŠANAS INŽENIERI;
• KVALITĀTES KONTROLIERUS(-ES).

CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781825, 28626844.
Kontaktpersona – personāla speciāliste Dace.

7. novembrī pl. 1000

7. novembrī pl. 1000

ZM

AK

SA

S!

6. novembrī pl. 1800

BE

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.

Aicinām vecākus uz 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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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Latvijai – 100
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.

Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

Muzejā apskatāmi
tekstiliju dzirnakmeņi
Foto: Ivars Veiliņš

Megija Strence, 8 gadi

Mēs – Latvija
Baltā upē krīt sarkana saule,
Mūsu zeme – tā mūsu pasaule.
Pilsētu burzmā pazīsim cits citu,
Pat ja tuvu, pat ja tālu.

Un, sarkanai saulei krītot upē,
Domas un darbi tecēs vienā
straumē.
Paliekot savā zemē, kāds satvers
Tavu plaukstu tad,
Ja sniegsi roku, būs kāds, kas to satvers. Kad grūti, un tad, kad skumji.
Tas sapratīs, ja sāpēs.
Mēs esam šeit, vienoti kopā
Varbūt jautās kā mācēs,
Savā zemē – savā Latvijā.
Bet nenospēlēs savu dzīvi kārtīs.
Ja uz sekundi zūd saprāts,
Un doties prom gribēs prāts,
Te atradīsies kāds, kas sacīs:
«Paliec!» Tā Tava sirds.

KAIVA REIHMANE,
Jelgavas Valsts ģimnāzija,
11.m klase

Pasākumi pilsētā
18. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
19. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts «Darbs,
maize, mīlestība». Piedalās vieskolektīvi no Baltkrievijas. Biļetes iepriekšpārdošanā
– Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 (darba dienās no pulksten 12
līdz 19), koncerta dienā no pulksten 16 – kultūras nama kasē. Biļešu cena – 2–4 €
(kultūras namā).
20. oktobrī pulksten 13 – Jelgavas Jaunā teātra Pusaudžu studijas izrāde «Robežas». Režisors – R.Gāle. Dramaturğe – Z.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (k/n «Rota»).
20. oktobrī pulksten 18 – «Draugs, nejautā»: 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).
23. oktobrī pulksten 15 – leļļu izrāde bērniem «Labākais draugs». Piedāvā «Teātris
un es». Režisors – A.Ekštets. Kādu dienu Zaķis sastrīdējās ar saviem draugiem un
nolēma pats sev izgatavot jauno labāko draugu – Robotu, kurš turpmāk visu darītu
viņa vietā. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 18 – jautra komēdija bērniem un vecākiem «Mana dzimšanas
diena». Piedāvā «Teātris un es». Režisors – A.Ekštets. Baltais lācis grib skaisti nosvinēt
savu dzimšanas dienu, tikai viņš nezina, kā to darīt. Kurš palīdzēs? Biļešu cena –
2–4 € (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 19 – leģendārā krievu rokopera «Junona un Avoss».
Komponists – A.Ribņikovs. Dzejas autors – A.Vozņesenskis. Muzikāli dramatiskā uzveduma pamatā ir stāsts par Krievijas grāfa N.Rezanova un Spānijas komandanta meitas
Končitas mīlestību un traģisko likteni. Uzvedumā piedalās Maskavas aktieri – jaunās
zvaigznes no A.Ribņikova teātra. Biļešu cena – 18–39 € (kultūras namā).

Izstādes
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).

 Jana Bahmane

«Strādājot pie sava darba «Dzirnakmeņi», sapratu, ka katrs
mans tekstildarbs ir kā dzirnakmens – liels, monumentāls
un ar savu svaru, materiālu un faktūru. Katram darbam ir
savs stāsts, raksturs vai ceļojumu atmiņu uzslāņojums,» saka
tekstilmāksliniece Irisa Blumate, kuras izstāde «Dzirnakmeņu
stāsti» līdz 11. novembrim apskatāma Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā.
Māksliniece izstādes aprakstā atklāj, ka viņas 70 gadu jubilejai veltītajā ekspozīcijā apkopoti trīs dažādās
tehnikās veidoti darbi – pirmie austi
klasiskajā gobelēna tehnikā un papildināti ar dažādām faktūrām, otrie
ir ažūri tīklveida darbi, gatavoti no
sintētiska materiāla tīkliem un metāla
stiepļu veidojumiem, bet trešie – šū-

šanas tehnikās veidoti darbi no dažādiem audumiem ar atšķirīgu faktūru.
Izstādei «Dzirnakmeņu stāsti» cauri
vijas dabas tēmas, ko māksliniece īpaši
iemīlējusi. «Tās ir manas iemīļotās ideju krātuves ar bagātu un plašu krāsu
gammu,» tā I.Blumate.
Viņas jaunākais darbs «Dzirnakmeņu raksti» veltīts mūsu valsts simtga-

dei un parāda lietu, domu, asociāciju
mijiedarbību, jo darba ideja radās
kādā Amerikas Lielā kanjona alā.
Bet miniatūrdarbs «Uuluru», kas arī
apskatāms izstādē, starptautiskajā izstādē Austrālijā ieguva «Grand Prix».
I.Blumate ir dzimusi 1948. gadā
Rīgā. Kopš 1975. gada tekstilmāksliniece ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre, bet kopš 1995. gada
– Latvijas Tekstilmākslas asociācijas
biedre. Māksliniece ir piedalījusies
grupu izstādēs Latvijā, Zviedrijā,
Francijā, Vācijā, Japānā, ASV, Somijā,
Polijā un Ungārijā. I.Blumates darbi
atrodas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā, Krievijas muzejos,
privātkolekcijās Somijā, Austrālijā,
Brazīlijā, Turcijā, Izraēlā un ASV.

Skolēnu brīvlaikā – teātris, cirks un kino

 Jana Bahmane

Jaunnedēļ, skolēnu rudens
brīvlaikā, Jelgavas kultūras
namā un kultūras namā
«Rota» notiks teātra un cirka izrādes, kā arī kinofilmas
«Bille» seansi visai ģimenei.
Otrdien, 23. oktobrī, Jelgavas
kultūras namā viesosies radošā apvienība «Teātris un es», piedāvājot
divas izrādes bērniem – pulksten 15
interesenti aicināti uz leļļu izrādi «Labākais draugs», bet pulksten 18 – uz
iestudējumu «Mana dzimšanas diena». Leļļu izrāde «Labākais draugs»
izglītos par to, kas ir draudzība,
kādam jābūt labam draugam un kas
ir svarīgāks – jaunākās tehnoloģijas
vai īsta draudzība. «Kādu dienu Zaķis
sastrīdējās ar saviem draugiem un nolēma pats sev izgatavot jaunu labāko
draugu – Robotu, kurš turpmāk visu
darītu viņa vietā. Vai tiešām Robots
izrādīsies labāks draugs par Vāveri,
Vilcēnu un Zilonēnu – uzzināsiet
izrādē,» teikts iestudējuma aprakstā.
Savukārt komēdijas bērniem un
vecākiem «Mana dzimšanas diena»
apmeklētāji kopā ar izrādes varoņiem
varēs piedzīvot aizraujošu dzimšanas
dienas svinēšanas prieku. «Dzimšanas diena ir liels un aizraujošs notikums katram no mums – tā ir diena,
kurā notiek dažādi brīnumi. Arī Baltais lācis vēlas skaisti nosvinēt savu
dzimšanas dienu, taču viņš nezina, kā
to darīt,» sižetu ieskicē izrādes autori.

Skatītājiem būs iespēja noskaidrot, kā
Baltais lācis svinēja savu dzimšanas
dienu un kurš viņam palīdzēja organizēt svinības.
Abu izrāžu režisors ir Armands
Ekštets. Biļetes var iegādāties kultūras namā un «Biļešu paradīzes»
kasēs. Izrādes «Labākais draugs»
biļešu cena ir 3 eiro, bet iestudējuma
«Mana dzimšanas diena» – 2–4 eiro.
Izrādi bērniem piedāvās arī Latvijas Jaunatnes teātris – 27. oktobrī pulksten 11 Jelgavas kultūras
namā varēs dzīvot līdzi sunīša Pifa
piedzīvojumiem muzikālajā un piedzīvojumiem bagātajā izrādē «Un
atkal Pifs», ko veidojis režisors Ivars
Lūsis. Iestudējumā skanēs Jāņa Petera un Ivara Vīgnera kopīgi radītās
dziesmas, kas kļuvušas par vairāku
paaudžu bērnības simboliem. Lomās
– Jānis Kirmuška, Laila Kirmuška,
Jūlija Ļaha, Edgars Lipors, Pēteris
Šogolovs un Jānis Mūrnieks. Biļetes
var iegādāties kultūras namā, «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā. Cena
– 5–15 eiro.
Bet 28. oktobrī Jelgavas kultūras
namā notiks trīs režisores Ināras
Kolmanes spēlfilmas «Bille» seansi.
Kinolente tapusi pēc latviešu rakstnieces Vizmas Belševicas romāna
ar tādu pašu nosaukumu motīviem,
iepazīstinot skatītājus ar mazas meitenes stāstu 30. gadu Latvijā. «Tas
ir smeldzīgs, vienlaikus dzīvi apliecinošs, asprātīgs un cerību pilns stāsts
par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un
attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā

gadsimta 30. gadu nogalē. Filma ir
veltījums mums šodien, atgādinot
par īstenām vērtībām – iecietību,
uzupurēšanos, nepieciešamību sevi
apliecināt,» norāda filmas veidotāji.
Galveno – Billes – lomu kinolentē
spēlē jelgavniece Rūta Kronberga. Tāpat lomās ir Elīna Vāne, kura atveido
Billes mammu, Billes tēvu filmā spēlē
Artūrs Skrastiņš, bet vecmāmiņas
lomā ir Lolita Cauka. Atsaucoties uz
jelgavnieku lielo interesi par šogad tapušo kinolenti, tās seansi 28. oktobrī
notiks pulksten 12, 15 un 18. Biļetes
var iegādāties kultūras namā, «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā. Cena
– 3 eiro.
Savukārt kultūras namā «Rota»
šajā dienā pulksten 17 varēs apmeklēt Jaunā brīnumu cirka izrādi
«Dīvas neparastie piedzīvojumi viesnīcā». «Tas ir savdabīgs brīnumainu
pārvērtību, žonglēšanas, ekscentrikas
un eksotisku triku kaleidoskops, kurā
bagātīgi pārstāvēti tradicionālie cirka žanri. Izrāde ir svētku noskaņas
caurstrāvota,» norāda organizatori.
Mākslinieku duets Ina un Kristaps
jeb «Creative duo», kas piedalās iestudējumā, pēdējo desmit gadu laikā
daudz koncertējuši Eiropā, kā arī
uzstājušies Maskavas, Baku, Almati
valsts cirkos un ieguvuši laureāta
titulus un speciālbalvas starptautiskos cirka festivālos Ķīnā, Izraēlā,
Krievijā, Kazahstānā. Biļetes uz cirka
izrādi var iegādāties kultūras namā,
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā. Cena – 8 eiro.

