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Nākamnedēļ satiksmei
slēgs 4. līnijas posmu
Turpinot Dobeles šosejas posma rekonstrukciju, nākamajā nedēļā
autovadītājiem būs jārēķinās ar neērtībām 4.
līnijas posmā no Dobeles šosejas līdz veikala
«Otto» stāvlaukumam.
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Kā norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done,
nākamās nedēļas laikā plānots
izbūvēt 4. līnijas pieslēgumu

Dobeles šosejai, tādēļ trīsdesmit
metrus garais posms satiksmei
būs slēgts. «4. līnijas esošais pieslēguma augstums atšķiras no
projektā paredzētā. Pēc šiem
darbiem 4. līnijas pieslēgums būs
vienā līmenī ar Dobeles šoseju
– slīpums uz šo ielu tiks likvidēts,»
skaidro D.Done.
Darbus plānots paveikt nedēļas
laikā, tāpēc iebraukt 4. līnijā no
Dobeles šosejas un izbraukt no
tās nebūs iespējams – autovadītājiem jāizvēlas apbraucamie ceļi.
«Pilsētsaimniecība» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

«

Dobeles šo
Atmodas iela

 Sintija Čepanone
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Celtniekiem par nedēļas
darbu pamanās samaksāt
2,38 latus
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2.līnija

Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris Nr.40 (174)

seja

»
satiksmei slēgtie
ielu posmi
ceļa darbi bez
satiksmes slēgšanas
tranzīta satiksme
darbu zonā
slēgtā posma
apbraukšanas ceļi
iespējamie
apbraukšanas ceļi
sabiedriskā transporta
pieturu vietas

Foto: Ivars Veiliņš
«Jelgavas Vēstnesis» būvobjektā – Speciālajā internātpamatskolā – sastop tikai tādus firmas «LCP grupa» celtniekus, kuri strādāt sākuši pirms
divām dienām. Darbs sākts, bet celtniekiem līguma vēl nav, savukārt būvdarbu vadītājs, slēpjoties no fotokameras, saka, ka par smieklīgajām algām neko nav dzirdējis un viņam, lai arī strādā tikai otro dienu, darba līgums ir, un tajā noteikts, ka par darba devēju sliktu teikt nedrīkst...
 Kristīne Langenfelde

ielā siltināšanas darbi konkursa
kārtā uzticēti pilnsabiedrībai
Celtnieks noslēdz lī«RBSSKALS būvsabiedrība &
gumu ar firmu, «uz
Starbag», kura, savukārt, noslēpapīra» alga smieklīgusi līgumu ar apakšuzņēmumu
ga, bet, protams, tiek
«LCP grupa». Kā atzīst Zemgales
solīts maksāt aploksreģionālās Valsts darba inspeknē, taču, kad jāmaksā,
cijas vadītājs Valdis Dūms, šis
izrādās – nopelnīta
tandēms jau Latvijā esot pazīsvien līgumā noteiktā
tams. «Konkursos uzvar RBS
summa, un tā ir ne vaiSkals, bet tālāk darbus veic «LCP
rāk, ne mazāk kā 2,38
grupa», kam ir savas savdabīgas
lati par nedēļas darbu.
metodes darba attiecībās ar
Šādus līgumus, kuros
celtniekiem. Pēdējā laikā RBS
pat grūti fiksēt likumSkals sācis satraukties, ka tā
pārkāpumu, pamanītiekot nomelnots arī viņu vārds,
jusies ieviest būvfirma
bet skaidrības labad jāsaka, ka šīs
«LCP grupa», kura ar
abas firmas ir cieši saistītas, jo to
savu nelāgo slavu jau
vadībā ir viens un tas pats cilvēks
iepazīta Rīgā, Liepājā
– Uģis Strupulis.»
un nu arī Jelgavā.
Shēma firmā pavisam vienkārša – darbiniekiem tiek piedāvāts
Būvobjektā Jelgavas Speciālajā līgums, kurā skaidri teikts, ka
internātpamatskolā Filozofu viņiem jāstrādā nepilns darba

laiks, kas ir divas stundas nedēļā,
un par to viņi saņem oficiālu algu
– nedēļā 2,38 latus jeb 1,19 latus
par katru nostrādāto stundu.
Visticamāk, strādniekiem tiek
stāstīts, ka pārējo samaksu viņi
saņems aploksnē, bet realitātē izrādās, ka ne viens vien pēc nedēļas strādāšanas tā arī saņem tikai
oficiāli noteiktos 2,38 latus.
«Tas sākās Liepājā, kur arī šai
firmai bija uzticēts kāds objekts.
Tieši no turienes pienāca pirmie
signāli, ka firma nestrādā īsti
likumīgi. Mums bažas radīja, vai
tiešām celtnieki strādā tikai divas
stundas nedēļā. Tad arī atklājās,
ka daudzi no celtniekiem pat
nav izlasījuši, kādu līgumu viņi
paraksta, un nereti gadījies, ka
algā tiešām saņēmuši tikai pāris
latu. Tieši tāpēc, uzzinot, ka šī
pati firma tagad ir ienākusi arī
Jelgavā, nolēmām pārliecināties,

vai jau zināmā shēma nedarbojas
arī šeit,» skaidro V.Dūms.
Izrādījās, ka darbojas gan
– praktiski visi objektā pieņemtie
strādnieki ir jelgavnieki, kuriem
līdz šim Rīgas firma nav bijusi
pazīstama, un viņi vienkārši
uzticējušies, līgumus parakstot,
bet tos pat neizlasot. «Daudzi no
viņiem tikai no mums uzzināja,
ko parakstījuši, un, sapratuši,
ka var tikt apkrāpti, uzreiz bija
gatavi pārtraukt šādas darba attiecības. Mēs fiksējām, ka objektā
uz vietas ir melnais darba laika
uzskaites grafiks un tur fiksēts
reālais laiks, ko katrs strādnieks
pavadījis darbā. Tas ir pamats
tam, lai vismaz šiem cilvēkiem
algu izmaksātu par reāli nostrādāto laiku, nevis mistiskām
divām stundām nedēļā,» uzsver
V.Dūms.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pieaugs atkritumu izvešanas tarifs
 Sintija Čepanone

SIA «Zemgales EKO» Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tuvākajās dienās iesniegs jauno
atkritumu apglabāšanas tarifu. Tas nozīmē, ka pēc
tarifa apstiprināšanas iedzīvotājiem par atkritumiem nāksies maksāt vairāk, un «Zemgales EKO»
valdes locekle Zane Ķince prognozē, ka jaunais tarifs
varētu stāties spēkā no jaunā gada.
Kā stāsta Z.Ķince, tarifu par
atkritumiem veido atkritumu
savākšana, ko nodrošina SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», un

atkritumu apglabāšana poligonā, ko
nodrošina Jelgavas un Bauskas pašvaldību SIA «Zemgales EKO». Šajā
tarifā arī iekļauts dabas resursu no-

doklis, un tā likmes tuvākajā laikā
saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likumu augs, tādējādi palielināsies
arī atkritumu apglabāšanas tarifs.
Pašlaik tas ir 14,26 lati par tonnu.
Jau tuvākajās dienās Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā
«Zemgales EKO» iesniegs jaunā
tarifa projektu, kura izskatīšana
un apstiprināšana varētu prasīt
kādus trīs mēnešus. «Līdztekus
dabas resursu nodokļa likmei, kas
saskaņā ar likumu šobrīd ir trīs
lati, bet no nākamā gada 1. janvāra

jau būs pieci lati, augušas izmaksas
arī citās pozīcijās, piemēram, par
projekta gaitā izbūvētās infrastruktūras apdrošināšanu, speciālās
tehnikas nomu. Sadārdzinājumu
veido arī poligonu rekultivācijas
un pieslēgšanas monitoringa iekļaušana atkritumu apglabāšanas
tarifā. Taču dabas resursu nodokļa
kāpums šo pakalpojumu sadārdzina visvairāk,» tarifa veidošanos
skaidro Z.Ķince, prognozējot, ka
tarifs palielināsies par vidēji 15 – 20
procentiem.

«Fortum Jelgava» savienos
abus Lielupes krastus
 Ilze Knusle-Jankevica

Siltumapgādes uzņēmums SIA «Fortum
Jelgava» būvēs saistvadu zem Lielupes, lai
savienotu abus upes
krastus. Tas perspektīvā visā pilsētā siltumenerģiju ļaus piegādāt
no viena avota – biokoģenerācijas stacijas, ko
plānots būvēt Rūpniecības ielā.
SIA «Fortum Jelgava» valdes
locekle Aina Bataraga stāsta, ka
šobrīd ir izsludināts konkurss un
tiek meklēts uzņēmums, kurš
būtu gatavs izbūvēt saistvadu
zem Lielupes, kā arī rekonstruēt
nelielus siltumtrases posmus.
«Šos darbus nepieciešams veikt
tāpēc, lai visa pilsēta būtu pieslēgta vienotam siltumtīklam,
kuru ar siltumu apgādās biokoģenerācijas stacija Rūpniecības
ielā,» tā A.Bataraga.
Saistvads atradīsies zem zemes un šķērsos Lielupi apmēram
30 metrus no Driksas attekas,
kas atrodas netālu no dzelzceļa
tilta. Tas savienos siltumtrases
posmus no Palīdzības ielas līdz
Pļavu un Cukura ielas krustojumam. Savukārt siltumtrases
posmi, kas jārekonstruē, nav
gari. Plānots rekonstruēt 168
metrus garu siltumtrases posmu no Pasta ielas līdz Zemgales
prospektam 12, 316 metrus garu
posmu no Pļavu un Cukura ielas

krustojuma līdz siltumtrasei pie
Garozas ielas, kā arī 214 metrus
garu posmu no Rūpniecības ielas
73 teritorijas, kur tiks būvēta
biokoģenerācijas stacija, līdz
esošai maģistrālajai siltumtrasei
Rūpniecības ielā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka «Fortum
Jelgava» plāno izveidot Jelgavā
biokurināmā koģenerācijas staciju, kurā varētu izmantot dažādus kurināmā veidus, piemēram,
koksnes šķeldu, salmus, un gāze
paliktu kā rezerves kurināmais.
Savukārt tas ļautu pazemināt
maksu par siltumu. Šobrīd jau
noslēdzies konkurss par firmu,
kas izgatavos un piegādās koģenerācijas stacijas pamatiekārtu
– biokurināmā katla un tvaika
turbīnas.
Biokoģenerācijas stacijai nepieciešamās infrastruktūras
izbūves izmaksas tiek lēstas vairāk nekā 70 miljoni eiro. Lai piesaistītu finansējumu saistvada
izbūvei, «Fortum Jelgava» plāno
startēt Eiropas struktūrfondu
atbalsta programmā «Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai». Šajā programmā maksimāli pieļaujamā Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda finansējuma
intensitāte ir 40 procenti no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Jauno staciju
plānots uzbūvēt divu gadu laikā,
un uzņēmuma vadība cer, ka jau
2013. gada sākumā varētu sākt
izmantot biomasu.
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Būvuzrauga atbildība – formāla
 Kristīne Langenfelde

Gadījumos, kad nekvalitatīvi paveikta
viena vai otra objekta
būvniecība, vispirms
izskan celtniecības
firmas vārds un pēc
tam pasūtītāja – it sevišķi, ja pasūtītājs ir
valsts vai pašvaldība.
Taču praktiski nekad
nav dzirdams objekta
būvuzrauga vārds,
kurš tiešā mērā ir
atbildīgs par celtniecības darbu kvalitāti.
Vai būvuzraugs objektā ir tikai formāla
prasība, ieliktenis,
kurš saņem algu, bet
par rezultātu neatbild
– par to «Jelgavas
Vēstnesis» diskutē ar
Latvijas Būvinženieru savienības valdes
priekšsēdētāju Mārtiņu Straumi.
Celtniecības firma izveido
tāmi, nodempingo cenu pašvaldības, valsts iepirkumu
konkursā vai ar pievilcīgu
cenu vienkārši iegūst privāto
pasūtījumu, bet vēlāk izrādās,
ka darbus nemaz nav spējīga
veikt – nav darbinieku, kas par
nodempingotajām cenām būtu
gatavi strādāt, darbu izpildes
termiņš kavējas, bet tas mazums, kas izpildīts, neatbilst
nekādiem kvalitātes kritērijiem. Cik dzirdēts, ka tāmē
parādās vieni materiāli, bet
objektos izmanto citus; projektā paredzēts viens risinājums,
bet dabā – cits, lēts brāķis. «Izķert» šādas haltūras ir būvuzrauga tiešais darba pienākums
– tad pasūtītājam nenāktos
uzreiz pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā secināt, ka jumts
tomēr laiž garām, logi šķībi,
sienas plaisā...
Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā sarakstā apkopoti visi būvuzraudzības speciālisti Latvijā
– cilvēki, kas sevi uzskata
par būvuzraugiem un piedāvā savus pakalpojumus.
Patiesi pārsteidz, ka Jelgavā un bijušajā Jelgavas
rajonā viņu skaits sasniedz
117. Cik no šiem speciālistiem jūs kā savienības
priekšsēdētājs būtu gatavs
ieteikt pasūtītājam, droši
apgalvojot, ka viņi ir sava
amata lietpratēji?
Būšu godīgs – varbūt kādi
20 vai 25 no viņiem arī ir speciālisti ar augstu atbildības
izjūtu, kurus es droši varētu
ieteikt. Bet tas neattiecas
tikai uz šiem 117 cilvēkiem.
Latvijā kopumā tāds vai citāds
sertifikāts ir vairāk nekā 4000
cilvēkiem, bet, cik no viņiem ir
spējīgi savu darbu veikt profesionāli, ir jautājums.
Vai neiznāk mazliet absurdi – jūsu savienība ir
tā, kas izsniedz šos sertifikātus, bet par kvalitāti
jūs galvojat tikai apmēram
piektdaļai no viņiem?
Nejēdzīgi? Jā, tā tas ir, bet
mūsu uzdevums ir pārbaudīt
šo cilvēku zināšanas pirms
sertifikāta ieguves, taču to,
cik atbildīgi speciālisti viņi
būs pēc tam, mēs garantēt
nevaram. Protams, ja mums
ir kaut mazākās aizdomas,

ka pretendenta zināšanas
nav tās labākās, mēs varam
uzlikt viņam uzraudzību uz
gadu, taču, ja šajā laikā nekonstatējam pārkāpumus, viņš
turpina strādāt. Tāpat mēs
reaģējam uz katru sūdzību par
konkrētu būvuzraugu, taču
tādas mums pārsvarā tagad
nāk tikai no tiesām vai KNAB,
kur problēmas jau ir dziļākas
nekā tikai būvuzrauga tiešie
pienākumi.
Normāli šķistu, ja būvuzraugs kā centrālā figūra
objektā ne tikai ar savu
reputāciju, bet arī ar tiesiskām sekām atbildētu
par celtniecības objekta
kvalitāti, zem kā viņš pats
ir «parakstījies». Bet kā ir
realitātē – vai būvuzraugs
nes arī kādu atbildību par
savu darbu?
«Vienkāršs piemērs – tiek solīts, ka, nosiltinot māju, ietaupījums par apkuri būs tik un tik procenti. Tātad
Pilnīgi piekrītu – tā tam ir projektētājs, kurš izstrādājis projektu un garantējis, ka, šādā veidā nosiltinot māju, jūs saņemsiet tādu
vajadzētu būt, bet diemžēl rea- ietaupījumu. Lūdzu – iekļaujiet līgumā punktu, kas paredz, ka projektētājs dod garantiju savam darbam,
litātē būvuzrauga atbildība ir bet jūs konkrētu daļu no izmaksām par projektēšanu sedzat tikai pēc tam, kad jau pēc nosiltināšanas
tikai formāla. Viņu pat tā īsti ēkā ir veikts pirmais termoaudits, kad laukā valda sals. Šis audits tad arī parādīs, vai projektētāja solītais
nevar tiesai nodot! Citās val- ir īstenojies un vai viņš savu naudu godam nopelnījis,» ieskicējot iespējas jau šobrīd nodrošināties pret
stīs atbildība par celtniecības haltūrām, skaidro Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume.
objekta kvalitāti vienlīdzīgi
sadalīta starp visām pusēm sties?! Mēs to tiešām izjūtam cilvēkam iegūt garantiju tos rādītājus, viņš uz mūžu
– celtniekiem, būvdarbu va- jau šobrīd – nāk cilvēki kārtot tam, ka par viņa naudu tiek izslēgts no būvniecības
dītāju, būvuzraugu, ēkas pie- būvuzrauga sertifikātu, bet celtais objekts būs kvalita- biznesa – vienkārši, bet iedarņēmējiem ekspluatācijā, bet zināšanas kļūst arvien vā- tīvs un viņš būs samaksājis bīgi. Tieši par to arī mēs iestāmūsu valstī, kā vienmēr, atbil- jākas. Viņi vairs neuzskata, par to, ko bija pasūtījis? Ja jamies – viendienīšu firmām
dīgos atrast ir grūti. Vēl vairāk ka jāpārzina būvnoteikumi, skatāmies uz šābrīža tirgu, un halturšķikiem būvniecības
– kamēr mūsu savienība cīnās, jāapgūst konkrētas zināšanas, tad ir skaidrs, ka «trekno» nozarē nav vietas, bet, kamēr
lai ieviestu kārtību pašreizējā pirms ķerties pie darba, jo, gadu būvniecības bums jau viņus kāds vēl ņems darbā,
sistēmā, valsts nospriedusi, iespējams, nākotnē viņiem to sen kā noplacis un šobrīd viņi pastāvēs un diezin vai
ka būvniecības jomā ir pārāk neviens vairs neprasīs. Un tas vienīgais, kas vēl kustas, ir kas mainīsies. Lielā mērā tas
daudz birokrātijas, un jau- ir lielākais absurds. Protams, ēku siltināšana. Taču tieši attiecas arī uz publiskajiem
najā Būvniecības likumā jau mēs katru šādu sertifikāta kā- būvnieku sliktā reputācija iepirkumiem, kur bieži vien
piedāvā iestrādāt normas, kas rotāju vienkārši nepielaižam un neticība darbu kvalitā- pietiek piedāvāt nereāli zemu
tei ir tas, kas atbaida ne cenu, lai tikai tiktu pie pasūparedz virkni būvniecības un pie eksāmeniem.
Nepietika jau ar to, ka likvi- vienu vien daudzdzīvokļu tījuma. Kas notiks pēc tam,
ekspluatācijas drošības principu ignorēšanu. Tā, piemēram, dēja Valsts būvinspekciju, kura namu iedzīvotāju no izšķir- būvnieku īpaši neuztrauc.
konkrētiem speciālistiem vairs vismaz kaut kā kontrolēja būv- šanās par labu ēkas siltinā- Tieši tāpēc mēs jau sen kā piedāvājam izveidot, piemēram,
nav plānots prasīt sertifikātu, niecības procesu valstī. Tagad šanai, arī Jelgavā.
zvērinātus ekspertus, kuri
arī būvuzraugiem. Tad jau sa- sanāk, ka tas viss nogrūsts
Tā nu tas ir, ka viens ne- būtu tiesīgi sniegt slēdzienu:
nāk, ka par būvuzraugu varēs uz pašvaldību pleciem un
mums izveido- veiksmīgs ēkas siltināšanas konkrētā cena ir nodempingokļūt arī cilvēks
118 – tik, gadījums ir varena antipro- ta, par tādu pasūtīto objektu
bez zināšanām
«Latvijā kopumā jušās
cik pašvaldību, poganda siltināšanas prog- uzcelt nevar, pretendents no
vai par arhitektu – cilvēks
tāds vai citāds – būvniecības rammai vispār. Cilvēki jau konkursa tiek izslēgts. Tad
politikas val- vairs nevar būt droši, ka pie mums nebūtu jācīnās ar tik
bez apliecisertifikāts ir vai- stī. Par privāto viņiem neatkārtosies tas pats. nejēdzīgām sekām kā šodien,
nošiem dokuvispār Tieši tāpēc, kā jau minēju, mēs kad virkne objektu stāv puspamentiem?! Ļoti
rāk nekā 4000 sektoru
nerunājot. Pa- cīnāmies, lai atbildību par beigti, bet diemžēl atkal mūsos
vienkāršoti sabūvniecības spe- tiesībā tas, kas objekta kvalitāti vienlīdzīgās neieklausās.
kot – augsto
šobrīd, ir daļās uzņemtos visas būvnietiltu pār Dauciālistiem, bet, notiek
absolūta deval- cībā iesaistītās puses. Taču,
Tā perspektīva izklausās
gavu varēs pieteikties būvēt
cik no viņiem ir vācija, ko notei- kamēr tas vēl nav valstiski diezgan pesimistiska...
cis brīvais tir- nostiprināts, ir veidi, kā jau
pretendents,
spējīgi savu dar- gus. Daudzviet šobrīd iedzīvotāji var nodro- Varbūt tāpēc, ka mēs vairāk
kuram nav neū v u z r a u g u šināties. Vienkāršs piemērs runājām par haltūrētājiem un
kādas atbilstobu veikt profe- bpieņem
darbā – tiek solīts, ka, nosiltinot viendienīšiem, taču skaidrības
šas prakses un
sionāli, ir jautā- formāli, viņam māju, ietaupījums par apkuri labad jāsaka, ka ir jau arī valto apliecinošs
ir vēl vismaz būs tik un tik procenti. Tātad stī profesionāli projektētāji,
dokuments.
jums.»
pieci citi objek- ir projektētājs, kurš izstrādā- būvnieki un būvuzraugi, bet
Tas ir absurds!
ti, naudu viņš jis projektu un garantējis, ka, viņi, kā likums, ir uz izķeršaJā, iespējams,
to regulēs nevis likums, bet saņem, bet skrupulozi sekot šādā veidā nosiltinot māju, jūs nu. Ļoti bieži, pirms uzsākt
Vispārējie būvnoteikumi, taču, līdzi celtniecības gaitai nedz saņemsiet tādu ietaupījumu. kāda objekta būvniecību, lielas
kamēr mēs neredzam to kom- spēj, nedz var. To zina visi, Lūdzu – iekļaujiet līgumā kompānijas lūdz mūsu rekopleksi, nespējam pieļaut, ka bet reāla darbība neseko. Un punktu, kas paredz, ka pro- mendācijas vienam vai otram
šāda likuma redakcija aiziet tas lielākais paradokss ir tas, jektētājs dod garantiju savam būvuzraugam. Arī tas ir veids,
tālāk. Tieši tāpēc jau sep- ka būvniecības jomā iesaistītie darbam, bet jūs konkrētu daļu kā nodrošināties, jo, ja izvēlēts
tembrī mēs iesniedzām savu ir gatavi pārmaiņām, bet tām no izmaksām par projektēša- kāds no mūsu ieteiktajiem proalternatīvo likuma variantu, nav gatava politiskā vadība nu sedzat tikai pēc tam, kad fesionāļiem, parasti problēmu
un tagad jaunajai Saeimai valstī. Jau 2008. gadā mēs jau pēc nosiltināšanas ēkā ir ar kvalitāti nemēdz būt. Tāpat
būs jāskata gan Ekonomikas izveidojām Latvijas Būvindus- veikts pirmais termoaudits, ir jāuzsaka vēl kāda tendence
ministrijas (EM) sagatavotais, trijas sabiedrisko organizāciju kad laukā valda sals. Šis audits – pēdējā laikā arvien lielāka
gan mūsējais. Brīžiem šķiet, koordinācijas centru, kurā tad arī parādīs, vai projektē- interese ir par mūsu organizēka EM variantā ir bijusi viena ietilpst projektētāji, tirgotāji, tāja solītais ir īstenojies un tajām apmācībām būvuzrauvienīga vēlme kaut ko novien- ražotāji, būvnieki utt. Mūsu vai viņš savu naudu godam giem, kurās viņiem ir iespēja
kāršot, nedomājot par sekām, galvenais uzdevums ir izstrā- nopelnījis. Ja projektētājs nav paaugstināt kvalifikāciju. It
kādas šī vienkāršošana nesīs. dāt vienotus priekšlikumus gatavs parakstīt šādu līgumu, sevišķi jaunie būvuzraugi labvaldībai, kā risināt iestrēgušo jāsāk šaubīties, vai viņš ir pro- prāt apmeklē šos kursus – viņi
Jūs sakāt, ka vēl nepie- situāciju būvniecības kvalitā- fesionālis, kurš spēj garantēt vēlas celt savu kvalifikāciju, jo
ņemtā likuma sekas varam tes jomā. Jā, mūsu priekšliku- sava darba kvalitāti. Un tieši saskata labas perspektīvas premus uzklausīja un par labiem pēc šādas shēmas var darbo- tendēt uz būvuzrauga darbu
sākt izjust jau šobrīd.
atzina gan tā laika ministru ties gan ar celtniekiem, gan ārzemēs. Bet, protams, atkal
Tieši tā – ja, piemēram, tas prezidents Kalvītis, gan God- būvuzraugu, jo viņiem tieši paliek jautājums: kad viņi būs
pats būvuzraugs jau padzir- manis, bet pie uzklausīšanas tāpat ir jāuzņemas atbildība gatavi papildus ieguldīt sevī,
par savu darbu. Piemēram, lai kļūtu konkurētspējīgāki
dējis, ka top jaunais likums, viss arī apstājās...
Anglijā, ja būvnieks vienu, nevis kaut kur aiz mūsu valsts
kas pret viņu prasības vēl
Kā tad tam vienkāršajam otru reizi nesasniedz norādī- robežām, bet tepat Latvijā...
vienkāršos, tad kāda jēga cen-

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs kādreiz ir
apkrāpis darba
devējs?
Diāna, audzina bērnu:
– Noteikti jāsaka, ka, par
laimi, tā nav
gadījies, arī
no draugiem
neesmu dzirdējusi bēdu
stāstus. Taču skaidrs, ka tāda
iespēja šobrīd pastāv. Manuprāt,
galvenais ir rūpīgi izlasīt darba
līgumu, pirms to parakstīt, lai
zinātu, ko viņi no tevis gaida un
ko tu vari saņemt. Un vēl svarīgi, ja
kaut kas nepatīk, runāt par to.
Aleksejs, dienē Nacionālajos bruņotajos
spēkos:
– Vajag pašam
pārzināt Darba likumu, lai
saprastu, ko
vari saņemt
tu, ko darba devējs drīkst darīt,
un tad jau nevar būt problēmu.
Pašam nav nācies risināt krāpšanas problēmas. Strādāju valsts
iestādē, un tā ar šādām lietām
nenodarbojas.
Ansis, strādā
sabiedriskā
organizācijā:
– Diemžēl, jā.
Nav izmaksāta alga pat
par spīti tiesas
lēmumam.
Nav iespēja to
piedzīt no darba devēja, jo firmas
kontā nekas neienāk, īpašumu
nav, nav, no kā paņemt naudu,
un vēl pašu priekšnieku neatrod.
Vienu varu teikt – arī oficiāls darba
līgums vēl neko nenozīmē.
Kārlis, students:
– Varbūt, ka,
man nezinot,
tas ir darīts,
taču tādu gadījumu neatceros. Starp
paziņām gan
dažiem ir problēmas ar to, ka
darba devēji ražošanas uzņēmumā nedod atvaļinājumu,
kaut arī tas pienākas, vai liek iet
bezalgas atvaļinājumā uz nenoteiktu laiku.
Māris, mežstrādnieks:
– Protams.
Piemēram, es
strādāju mež
izstrādes brigādē, zinu, ka
ar traktoru no
meža izvedu
100 kubikmetrus koksnes, bet
priekšniecība man pasaka, ka
esmu izvedis tikai 80 kubikmetrus
un maksās algu tikai par tiem. Ko
tu, cilvēks, vari darīt? Samierināties ar to, kā ir, labāk tik daudz
naudas nekā nekas.
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Celtniekiem par nedēļas darbu
pamanās samaksāt 2,38 latus
(No 1.lpp.)
Viņš saka, ka likumiski gan
viss esot kārtībā – darbiniekam ir
līgums, skaidri definēti nosacījumi,
un, ja vien cilvēki patiesi strādātu
divas stundas nedēļā, viss būtu
kārtībā... «Bet ir skaidrs, ka cilvēki
tiek reāli apkrāpti. Tas ir vēl viens
kliedzošs piemērs tam, ka līgumi
ir jālasa un, pirms tos parakstīt, ir
jāapzinās, kādas saistības cilvēks
apņemas,» tā V.Dūms.
«LCP grupas» slikto slavu apstiprina arī Rīgas reģionālās Valsts
darba inspekcijas vadītāja Baiba
Puķukalne, kura neslēpj, ka par šo
firmu saņem ļoti daudz sūdzību.
«Jā, varu apstiprināt, ka šeit cilvēkiem algā nereti tiek izmaksāti vien
pāris latu par nedēļas darbu. Var jau
pieņemt, ka bijis solīts maksāt arī
vēl aploksnē, bet solījums noteikti
nav turēts, jo citādi šie apkrāptie
strādnieki nevērstos pie mums pēc
palīdzības.»
Arī Jelgavas gadījumā firma tiks
administratīvi sodīta – to šobrīd
izvērtē Valsts darba inspekcija.
Pašā firmā tikmēr noskaņojums
labs – Jelgavas objektā darbā pieņemti atkal jauni cilvēki un par
mistiskiem līgumiem neviens neko

Apstiprināts Zemgales
Olimpiskā centra (ZOC)
maksas pakalpojumu
cenrādis. Centra piedāvājums ir visai plašs
– sākot ar trenažieru un
konferenču zāles nomu
un beidzot ar futbola
laukuma nomu sacensībām.
ZOC sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Andersone informē, ka pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem ir pieejama mūsdienīga
trenažieru zāle laikā no pulksten
15 līdz 21. Maksa par vienu stundu
ir desmit lati (visas cenas norādītas
bez PVN). Ja ir vēlēšanās apmeklēt
trenažieru zāli citā laikā, tad par to
vēlams rakstīt uz e-pasta adresi:
info@zoc.lv.
Komandām, darba kolektīviem,
dažādu pasākumu organizatoriem
ir iespējams īrēt sporta spēļu halli,
vieglatlētikas sacensību stadionu,
futbola sacensību un treniņu lau-

kumus, āra sporta spēļu laukumu,
pludmales volejbola laukumu, konferenču telpu, kā arī biroja telpas.
Maksa par sporta spēļu halli ir 20
– 100 lati stundā, sporta spēļu āra
laukuma noma ir 20 lati stundā,
pludmales volejbola laukuma,
BMX trases – 10 lati stundā. Visdārgākā ir vieglatlētikas stadiona
un futbola laukuma noma, attiecīgi
120 un 200 lati stundā. Konferenču
zāles nomas maksa ir desmit lati
stundā.
S.Andersone piebilst – lai gan
ZOC darbu sāka apmēram pirms
mēneša, jau šobrīd centrs ir gana
noslogots. Zemgalē lielākajā un
modernākajā sporta kompleksā
mājvietu radis basketbola klubs
«Zemgale», futbola klubs «Jelgava». Treniņus centrā aizvada
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas, Jelgavas Amatu
vidusskolas, 4. vidusskolas audzēkņi, arī Jelgavas invalīdu biedrības
«Ēdelveiss» komanda. Savas mājas
spēles jaunajā hallē aizvadīs arī
volejbola klubs «Biolars/Olaine/
Jelgava».
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Samariešu apvienība plāno
izvērst sociālos pakalpojumus

nav dzirdējis. «Jelgavas Vēstnesis»
pie siltināmās skolas satika vien
tādus strādniekus, kas šeit darbā ir
tikai otro dienu. «Firmai vajadzēja
darbiniekus, un mēs pieteicāmies.
Šī mums ir otrā darba diena. Teica,
ka maksās labi. Kāds mums ir darba līgums? Līgumu mēs vēl neesam
redzējuši – teica, ka šodien vēl saskaņojot un rīt varēšot parakstīt,»
mierīgi nosaka divi jelgavnieki, kuri
darbu jau tā apšaubāmajā firmā
sākuši vispār bez līguma.
Tikmēr divas dienas objektā ir
arī jaunais būvdarbu vadītājs, kurš
savu vārdu nosaukt nevēlējās un
teicās neko nezinām par «tādiem
divu stundu līgumiem». «Nezinu,
kas te ir bijis pirms manis. Tagad
viss ir kārtībā.» Jautāts, vai firma
patiesi maksā saviem darbiniekiem visu nopelnīto algu, viņš no
komentāriem atturas un atzīst, ka
par savu darba devēju neko sliktu
teikt nedrīkst – to nosaka darba
līgums...
Ar firmas vadību «Jelgavas
Vēstnesim» sazināties neizdevās
– vadītājs bija vai nu aizņemts,  Sintija Čepanone
vai izbraucis, bet mobilais tālrunis
esot personīgais, tāpēc numurs
«Pašvaldība ir priecīga
– neizpaužams.
par ikviena iniciatīvu,

ZOC piedāvā maksas pakalpojumus
 Ilze Knusle-Jankevica

ZIŅAS

vēl jo vairāk, ja palīgi
nāk šobrīd tik nozīmīgā nozarē kā sociālā
palīdzība un aprūpe. Jau pāris gadu
veiksmīga sadarbība
mums izveidojusies
ar dažādu konfesiju
draudzēm, kas mūsu
cilvēkiem, kam tas
nepieciešams, nodrošina siltas pusdienas,
tādēļ ir prieks, ka nu
varēsim sadarboties
arī sociālās aprūpes
jomā,» uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
Latvijas Samariešu
apvienības Mācību
un pakalpojumu centra atklāšanā mūsu
pilsētā.

Šajā nedēļā oficiāli atklāts
Latvijas Samariešu apvienības
Jelgavas nodaļas Mācību un
pakalpojumu centrs, kas atrodas Svētes ielā 26. Tādējādi
iecerēts paplašināt Samariešu
apvienības pakalpojumu klāstu

Latvijas Samariešu apvienības Jelgavas nodaļas
vadītāja Indra Leitāne-Valdmane, atklājot
Mācību un pakalpojumu
centru, demonstrēja «Drošības pogas»
darbības principus. Šis
pakalpojumu komplekss
paredzēts veciem cilvēkiem, ļaujot pēc iespējas ilgāk tikt galā pašu
spēkiem, nevis pārcelties
uz dzīvi aprūpes iestādē.
Tiesa gan, tas, kad Jelgavā varētu sākt darboties
«Drošības poga», vēl nav
zināms – tas atkarīgs
no tā, cik veiksmīgi šim
mērķim izdosies piesaistīt ES līdzekļus.
Foto: Ivars Veiliņš
mūsu pilsētā, un tas nozīmē, ka
līdztekus pirmās palīdzības apmācībai šeit notiks arī citi kursi
un tiks piedāvāti pakalpojumi
sociālās aprūpes jomā.
«Samariešu apvienība savas
darbības astoņpadsmit gados ir
uzkrājusi lielu pieredzi apmācību un sociālo pakalpojumu
jomā. Mācību centra atvēršana
Jelgavā ir likumsakarīgs solis,
lai mūsu sniegtos pakalpojumus varētu saņemt cilvēki arī
šeit,» teic Latvijas Samariešu
apvienības vadītājs Andris
Bērziņš. Līdz šim gan mūsu
pilsētā samariešu kustības
aktivitātes vairāk saistījās ar
pirmās palīdzības apmācību,
taču, sadarbojoties ar pašvaldību, apvienība cer pakalpojumu klāstu Jelgavā paplašināt,
akcentējot sociālo pakalpojumu
pieejamību. «Viena no iecerēm
ir organizēt apmācības, kurās
tuvinieki varētu apgūt aprūpēšanas prasmes. Ar savu darbību
ceram papildināt un, iespējams,
arī atvieglot Jelgavas pašvaldības sociālo dienestu darbu,» tā
A.Bērziņš.
Latvijas Samariešu apvienības Jelgavas nodaļas vadītāja
Indra Leitāne-Valdmane stāsta,
ka birojs Jelgavā izveidots ar

Vācijas sadarbības partneru
atbalstu un pirmās palīdzības
apmācības šeit notiek jau kopš
1. septembra. «Jau tuvākajā
laikā mūsu sniegto pakalpojumu klāstu esam iecerējuši
padarīt daudzveidīgāku. Tiesa
gan – pagaidām konkrētus termiņus vēl grūti nosaukt, taču
līdztekus pirmajai palīdzībai
plānojam izvērst pacientu aprūpes mājās kursu norisi, kā
arī aprūpes mājās un «Drošības pogas» darbību Jelgavā,»
tā nodaļas vadītāja, atklājot,
ka «Drošības poga» ir īpaša
palīdzības sistēma, kas aptver
kā neatliekamo medicīnisko
palīdzību, tā psiholoģisko atbalstu un aprūpes elementus
24 stundas diennaktī. «Šī pakalpojuma ideja ir ļaut veciem
cilvēkiem pēc iespējas ilgāku
laiku pavadīt mājās, lai viņi
nav jāievieto pansionātos vai
līdzīgās aprūpes iestādēs, jo
visu nepieciešamo palīdzību
viņi varētu saņemt mājās, vien
nospiežot īpašu pogu un izsaucot mūsu dienesta personālu,»
stāsta I.Leitāne-Valdmane. Lai
realizētu šo ieceri, visticamāk,
tiks meklētas iespējas, kā šim
mērķim piesaistīt Eiropas
struktūrfondu līdzekļus.

Īsi
 Jelgavas pilsētas iedzīvotāji aicināti
piedalīties aptaujā, kas ļaus noskaidrot
pašvaldības Informācijas aģentūras
darba vērtējumu. Aptaujas mērķis ir
pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem. Kā informē
pašvaldībā, aptaujas anketās iekļautie
jautājumi ļaus noskaidrot jelgavnieku
informētību par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, informācijas pieejamību
un apkalpošanas kvalitāti. Anketas var saņemt un aizpildīt Informācijas aģentūrā,
kā arī elektroniski Jelgavas pilsētas portālā
www.jelgava.lv. Anketas tiks izmantotas
apkopotā veidā, tās ir anonīmas. Aptauja
notiks līdz 5. novembrim.
 19. un 20. oktobrī bez maksas
varēs pārbaudīt savu plaušu veselību.
Uz bezmaksas spirometriju un speciālista
konsultāciju tiek gaidīti pacienti, kuriem
ir sūdzības par ilgstošu elpas trūkumu,
trokšņiem un «čīkstēšanu» krūtīs, kā arī
ilgstošu neskaidras izcelsmes klepu, kas
izpaužas pārsvarā naktīs. Veikt spirometrijas mērījumus Jelgavā varēs 19. oktobrī
Jelgavas poliklīnikas Plaušu slimību
nodaļā Stacijas ielā 13, kā arī 20. oktobrī
«Optima 1» jeb bērnu poliklīnikā Raiņa
ielā 42. Lai optimāli izmantotu pieraksta
laiku, pacienti iepriekš aicināti pieteikties.
Tas izdarāms pa tālruni 63021863 (Jelgavas poliklīnikas Plaušu slimību nodaļa) vai
63022412 («Optima 1»).
 Biznesa izglītības biedrība «Junior
Achievement – Latvija» (JAL) aicina
skolēnus veidot Skolēnu mācību
uzņēmumus. Lai saprastu, kā to var
izdarīt, biedrība rīko seminārus. Jelgavā seminārs paredzēts 21. oktobrī
pulksten 11: skolēniem – Valsts ģimnāzijā, skolotājiem – Spīdolas ģimnāzijā. JAL
aicina semināram iepriekš pieteikties. To
var izdarīt mājas lapā: www.smu.lv.
 No 6. oktobra Jelgavas cietuma
jaunais priekšnieks ir Māris Stivrenieks,
informē Ieslodzījuma vietu pārvaldē.
Pārvaldes pārstāve Ināra Makārova informē, ka M.Stivrenieks dienestā iekšlietu
sistēmas iestādēs strādā jau kopš 1999.
gada. Savukārt ieslodzījuma vietu sistēmā – no 2006. gada. Kopš 2008. gada
viņš bija Mācību centra priekšnieks. 30
gadus vecajam M.Stivreniekam ir maģistra grāds tiesību zinātnē. Jāpiebilst,
ka iepriekšējais cietuma priekšnieks Oļegs
Poļakovs devies pensijā.

Ritma Gaidamoviča

Aicinām Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolventus, bijušos pedagogus un
tehniskos darbiniekus uz skolas pirmo salidojumu 2010. gada 23. oktobrī plkst.16
Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka ir pabeigta nekustamā īpašuma – ēkas ar kadastra apzīmējumu 09000010389001 Mātera ielā 46, Jelgavā, 174/1223 domājamo
daļu (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000010389001002, garāža Nr.2)
privatizācija. Pircējs – Diāna Bobrova, pirkuma cena – Ls 1460.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts apbūvēts zemesgabals Raiņa ielā
16G, Jelgavā, platība 51 m², kadastra apzīmējums 09000010075, uz tā esošās
ēkas (garāža) ar kadastra apzīmējumu 09000010573004 Raiņa ielā 16B, Jelgavā,
īpašniekam Gunāram Bubulim.

Jelgavas pilsētas kultūras namā. Dalības maksa – Ls 5. Līdzi jāņem groziņš.
Sīkāka informācija pa tālruni 63029212 vai skolas mājas lapā: www.jsg.lv.

Inovatīvs vācu uzņēmums
paplašina darbību Latvijā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi
uzsācis savu darbību Latvijā. AKG ir perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji
augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem ir pārstāvēta
12 valstīs Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā un ražo
augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei,
auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un
sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka privatizācijai nodoti kā vienots pašvaldības īpašuma objekts nekustamie īpašumi: apbūvēts zemesgabals Raiņa ielā 16H, Jelgavā
(kadastra apzīmējums 09000010181, platība 55 m2) un ēka (garāža) Raiņa ielā
16B, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000010573003).
Objekta privatizācijas pamatprincipi:
1. Privatizācijas metode – pārdošana, paņēmiens – uz nomaksu;
2. Objekta cena – Ls 2501, t.sk.:
2.1. ēkas (garāžas) cena Ls 2000,
2.2. zemesgabala cena Ls 501;
3. Izpirkuma termiņš – pieci gadi;
4. Maksa par atlikto maksājumu – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās izpirkuma daļas;
5. Līgumsods par katru nokavēto maksājuma dienu – 0,1% no nesamaksātās
summas.
Privatizācijas projekti, pretenzijas, kreditoru prasības u.c. prasījumi, kas attiecas
uz privatizējamo objektu, iesniedzami Jelgavā, Lielajā ielā 11, 109. kabinetā,
tālrunis 63005559, viena mēneša laikā no publikācijas dienas laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis».

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS/CES (URBĒJUS)
darbam radiatoru kolektoru izgatavošanas iecirknī
Prasības:
• māka lasīt tehniskos rasējumus;
• pieredze darbā ar urbšanas darbagaldiem;
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• laba fiziska sagatavotība;
• gatavība strādāt maiņās, t.sk. nakts maiņā;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās pakāpes līmenī;
• izglītība ar tehniku saistītajās profesijās tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un darbu atsaucīgā kolektīvā.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām, uzaicinām š.g. 18. oktobrī
no plkst.16 līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā, Aviācijas
ielā 34. Līdzi jāņem personību apliecinošs dokuments un CV.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs» apkopo informāciju par
Jelgavas pilsētas un apkārtnes
gidiem.
Aicinām pieteikties
pretendentus ar šādām
zināšanām un prasmēm:
• brīvi pārvalda vismaz vienu no
šādām valodām: latviešu, krievu,
angļu, vācu vai citu;
• prasme interesanti un aizraujoši
veidot stāstījumu;
• vēlama iepriekšēja pieredze gida
darbā;
• labas komunikācijas spējas.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 5
gadu vecumam grupās ar
latviešu valodas apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālrunis: 29379286, 63026815.
www.saulitesrakari.lv

Ieskaties!

www.junda.lv
daudz, daudz brīvā laika
pavadīšanas iespēju!

Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv līdz 22.
oktobrim. Kontaktinformācija pa
tālruni 63005450.

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355
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Uzsmēķēšana
starpbrīdī
beidzas ar sodu
 Ilze Knusle-Jankevica

Ikdienā bieži redzami skati,
kad jaunieši atklāti vai ne
tik atklāti smēķē. Agrāk
viņus varēja sodīt vien par
to, ka smēķē neatļautā vietā, bet vasarā tika veiktas
izmaiņas likumdošanā, un
nu nepilngadīgiem jauniešiem smēķēt aizliegts. Līdz
ar to Pašvaldības policijai ir
«jaudīgāki ieroči» cīņai ar
nepilngadīgo smēķēšanu
– kopš spēkā stājās jaunā
kārtība, sastādīti jau 24
administratīvā pārkāpuma protokoli. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» devās
reidā kopā ar Jelgavas Pašvaldības policiju, lai noskaidrotu, kā jaunieši paši
izturas pret smēķēšanu un
vai uzskata to par sodāmu
rīcību.
Pāris stundu laikā smēķējam tika
pieķerti desmit nepilngadīgi jaunieši, pieņemti no viņiem paskaidrojumi
un sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Pilngadīgajiem
smēķētājiem policijas darbinieces
atgādināja, ka uz viņiem attiecas
aizliegums smēķēt neatļautās vietās,
tostarp skolas teritorijā, autobusu
pieturvietu nojumēs, parkos.
Vasarā stājās spēkā izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā (LAPK), kas nosaka, ka
nepilngadīgajiem smēķēt aizliegts.
Pirms tam jauniešiem bija aizliegts
smēķēt tam neparedzētās vietās,
piemēram, skolas teritorijā, un
jauniešus lielākoties sodīja tikai par
to, ka viņi «kūpina» pie skolas. Nu
paralēli informēšanai un izglītošanai
Pašvaldības policijas darbinieki rīko
reidus, lai liktu jauniešiem saprast,
ka likumi ir jāievēro. «Domāju, ka
jaunā sistēma dod labumu un vismaz daļa jauniešu atmetīs smēķēšanu, ja paši vai kāds no draugiem
būs saņēmuši sodu. Tas ir viens no
veidiem, kā cīnīties ar šo problēmu,
kuru izskaust var, tikai mainoties
sabiedrības uzskatiem un palielinoties iedzīvotāju pilsoniskajai atbildībai,» norāda Jelgavas Pašvaldības
policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā
inspektore Daiga Antonova.

Jelgavas
Pašvaldības
policija pilngadīgajiem
jauniešiem
aizrāda, ka
smēķēt skolas
teritorijā ir
aizliegts, bet
nepilngadīgajiem smēķēt
aizliegts vispār – viņiem,
ja tiek pieķerti smēķējam, jāraksta
paskaidrojums un tiek
sastādīts administratīvā
pārkāpuma
protokols.
Foto: Ivars
Veiliņš

kādus gadus trīs. Cigaretes viņai pērk
draugi, kuri sasnieguši pilngadību,
tomēr vienu reizi viņai izdevies pašai
veikalā nopirkt cigaretes. «Pārdevēja
man nemaz nepaprasīja, cik man
gadu. Tikai tad, kad jau biju samaksājusi un paciņu ielikusi somā, viņa
man pajautāja vecumu. Atbildēju, ka
man ir 18, bet dokumentu līdzi nav,
un devos prom,» stāsta meitene.

Populārākā atruna:
daru to pirmoreiz

Lai gan 14 gadus vecā Ilze un 13
Viena no biežāk dzirdamajām atrugadus vecā Paula saka, ka šī ir
nām, pieķerot jaunieti smēķējam, ir:
pirmā reize, kad viņas nolēmušas
«Es to daru pirmo reizi!» Policisti gan pamēģināt uzpīpēt, policisti tas neuz to «neuzķeras» un zina, ka jaunie- spēj iežēlināt. Ilzei sastāda adminisši, to teikdami, cer tikt cauri sveikā.
tratīvā pārkāpuma protokolu, bet
Tomēr velti – arī šajā reidā divām
Paulai ir 13 gadi, un par viņu atmeitenēm «pirmā reize» beidzās ar
bildību nes tikai vecāki. Tieši tādēļ
paskaidrojumu un protokolu. Ilzei ir viņai protokolu nesastāda, bet gan
14 gadi, bet Paulai – 13. «Par bērnu
uz pārrunām policijā izsauc vecālīdz 14 gadu vecumam visu atbildību kus. Pēc tam meitenei būs jāapmeknes vecāki, tāpēc šajā gadījumā admilē Atkarību profilakses centrs.
nistratīvā pārkāpuma protokolu nesastādīsim, bet izsauksim uz pārrunām
meitenes vecākus. Tiesa, mums ir
tiesības protokolu sastādīt vecākiem
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, bet mēs dodam priekšroku
citām metodēm,» stāsta D.Antonova.
Paula tiks nosūtīta uz Atkarību profilakses centru, bet vecākiem uzliks
par pienākumu turpmāk kontrolēt,
vai meita smēķē vai ne.

Šie 9. klases zēni, ieraugot fotogrāfu,
prom nebēga, arī cigaretes nost nedzēsa un zemē nemeta. Viņi pastāstīja, ka
zina – smēķēt viņu vecumā ir aizliegts,
tomēr dara to. Vēl vairāk – Kristaps un
Edgars nekautrējās atzīt, ka tas viņus it
kā padarot stilīgākus. Tikai tad, kad no
otras puses tuvojās policistes civildrēbēs, jaunieši nodzēsa smēķus un devās
prom no pīpmaņu iecienītās vietiņas.
Šajā kompānijā bija ne tikai puiši, bet
arī meitene – arī viņas reakcija, ieraugot
fotogrāfu, bija līdzīga, jo viņa, tāpat kā
skolas biedri, uzskata, ka pīpēt ir forši.

Pīpē kompānijas pēc

Visbiežāk jaunieši smēķē bariņos,
turklāt dažkārt daļa iet līdzi tikai
kompānijas pēc, līdz tā paša iemesla
dēļ sāk arī pīpēt. Daži nekautrējoties
atzīst, ka zina – smēķēt ir kaitīgi,
bet dara to, jo uzskata, ka tas viņus
padara stilīgākus, krutākus, foršākus. Arī 10. klases skolniece Maija
starpbrīdī kopā ar draudzenēm bija
devusies ārā uzvilkt dūmu un nokļuva policijas uzmanības lokā. Vēlāk
gan viņa paskaidrojumā rakstīja, ka
bijusi vienīgā no kompānijas, kura
smēķēja. Meitene tomēr sabēdājās,
ka būs savā netikumā jāatzīstas vecākiem. Lai mazinātu savu vainu, viņa
apņēmās uzlabot savu vidējo atzīmi
no 6,9 uz 7,5.
Citam vajadzība būt savējam izmaksā vēl dārgāk. Piemēram, 16 gadus jaunais Kaspars Vilhelms smēķēt
sāka kompānijas pēc, bet nu jau divus
gadus mēģinot atmest šo ieradumu.
Tēvs gan zinot, ka dēls smēķē, mamma tikai nojauš, bet atklāti vecākiem
Policijā jāierodas
pateikt: «Jā, es smēķēju» puisis nav
kopā ar vecākiem
gatavs. «Man ir iekrājumi, un, ja būtu
Visiem reida laikā aizturētajiem iespējams, es labāk pats pa kluso
nepilngadīgajiem jauniešiem bija jā- samaksātu sodu, lai tikai nav jāsaka
raksta paskaidrojums, kurā detalizēti vecākiem,» viņš atzīst.
jāapraksta, kad, kur, ar ko, kāpēc viņš
smēķējis, kā arī viņiem tika sastādīti Četros mēnešos 24 protokoli
administratīvā pārkāpuma protokoli.
Kopumā Jelgavas Pašvaldības policiun par notikušo tiek informēti vecāki. ja šogad no 23. jūnija, kad stājās spēkā
Protokolus izskata vai nu Pašval- izmaiņas LAPK, sastādījusi 24 admidības policija, vai Jelgavas pilsētas nistratīvā pārkāpuma protokolus par
domes Administratīvajā komisija. nepilngadīgo smēķēšanu, un iekasēta
D.Antonova uzsver, ka protokols tiek soda nauda 50 lati. 2010. gadā līdz izizskatīts pārkāpēja un viņa vecāku maiņām likumā sastādīti 19 protokoli
klātbūtnē un tikai pēc paskaidrojumu un iekasēta soda nauda 45 lati. 2009.
uzklausīšanas tiek pieņemts lēmums gadā sastādīti 25 protokoli, bet 2008.
par soda piemērošanu. Par šo pārkā- gadā – 27. Lai gan kādam varētu šķist,
pumu paredzētais sods ir brīdinājums ka izmaiņas likumā ir pārāk bargas,
vai naudas sods līdz desmit latiem.
D.Antonova uzskata, ka uzlabojumi,
Uzrunājot «pieķertos» jauniešus, kaut arī nelieli, tomēr ir manāmi.
daudzi no viņiem atzīst, ka tieši šis «Jaunieši vairs nav tik bravūrīgi un
fakts, ka notikušais būs jāizstāsta cenšas atrast nomaļākas vietas, kur
vecākiem, biedē visvairāk, jo viņi smē- uzsmēķēt, un tas ir pirmais pozitīvais
ķē pa kluso. «Mani vecāki nesmēķē, signāls, jo nevajag būt naiviem un cetāpēc baidos, ko mamma teiks, kad rēt, ka ar izmaiņām likumdošanā vien
uzzinās par notikušo,» atzīst 16 gadus varēs izskaust smēķēšanu jauniešu
vecā Liene, kura pati smēķējot jau vidū,» tā D.Antonova.

Kamēr citi skolēni
starpbrīžus izmanto, lai atkārtotu
uzdoto, izpildītu
mājas darbus,
aizskrietu uz
tuvējo veikalu pēc
našķiem vai paēstu, daži priekšroku dod nolīšanai
nomaļākā vietā un
dūma uzvilkšanai.

«Prasu, vai garšoja»
Juris Volostņikovs, Jelgavas
pilsētas domes
Administratīvās
komisijas priekšsēdētājs:
«Kopš veiktas
izmaiņas Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, komisijā nav skatīts neviens protokols par nepilngadīgo
smēķēšanu. Bet kopumā situācija ir
tāda: lielākoties gan jaunieši, gan viņu
vecāki ar smēķēšanu saistītos jautājumus uztver pareizi un neuzskata par
pašsaprotamu to, ka nepilngadīgs jaunietis smēķē. Arī pēc jaunieša izskata
var pateikt, vai viņš nožēlo vai nenožēlo
nodarīto, un jāsaka, ka parasti nožēlo.
Pieļauju pat, ka lielai daļai pirms nākšanas uz komisiju mājās jau bijusi nopietna saruna ar vecākiem. Es parasti
jaunietim prasu, vai viņš pagaršoja šo
«mantu» un vai garšoja. Biežāk dzirdē-

Smēķē ne tikai
zēni, bet arī meitenes, turklāt viņas
neslēpj savu nodarbi. Iespējams,
viņas šādā veidā
cenšas iekļauties
barā, būt savējās.
Pat uzrunātie
septītklasnieki atklāj, ka viņu klasē
jau pīpē, turklāt
smēķētāja esot
meitene.
tā atbilde ir, ka nē, negaršoja. Tāpat nekad neesmu dzirdējis no jauniešiem, ka
viņš lepotos ar to, ka smēķē, un teiktu,
ka pat negrasās laboties. Reizēm gadās
vecāki, kuri akli aizstāv savu bērnu, tā
nodarot viņam pāri, bet tas gadās reti.
Pirmajā reizē parasti veicam pārrunas
un izsakām brīdinājumu. Tie, kuri vienreiz jau bijuši pie mums, atkārtoti par
šo pārkāpumu nav nākuši.»

tabaka, kādu ietekmi smēķēšana atstāj
uz veselību. Mēs cenšamies bērniem
un jauniešiem sniegt motivāciju izbeigt smēķēšanu.
Jaunākajās klasēs bērni smēķēšanas
problēmu uztver ļoti asi un zina, ka tas
ir slikti, bet, kļūstot vecāki, nereti paši
sāk smēķēt. Pamatskolas klasēs bērni
bieži jautā, kāpēc viņus par smēķēšanu
soda, kāpēc saka, ka tas ir slikti, bet
mamma vai tētis drīkst pīpēt. Vidusskolēni gan lielākoties izprot visas
nianses, bet tik un tā smēķē. Viņi netic
tam, ko raksta uz cigarešu paciņām, ka
smēķēšana nogalina vai izraisa virkni
Mārīte Ose,
slimību – viņi netic, ka līdz ar cigarešu
Atkarību profipaciņu var nopirkt nāvi.
lakses centra soPatiesībā es pat nezinu, kā šo
ciālā darbiniece
problēmu risināt. Ja aizliegs tirgot
darbam ar persocigaretes veikalā, tiks atrasti citi ceļi,
nām ar atkarības
kā tās dabūt. Tāpat daudzi jaunieši
problēmām:
atzīst, ka smēķē tikai kompānijas pēc,
«Mūsu darbs
tomēr viņi to dara. Bērnam pašam ir
balstās uz bērnu
jāpieņem lēmums un jāpasaka nē cipsiholoģisko sapratni, tāpēc bērniem garetei, tikai tad ir iespējams uzvarēt
un jauniešiem stāstām, kas ir cigarete, šo cīņu.»

Bērni netic,
ka var nopirkt nāvi
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Debija izdodas lieliska

Viesosies Amerikas latvieši

Labākie jaunie futbolisti

Jaunajā sieviešu basketbola līgā debitējusi
Jelgavas meiteņu basketbola komanda.
«Debija izdevās lieliska, jo pirmajā spēlē
pret «Ogres» komandu izcīnījām uzvaru
ar 98:67,» tā komandas trenere Gundega
Vaščenko. Mūsu komandā rezultatīvākās
spēlētājas bija Zane Neilande (attēlā) – 26
punkti un 18 atlecošās bumbas, Liene
Stalidzāne – 21
punkts, Ineta Kļaviņa – 11 atlecošās
bumbas. Nākamā
spēle meitenēm
paredzēta 17. oktobrī pulksten 16
pret BK «Ventspils»
Jelgavas Sporta
hallē.

Sporta servisa centrs un Amerikas Latviešu
apvienība (ALA) vienojušies, ka nākamvasar
Jelgavā būs sporta spēles. Plānots, ka tās
notiks 2011. gada 10. – 14. jūnijā Zemgales Olimpiskajā centrā, kad savā starpā
tiksies vīriešu volejbola un basketbola, kā
arī sieviešu volejbola komandas, informē
Sporta servisa centra projektu vadītāja
Guna Trukšāne. Izvērtējot sporta jomas
attīstības iespējas Jelgavas pilsētā, Sporta
servisa centrs paredz sadarbību ar ALA arī
tālākā nākotnē un cer, ka izdosies īstenot
jaunus projektus, piesaistot arī citus pilsētas
sporta klubus un sportistus. Jāpiebilst, ka
Amerikas latviešu basketbola un volejbola
komandas jau vairākkārt viesojušās Latvijā
un piedalījušās dažāda mēroga sacensībās
vairākās Latvijas pilsētās.

Zemgales Olimpiskā centra stadionā norisinājās «Sport 2000
Rudens futbola
izaicinājuma bērniem» 6. posms, kurā tika
noskaidroti labākie futbolisti Zemgalē. A
grupā uzvarēja Reinis Vāvuliņš, B grupā
Helvijs Staļģis un Mareks Rudakovs, bet
C grupā Valts Smilga. Bērni sacentās vairākos futbola spēles elementos – bumbas
vadīšanā, sitienos pa vārtiem, bumbas
žonglēšanā, skriešanā ar bumbu, kā arī īpašajā futbola «kombinācijā». Kopvērtējuma
uzvarētāji ieguva ielūgumu dalībai projekta
finālā 17. oktobrī Rīgā. Jāpiebilst, ka īpašo
FK «Jelgava» vārtsarga Marka Bogdanova
speciālbalvu saņēma Mārtiņš Kovaļovs.

Domes kauss volejbolā
15. – 17. oktobrī Jelgavas Sporta hallē notiks
Jelgavas domes kauss volejbolā sievietēm.
Spēļu grafiks
15. oktobris: plkst.18 «Jelgava/LU» – MSĢ;
19.45 «GMP» (Igaunija) – «Babīte» (Latvija);
«Jonava» (Lietuva) – Lietuvas junioru izlase.
16. oktobris: plkst.15 «Jelgava» – «Babīte»; «GMP» – Lietuvas junioru izlase;
16.45 «Jonava» – MSĢ; «Babīte» – Lietuvas
junioru izlase; 18.30 «Jelgava/LU» – «Jonava»; «GMP» – MSĢ.
17. oktobris: plkst.10 «Jelgava/LU» – Lietuvas junioru izlase; «GMP» – «Jonava»;
11.45 «Jonava» – «Babīte»; Lietuvas junioru
izlase – MSĢ; 13.30 «Jelgava/LU» – «GMP»;
«Babīte» – MSĢ.

Lielupes līdaka – 5,2 kilogrami
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan, pēc pašu makšķernieku vārdiem, diena bija pārāk
skaista, lai labi ķertos, Jelgavas
pirmās makšķerēšanas sacensības no laivas «Lielupes līdaka
2010» pulcēja krietnu dalībnieku skaitu. Individuālajā grupā
startēja deviņi dalībnieki, bet
komandu grupā – 21 ekipāža. Šoreiz lielākais loms – 5,2
kilogrami – trāpījās Nikolajam
Musorinam, kurš startēja individuālajā ieskaitē.
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis uzskata, ka sacensības izdevušās. «Lai gan laiks nebija tas labākais zivju
ķeršanai, sapulcējās diezgan daudz dalībnieku. Ja diena būtu vējaina vai lietaina,
labāk ķertos, bet dalībnieku būtu mazāk.
Kā sacensību rīkotājam man labāk patīk
pirmais variants,» tā J.Kaminskis.
Makšķernieki uz upi devās pulksten 9,
bet finišēja pēc septiņām stundām. Tie,
kam galīgi neveicās vai apnika, mājās devās
agrāk. Maksimālais zivju skaits, kas tika
vērtēts, ir piecas, bet daudziem loms bija
viena, divas, trīs zivis.
Individuālajā grupā vislielāko lomu izvil-

ka N.Musorins, 2. vieta Vladimiram Geidānam, kura izvilktās trīs zivis kopā svēra 3,6
kilogramus. «Visas trīs zivis izvilku pirmajā
stundā, pēc tam neķērās,» stāsta Vladimirs.
Makšķerēšana esot viņa vaļasprieks, kam
tiek ziedotas gandrīz katras brīvdienas.
«Ģimenei zivis garšo, bet uz copi gan mani
laiž pavisam negribīgi,» piebilst Vladimirs.
Trešā vieta Visvaldim Danenbergam, kura
izvilktā līdaka svēra 650 gramus. «Nebija
tas labākais laiks zivju ķeršanai – zems
ūdens līmenis un pārāk mierīgs, varēja
būt vismaz vējiņš. Vienu līdaku gan izvilku
– ap 700 gramiem, bet otra notrūka, atlocīja
vizulim riņķus,» stāsta V.Danenbergs.
Komandu konkurencē (laivā divi cilvēki,
no kuriem viens pilngadīgs) piedalījās 21
ekipāža. Lielāko lomu izvilka Aleksandra
Sredņakova un Aleksandra Gladiļščikova
duets – viņiem 4,750 kilogrami. Otrie – Juris
Rešetilo un Jānis Bolmanis ar 3,650 kilogramus lielu lomu. Trešie – Jānis Vilce un
Anatolijs Kačnovs (2,750 kilogrami). Gandarījuma balvu saņēma Maksims Voroņeckis un Aleksejs Pitkēvičs, kuru loms bija
tikai par 50 gramiem vieglāks nekā trešās
vietas ieguvējiem. «No sākuma mēģinājām
džerkošanu, bet kaut kā neveicās, tāpēc ar
pārinieku izlēmām, ka šādos laikapstākļos
piemērotākais līdaku ķeršanas veids būs
velcēšana. Rezultātā – divas zivis, katra

 15. oktobrī pulksten 14.30
– Jelgavas skolu Olimpiskās stafetes
peldēšanā (LLU baseinā).
 15. oktobrī pulksten 19 – BBL
Izaicinājuma kauss: «Zemgale»
– «Alytus» (Lietuva) (ZOC).
 15. – 17. oktobrī – Jelgavas
domes kauss volejbolā sievietēm
(Jelgavas Sporta hallē).
 17. oktobrī pulksten 14 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – FC
«Tranzīts» (ZOC).
 17. oktobrī pulksten 16 –
«Schenker» līgas spēle volejbolā:
«Biolars/Olaine/Jelgava» – «Yantar»
(Kaļiņingrada) (ZOC).
 17. oktobrī pulksten 16 – Jaunās sieviešu basketbola līgas spēle:
«Jelgava» – BK «Ventspils» (Jelgavas
Sporta hallē).
 17. oktobrī pulksten 17 – Latvijas čempionāts basketbolā veterāniem: «Doks» (Jelgava) – «Verus
stock» (Rīga) (Jelgavas Sporta
hallē).
 19. oktobrī pulksten 10 – Netradicionālās stafetes skolu komandām
(Jelgavas Sporta hallē).
 20. oktobrī pulksten 19 – LBL
čempionāts 1. divīzijā: «Zemgale»
– «Valmiera» (ZOC).
 20. un 21. oktobrī pulksten 14
–Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde: basketbols (1997. – 1998.
gadā dzimušajiem) (Jelgavas 4.
vidusskolā).

Aicinām pieteikties uz
nodarbībām radošajā darbnīcā
«Sajūtam pasauli sevī» bērnus un
jauniešus.
Vladimira Geidāna noķertās trīs līdakas svēra 3,6 kilogramus un deva viņam otro
vietu individuālajā ieskaitē. Makšķernieks atzīst, ka mājiniekiem zivis garšojot,
Foto: Ivars Veiliņš
bet ģimenes galvu laist makšķerēt gan negribot.
ap diviem kilogramiem,» stāsta J.Rešetilo. muma pārstāves. J.Kaminskis stāsta, ka
Pavisam mazu līdaciņu – 0,5 kilogramus jelgavnieki Oskars un Kamilla Kozindas
smagu – izvilka Jura Vaškeviča ekipāža. sacensības beidza pirms noteiktā laika, jo
Arī viņš sacensībās piedalījās pirmo reizi, neesot labi ķēries. Bet Madara Polis ieradās
jo gribējis sajust to atmosfēru, kas te valda. no Rīgas rajona un makšķerēja kopā ar tēvu
Lai gan loms ne pārāk liels, Juris nenožēlo, Tāli. Sacensībās piedalījās dalībnieki gan
ka piedalījās, un saka, ka šoreiz sanākusi no Jelgavas un Jelgavas novada, gan Rīgas
cope priekam.
un Rīgas apkaimes, bet lielāko ceļu mēroja
Sacensībās piedalījās arī divas daiļā dzi- limbažnieki.

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto
Jelgavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālista amatu.
Informāciju par galvenajiem amata pienākumiem, pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nolikumu var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas
lapā www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas personāla speciālista
304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256.
Pieteikšanās – līdz 22. oktobrim.

Sporta pasākumi

Skaistumkopšanas salons
sadarbībā ar

aicina darbā speciālistus šādās vakancēs:
friziermeistari, nagu kopšanas meistari, permanentā make up un skropstu
pieaudzēšanas meistari.
Perspektīvā piedāvājam apmācību, izaugsmes iespējas,
komfortablus un drošus darba apstākļus
Jelgava, Lielā iela 49, tālrunis 26181915, e-pasts: salons-mk@inbox.lv.

mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

Nodarbībām vēl var pieteikties pa
tālruni 26824834 vai e-pastu:
radosasdarbnicas@inbox.lv.
Nodarbības notiek t/c «Pilsētas
pasāža» 2. stāvā, blakus Jāņa Rozes
grāmatnīcai.

Meklē darbu

MONTE KRISTO

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā

Apgūstot dažādus rokdarbu veidus,
strādājot ar visdažādākajiem materiāliem, ļausimies radīšanas priekam!

OKTOBRĪ

Kursi

Vīrietis (42) meklē pastāvīgu darbu. Ir B,
C, D1 kategorijas autovadītāja apliecība.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 26084566.
Divi celtnieki – jebkuru darbu.
Tālrunis 28898206.
Tīru skursteņus, cukmūrīšus.
Tālrunis 25438673.
Masieris meklē darbu gan salonā, gan
privāti. Dažādi veidi.
Tālrunis 29649375 (Aleksandrs).
Pieredzējis angļu valodas skolotājs piedāvā
privātstundas pieaugušajiem.
Tālrunis 63046122.

Uzņēmēju stundas

Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 26770409 (Eva).

20.10. - 07.02. Vācu valoda - pamata līmenis, A1

Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontus. Apdares darbi, elektroinstalācija,
santehnika. Remonts no 0 līdz atslēgai.
Tālrunis 28861525 (Jānis).

20.10.

21.10. - 22.12. Datordizaina pamati
21.10. - 19.04. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
25.10. - 01.11. Lietvedība
25.10. - 14.03. No puķu dobes līdz daiļdārzam
Mikrouzņēmuma nodoklis
26.10.
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2

Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas
un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.

Piedāvā darbu
Vajadzīga auklīte 1 gadu un 2 mēnešus
vecai meitiņai Satiksmes ielas rajonā. Uz
pilnu darba nedēļu. Tālrunis 29472905.

27.10. - 16.02. Krievu valoda - pamata līmenis, A1
27.10. - 16.02. Lietuviešu sarunvaloda

Aizsaulē aizgājuši

28.10. - 28.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2

TAMĀRA KOTOVA (dz. 1924. g.)
JĀNIS BERGMANIS (dz. 1947. g.)
JEFIMIJA KUZMINA (dz. 1915. g.)
RASMA VELTA VĒRMELE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 16.10. plkst.14 Baložu
kapsētā.
VISVALDIS SLĀĢIS (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 15.10. plkst.12 no Zanderu
sēru nama uz Bērzu kapiem.

28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

6
18. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1084.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 92. sērija.
9.55 «Cilvēku planēta. Budas bērni Zelta trijstūrī».
Dokumentāla filma.
11.10 «De facto».*
11.50 «Eirobusiņš».*
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Jūras Vilks». Piedzīvojumu drāma. 2008.g. 2.sērija.
14.30 «Šeit un tagad».*
15.10 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 33.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 46.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1084.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 93. un 94.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Eiropa. Mīti un realitāte». Raidījumā – vai Latvijas māksla
vai radošums spēj konkurēt pasaulē, kā likt sevi pamanīt, kas ir svarīgāks – talants vai menedžments utt.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!» SIA Plazma, keramika, tehnoloģija
sāka darbu pēc ārzemju partneru iniciatīvas. Tieši
tā savulaik pamudināja Neorganiskās ķīmijas
institūta zinātniekus izveidot savu uzņēmumu.
Šādi ražošanā nonāca mūsu zinātnieku vairākās
desmitgadēs veiktie atklājumi par nanoizmēru
pulveru izmantošanu plazmas tehnoloģijā. Tagad
uzņēmums ražo un eksportē nanoizmēru pulverus
ārvalstu zinātniskajiem institūtiem. Iesaki savu
Latvija var! varoni www.latvijavar.lv
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «De facto».*
0.15 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 10.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 1.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle. SK Rīga – Omskas Jastrebi.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 12.sērija.
17.00 «SeMS».
18.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.40 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas Spartak
– Rīgas Dinamo. Tiešraide.
21.10 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.(noslēguma) sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 10.sērija.
23.00 «Krējums... saldais».
23.30 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas Spartak
– Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 40.sērija.
10.05 «Emmas Svensones mīlestība». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 289.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 116.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 239.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 240.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Neglābjami ievainots». ASV krimināldrāma. 2001.g.
23.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 LNT ziņu Top 10.*
1.55 «Pelikānu lieta». ASV politisks trilleris. 1993.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
239. un 240.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 34.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 23.
un 24.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 49.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
8.35 «Iepirkšanās rokenrols».*
9.10 «TV veikala skatlogs».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
11.00 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 846. un 847.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 50.sērija.
12.55 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 5.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 170.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 82., 83. un 84.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 173.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 26. un 27.sērija.

tv programma
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 244.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». ASV realitātes šovs. 41.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 216.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 4.sērija.
2.00 «Vampīru ēra». Trilleris. 2002.g.
3.35 «Pēdējā patiesība». ASV trilleris. 2001.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dusmu redzamā daļa» (latv. val., ar subt. krievu
val.). Komēdija. 2005.g.
13.40 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

19. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1085.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 93. un 94.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Es varu būt premjerministrs». TV spēle.*
13.45 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1085.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 95. un 96.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabiņģis un psiholoģe, dejas terapeite Indra Majore-Dūšele. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 25. un 26.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Joka pēc». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 2.sērija. Daudzi jau dzirdējuši Serengeti vārdu. Nīlzirgi, gnu antilopes, gazeles apdzīvo līdzenumu. Ngorongo mēdz saukt par
astoto pasaules brīnumu. Tur ir biezi džungļi, kas
izceļas ar neparasti lielu dzīvnieku blīvumu. Masaju
ciltī ir gan drošsirdīgi mednieki, gan lopkopji.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas Spartak
– Rīgas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 13.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5. un 6.(noslēguma) sērija.
21.00 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.05 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 11.sērija.
23.50 «Universālais kareivis: atdzimšana».
ASV fantastikas spraiga sižeta filma. 2009.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 41.sērija.
10.05 «Vasara pie Liljas ezera». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 290.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 117.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 241.sērija.
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18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 242.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brauciens pretī laimei. Florida». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 4.sērija.
1.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 17.sērija.
1.50 «Mehāniskais apelsīns». Fantastikas krimināldrāma. 1971.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 241. un 242.sērija.

16.00 «SeMS».
17.40 «Olimpiāde.lv»
17.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čerepovecas
Severstaļ – Rīgas Dinamo. Tiešraide. Izbraukuma
sēriju dinamieši turpina Čerepovecā pret turienes
Severstaļ, kas tik veiksmīgi sākusi jauno KHL
sezonu. Mājinieku sastāvā spēlē daudzi meistarīgi
krievu hokejisti, tāpat čehi un slovāki.
20.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.

TV3

LNT

5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 35.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 25.
un 26.sērija.
7.10 «Bakugani 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 50.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 244.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 848. un 849.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 51.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 6.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 171.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 85., 86. un 87.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 174.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 28. un 29.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 245.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 2009.g. 2.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 172.sērija.
23.00 «Saules asaras». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.25 «Bīstamās laulības». ASV trilleris. 1995.g. 1. un 2.sērija.
4.40 «Nakts joki».

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 42.sērija.
10.05 «Vikerbijā uz mūžu». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 291.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 118.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 243.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 244.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 3.sērija.
23.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 5.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 18.sērija.
1.55 «Bābele». Drāma. 2006.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 243. un 244.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Salauztie ziedi» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV traģikomēdija. 2005.g.
13.40 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

20. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1086.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 95. un 96.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1086.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 97. un 98.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Dailes teātrim – 90». «Skatuve. Mirdza Martinsone». 1998.gada ieraksts.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5. un 6.(noslēguma) sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 3.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Koreja.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 14.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 36.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 27.
un 28.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 51.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 245.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 850. un 851.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 52.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 7.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 172.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 88., 89. un 90.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 175.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 30. un 31.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 246.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 9.sērija.
22.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
0.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.00 «Cita riska pakāpe». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
3.30 «Kaujas eņģeļi». Spraiga sižeta filma. 2002.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Divas nedēļas, lai iemīlētos» (latv. val., ar subt.
krievu val.). ASV romantiska komēdija. 2002.g.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

21. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1087.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 97. un 98.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Kamčatkas lašu skaitītājs».
Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*

16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
Par dzīves aktualitātēm – jaunākajās grāmatās.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1087.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 99. un 100.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts». Latvijas seriāls. 10.sērija.
22.35 «Tev ir tiesības!»
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabiņģis un
psiholoģe, dejas terapeite Indra Majore-Dūšele.
Tiešraide.
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 1.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 29. un 30.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.35 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čerepovecas
Severstaļ – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 15.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 4.sērija.
20.05 «Rastafari – līdztiesība un taisnīgums».
Austrijas dokumentāla filma. 2004.g.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 1.sērija.
23.35 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 43.sērija.
10.05 «Nedēļas nogale Zēderholmā». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 292.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 119.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 245.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 246.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 12.(noslēguma) sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
23.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 6.sērija.
1.10 «Supernatural 2». ASV seriāls. 19.sērija.
2.00 «Parfīms». Krimināldrāma. 2006.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 245. un 246.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 37.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 29.
un 30.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 52.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 246.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 852. un 853.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 53.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.20 «Medikopters 7». Seriāls. 8.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 173.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 91., 92. un 93.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 176.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 247.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 73.sērija.
22.00 TV pirmizrāde! «Kurjers 3». Spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Briesmu lietas». ASV trilleris. 1998.g.
2.35 «Pirms laika norakstītie». ASV trilleris. 1992.g.
4.10 «Lielbritānijas nepilngadīgie vecāki». Lielbritānijas
dokumentāla filma. 2006.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris
11.30 «Eņģeļa acis» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV
melodrāma. 2001.g.
13.40 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lielbritānijas seriāls.

22. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 33.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 99. un 100.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 6.sērija.
14.30 «Latvijas dabas un mūzikas pērles».
Tērvetes dabas parks.*
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 34.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 33.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 101.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Taksiste». Itālijas daudzsēriju komēdija. 2. sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Taksiste». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 31. un 32.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Rastafari – līdztiesība un taisnīgums».
Dokumentāla filma.
12.50 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 13.sērija.
13.40 «SeMS piedāvā...» Tina Tērnere.
13.55 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Portugāle –Ziemeļkoreja.*
15.55 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 16.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Sanktpēterburgas SKA – Rīgas Dinamo. Tiešraide. Kārtējā
intriga abu šo komandu savstarpējās attiecībās. SKA ir zvaigžņu sastāvs, bet rīdziniekiem
ne reizi vien izdevies sarūgtināt pretiniekus un
to līdzjutējus. Vai kārtējo fiasko SKA piedzīvos
arī šovakar?
20.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.55 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 2006.g. 3. un 4.sērija.
23.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 13.sērija.
0.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Sanktpēterburgas
SKA – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 44.sērija.
10.05 «Katarīnas kalna zirgi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 16.sērija.
13.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.(noslēguma) sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 293.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 120.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 247.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 248.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Divi par daudz». Romantiska komēdija. 1995.g.
23.30 «Salemas vampīri». ASV trilleris. 2004.g. 2.daļa.
1.20 «Dīleris». ASV krimināldrāma. 1992.g.
3.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
4.00 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.(noslēguma) sērija.
4.45 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 247. un 248.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 38.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 31. un 32.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 53.sērija.
8.05 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.
9.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 247.sērija.
9.45 «TV veikala skatlogs».
10.00 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 854. un 855.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 54.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 1.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 174.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 94., 95. un 96.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 177.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Briljanta policists». ASV piedzīvojumu komēdija.
1999.g. Lomās: M.Lorenss, L.Vilsons, P.Grīns u.c.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Plus viens» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2008.g.
2.35 «Ne šis, ne tas». Meksikas komēdija. 2003.g.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.55 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Bezgalīgais ceļojums» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV drāma. 2002.g.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
23.55 «Ārkārtas rīcība» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV trilleris. 1996.g.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

23. oktobris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 34.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 8.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2006.g. 2. sērija.
12.50 Dailes teātrim – 90. «Latvijas teātru vēsture».
Dailes teātris. 3. un 4.daļa.
13.50 Dailes teātrim – 90. «Spēlmaņu cilts». Ēvalds
Valters. 1993.g.
14.20 «Es varu būt premjerministrs». TV spēle.*
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Kamčatkas lašu skaitītājs».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Rudens Ņujorkā». ASV romantiska drāma. 2000.g.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Emmas laime». Vācijas romantiska drāma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. FK Ventspils – SK Liepājas
metalurgs. Tiešraide.
16.00 Latvijas stiprinieku sacensības.
16.30 «Bordertauna». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Nauda meitai» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
18.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.(noslēguma) sērija.
19.20 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 1.sērija.
21.00 30.starptautiskā Montekarlo cirka festivāla galā koncerts.
22.15 «Solis augšup». ASV muzikāla melodrāma. 2006.g.
0.05 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Portugāle – Brazīlija.*

LNT
6.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 2.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
7.40 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 20.sērija.

TV programma
8.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 8.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 5.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Gremlini». ASV piedzīvojumu filma. 1984.g.
12.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
16.00 «Vieglā uzvedība». Lielbritānijas un Kanādas tikumu
komēdija. 2008.g.
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs.
23.25 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.45 «Māja pasaules malā». ASV drāma. 2004.g.
3.20 «Salemas vampīri». AV trilleris. 2004.g. 2.daļa.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas seriāls.
5.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 39.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.30 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 10.sērija.
8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.55 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.50 «Iepirkšanās rokenrols». 9.raidījums.
10.30 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 8.raidījums.
11.50 «Kinomānija».
12.30 «TV veikala skatlogs».
12.45 «Briljanta policists». Piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
14.35 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 8.raidījums.*
18.00 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 2.raidījums.
22.35 «Gaisa bedre». ASV trilleris. 1997.g.
0.35 «Monas Lizas smaids». Romantiska komēdija. 2003.g.
2.35 «Griezumā». Trilleris. 2003.g.
4.45 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.35 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
19.05 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
21.50 «Visi desmit jardi» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
23.35 «Četras istabas» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV melnā komēdija. 1995.g.
1.15 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

24. oktobris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 5.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu seriāls.
35.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Ceļš cauri Arktikai». Dokumentāla
filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Sēnītis no Bubuļzemes». Lielbritānijas fantāzijas
komēdija. 2004.g. 1.sērija.
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Vētra Āfrikā». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Marko Polo». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Ziemeļu puse».
23.50 «Savvaļas rozes». Seriāls. 11.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs»
(krievu val.).
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 Latvijas stiprinieku sacensības.*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Austrālija – Serbija.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.00 «Solis augšup». ASV muzikāla melodrāma. 2006.g.
18.50 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
20.30 «Londonieši». Seriāls. 17.sērija.
21.20 «Arhangeļska». Drāma. 2005.g. 1., 2. un 3.sē rija.

7
23.40 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Slovākija – Itālija.*

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
Izklaidējoša programma.
6.25 «Pastaiga ar alu cilvēku». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Divi par daudz». Romantiska komēdija. 1995.g.
12.55 «Latvijas zelta talanti 2010».*
16.00 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 3.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
23.20 «Haosa teorija». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
1.00 «Izstādes čempions». ASV komēdija. 2000.g.
2.25 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
4.25 «Vieglā uzvedība». Tikumu komēdija. 2008.g.

TV3
5.00 «Dakteris Hafs 2». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Andželas acis». Seriāls. 1.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Televeikala skatlogs».

11.15 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 14., 15. un
16.sērija.
12.50 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
14.35 «Dejo nost!»*
16.50 «Džonam Takeram ir jāmirst!»
Romantiska komēdija. 2006.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 9.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 9.raidījums. Tiešraide.
23.20 Formula 1. Korejas Grand Prix izcīņa.
1.40 «Cienījamie ļaudis». ASV krimināldrāma. 1990.g.
3.35 «Kājām gaisā». ASV komēdija. 1988.g.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.). Informatīvi
analītisks raidījums ar D.Petrenko.
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.15 «Bēgt, lai uzvarētu» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV kara drāma. 1981.g.
0.25 «Erotiskie stāsti. Juteklīgie draugi» (latviešu val.).
Erotisks seriāls.

16. oktobrī plkst.17 – Laura Reinika koncerts «Es skrienu». Biļešu
cena: Ls 6; 5; 4.

20. oktobrī plkst.19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde. A.Čehovs
«Jubilejas kultenis». Humoristiska skatuves kompozīcija. Biļešu cena: Ls 6;
5; 4.

28. oktobrī plkst.18 – Hercoga Jēkaba galma un pavalstnieku
tikšanās kultūras namā.
Plkst.19 – Hercoga Jēkaba 400 gadu jubilejai veltīta Dailes teātra muzikāla
izrāde «Reiz Tobago...». Lomās: A.Skrastiņš, H.Spanovskis, A.Robežnieks,
J.Paukštello, V.Liepiņš, I.Ķuzule-Skrastiņa, I.Pļavniece, E.Eglija. Režisore L.Groza,
muzikālās daļas vadītājs J.Vaivods. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

31. oktobrī plkst.15 – Liepājas teātra viesizrāde. Germans Grekovs «Hanana». Drāma. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: I.Kučinska,

E.Dombrovskis, E.Pujāts, K.Gods, L.Leščinskis, A.Albuže, I.Jurjāne. Scenogrāfs
M.Vilkārsis. Izrādē skan K.Lāča mūzika. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 14. oktobrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde J.Rainis «Lellīte
Lolīte». Izrāde bērniem no 2 līdz 9 gadu vecumam. Režisore V.Blūzma. Dzejas cikls,
papildināts ar A.Žilinska bērniem rakstītajām dziesmām R.Petrauska apdarē. Biļešu
cena – Ls 1 (kultūras namā).
 14. oktobrī no pulksten 12 līdz 17 – A.Puškins «Boldinas rudens» – daiļlasītāju konkurss bērniem un jauniešiem (Jelgavas Sabiedrības integrācijas biroja
telpās).
 15. oktobrī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa
fināls. Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes zvaigžņu vecmeistaru
koncerts. Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 16. oktobrī pulksten 17 – Laura Reinika koncerts «Es skrienu». Skanēs pirmatskaņojumi no jaunā albuma un tautā jau iemīļotas melodijas. Biļešu cena – Ls 6;
5; 4 (kultūras namā).
 17. oktobrī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde Dž.Patriks
«Dīvainā misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).
 17. oktobrī pulksten 16 – koncerts «Boldinas rudens» sadarbībā ar krievu
kultūras biedrību «Istok» (kultūras nama Mazajā zālē).
 20. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde A.Čehovs «Jubilejas
kultenis». Humoristiska skatuves kompozīcija. Skatītāji bankas valdes priekšsēdētāju
sastop savas komerciālās iestādes jubilejas svinību gaidās. Ne sieva, ne meita, ne
ērmotā lūdzēja, ne vecais paziņa, ne arī meitas līgavainis neaptumšos viņa garastāvokli. Savukārt grāmatvedis gatavo atskaiti par godu svinīgajam notikumam.
Izrādē piedalās I.Čerņavskis, G.Rosijska, J.Sigova, L.Lencs, I.Jegorova, A.Fečins vai
A.Možeiko, D.Palēss un J.Korņevs. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 19 – izrāde «La cafe de theatre» jeb «Dīvainā teātra pasaule». Biļešu cena – Ls 1,50; studentiem – Ls 1 (Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 21. oktobrī pulksten 13 – bērnu un jauniešu centra «Junda» muzikālās studijas
un popgrupu «Lai skan» (vadītāja I.Šveicere) G.Micānes un G.Šveicera muzikāla
izrāde «Maija un Paija». A.Andersones un A.Tarvidas horeogrāfija. Biļešu cena –
Ls 1. Biļetes iepriekšpārdošanā «Jundā» Pasta ielā 32 un Skolas ielā 2, kā arī izrādes
dienā no pulksten 10 kultūras namā (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 16 – Spīdolas skolas 20 gadu jubilejas salidojums (kultūras namā).
 26. oktobrī pulksten 19 – Latvijas jauno režisoru kino. Programmā filmas:
«KK-2678», «Kāds un Kāda», «Galapunkts», «Paukotājs», «Zeltrace», «Kur upes
plūst», «Šodien Vilma nestrādā», «Aptumsums». Līdz 16 gadu vecumam skatīties
neiesaka. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 27. oktobrim – Lindas Freibergas gleznu izstāde «Viss ir svarīgs» (galerijā
«Suņa taka»).
 Līdz 30. oktobrim – fotogrāfa Arņa Janova personālizstāde «100% Latvija.
Panorāmas». Jelgavas kultūras namā pirmo reizi panorāmas fotogrāfijas (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 30. oktobrim – Tautas gleznošanas studijas vadītājas Andas Kalniņas
personālizstāde (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 30. oktobrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku Andas Kalniņas
audzēkņu darbu izstāde. Gleznas (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 14. oktobrī pulksten 15 – izstādes «Kopoti raksti» atklāšana. Gleznu autori
I.Kalnroze, J.Kupčs, K.Keire, M.Upzars (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 30. novembrim – stikla darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Oktobrī – jauno Rīgas Tehniskās universitātes tērpu dizaineru izstāde «Skaties»
(modes namā «Tēma» Elektrības ielā 5a).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris

Hercoga
Jēkaba
diena
 Ritma Gaidamoviča

Hercogs Jēkabs bija spējīgs
un tālredzīgs valdnieks. Viņa
laikā Kurzemes hercogistē
valdīja ziedu laiki, uzplauka kultūra, tieši šajā laikā
hercogiste nokļuva Eiropas
valstu ievērības lokā. Pēc
divām nedēļām, 28. oktobrī,
hercogam Jēkabam aprit 400
gadi. Par godu šim notikumam Jelgavā gaidāmi svētki
– priekšlasījumi par hercogu
Jēkabu, izstādes atklāšana,
hercoga Jēkaba sarkofāga
iesvētīšana un koncertstāsts
«Reiz Tobago...».
Hercoga Jēkaba jubileju pilsētā sāka
atzīmēt jau pavasarī – Pilsētas svētkos,
kuru devīze jeb moto bija «Hercogam
Jēkabam 400». Viņš netika aizmirsts
arī 3. Starptautiskajā Smilšu skulptūru
festivālā, kad lielajā demo skulptūrā
parādījās hercogs. Bet nu pienācis laiks
īstajām svinībām. Dažādi pasākumi
dienas garumā notiks Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā,
Jelgavas pilī un kultūras namā.
Svētkus atklās 28. oktobrī pulksten
14 muzejā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un muzeja direktore
Gita Grase, bet pēc tam – Kurzemes
bruņniecības priekšsēdētāja barona
Heinriha fon Štakelberga, profesora
Ulriha Šenborna, grāmatas par hercoga
Jēkaba meitām autora, uzrunas. «Lai
ļautu klausītājiem uzzināt ko vairāk
par hercoga dzīvi, paredzēti arī divi
priekšlasījumi – «Hercogs Jēkabs: fakti,
mīti, vērtējumi», ar kuru uzstāsies vēsturniece Mārīte Jakovļeva, un Margaritas Barzdevičas «Jelgavas pilsētas un
lauku novada robežas Kurzemes hercogistes laikā»,» stāsta muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere.

Iesvētīs hercoga
Jēkaba sarkofāgu

Svētku dienā muzejā paredzēta
arī šogad izdotās grāmatas «Iekš
liktens trijstūra – Kurzeme, Gambija, Tobago» prezentācija. Tās autori
– Ingrīda Cāzere, Andis Blūms un
Kārlis Vahšteins. Par godu hercogam
Jēkabam šobrīd top speciāla izstāde
«Hercogs Jēkabs. Laikmeta liecības»,

kas
tiks atklāta tieši
viņa dzimšanas
dienā. «Tajā
būs skatāmi oriģināli
dokumenti,
protokoli un
priekšmeti
no hercoga
laikiem.
Galvenais,
ne tikai tie, kas atrodami mūsu muzejā,
bet arī no citiem muzejiem,» piebilst
M.Kaupere. Pēc izstādes atklāšanas
– svētku koncerts un kliņģeris. Bet
pulksten 17 ikviens aicināts uz Jelgavas
pils kapenēm, kur Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis
Vanags iesvētīs hercoga Jēkaba sarkofāgu. Šajā pasākumā klātesošos uzrunās
barons Oto fon Grothuss. Bet noslēgumā pils Sudraba zālē iecerēta Kurzemes
hercoga kapeņu ceļveža prezentācija.
Visi šie pasākumi ir bez maksas.

Kalējs, mandeļmeistars
un vīndaris

Bet pulksten 18 līksmas dzīres
sāksies Jelgavas kultūras namā. Tur
satiksies galma ļaudis un pavalstnieki, pāži, lai kopīgi svinētu valdnieka
lielos svētkus. «Visus laipni sagaidīs
aktieri, ietērpti hercogistes laika
drānās. Tur būs arī kalējs, kurš kals
dukātus, mandeļmeistars, kurš
atmosfēru paspilgtinās ar grauzdētu mandeļu smaržu un garšu. Bet
vīndaris cienās ar pašbrūvētu vīnu,»
tā pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics.
To būs sarūpējis Hercoga Jēkaba
klubs. Savukārt svinību turpinājumā
pulksten 19 uz skatuves kāps Dailes teātra aktieri ar koncertstāstu
vienā cēlienā «Reiz Tobago...». Šī
būs Dailes teātra aktieru kolektīva
dāvana jelgavniekiem. Pazīstamas
un iemīļotas dziesmas no teātru
izrādēm un kinofilmām par hercoga

Foto:
Ivars
Veiliņš
Jēkaba laika tematiku izdziedās un
izspēlēs Dailes teātra aktieri Artūrs
Skrastiņš, Artis Robežnieks, Valdis
Liepiņš, Harijs Spanovskis, Jānis
Paukštello, Ieva Pļavniece, Ilze Ķuzule un Ērika Eglija.

Par dzīvi kā Dieva ausī
jeb «Reiz Tobago…»

Hercoga Jēkaba laiks bija Kurzemes
zelta laikmets. Tika celts un rakts,
liets un kalts. Tika būvēti kuģi un sūtīti pasaules jūrās. Hercogistei pat bija
pašai sava kolonija! «Jēkabam bija
lieli plāni, ass prāts un gaišs skats,
kas sniedzās tālu pāri Kurzemes
robežām. Sev par prieku un savai zemei par labklāšanu viņš nopirka tālo
Tobago jeb Tabakas salu – palmu un
papagaiļu salu, kurā viņš vēlējās nometināt savus Kurzemes ļaudis. Tur
gaiss bija mīksts kā piens un palmas
vēl lielākas par Latvijas ozoliem. Tur
nebija ne rudens, ne ziemas, bet vienmēr vasara. Tabakas salā bija dzīve
kā Dieva ausī...» īsumā koncertstāsta
sižetu ieskicē «Reiz Tobago» scenārija
autore Evita Mamaja. Viņa atklāj,
ka hercoga Jēkaba loma uzticēta
V.Liepiņam. Koncertstāsta režisore
– Laura Groza, kura ar Noras Ikstenas «Regīnu» šogad «Spēlmaņu naktī»
saņēmusi nomināciju «Gada jaunais
skatuves mākslinieks», muzikālais
režisors – Juris Vaivods, kustību konsultante – Inga Krasovska. Biļetes jau
pieejamas iepriekšpārdošanā Jelgavas
kultūras nama kasē. Biļešu cena – 5,
4 un 3 lati.

Par 40. un 400. jubileju
 Ritma Gaidamoviča

«Pirms gada Hercoga Jēkaba zālē muzejā ieraudzīju
ziedojuma kastīti, uz kuras
bija rakstīts: «Nākamais
ir hercoga Jēkaba 400.
jubilejas gads.» Sapratu
– Jelgavas pils jubileja
jau nokavēta, jārada kaut
kas hercogam Jēkabam.
Tā radās viencēliens «Viena diena hercoga Jēkaba
dzīvē 40/400»,» stāsta
Jelgavas Latviešu biedrības (JLB) dzejas kluba
«Pieskāriens» dzejniece
Lolita Leišupe. Viņa par
godu hercoga Jēkaba 400.
jubilejai uzrakstījusi viencēlienu. Pirmizrāde JLB
amatierteātra izpildījumā
būs Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā 21. oktobrī pulksten 16.

Viencēlienam par pamatu ņemta
Māra Jurševica grāmata «Hercoga
Jēkaba laikmets Kurzemē». «Materiāls liels, taču iesāku ar mazumiņu
– par vienu dienu hercoga Jēkaba
dzīvē. Noteikti rodas jautājums,
ko nozīmē tie skaitļi? 400 – tā ir
šāgada jubileja, 40 – 1650. gads,
kad hercogs svinēja 40. dzimšanas
dienu. Un šī izrāde ir par dienu,
kad pilī visi gatavojās hercoga 40.
dzimšanas dienas svinībām. Tāds
mazs ieskats vēsturē,» nosaka
L.Leišupe.
Izrādē darbojas tam laikam atbilstoši personāži – hercogs Jēkabs,
hercogiene Luīze Šarlote, galma
zīlniece Ella, tirgotājs, grāmatizdevējs Miķelis Karnalis, teoloģijas
profesors galma mācītājs Georgs
Mancelis, slepenpadomnieks Georgs
fon Fišers, hercoga pilnvarotais
Denigers, hercogistes rūpniecības
uzņēmumu pārvaldnieks Folkerzams, zemniece Sveķu Made, galma
apkalpojošais personāls – galma-

meistars, rakstvedis, sulaiņi, pāži,
galma muzikanti. «Zīlniece gan
izdomāta. Visos galmos tādas bija,
un mūsu hercogs noteikti nebija
nabagāks,» spriež L.Leišupe. Kaut
arī luga ir viencēliens, tā nosacīti
sastāv no divām daļām: pirmajā
viss galms gatavojas 40 gadu jubilejai. Pilī ierodas zemniece, stāsta
briesmu lietas, ko redzējusi sapnī,
par sliktiem laikiem, taču neviens
viņai netic. Tālāk turpinās svinības.
Bet otrajā daļā svinības sasaistītas
ar mūsdienām. «Pēdējā epizodē aktieri «norauj» maskas. Hercogs ir kā
valsts prezidents, viņam ir padomnieki, pilnvarotie, vēsturnieks. Tā
teikt, lomas sadalītas kā mūsdienās.
Un notiek svinības gluži kā šodien,»
stāsta L.Leišupe.
Šī ir JLB dāvana jelgavniekiem.
«Kurš gan cits par mūsu vēsturi
interesēsies, ja paši to godā necelsim?!» piebilst L.Leišupe. Izrādes
režisore ir Vija Zelmene. Jāpiebilst,
ka ieeja uz izrādi ir bez maksas.

