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Mašīnu varēs atstāt tikai
divas stundas

«Vivo centrs» nolēmis, ka turpmāk
stāvlaukumā pie veikala mašīnu varēs
novietot ne ilgāk kā
uz divām stundām.
Pārkāpjot noteikumus, nāksies maksāt
sodu – 20 latus.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

No 15. oktobra stāvlaukumos abpus tirdzniecības centram «Vivo
centrs» būs noteikts mašīnas stāvēšanas laika
limits – turpmāk automašīnu tur drīkstēs atstāt ne ilgāk kā uz divām
stundām. Veikals saka,
ka šādu kārtību ieviesis
savu klientu ērtībām.
«Laika limits ir ierasta prakse
citu tirdzniecības centru stāvlaukumos Latvijā, un jau drīz tā būs
arī Jelgavā. Stāvlaukums paredzēts
centra apmeklētājiem, un pastāvīgie
klienti nereti sūdzējušies, ka nav
kur atstāt mašīnu, jo stāvlaukums
ir pilns. Bet ne vienmēr tajā mašīnas
atstājuši mūsu klienti,» situāci-

ju skaidro «Rimi» tirdzniecības
centru vadītāja Elīna Bite. Tieši
tādēļ normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā stāvlaukumos abpus «Vivo
centram» drīzumā izvietos norādes
par mašīnu stāvēšanas laika limitu
– divām stundām. To, vai autovadītāji ievēros ierobežojumu, tāpat kā
citur pilsētā kontrolēs Pašvaldības
policija. «Tirdzniecības centra darbiniekiem būs caurlaides, kas mašīnu
ļaus atstāt ilgāk,» tā E.Bite.
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātie
autovadītāji izprot stāvlaukuma
īpašnieka mērķi un lielākoties
izmaiņas vērtē pozitīvi – vairāk
viņus uztrauc tas, vai ikreiz, ejot
veikalā, izdosies atcerēties mašīnas
logā atstāt laika norādi – citādi no
Pašvaldības policijas atstātajiem
«plāksteriem» neizvairīties. «Šī ir
ļoti ērta stāvvieta gan plašuma, gan
atrašanās vietas ziņā. Lai iepirktos,

divas stundas ir atliku likām, taču
bieži vien, atstājot mašīnu te, aizeju
arī uz citiem veikaliem, un tad jau
ar divām stundām var nepietikt.
Vajadzēs pārbraukt uz citu stāvvietu,» saka Jana Kuzņecova. Arī
Genādijs izmaiņas vērtē pozitīvi:
«Svarīgākais, ka mašīnu varēs nolikt pie paša veikala, citādi tagad ar
iepirkumu ratiem jāiet pāri visam
laukumam, jo tā bija tuvākā brīvā
vieta, kur atstāt auto. Šeit noliktās
mašīnas jau ne vienmēr ir pircēju
– tās te atstāj tuvējo māju iedzīvotāji!» tā viņš. Šoferi spriež – ja, atstājot
mašīnu ilgāk par divām stundām,
piedāvātu iespēju par stāvlaukumu
samaksāt, visticamāk, to neviens
neizmantotu. «Jāatzīst, ka es šajā
stāvlaukumā mašīnu atstāju, kamēr esmu darbā. Tepat netālu
strādāju un zinu, ka te vienmēr būs
kāda brīva vieta, bet maksāt gan ne-

būtu gatava. Ko darīšu tagad? Īsti
nezinu, bet laikam jau būs jāatrod
kāda cita vieta, kur atstāt mašīnu,»
saka Anta Pūpola.
Jelgavas Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce skaidro,
ka laika limits nodrošina, lai pēc
iespējas plašākam transportlīdzekļu vadītāju lokam būtu iespējams
izmantot stāvvietu un lai netiktu
novietotas uz neierobežotu laiku
vienas un tās pašas automašīnas.
«Noteikumos nav noteikts, kādas
formas norādei jābūt mašīnas salonā pie priekšējā stikla, tādējādi
vadītājs var izvēlēties jebkuru
saprotamu informācijas norādes
veidu par transportlīdzekļa novietošanas stāvvietā laiku. Šajā
gadījumā, pārkāpjot noteikumus,
šoferim nāksies šķirties no 20 latiem,» atgādina S.Reksce.

Siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava»
paziņojis siltumenerģijas
tarifu oktobrim – tas ir
41,47 lati par megavatstundu. Jāpiebilst, ka otrdien centrālā apkure bija
pieslēgta jau 19 ēkām, no
kurām trīs ir daudzdzīvokļu mājas, bet pārējās
– sabiedriskas ēkas un
iestādes, taču situācija
mainās pa dienām.
«Fortum Jelgava» prognozē, ka
šāds siltuma tarifs varētu tikt saglabāts arī novembrī un decembrī. Līdz
ar to salīdzinājumā ar septembri
apkures tarifs ir samazinājies par

0,5 procentiem, informē «Fortum»
sabiedrisko attiecību konsultante
Sarmīte Žumbure. Apkures tarifu
aprēķina, pamatojoties uz «Latvijas
gāzes» dabasgāzes tirdzniecības
cenu – 175 lati par tūkstoti normālkubikmetru – oktobrī un prognozēm novembrī, decembrī.
Lai gan pamazām palielinās
apkurei pieslēgto ēku skaits, vēl ir
saglabājies parāds par iepriekšējo
apkures sezonu. Tas ir 414 608 latus
liels. No tiem iedzīvotāju nenomaksātā parāda summa ir 408 484 lati.
Tomēr kopumā parāda summa
par iepriekšējo apkures sezonu ir
nomaksāta par 95,3 procentiem.
Lielākie parādnieki ir dzīvokļu
kooperatīvi «Varavīksne 88» (māja
Vīgriežu ielā 38) un «Teika» (mājas
Satiksmes ielā 39 un 49), kā arī

privātais apsaimniekotājs SIA «AR
Nami» (māja Tērvetes ielā 88). Ar
šiem apsaimniekotājiem līdz šim
nav panākta vienošanās par parādu
nomaksu, lai apkures pieslēgšana
notiktu bez kavējumiem. «Tērvetes ielas mājas situācija ir zināma
– pēc renovācijas daļa dzīvokļu nav
aizpildīti, bet situācija pārējās mājās
ir neskaidra,» norāda uzņēmuma
valdes locekle Aina Bataraga.
Viņa uzsver, ka uzņēmums tomēr
ir pretimnākošs un, ja patērētāji
vai apsaimniekotāji var pierādīt,
ka ir iemesls, kāpēc nevar laikus
samaksāt par apkuri, piedāvā slēgt
vienošanos, kas gan neatbrīvo no
kārtējā rēķina maksāšanas. Esot
arī tādi gadījumi, kad klienti, īpaši
pensionāri, lai nepaliktu parādā, vēlas katru mēnesi maksāt konstantu
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Avāriju izraisītājs –
nezināmās komunikācijas
 Sintija Čepanone

Pārrauts gāzesvads,
ūdensvada pievads vai
bojātas citas apakšzemes
komunikācijas – no šādas
situācijas intensīvu būvdarbu laikā izvairīties ir
grūti. Uzņēmēji norāda,
ka ir apgrūtinoši strādāt
apstākļos, kad «uz papīra
uzzīmētais» komunikāciju plāns atšķiras no
faktiskās situācijas dabā,
arī komunikāciju turētāji
neatbilstību iespējamību
nenoliedz, taču uzsver:
ja būvnieki ievēro visus
noteikumus, no avārijas
situācijām var izvairīties.
Pēdējo nedēļu laikā Jelgavā fiksēti
divi gadījumi, kad, veicot būvdarbus,
pārrauts gāzesvads. Par laimi, gāzes
noplūdi operatīvi izdevies novērst,
taču notikušais aktualizējis jautājumu par būvnieku un komunikāciju turētāju atbildību. «Daudzviet
pilsētā ir vecās komunikācijas, par

kuru atrašanos mums informācijas
nav, jo nereti arī paši infrastruktūras
turētāji nepārzina savus tīklus. Tas
arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ rakšanas darbu laikā
gadās piedzīvot avārijas situācijas.
Protams, atsevišķos gadījumos nevar noliegt arī būvnieku paviršo
attieksmi, tieši tādēļ jau pašlaik,
izsniedzot rakšanas darbu atļauju,
daudz stingrāk tiek kontrolēts tas,
vai uzņēmējam ir vienošanās ar
komunikāciju turētājiem un atbilstoši sertifikāti – saņemot rakšanas
darbu atļauju, obligāti ir jāuzrāda
attiecīgie apliecinājumi, lai arī mēs
būtu droši par to, ka darbus veiks
sertificēts speciālists, kas uzņemas
pilnu atbildību par savu darbu.
Savukārt sadarbība ar komunikāciju turētājiem darbu procesā jau
ir būvnieka pienākums,» uzsver
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns.
Lielāko bīstamību rada rakšanas
darbi, kas notiek gāzesvada tuvumā,
jo tie saistīti ar papildu risku un var
apdraudēt apkārtējo drošību.
Turpinājums 3.lpp.

Sācies balsojums par trešā
ceturkšņa populārāko sportistu
 Ilze Knusle-Jankevica

Līdz pirmdienas, 17.
oktobra, pulksten 17
ikviens portālā www.
jelgavasvestnesis.lv var
nobalsot par gada trešā ceturkšņa populārāko sportistu. Uzvarētājs
kopā ar vēl trīs sportistiem sacentīsies par gada
populārākā sportista titulu, kuru pērn ieguva
FK «Jelgava» spēlētājs
Valērijs Redjko.

ieskaitē divcīņā ieguva sudraba,
bet garajā ciklā – bronzas medaļu.
Mūsu izlase profesionāļu grupā
ierindojās 3. vietā. Ceturtais pretendents – Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra bokseris Artjoms Haņevičs,
kurš Eiropas skolēnu čempionātā
izcīnīja sudraba godalgu svara kategorijā līdz 65 kilogramiem. Piektais
pretendents – BMX kluba «Mītavas
kumeļi» sportists Kristens Krīgers,
kurš 2012. gada Eiropas čempionāta
pirmajā posmā Holandē 15 – 16
gadu jauniešu grupā finālā ieņēma
3. vietu un pasaules čempionātā
Dānijā izcīnīja bronzu.
Balsojums noslēgsies 17. oktobrī
pulksten 17. Ceturkšņa populārākais sportists tiks sumināts tradici
onālajā sportistu sveikšanā pilsētas
domē 18. oktobrī pulksten 12.
Jāpiebilst, ka par pirmā ceturkšņa populārāko sportisti portāla
www.jelgavasvestnesis.lv interneta
balsojumā tika atzīta mākslas
vingrotāja Jelgavas 4. vidusskolas
skolniece Karolīna Mizūne. Savukārt otrajā ceturksnī populārākais
– pauerliftinga kluba «Apolons»
pārstāvis Renārs Dronga.

Ceturkšņa populārākā sportista
titulam nominēti Jelgavas BJSS
kanoe airētāji Gatis Pranks un
Antons Knesis, kuri pasaules čempionātā Ungārijā 200 metros izcīnīja
7. vietu. Otrais pretendents ir kluba
«KC» smaiļotājs Mārtiņš Upītis
– viņam pasaules čempionātā Ungārijā 200 metros vieniniekiem 12.
vieta. Trešais pretendents – RTU
summu, izlīdzinot maksājumu uz students Andrejs Makuha. Viņš
gadu. «Arī tas ir iespējams, ja vien Latvijas izlases sastāvā piedalījās
cilvēks pats to vēlas,» tā valdes pasaules čempionātā svarabumbu
locekle.
celšanā Amerikā un individuālajā
Lai gan Jelgavā nav precedenta,
kad parādu dēļ tiktu atslēgta apkure, parādniekiem siltums tiks pieslēgts pēdējiem. «Vispirms apkuri
pieslēgsim tiem klientiem, kuriem
nav parādu vai tie ir salīdzinoši
Kurš ir 2011. gada trešā
mazi. Tad sekos tie, ar kuriem esam
ceturkšņa populārākais
tikuši skaidrībā – kur ir problēma,
sportists Jelgavā?
kāpēc uzkrājies parāds, kāds ir
plāns, lai to atrisinātu, – un kuri ir
mūs pārliecinājuši, ka parāds neturpinās augt,» norāda A.Bataraga.
Līdz 17. oktobra pulksten 17
Visbiežāk parādi rodas, ja mājā nav
nobalso par savu favorītu portālā
pārdoti visi dzīvokļi, ja iedzīvotāji
aizbraukuši uz ārzemēm vai ja
mājā ir liels īpatsvars mazturīgu
personu.

Apkuri pieslēdz daudzdzīvokļu mājām; parādnieki pie siltuma tiks pēdējie
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
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Īpašniekiem dzīvokļus pārdot grūti,
speciālisti saka – tirgus ir sakustējies
Lai noskaidrotu, kas un ko
šobrīd pārdod un pērk Jelgavas nekustamā īpašuma tirgū,
«Jelgavas Vēstnesis» apjautāja
virkni dzīvokļu īpašnieku, kuri
izvietojuši sludinājumus par savu
īpašumu pārdošanu. Secinājums
skarbs – gada vai pusgada laikā,
kopš dzīvoklis piedāvāts pārdošanā, reālus pircējus tas nav ieguvis.
Tie, kuri tirgo lielus dzīvokļus,
saka, ka šobrīd ejot mazie, tie,
kuri tirgo dārgus, spriež, ka pērk
lētos, bet tie, kuriem ir gan mazi,
gan lēti, atzīst, ka pircēju interese
ir, bet naudas – nav. Anna pārdod
četristabu dzīvokli Māras ielā, un,
ja pirms pāris gadiem to varēja notirgot par 60 000 latu, tad šodien
par 19 000 to pirkt negrib. «Esot

par dārgu! Mums te kaimiņos nesen
tādu pārdeva par 11 000, bet mēs tik
lēti nolaist nevaram. Gribam kaut
ko Rīgā sameklēt, jo bērni izauguši,
dzīvo Rīgā, gribas tuvāk viņiem,»
atzīst Anna. Savukārt Jānis, kurš
savu dzīvokli pircis pirms astoņiem
gadiem, tagad grib atgūt tikai paša
ieguldījumus, bet arī tas neizdodas.
«Par savu divistabu dzīvokli prasu
17 500 latus – pats to pirku par
4500 latiem, remontā ieguldīju 4000
un vēl aprīkoju par 4000 – tad nu
gribas to dabūt atpakaļ. Man paveicās – nejauši manam pārdošanas
sludinājumam atsaucās students,
kurš to gribēja īrēt. Tad nu tagad
dzīvokli esmu izīrējis – tas tirgus
laikam iet labāk.»
Izrādās, ka interese par dzīvok-

ļiem Jelgavā esot ne tikai vietējiem.
Alekseja divistabu dzīvokli par 25
000 latu grasījies pirkt kāds Krievijas iedzīvotājs, taču pazudis. «Nē,
tas nebija tikai zvans, cilvēkam
tiešām bija reāla interese, bet varbūt
ko labāku atrada Rīgā. Vietējiem
gan laikam cena par augstu,» nosaka Aleksejs.
Ja jau 15 un 25 tūkstoši latu ir
par dārgu, tad ko lai saka tie, kuri
dzīvokļus pilsētā tirgo pat par 60
un 80 tūkstošiem latu? «Nevaram
mēs lētāk pārdot – pašiem tik lielas
kredītsaistības, ka lētāk vairs mums
nav izdevīgi – nē, nē, šo dzīvokli
tik dārgi nepirkām, bet kredītu
ņēmām, lai vēl bērniem palīdzētu
dzīvokli nopirkt,» saka Jeļena, kura
savu trīsistabu dzīvokli Lielajā ielā

tirgo par 80 000 latu. Arī Andris ir
ieguldījis savā dzīvoklī Katoļu ielā,
tāpēc lētāk kā par 60 tūkstošiem to
nepārdos. «Ir alternatīvā apkure,
sienu pārbūve – te tiešām ilgtermiņā nekas nav jādara, bet cilvēkiem
jau nav naudas,» spriež Andris.
Dzīvokļus pilsētā tirgo arī bankas,
kuras tos atsavinājušas no kredītu
nemaksātājiem. «Danske Bank»
Jelgavā pārdod vairākus īpašumus,
un to cena svārstās no 14 līdz 20
tūkstošiem latu par divu līdz četru
istabu dzīvokļiem. To kvalitāte visbiežāk nav izcila, kā atzīst bankā,
arī interese niecīga, lai gan atsevišķi
darījumi pusgada laikā esot bijuši.
Savukārt Natālijai ir vēl savdabīgāka pieredze, pārdodot savu
divistabu dzīvokli Mātera ielā par

8500 latiem. «Interese tiešām ir,
bet cilvēkiem nav naudas. Tad nu
es saņemu tādus piedāvājumus
kā, piemēram, pusi naudas tagad,
otru pusi pēc pieciem gadiem vai
arī daļu naudā un pārējo segt,
piemēram, ar automašīnu. Par
7000 viens bija gatavs pircējs – bet
tā taču vispār nav cena!» nosaka
Natālija.
Cik gadījumu, tik dažādu situ
āciju – katram ir savi argumenti,
kāpēc tā un ne citādāk. Taču, ja,
aptaujājot dzīvokļu īpašniekus,
šķiet, ka nekustamā īpašuma
tirgū ir tikai interese, bet reāli
darījumi nenotiek, tad jomas speciālisti gan saka citu: ja darījumu
nebūtu, mums nebūtu darba, bet
mēs taču strādājam!

Pircēji – jaunās ģimenes Kad cena sarūk uz pusi,
Guntars Pugejs, sertificēts
nekustamā īpašuma vērtētājs:
«Mana pieredze liecina, ka šobrīd
tiek pirks lētais sektors – tie ir
vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Taču, sakot lētais, es domāju ne tikai
īpašuma cenu, bet arī komunālo
maksājumu līmeni – arī tas cilvēkam kļūst arvien būtiskāk un tiek
ņemts vērā, iegādājoties īpašumu.
Ja runājam par cenām, tad vienistabas dzīvokļi šobrīd tiek pirkti par 6
– 7 tūkstošiem latu, divistabu – līdz
13 tūkstošiem latu, bet trīsistabu
– ap 14 tūkstošiem latu. Savukārt
par četristabu dzīvokļiem vispār
nevar runāt, jo šādu darījumu nav.
Par dzīvokļu kvalitāti grūti spriest,
jo šobrīd cilvēkam svarīgāk ir, lai tas
atrastos centrā – ar vai bez remonta, to jau atkal nosaka cena. Taču
parādās cita tendence – pircēji ir
sapratuši, ka ķieģeļu māja vienmēr
būs kvalitatīvāka nekā paneļu tipa
māja, tāpēc arī tas tiek vērtēts. Ja
runājam par mājām, tad privātmāju šobrīd var pārdot par 30 – 40
tūkstošiem latu, dārgākas izdodas
pārdot ļoti reti.
Taču kopumā arī man jāatzīst,
ka nekustamā īpašuma tirgus ir
sakustējies un zināms aktivitātes
pieaugums vērojams. Ja vēl pirms
gada īpašumus pārsvarā iegādājās banku meitas uzņēmumi, tad
šobrīd jau sāk pirkt arī reālais
cilvēks. Kas pērk? Es teiktu, ka
tie ir jauni cilvēki – vecumā līdz 30
gadiem, kuru ienākumi pēc nodokļu
nomaksas mēnesī ir ap 600 latiem.

parādās interese

Arī bankas uz viņiem skatās kā uz
potenciālajiem klientiem un atsāk
izsniegt kredītus. Tas arī izskaidro,
kāpēc cenas dzīvokļiem ir tik zemas
– tos pērk jaunās ģimenes, kuras
dārgākus īpašumus vienkārši atļauties nevar.
Ja vēl par cenu, tad zināmā mērā
vidējo cenu nosaka arī banku rīkotās izsoles, kurās īpašumi ir lētāki,
tāpēc arī iespējams, ka vienkāršam
dzīvokļa pārdevējam savu īpašumu
notirgot ir grūtāk.
Manuprāt, tas ir mīts, ka nekustamā īpašuma vērtētājs bija
tas, kurš savulaik ievārīja putru
ar nesamērīgi augstu novērtētiem
īpašumiem. Vērtētājs tikai konstatē faktu – konkrētā objekta tirgus
vērtību konkrētā brīdī. Jā, pirms
pāris gadiem tirgus vērība bija tāda,
šodien – šitāda. Ja bankas nebūtu
izsniegušas kredītus bez reāla ienākumu seguma, tad pirktspēja būtu
krietni zemāka, arī cenas nekustamajiem īpašumiem būtu bijušas
pavisam citas – kāds pieprasījums,
tāds piedāvājums.»

Māris Laukalējs, «Arco
Real Estate» valdes loceklis:
«Ja nekustamā īpašuma tirgus būtu apstājies, tad mums
vienkārši nebūtu darba – taču
mēs strādājam, un tas nozīmē,
ka darījumi notiek. Ja konkrēti
par Jelgavu, tad situācija ir ļoti
līdzīga Rīgai – jā, aktivitāte varbūt ir zemāka, bet tendences tās
pašas. Sērijveida dzīvokļiem gan
straujāk nekā Rīgā pazeminājušās cenas – gada griezumā pat
par 13,2 procentiem, un šobrīd
saskaņā ar mūsu aprēķiniem
vidējā cena ir 215 lati par kvadrātmetru. Tiem dzīvokļiem, kas
centrālajā daļā, tā sauktajās
Staļina laika mājās, cena svārstās no 260 līdz 300 latiem par
kvadrātmetru. Savukārt otra
tendence ir mazliet optimistiskāka: iekustējies jauno projektu
tirgus. Konkrēti Jelgavā to ļoti
labi atspoguļo māja Raiņa ielā
3a, kurā gada laikā ir pārdoti
13 dzīvokļi. Taču tas arī noticis,
pateicoties cenu kritumam – ja
agrāk šeit dzīvokļus tirgoja par
600 latiem kvadrātmetrā, tad
šobrīd cena jau ir 350 lati kvadrātmetrā. Un tad jau loģiski,
ka pircējs apskata sērijveida
dzīvokļa cenas un cenu dzīvoklim jaunajā objektā un secina,
ka starpība ir tik niecīga, lai
priekšroku dotu jaunajam pro-

jektam. Otra māja no jaunajiem
objektiem ir Asteru iela 17, taču
tajā darījumu skaits gan ir krietni mazāks.
Savukārt, ja runājam par īpašumiem ārpus pilsētas centrālās
daļas, tad arī tur pa kādam darījumam notiek, taču tad cenas
ir vēl zemākas – ap 120 latiem
par kvadrātmetru.
Arī māju pārdošanā aktivitāte ir zema, cenas – tā ap 40
000 latu, bet vēl smagāk iet ar
komerctelpām, taču pieļauju, ka
te visu nosaka tas, ka Jelgavā
nav problēmu ar komerctelpām,
piedāvājums pilsētā ir plašs un
kvalitatīvs.
Kas šobrīd pārdod īpašumus?
Manuprāt, vairumā gadījumu
tie ir īpašnieki, kuri paši vairs
netiek galā ar savām kredītsaistībām, tāpēc izšķiras par labu
pārdošanai.»

Interese par hipotekārajiem kredītiem palielinās
Jurijs Strods, bankas «Citadele» Jelgavas filiāles pārvaldnieks:
«Ja pirms pusgada «Citadeles»
Jelgavas filiālē par kredītu nekustamā īpašuma iegādei tikai retais
painteresējās un reālu darījumu
bija ārkārtīgi maz, tad šobrīd jau
redzam, ka darījumu skaitam ir
tendence augt. Arī cilvēku, kas interesējas par iespēju saņemt kredītu, ir
krietni vairāk. Vienlaikus jāatzīmē,
ka pēdējo gadu laikā būtiski ir mainījusies kredītu piešķiršanas kārtība
– ja agrāk bieži vien bankas tos
izsniedza, neprasot skrupulozi pierādīt ienākumu izcelsmi, tad šobrīd
galvenais nosacījums ir spēja apliecināt, ka katrs ģimenes nopelnītais
lats ir oficiāli ienākumi. Tās ir gan
VID izziņas, gan kontu izraksti no
bankām. Tāpat bankas šobrīd daudz
rūpīgāk seko tam, lai kredītsaistības
nepārsniegtu noteiktus procentus

no ģimenes ienākumiem un personai nerastos grūtības pildīt saistības,
un vienlaikus paliktu līdzekļi arī
ikdienas maksājumiem.
Jāatzīst, ka arī cilvēki ir kļuvuši
apzinīgāki, atbildīgāk skatās uz
saistībām, rūpīgāk izvērtē savas
vajadzības un iespējas. To apliecina
kaut vai tas, ka daudzi potenciālie
klienti bankā ierodas jau ar skaidru
mērķi, attiecīgi sagatavotiem dokumentiem. Pateikt, kādi īpašumi
šobrīd Jelgavā tiek pirkti vairāk, gan
ir neiespējami, jo novilkt kaut kādas
robežas nevar – katram cilvēkam ir
savas vajadzības. Pēdējā laikā mums
bankā ir bijuši gadījumi, kad nekustamā īpašuma iegādei vēlas ņemt
kredītu gan 5000 latu apmērā, gan
110 000 latu apmērā, tāpēc nevaru
teikt, ka šobrīd cilvēkiem interesētu
tikai lēti vai tikai ekskluzīvi īpašumi.
Es vienmēr esmu uzsvēris: kamēr
vien Latvijā dzims cilvēki, vienmēr

būs arī vajadzības – bērni pieaug,
veidojas jaunas ģimenes, ģimenēs
dzimst bērni, un katrs šis posms
diktē savas vajadzības, arī nekustamā īpašuma jomā. Cilvēki vēlas īrēt
dzīvokli, to iegādāties, remontēt...
Taču diezin vai mēs tuvākajā laikā
piedzīvosim to, ka nekustamā īpašuma iegāde atkal kļūs par masveidīgu
biznesa veidu kā pirms dažiem gadiem, kad īpašumi tika pirkti, cerot
tos pēc iespējas dārgāk pārdot.
Šogad hipotekārajā kreditēšanā
Latvijā ienāca vēl viena jauna vēsma – «Citadele» sāka piedāvāt līdz
šim Baltijā vēl nebijušu hipotekāro
kredītu, kas, atšķirībā no līdzšinējiem, paredz iespēju dzēst kredītsaistības, nododot bankas īpašumā
ieķīlāto nekustamo īpašumu. To
var nosaukt par iespēju ņemt
hipotekāro kredītu ar saprātīgu
atkāpšanās ceļu. Tas sniedz cilvēkam lielāku drošību par nākotni

un samazina riskus. Tātad tas
pilnībā izslēgs
gadījumus, kad,
kredītņēmējam
nonākot grūtībās, viņš zaudē
ieķīlāto nekustamo īpašumu un
vēl paliek bankai
parādā. Vienkāršoti sakot – kredīta saistības būs
līdzvērtīgas ieķīlātajam īpašumam.
Šis kredīta veids paredz saprātīgu
risinājumu grūtā dzīves situācijā,
ja klients jauno mājokli vairs nevar
atļauties.
Vienlaikus, protams, arī šāds
hipotekārais kredīts ietver rūpīgu
klienta maksātspējas izvērtēšanu,
lai cilvēks neuzņemtos pārlieku
lielas kredītsaistības. Tā kā, izsniedzot jauno hipotekāro kredītu,

Pilsētnieks vērtē

Ja būtu iespēja
– kādu mājokli un
par kādu cenu jūs
šobrīd iegādātos?
Sanita, bezdarbniece:
– Es pirktu
divstāvu māju
ārpus pilsētas,
kur ir daudz
klusāks un tīrāks gaiss. Labākais variants noteikti
būtu, ja pašiem izdotos uzcelt māju,
projektējot to pēc savām vajadzībām. Šajā projektā būtu gatava
investēt ne vairāk kā 80 000 latu.
Edijs, students:
– Noteikti nopirktu dzīvokli
ar vairākām
istabām. Jā,
zinu, daudziem ir sapnis par privātmāju,
taču mājā daudz jāstrādā – pašam
tā jāapsaimnieko, jākopj tās apkārtne, jāgādā malka. Tas prasa daudz
laika un resursu. Labāk dzīvoklis,
tiesa, piepilsētā, piemēram, Ozolniekos. Tur, iespējams, ir arī lētākas
izmaksas. Būtu ar mieru pirkt arī
neizremontētu dzīvokli un pats to
remontēt.
Inese, auklē
bērnu:
– Es izvēlētos
dzīvokli pilsētas nomalē,
kur bērnam ir
drošāk un vide
draudzīgāka. Manuprāt, dzīvoklī
ir ērtāk nekā pašam apsaimniekot
māju un uzņemties visas ar to saistītās problēmas. Tas arī ir dārgi. Tiesa,
dzīvokli gribētu mazākā pilsētā, ne
Jelgavā. Par to būtu gatava maksāt
ne vairāk kā 20 tūkstošus latu.
Zanda, pavāre:
– Ņemot vērā,
ka mums ir ģimenes pieaugums, radusies
nepieciešamība pēc vismaz divistabu dzīvokļa,
bet, ja komunālie maksājumi nebūtu tik dārgi, labprāt gribētu arī
lielāku. Tas noteikti būtu pilsētas
centrā, lai viegli kājām izstaigāt pie
ārstiem, vēlāk bērnu aizvest uz dārziņu, skolu un dažādiem pulciņiem.
Protams, būtu labi, ja tā būtu nosiltināta māja, kurā zemāki siltuma
rēķini. Taču par dzīvokli atdotu tikai
10 000 latu.
Andris, maiznieks:
– Ja blakus dzīvotu forši kaimiņi, būtu ar
mieru iegādāties īpašumu
rindu mājā. Taču ne pilsētā, labāk
laukos, kur ir brīvāks, nav tik lielas
steigas, gaiss tīrāks. Dzīvoklis man
būtu par maz, taču privātā māja
– par daudz, tāpēc ideāls būtu rindu
māju variants. Kādus 20 000 latu
būtu gatavs maksāt.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

banka uzņemas lielāku risku,
klienta paša līdzdalība pirkuma
darījumā būs procentuāli augstāka
nekā standarta kredīta gadījumā.
Klientam līdz ar to ir plašākas
izvēles iespējas atrast sev vispiemērotāko risinājumu.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva
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Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbu laikā 13. oktobrī tiek slēgts
Čakstes bulvāra posms no peldbaseina līdz LLU Tehniskajai fakultātei.
Čakstes bulvāra un Ūdens ielas krustojums būs slēgts.
Piekļūšana LLU Meža fakultātei un Tehniskās fakultātes pagalmam nodrošināta pa Ūdens ielu, bet piekļūšana LLU peldbaseinam iespējama
no Akadēmijas ielas pa Elektrības ielu.
Gājēju kustība no LLU Tehniskās fakultātes uz peldbaseinu un Meža
fakultāti būs iespējama pa Čakstes bulvāri gar ceļa darbu zonu. Lai
nokļūtu no LLU Tehniskās fakultātes uz Jelgavas pili, gājējiem jāiet uz
Akadēmijas ielas un Driksas ielas krustojumu, tālāk, šķērsojot Lielo ielu,
gar viesnīcu «Jelgava» uz pili.
Turpinās darbi uz Driksas tilta ietves Pilssalas ielas pusē. Gājējiem šķērsot Čakstes bulvāri atļauts tikai viesnīcas «Jelgava» pusē, izmantojot
gājēju tuneli zem Lielās ielas un gājēju pāreju Lielās un Akadēmijas
ielas krustojumā.

Avāriju izraisītājs –
nezināmās komunikācijas

No 1.lpp.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU
Jelgavas pilsētas attīstības programmas
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
2014. – 2020. gadam izstrāde
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana», vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046,
ietvaros Jelgavas pilsētai tiek izstrādāta jauna attīstības programma laika peri
odam no 2014. līdz 2020. gadam (turpmāk tekstā – Programma).
Programma tiek izstrādāta laikposmā no 2011. gada jūnija līdz 2013. gada
augustam.
Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību
sabiedrības vajadzībām un interesēm, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties Programmas izstrādē:
1) piedaloties iedzīvotāju fokusgrupu diskusijās;
2) iesaistoties tematiskajos semināros;
3) piedaloties attīstības programmas 1. redakcijas publiskajā apspriešanā.
Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes gaitā
sabiedrības līdzdalības veicināšanai tiks organizēti tematiskie semināri:
Nr.p.k. Tematiskais seminārs

Norises laiks

1.

18.10.2011.
plkst.09.00

2.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
(tematiski aptverot pakalpojumus un infrastruktūru; indivīda sociālo
drošību un labklājību)
KULTŪRVIDE UN SPORTS

3.

PILSĒTVIDE UN PILSĒTSAIMNIECĪBA

4.

IZGLĪTĪBA (tematiski aptverot vispārējo izglītību, profesionālo,
augstāko izglītību un mūžizglītību)
TŪRISMS UN PILSĒTAS MĀRKETINGS

5.
6.
7.

ZINĀTNE, INOVĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (tematiski aptverot
zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
pilsētas kā uzņēmējdarbības veikšanas vietas konkurētspēju)
PILSĒTAS SASNIEDZAMĪBA

25.10.2011.
plkst.09.00
26.10.2011.
plkst.09.00
01.11.2011.
plkst.09.00
03.11.2011.
plkst.09.00
08.11.2011.
plkst.09.00
09.11.2011.
plkst.09.00

Šo semināru mērķis ir iesaistīt Programmas izstrādē iespējami plašu interešu grupu
pārstāvniecību, tādējādi panākot:
• augstu attīstības plānošanas procesā iesaistīto personu informētības pakāpi,
• interešu saskaņotību starp pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm, kā arī
• nodrošināt integrētās pieejas principu ievērošanu attīstības plānošanā un
• nodrošināt sabiedrības interesēm atbilstoša rīcības plāna izstrādi.
Jelgavas pilsētas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un
citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Jelgavas pilsētas izaugsmes
plānošanā, pieteikt savus pārstāvjus dalībai tematiskajās darba grupās.
Dalībnieku skaits tematiskajos semināros ir ierobežots, tāpēc noteikti šādi dalībnieku atlases kritēriji:
• dalībnieks piedalās lēmumu pieņemšanā saistībā ar kādas no tematiskajā grupā
noteiktās tēmas pārvaldi, attīstību;
• dalībnieks ir kādas NVO pārstāvis;
• dalībnieks ir atzīts eksperts saistībā ar kādu no tematiskajā grupā noteiktajām
tēmām;
• dalībnieks ir ieinteresēts Jelgavas pilsētas attīstības plānošanā un gatavs līdzdarboties plānošanas procesā ar idejām un komentāriem.
Par vēlmi piedalīties tematiskajos semināros lūdzam paziņot elektroniski, nosūtot
uz e-pasta adresi: lena.strausa@dome.jelgava.lv savu kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu; norādīt, kādu NVO, uzņēmumu vai citu institūciju pārstāv; minēt ar izvēlēto
tematiskā semināra jomu saistīto pieredzi; tālruņa numuru, e-pasta adresi un izvēlētā tematiskā semināra nosaukumu) vai piesakot dalību pa tālruni 63005493.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir arī, iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādei elektroniski uz e-pastu: lena.strausa@dome.jelgava.lv līdz 2011. gada 31. decembrim,
norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Ko skolēnam darīt
rudens brīvlaikā?

Piedalīties brīvlaika akcijā!!!
Info: www.junda.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Jāatzīst, ka līdzšinējā sadarbība ar infrastruktūras turētājiem
izveidojusies laba. Pozitīvi, ka, rekonstruējot ielas, viņi šo situāciju
izmanto, lai sakārtotu savus tīklus,
un rezultātā mēs iegūstam sakārtotas komunikācijas un pilnīgu priekšstatu par apakšzemes komunikāciju
izvietojumu mūsu pilsētā. Turklāt,
nododot objektu, būvuzņēmējam
pašvaldībai jāiesniedz rekonstruētās
ielas aktualizētais topogrāfiskais
plāns, kurā precīzi atspoguļota reālā
situācija,» tā A.Baļčūns, norādot, ka
tas atvieglos potenciālos rakšanas
darbus nākotnē.
«Aktīvā pilsētā, kāda ir Jelgava,
sīkas avārijas notiek pāris reizes
mēnesī, taču tie ir salīdzinoši nebūtiski gadījumi, piemēram, būvdarbu laikā pārrauts maza diametra
ūdensvads vai kāds pievads. Šādas
situācijas tiek atrisinātas, savstarpēji
vienojoties, jo, jāatzīst, ne vienmēr
vainojams ir būvdarbu veicējs,»
situāciju skaidro SIA «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Viktors
Juhna. Viņš norāda, ka ģeodēziskie
uzmērījumi veikti dažādos laika posmos, ūdens un kanalizācijas tīkli var
būt savulaik neprecīzi norādīti vai
izbūvēti neatbilstoši projektam, tādēļ šādos gadījumos daļu atbildības
uzņemas arī «Jelgavas ūdens». «Šī
situācija izveidojusies vēsturiski –
agrāk tīklus apsaimniekoja rūpnīcas
un citi resori, tādēļ pat mums nav
pilnīgas informācijas par esošajiem
tīkliem, kas būvēti padomju gados.
Tāpēc gadās, ka darbu gaitā atklājas
komunikācijas, kas nav uzrādītas
nevienā shēmā,» tā V.Juhna.
Arī «Lattelekom» pārstāve Līga
Bite norāda, ka kļūmes, kas skar
uzņēmuma kabeļus, tiek novērstas,
savstarpēji vienojoties, jo lielākoties

tās rodas būvnieku neuzmanības
dēļ un vairumā gadījumu nav būtiskas.
Taču visā Latvijā skaļāk neapšaubāmi izskan gadījumi, kas saistīti ar
«Latvijas gāzes» (LG) komunikācijām, un arī Jelgavā pēdējo nedēļu
laikā notikuši divi šādi negadījumi:
gāzesvads pārrauts Lāču un Vidus
ielas krustojumā, kur SIA «Novators» raka caurteku, un Raiņa ielā,
kur rekonstrukcijas darbu gaitā pie
3. nama aizķerta gāzes īscaurule, kas
topogrāfijā nebija norādīta. «Esam
izvērtējuši notikušā apstākļus Lāču
un Vidus ielas krustojumā un vērsīsimies policijā ar iesniegumu par
kriminālprocesa uzsākšanu. Šajā
gadījumā rakšanas darbu gaitā pārkāpti vismaz divi būtiski nosacījumi:
darbi nenotika «Latvijas gāzes»
darbinieku klātbūtnē un raka ar
ekskavatoru vietā, kur to drīkstēja
darīt vienīgi ar lāpstu. Par Raiņa
ielā notikušo kriminālprocess netiks
uzsākts,» informē LG preses sekretārs Vinsents Makaris. Kaut arī LG
nenoliedz, ka ne vienmēr faktiskā situācija sakrīt ar topogrāfijā norādīto,
LG Jelgavas iecirkņa vadītājs Uldis
Auniņš ir strikts: «Abos gadījumos
Jelgavā nav nekāda sakara ar to, ka
gāzesvadi ir izbūvēti sen vai uzrādīti
neprecīzi, jo būvnieki nav ievērojuši
vienošanos, kas paredz: no gāzesvada divus metrus uz katru pusi un
dziļāk par 30 centimetriem no ceļa
virsmas rakšanai jānotiek ar rokām,
līdz gāzesvads ir atsegts.»
«Problēmas lielākoties rodas tad,
ja komunikāciju turētāju pārstāvji
savas komunikācijas – gan atrašanās
vietu, gan dziļumu – var uzrādīt
tikai aptuveni vai arī ja apkārt tām
ir sabērti akmeņi vai būvgruži. Tos
atrakt ar lāpstu atsevišķos gadījumos pat fiziski nav iespējams. Taču

To, ka sadarbība starp
komunikāciju
turētājiem
un būvniekiem pilsētā
ir jāuzlabo,
pierāda pēdējā
laika avārijas
– Raiņa ielā
rekonstrukcijas
darbu gaitā
pie 3. nama
tika aizķerta
gāzes īscaurule un sākās
gāzes noplūde
– topogrāfijā šī
īscaurule nebija norādīta.
Foto: Ivars
Veiliņš
tā nav tikai problēma Jelgavā,» saka
«Novatora» pārstāvis Dmitrijs. Uz
to norāda arī «Igates» valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns, skaidrojot,
ka gāzes noplūde Raiņa ielā notika
nevis tāpēc, ka neatļautā dziļumā
rakts ar kausu, bet gan tāpēc, ka,
atrokot grunti, gāzesvads aizķerts
ar būvgružiem. «Taču es negribētu
to definēt kā problēmu – ar šādu
situāciju iespējamību ir jārēķinās
intensīvu būvdarbu laikā, lai arī cik
uzmanīgi strādātu. Tieši tādēļ ir
svarīga sadarbība ar atbildīgajiem
dienestiem, lai ikvienu aizķeršanos
operatīvi varētu atrisināt, līdz minimumam samazinot iespējamos
riskus. Mēs arī nevaram vainot
komunikāciju turētājus par neprecīzo topogrāfiju, jo apzināmies reālo
situāciju – dabā nobīdes «no papīra»
situācijā, kad topogrāfija veikta vēl
padomju gados, ir neizbēgamas,»
tā M.Peilāns. Taču gāzesvads nav
vienīgā komunikācija, kas būvniekiem liek strādāt ar īpašu atbildību.
Piemēram, rekonstruējot Raiņa ielu,
«Lattelekom» noteicis, ka tur kabeļu
kanalizācija jāsaglabā esošajā stāvoklī. «Šī ir vēl vecā azbesta kabeļu
kanalizācija, kuras stāvoklis nav no
tiem labākajiem, taču uzņēmums,
atšķirībā no citiem komunikāciju
turētājiem, to mainīt negrasās. Bet
darbu laikā to vispār neaizskart
fiziski nav iespējams. Mēs, protams,
cenšamies visu darīt ļoti rūpīgi,
taču zināms risks vienalga pastāv,»
situāciju ieskicē SIA «Kulk» valdes
loceklis Jānis Melbārdis, akcentējot:
būvdarbu gaitā būtiskākais ir atrast
kopīgu valodu ar komunikāciju
turētājiem. «Citādi būvdarbi nav
iespējami, jo, ja visas apakšzemes
komunikācijas būtu jāsaglabā esošajā stāvoklī, rakšanas darbi tiktu
paralizēti,» rezumē J.Melbārdis.

Sākas cīņa par Videi draudzīgākās skolas titulu
 Sintija Čepanone

17. oktobrī starts tiks
dots konkursam «Šķirosim atkritumus!». Tajā,
vācot makulatūru un PET
pudeles, par vērtīgām
balvām varēs sacensties
mūsu pilsētas skolas un
bērnudārzi, lai noskaidrotu, kura mācību iestāde savā īpašumā iegūs
ceļojošo balvu «Labo
nodomu koks» un Videi draudzīgākās skolas
titulu. Pašlaik balva un
tituls pieder Jelgavas 1.
ģimnāzijai.
«Pirmo reizi šādu konkursu Jelgavas izglītības iestādēm rīkojām
pagājušajā mācību gadā. Tajā iesaistījās desmit skolas, ļaujot pārliecināties, ka mūsu skolēniem rūp dabas
resursu saglabāšana – kopumā tika
savāktas 20,8 tonnas makulatūras.

Šoreiz šķiroto atkritumu vākšanas
konkursā otrreizējai pārstrādei
varēs nodot ne tikai makulatūru,
piemēram, tīras un sausas avīzes,
žurnālus, kartonu, biroja papīru,
bet arī PET pudeles,» stāsta SIA
«Zemgales Eko» valdes locekle Zane
Ķince.
Konkurss noritēs no 17. oktobra
līdz maija vidum – Spodrības mēneša noslēgumam. Un tā laikā tiks
noteikta skola, kura papīru un PET
pudeles vākusi visaktīvāk. «Taču,
lai iespējas uzvarēt visām izglītības
iestādēm būtu vienādas, uzvarētājs
tiks noteikts proporcionāli skolēnu
skaitam katrā skolā, tas ir, savāktās
makulatūras un PET pudeļu daudzums un vienu izglītības iestādes
audzēkni,» skaidro Z.Ķince.
Saskaņā ar konkursa nolikumu
izglītības iestāde, kura konkursā
savāks visvairāk makulatūras,
balvā iegūs «Labo nodomu koku»,
titulu «Videi draudzīgākā skola
Jelgavā», kā arī «Zemgales Eko»

sarūpēto dāvanu karti 100 latu
vērtībā biroja un kancelejas preču
iegādei. Otrajai un trešajai vietai
dāvanu karte attiecīgi 70 un 50
latu vērtībā. Savukārt trīs skolas, kuras būs savākušas lielāko
PET pudeļu daudzumu uz vienu
audzēkni, saņems dāvanu kartes
sporta preču iegādei attiecīgi 100,
70 un 50 latu vērtībā, ko nodrošina
«PET Baltija» un «Latvijas Zaļais
punkts».
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama «Zemgales
Eko» mājas lapā www.zemgaleseko.lv un Jelgavas Izglītības
pārvaldes 203. kabinetā. Sīkāku
informāciju var iegūt, zvanot pa
tālruni 63023509.
Jāatgādina, ka pirmajā šķiroto
atkritumu – makulatūras – vākšanas konkursā uzvarēja Jelgavas 1.
ģimnāzijas audzēkņi – viņu «kontā» gandrīz 4,6 tonnas nodotās
makulatūras jeb 8,31 kilograms
uz vienu skolēnu.
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Īsi
 Līdz 15. oktobrim iedzīvotāji
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv var izteikt viedokli par
nepieciešamību Garozas ielā
izveidot gājēju pāreju, kā arī
par vietu, kur tā būtu vajadzīga.
Līdz 11. oktobrim aptaujā savu
viedokli izteikuši 210 iedzīvotāji,
no tiem 116 norādījuši variantu
vēlamajai gājēju pārejai, bet 94
uzskata, ka šajā posmā gājēju
pāreja nav nepieciešama.
 Akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens» informē, ka Torņakalna
stacijā paredzēto sliežu ceļu
remontdarbu laikā sestdien,
22. oktobrī, noteiktas būtiskas izmaiņas Jelgavas virziena
elektrovilcienu kustības sarakstā. Trīs vilcieni nekursēs, daļa
izbrauks vai nu agrāk, vai vēlāk.
Precīzas izmaiņas – portāla www.
jelgavasvestnesis.lv sadaļā «Svarīgi» vai www.pv.lv.

Ritma Gaidamoviča

Aicinām vecākus apmeklēt
Informācijas nedēļu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
no 17. līdz 21. oktobrim.
• Mācību procesa laikā vecākiem
iespējams apmeklēt mācību stundas, skolas bibliotēku un kafejnīcu,
māmiņu istabu.
• Individuālas tikšanās ar klašu
audzinātājiem, skolotājiem, skolas vadību un atbalsta personālu,
vienojoties par tikšanos iepriekš pa
tālruni 63021897.
• 20. oktobrī plkst.16.30 zālē – skolas vecāku kopsapulce.

Jelgavas Amatu vidusskola
papildus uzņem audzēkņus ar
pamatizglītību ciparu programmas
vadības darbagaldu iestatītāju
specialitātē.
Mācību ilgums – 4 gadi.
Mācību laikā izglītojamie saņem
pašvaldības stipendiju un ESF
mērķstipendiju.
Mācības notiek Jelgavas Amatu
vidusskolā un Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā.
Tālrunis 63026175; e-pasts:
avsk@izglitiba.jelgava.lv; mājas
lapa: www.javs.lv.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 5 gadu
vecumam grupās ar
latviešu valodas apmācību.
Bērniem no 4 gadu vecuma
papildus piedāvājam slidot
apmācību Jelgavas ledus hallē.
Vecākiem ikmēneša maksājums –
Ls 48, ēdināšana – 1,80 Ls/dienā.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālruņi uzziņām: 29379286,
22319986.
Sīkāka informācija
www.saulitesrakari.lv.

Jelgavas pilsētas dome 2011. gada
29. septembrī pieņēma lēmumu Nr.10/2 par detālplānojuma
un saistošo noteikumu Nr.11-25
«Detālplānojums zemesgabalam
3. līnijā 2A, Jelgavā, grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» apstiprināšanu.
Detālplānojuma izstrādātājs – a/s
«EiroAlidāde».
Ar detālplānojumu un saistošajiem
noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes kancelejā Lielajā
ielā 11, Jelgavā.
IK «UGAZ» aicina darbā strādāt gribošu un varošu zāģeri un zarinieku
ar iepriekšēju darba pieredzi un
augstu atbildību pret darbu.
Ar zāģi nodrošina. Darbs pārsvarā
komandējumos. Konkurētspējīgs
atalgojums un savlaicīga samaksa.
Avanss iespējams pēc nostrādātas darba nedēļas. Kailcirtes
– 1,5 m³, skrajcirtes – 2,5 m³.
Tālrunis 22436794, 26472548;
e-pasts: ugaz2@inbox.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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tēma

Ceturtdiena, 2011. gada 13. oktobris

Kas un ar kādām idejām lec biznesā?
Jauno uzņēmēju padomi
Forma un nosaukums
ir ļoti svarīgi

Aiga Mikīte, Jelgava, SIA «Olias»:
«Kad dibināju uzņēmumu, sapratu, ka tai
jābūt juridiskai personai, jo tas ir būtiski, ja
ir tālejoši plāni, bet vēl bija jāizlemj – IK vai
SIA. Es pat izveidoju draugiem.lv diskusiju
par šo tēmu, un tajā vairums atbalstīja SIA.
Vienkāršoti sakot, izvēlējos dibināt SIA, jo tad
ir mantas šķirtība un, ja rodas kādas materiāla
rakstura problēmas, man nevar atņemt privāto mantu. Arī grāmatvedībā tas ir vieglāk.
Nākamais – nosaukums. Izdomāt labu nosaukumu nav nemaz tik viegli. Es sākumā
biju izdomājusi citu nosaukumu, un, lai gan
pirms tam «Lursoft» datu bāzē pārbaudīju,
vai tāds nosaukums jau neeksistē, uzņēmumu
reģistrā saņēmu atteikumu: tāds nosaukums
tomēr bija. Negribēju nosaukumu, kas saistās
ar pērlēm un rotām, un radās «Olias», kas ir
atvasināts no manu bērnu vārdiem – Olivers
un Alise. Jo firmas darbības joma varbūt
kādreiz mainīsies.»
Dibināts: 2010. gada 8. martā.
Nodarbošanās: rotaslietu izgatavošana un
pārdošana interneta veikalā.

«Biznesa plāns ir bībele»

Ilustrācija: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

Nupat startējusi Hipotēku
un zemes bankas piedāvātā
programma – atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai «Lec
biznesā!». Konkurss notiek
otro gadu, un pērn no Jelgavas
saņemti 11 pieteikumi. Paralēli
notiek arī Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras rīkotais
konkurss «Ideju kauss» – 2.
kārtā iekļuvušas 15 idejas no
Zemgales. Kādas ir jelgavnieku
idejas un cik gatavi viņi ir uzsākt
uzņēmējdarbību?
Pagājušajā gadā konkursā «Lec biznesā!»
tika saņemti 183 pieteikumi, tostarp 45
procenti jeb 82 pieteikumi no Rīgas, bet seši
procenti jeb 11 pieteikumi no Jelgavas. Savukārt «Ideju kausā» šogad saņemtas teju
500 idejas, tostarp 33 no Zemgales.
Lai gan konkursu rīkotāji attiecībā uz
idejām un to autoriem cenšas saglabāt
konfidencialitāti, Hipotēku bankas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte
norāda, ka idejas bijušas atšķirīgas – sākot
no dažādiem pakalpojumiem, ar tirdzniecību saistītiem projektiem un beidzot ar
ražošanu. Viņa uzsver, ka Hipotēku banka
atbalsta dažādas biznesa idejas, galvenais,
lai tās atbilstu Starta programmas nosacījumiem, kuros ir noteikts, kam aizdevums
netiek piešķirts.
«Mēs meklējam un apbalvojam tās idejas, kas īstenojamas dzīvē. Tas, vai ideja ir
inovatīva vai unikāla, ir pakārtoti,» uzsver
projekta «Lec biznesā!» vadītāja Zane
Štālberga.

Atsaucība – liela

Kopumā gan Hipotēku banka, gan
«Ideju kausa» organizētāji norāda, ka aktivitāte ir liela un daudzi patiešām ir gatavi
pievērsties uzņēmējdarbībai. Piemēram,
«Ideju kausā», kas notiek jau piekto gadu,
pērn tika pieteiktas 677 idejas, no kurām
izraudzītas 158 labākās. Uz to pamata
arī izstrādāti biznesa plāni. «Ir daudz
tādu piemēru, kad pretendents neuzvar
konkursā, bet tik un tā atnāk uz banku,
jo ir pārliecināts par savu ideju un vēlas to
īstenot,» tā Z.Štālberga. Viņa norāda: «Lec
biznesā!» ir papildu iespēja iegūt mentoru,
mācīties un pilnveidoties, saņemt grantus
jeb dāvinājumus pēc tam, kad uzņēmums
jau būs nodibināts un darbosies.
Interesanti, ka konkursā «Lec biznesā!»
vidējais idejas pieteicējs ir aktīvs jaunietis,
vienlīdz bieži puisis vai meitene, pilsētnieks,
26 – 27 gadus vecs, ar vidējo vai augstāko
izglītību, darba pieredzi privātajā sektorā.
Izvēlētā uzņēmējdarbības joma atkarīga no

darba pieredzes vai aizraušanās.
«Piedalīšanās konkursā ir veids, kā pārbaudīt sevi un savu biznesa ideju – nav jau
obligāti jāuzsāk bizness. Daudzi iziet mācības un saprot, ka biznesa plāns vairs nav aktuāls vai arī atliekams uz laiku citu iemeslu
dēļ. Arī tā gadās,» stāsta Z.Štālberga.

atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
stāsta, ka jelgavnieki interesējas par iespējām, atbalsta veidiem un konkursiem,
tomēr ne vienmēr viņi savu biznesu redz
tieši pilsētā, piemēram, tādēļ, ka citā apdzīvotā vietā vecākiem pieder nekustamais
īpašums, kas ļauj uzsākt biznesu ar mazākām izmaksām. Tāpat centrā vēršas tādi
Izveidota Latvijā
cilvēki, kuri nedzīvo Jelgavā, bet Jelgavu
pirmā skūteru taksometru firma
redz kā piemērotu vietu savam biznesam.
No tām idejām, kas jau ir realizētas, Hi- Šobrīd esot vērojama tendence, ka topošie
potēku bankas pārstāvji kā interesantākās uzņēmēji orientējas uz pakalpojumu sniegmin SIA «Eco Spa», kas Vecrīgā izveidojusi šanu, tāpat aktivizējušies amatnieki un mājsalonu un piedāvā dažādas ekolietas, Lat- ražotāji, kas ne tikai apsver iespējas veidot
vijā pirmo skūteru taksometru firmu SIA uzņēmumus, bet arī kooperējas savā starpā,
«City Scooter», uzņēmumu, kas piedāvā tādējādi samazinot izdevumus par dalību
paukošanās nodarbības, reklāmas aģentūru izstādēs, gadatirgos. «Daudz runājam par
Valkā, automazgātuvi ar tvaiku mazpilsē- to, ka nevienu darinājumu, ražojumu netā. Turklāt ne visas
vajag palaist pasaulē
Lec biznesā!
no šīm idejām iegubez sava zīmola. Un
va naudas balvas. Konkursā «Lec biznesā!» var piedalīties tie, kuriem izdevies
Piemēram, skūteru jaunieši no 18 līdz 30 gadiem, kuriem ir izveidot veiksmīgu
taksometru firma biznesa ideja un uzņēmība to īstenot. Idejas zīmolu, arvien noun paukošanās stu- var iesniegt līdz 21. novembrim.
pietnāk domā par
dija bija to ideju vidū, Lai piedalītos konkursā, jaunietim vai zīmola, arī dizainpakam tika piesaistīts jauniešu grupai (līdz četriem cilvēkiem) raugu aizsardzību,»
jāsagatavo biznesa idejas apraksts (līdz
mentors, un jaunie
norāda L.Miķelsone.
trīs A4 lapām) un kopā ar pieteikumu un
uzņēmēji atzīst, ka CV jāsūta uz e-pasta adresi: lecbiznesa@ Tāpat pēdējā pusgadā
tas bijis tiešām vēr- hipo.lv. 12. decembrī tiks paziņoti tie, kas vērojama tendence,
tīgi – pieredzējuša iekļuvuši konkursa 2. kārtā un kuriem līdz ka samazinās inovauzņēmēja padomi 6. janvārim jāiesniedz biznesa plāns (to ne- tīvo ideju īpatsvars,
sākumposmā bijuši pieciešamības gadījumā sagatavot palīdzēs jaunie uzņēmēji kļuHipotēku bankas darbinieki). Uzvarētāji vuši piezemētāki un
teju zelta vērtē.
«Jauniešiem, kuri tiks noskaidroti 24. janvārī. 30 laureātiem piedāvā praktiskas
nav pabijuši biznesa pieredzējis uzņēmējs padomdevējs jeb men- lietas, ko vieglāk pārvidē, pašiem dažkārt tors palīdzēs uzsākt reālu uzņēmējdarbību, dot, un nākotnē gūtā
ir sarežģīti novērtēt savukārt piecu labāko biznesa plānu autori peļņa varētu kalpot
saņems arī naudas balvas 1000 latu apmērā,
savas idejas finansi bet nākamie pieci – 500 latus. Naudas balvu par pamatu jau inoālo pamatotību, sava varēs saņemt, realizējot savu ideju Hipotēku vatīvām idejām.
nākotnes uzņēmu- bankas Starta programmā.
L.Miķelsone lēš,
ma konkurētspēju, Vērtējot «Lec biznesā!» idejas, vērā tiks ka apmēram puse no
finansiālo atdevi un ņemta apraksta skaidrība, tirgus izpēte, tiem, kuri ZRKAC
pelnītspēju. Tāpēc projekta realizēšanas gaitas apraksts, fi- apmeklēja uzņēmējHipotēku banka at- nansiālā pamatotība un idejas dzīvotspēja, darbības pamatu
balsta ar bezmaksas pievienotā vērtība.
kursus, reāli arī uzsākonsultācijām, bez- Starta programmā var pieteikties arī, nestar- kuši savu biznesu. Vēl
maksas apmācībām, tējot konkursā «Lec biznesā!». Programma apmēram 15 procenti
tiek īstenota ar Eiropas Sociālā fonda līdzgrantiem, laureāti
no viņiem ir sākuši
finansējumu.
saņem arī mentora Papildu informācija gan par konkursu, gan savu ideju realizēt,
palīdzību. Mūsu rī- programmu pieejama mājas lapā www. bet nav reģistrējuši
cībā ir daudz instru- hipo.lv.
uzņēmumu. Savumentu, lai palīdzētu
kārt no tiem, kuri
un atbalstītu jauno uzņēmēju,» tā S.Eglīte, ierodas uz konsultācijām, uzņēmējdarbību
piebilstot, ka lielākā daļa ideju ir orientētas uzsāk 75 procentos gadījumu.
uz vietējo tirgu un tikai tad, kad novērtēta
konkurētspēja un biznesa specifika to Uzvarētājus vēl tikai noskaidros
atļauj, jaunie uzņēmēji sāk domāt par
Lai gan abi konkursi ir dažādās stadijās,
eksportu.
uzvarētāju noskaidrošana vēl priekšā. «Ideju kausa» 2. kārtas labākās idejas žūrijai tiks
Tendence –
prezentētas 15. novembrī, bet 17. novembrī
pakalpojumu sniegšana
– apbalvošanas pasākums. Savukārt «Lec
Jelgavā ar topošajiem uzņēmējiem strādā biznesā!» 12. decembrī tiks paziņoti tie, kas
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības iekļuvuši konkursa 2. kārtā, bet uzvarētāji
centrs (ZRKAC). Centra Uzņēmējdarbības tiks nosaukti 24. janvārī.

Gatis Pastars no SIA «Livani Eko Group»:
«Daudziem, īpaši jaunajiem, biznesa plāns
šķiet bubulis. Bet svarīgi apzināties un saprast,
ka to jau neraksta bankai, bet sev – biznesa
plāns ir bībele, ceļvedis, kas rāda, kā nokļūt
tur, kur vēlies būt. Tad, ja pēc gada nav sasniegti izvirzītie mērķi, var pārskatīt biznesa
plānu, lai saprastu – tas uzrakstīts nepareizi
vai firmas darbībā pieļautas kļūdas. Un sākas
analizēšana jeb uzņēmēja domāšana: kā
uzlabot darba izpildi.
Ideja ir atbilde uz problēmu. Tēvam garāžā
stāvēja divas kastes ar sliekām, un viņš man
teica: «Gati, izdomā kaut ko!» Un es izdomāju
– ražosim sliekkompostu jeb slieku mēslus.
Startējām konkursā «Lec biznesā!», bet mums
atteica. Iespējams tāpēc, ka Starta programma neatbalsta lauksaimniecību. Sapratām, ka
jāatrod, ar ko atšķirties no citiem. Un mūsu atšķirība bija tā, ka nevis ražosim slieku mēslus,
bet nodarbosimies ar organisko pārstrādi – tas
jau tas pats ir, jo slieku mēslu jeb biohumusa
ražošanai izmantojam ēdināšanas uzņēmumu, lielveikalu pārtikas atkritumus.
Mums bija arī mentors – boulinga centra
«Spāre» vadītāja Ivonna Ķezbere. Viņa mums
tiešām reāli palīdzēja, piemēram, ar kontaktiem. Gribējām ar savu produkciju tikt iekšā
veikalu tīklā «Depo», bet nevarējām atrast,
ar ko lai sazinās, ar ko lai runā. Ieminējos
par to Ivonnai, un izrādījās, ka viņa «Depo»
cilvēkiem deva atlaides jubileju svinībām. Viņa
mūs saveda kopā.»
Dibināts: 2010. gada rudenī.
Nodarbošanās: ražo organisku mēslošanas līdzekli biohumusu.

««Ideju kausā» pārbaudīju sevi»

Ilze Apsīte, Jelgava, SIA «Ducis Variations»:
«Biznesa ideja pie manis atnāca reizē ar
manu meitu. Logopēds mums teica, lai

atrodam spēli, kur var šūt, bet konstatēju,
ka veikalos nav atbilstošu rotaļlietu, turklāt
bērniem jau nepārtraukti vajag ko jaunu.
Tā radās somiņa ar šņori, ar kuru var mācīties vērt, siet, pogāt, arī radošo un loģisko
domāšanu. Tā ir viegli pārveidojama. Man
ir doma veidot kolekciju vienotā krāsu
gammā – dažāda veida somas, telefona
maciņus, makus, maisiņus, mapes.
Tā kā biju jau sākusi domāt par savu
biznesu, nolēmu piedalīties «Ideju kausā». Konkursā startēju ar divām idejām
– tekstilizstrādājumiem un atjaunojamajiem energoresursiem. Ar abām tiku arī
pusfinālā. Abus biznesa plānus rakstīju,
lai mācītos, saprastu nianses. Tagadējā
uzņēmuma biznesa plāns man bija jau
trešais, bet šo es rakstīju ar domu: es to
darīšu vienalga – būs vai nebūs atbalsts.
Sapratu arī, ka biznesa plāns ir ļoti būtisks
investoru piesaistē, lai gan pagaidām
kredītu neesmu ņēmusi, jo vispirms ir
jāsaprot noiets – kamēr ieguldītais nesāk
nākt atpakaļ, liela uzdrošināšanās būtu
strādāt ar svešu naudu.»
Dibināts: 2011. gada 6. jūnijā.
Nodarbošanās: daudzfunkcionālu tekstila
izstrādājumu izgatavošana bērniem.

Kādi pedagogiem iekrājumi?

Antra Borusa, Jelgava, SIA «Zaļais ābolītis»:
«Uzņēmumu dibināju kopā ar partneri Baibu
Zacepinu. Abas esam pedagoģes – es esmu
skolotāja, Baiba – pirmsskolas pedagoģe.
Sākām no nulles, jo kādi gan pedagogiem
var būt iekrājumi? Lai iegūtu finansējumu, izmantojām Starta programmu. Biznesa plānu
rakstījām sev, domājot: ja neatbalstīs, vismaz
norādīs uz kļūdām. Secinājām, ka biznesa
plāns pēc uzrakstīšanas noveco, patiesībā pat
plāna tapšanas laikā daudz kas mainījās un
tas bija jāpielāgo. Zinot, ka ar cipariem galā
netiksim, pieaicinājām grāmatvedi, lai izveido
mums biznesa plāna skaitļu daļu, protams,
ar domu, ka arī turpmāk sadarbosimies. Visu
šo laiku arī pašas izglītojamies un studējām
mārketingu, lietvedību, personālvadību,
uzņēmējdarbību.
Jūnijā centrs sāka darboties. Tagad atskatoties mums ir radušies daži secinājumi.
Pirmkārt, nevajag klausīties cilvēkos, kuri
saka, ka nekas neizdosies, ja viņi paši pat
nekad nav mēģinājuši uzsākt savu biznesu,
pat ja tie ir ģimenes locekļi. Otrkārt, dzelzs ir
jākaļ, kamēr karsta – ja klients ir izrādījis interesi, nedrīkst viņu palaist, ir jāstrādā ar viņu,
kamēr noslēgts līgums. Treškārt, nevajag
sākt strādāt, ja viss nav pabeigts. Kad centrs
vēra durvis, mums vēl nebija visas gultiņas,
un pieļauju, ka kādu klientu tas noteikti
aizbiedēja. Ceturtkārt, vajag rēķināties ar
pesimistiskākajām prognozēm, bet saglabāt
cerību. Mēs patiešām pārliecinājāmies, ka
plānotie izdevumi jāpareizina vismaz ar divi
– ja bijām rēķinājušas izdot 200 latus, beigās
izdevām 400.»
Dibināts: 2011. gada aprīlis.
Nodarbošanās: bērnu rotaļu un attīstības
centrs

Dažas «Ideju kausa 2011» 2. kārtā iekļuvušās jelgavnieku idejas
Ideja Nr.1: IT izmantošana biškopībā
Autors: Aleksejs Zacepins
Būtība: izmantojot informācijas tehnoloģijas, datorvadības risinājumus un temperatūras mērīšanas sistēmu, nodrošināt bišu ziemošanas procesu, kura laikā biškopis varēs
individuāli uzraudzīt katru bišu stropu reālā laikā.
Ideja Nr.2: maiņas punkts – labu pret labāku!
Autore: Ieva Zemīte
Būtība: maiņas punkts – vieta to lietu apmaiņai, kuras pašam kļuvušas liekas, bet varbūt
kādam citam ir vajadzīgas. Darījuma maksa ir viens lats. Klients atnes savu lietu, samaksā
latu un dodas prom ar to, ko vietā ir izvēlējies no maiņas punkta. Netiek pārdotas lietas,
bet iespēja apmainīt. Ja klients vienkārši vēlas atbrīvoties no kaut kā, bet tobrīd maiņas
punktā nav nekā kārota, viņš var saņemt kuponu par to, ka ir atdevis lietu, un izmantot
to citā laikā. Pirmos maiņas punktus plānots atvērt Dobelē (ap 10 000 iedzīvotāju) un
Jelgavā (ap 60 000 iedzīvotāju, no kuriem 10 procenti ir studenti).
Komentārs: «Ideja radās, domājot, kādā veidā varētu palīdzēt ģimenēm nodrošināt
bērniem un skolai nepieciešamo, jo lietu lietošanas laiks ir tik īss un jau pēc dažiem
mēnešiem iegādātā lieta neder, nav vairs vajadzīga. Nauda figurē tikai kā ieejas biļete,
jo idejas pamatā ir princips no naturālās saimniecības – mainu to, kas man ir, pret kaut
ko, kas ir citam un ko man vajag.»
Ideja Nr.3: lietvedības programmas izstrāde
Autore: Nataļja Buļipopa
Būtība: programma palīdzētu nodrošināt lietvedības dokumentu kārtošanu, paraugu
pieejamību, bet viena no svarīgākajām tās funkcijām būs programmas paziņojumi par
arhīvā nododamo lietu kontroli.
Komentārs: «Ideja radās, sekojot līdzi likumdošanai. Jaunais Arhīvu likums paredz,
ka visiem uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, ārstiem, notāriem un citiem, kuriem ir
privātprakse, jānodrošina lietvedības kārtošana, lai tā būtu uzskatāma un saprotama.
Šī programma būtiski atvieglos viņu darbu.»

Ceturtdiena, 2011. gada 13. oktobris

Domes kauss volejbolā

14. un 15. oktobrī Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a notiks Jelgavas pilsētas
domes kauss volejbolā sievietēm. Tajā
piedalīsies četras komandas. 14. oktobrī pulksten 17 – «Jonava Achema» :
«MSĢ/Ropaži»; 19 – «Jelgava/LU» : «Babīte». 15. oktobrī pulksten 11 – «Jelgava/LU» : «Jonava Achema»; 13 – «Babīte» : «MSĢ/Ropaži»; 15 – «Babīte» :
«Jonava Achema»; 19 – «Jelgava/LU»
: «MSĢ/Ropaži». Sestdien spēļu laiki
var mainīties, ja pirmā spēle beigsies
agrāk un pārējās komandas vienosies
sākt agrāk. «Mūsu mērķis ir izmēģināt
dažādus spēles variantus un, ja izdosies, arī uzvarēt un izcīnīt šo kausu,»
tā «Jelgava/LU» galvenais treneris Jānis
Leitis. Ieeja – bez maksas.

Uzvar cīņu šovā

Arēnā «Rīga» notika otrais cīņu šovs
«Klondaika Fight Arena». Pasākumā piedalījās arī Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra
cīkstonis Ņikita Petrovs. Viņš ringā tikās
ar liepājnieku Romanu Skibu. Abiem
puišiem ir pieredze starptautiskos MMA
turnīros, abi ir piedalījušies Latvijas mēroga sacensībās dažādos cīņas sporta
veidos – džudo, sambo, brīvajā cīņā,
kikboksā. Duelī pēc punktiem uzvarēja
jelgavnieks. Jāatgādina, ka pērn «Fight
Arena» Jelgavu pārstāvēja Mārtiņš Sabulis, kurš zaudēja krievu sportistam
Iļjam Bogoslovskijam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Piedalīsies PČ sambo

No 14. līdz 16. oktobrim Olimpiskajā sporta centrā Rīgā notiks jauniešu un junioru
pasaules čempionāts sambo. Tajā jauniešu grupā (līdz 18 gadiem) piedalīsies
arī trīs Jelgavas BJSS audzēkņi: Armands
Blekte (līdz 56 kg), Vadims Terentjevs (līdz
65 kg) un Andrejs Rebrovs (līdz 81 kg). Kopumā Latvijas izlasi pārstāvēs 20 sportisti.
Plānots, ka sacensībās startēs vairāk nekā
400 sportistu no 30 valstīm. Skatītājiem
būs iespējams vērot čempionāta finālcīņas tiešraidē internetā: www.sambo.tv.
Ieeja uz pasaules čempionāta cīņām ir
bez maksas. Jāpiebilst, ka Rīgā ieradīsies
arī amatpersonas, kas apspriedīs jautājumu par sambo iekļaušanu 2020. gada
olimpiskajā programmā. Sambo ir cīņas
sporta veids, kas radies 1920. gadā.

Sāksies cīņa par SSC kausu

Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā sāksies svētdien, 16. oktobrī,
pulksten 10. Spēles notiks Sporta hallē
Mātera ielā 44a. 16. oktobra spēļu kalendārs: pulksten 10 – «Rokiji» : «Vilki
metēji»; 11 – «SC Group» : «Krogs 33»; 12
– «Ozoland» : LLU; 13 – BJSS : «Baikals»;
14.30 – NĪP : «Brīvība»; 15.30 – «Ķepas»
: «Ozols»; 16.30 – «Olaine» : «Valauto»;
17.30 – «Brāļi Ilmāri» : «Doks». Ar turpmāko spēļu kalendāru var iepazīties mājas
lapā: www.sports.jelgava.lv. Pērn kausu
izcīnīja «Doks» ar šādu sastāvu: Saulvedis
Šalājevs, Roberts Jaksis, Armands Seņkāns,
Andris Logins, Artis Dūriņš, Kristaps Vereščagins, Edmunds Gulbis, Jānis Līcītis, Jānis
Šolis, Uldis Ēberis, Kristaps Pļavnieks, Jānis
Bacāns, Rihards Krasovskis, Dāvis Geks.

Galda spēles turas uz entuziastiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Padomju laikos tādas galda
spēles kā novuss un galda
teniss piedzīvoja savus ziedu
laikus – tās spēlēja starpbrīžos mācību iestādēs, darba
vietās, pat šķūnīšos un mājās. Kā ir šodien?
Savulaik Jelgavā bija izteiktas novusa
tradīcijas, kas tagad pēc ilgāka klusuma
sāk pamazām atdzīvoties. «Kad es sāku
spēlēt – 70. gadu vidū –, Jelgavā bija
daudz spēlētāju, bet tagad to aktīvistu
palicis maz,» tā novusiste Maija Balaka,
kura šobrīd gan pārstāv Jelgavas novada Sporta centru. Viņa novērojusi, ka
Jelgavā sieviešu spēlētāju skaits sarūk,
un pieļauj – tas tāpēc, ka meitenēm visos
sporta veidos ir grūtāk izsisties nekā
puišiem. M.Balaka uzskata: lai kļūtu
par labu novusistu, spēlei ir jāpatīk, ir
jāgrib iemācīties to spēlēt, jābūt labiem
nerviem, akurātam, precīzam, ar labu
acumēru un jāizprot spēles situācija.

Arī Jelgavā ir novusa klubs

Pirms nepilniem diviem gadiem pilsētā tika nodibināts Jelgavas Novusa
klubs, kurā nu ir ap 20 biedru. Klubs
pārstāvējis Jelgavu Novusa federācijas
komandu čempionātā vīriešiem un
sievietēm, Veterānu sporta savienības
sacensībās. Pēc kluba iniciatīvas Zemgales Olimpiskajā centrā tika noorganizēts arī viens no veterānu sacensību
posmiem. «Pastāvīgu treniņtelpu un
regulāru treniņu iespēju gan pilsētas
novusistiem nav, tāpēc vienīgā kopā
nākšana ir ikmēneša turnīrs,» tā kluba
vadītāja Maija Laizāne. Viņa uzskata,

ka šis sporta veids varētu Jelgavā
kļūt populārāks, ja rastos sponsori un
pastāvīga vieta 10 – 12 galdiem. «Jelgavā
ir entuziasts Jānis Edvīns Platais, kurš
skolēniem rīko galda spēļu triādi «Nodo-mo», kurā viena no disciplīnām
ir novuss. Protams, skolēni spēlē citā
līmenī nekā pieaugušie, tomēr spēcīgākie varētu sākt bāzt degunu ārā,» spriež
M.Laizāne. Viņa norāda, ka sporta veids
nav nemaz tik lēts, jo labs galds vien
maksā ap 150 latu, vēl kija, ripas.
Jāpiebilst, ka Latvijas Novusa federācijas mājas lapā reitingu tabulā iekļauts
951 novusists, tostarp 163 sievietes.

Sporta pasākumi
 14. oktobrī pulksten 14.30 – skolu
stafetes peldēšanā (LLU baseinā).
 15. oktobrī pulksten 14 – 1. līgas
futbola čempionāts: FK «Jelgava-2» – SFK
«Varavīksne» (ZOC).
 16. oktobrī pulksten 14 – «Schenker»
volejbola līgas spēle: VK «Biolars» – «Rakvere» (ZOC).
 17. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 41. spartakiāde: netradicionālās stafetes (ZOC).
 19. oktobrī pulksten 15 – virslīgas
futbola čempionāts: FK «Jelgava» – «Ventspils» (ZOC).
 19. oktobrī pulksten 17 – LBL 2. divīzijas spēle: BK «Jelgava-2» – DSN (Sporta
hallē).
 19. oktobrī pulksten 19.30 – LBL 1.
divīzijas spēle: BK «Jelgava» – «VEF Rīga»
(Sporta hallē).
 20. oktobrī pulksten 11– Latvijas 65.
Skolu spartakiāde: netradicionālā stafete
(1992. – 1995. dz.g.) (Sporta hallē).
 20. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 41. spartakiāde: basketbols (ZOC).

Meklē darbu
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 28866836.
Celtnieks. Visu veidu iekšdarbi. Varu sagatavot arī tāmes. Tālrunis 28861525 (Jānis).
Sieviete (60) – auklītes, veca cilvēka vai
slimnieka aprūpētājas darbu. Var piedāvāt
arī citu darbu. Tālrunis 29788771.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20456190.
Vīrietis. Meklēju jebkādu darbu. Ir augstākā izglītība. Tālrunis 29497467.

Galda teniss izzūd

Reizi mēnesī Jelgavā notiek arī galda
tenisa sacensības «Veselības dienas», bet,
kā saka organizators Sporta servisa centra
metodiķis Valdis Ilmers, tās vairāk domātas
veselības uzturēšanai, nevis lai kaldinātu
sportiskos panākumus. Parasti sacensības
apmeklē 10 – 15 cilvēki, reizēm atbrauc
viesi no Dobeles, Rīgas. Regulārs sacensību
apmeklētājs ir Vladimirs Rezņikovs, kurš
galda tenisu sāka spēlēt padomju laikos
kādā klubā Ukrainā un spēlē jau 40 gadus.
«Kādreiz Jelgavā sporta skolā bija galda
tenisa sekcija, bet nu jau sen tādas nav.
Un sporta veids lēnām izmirst,» tā viņš,
norādot, ka ir bijušas sarunas ar Sporta
servisa centru par treniņu rīkošanu bērniem. «Bērnus savākt nebūtu problēmu, bet
vajag vietu un sponsoru, lai nebūtu jāprasa
vecāku līdzmaksājums. Sponsori izvēlas
atbalstīt tādus sporta veidus, kur ātri var
gūt panākumus, bet te viss būtu jāsāk no
nulles,» spriež V.Rezņikovs.
Vienīgā vieta, kur Jelgavā šobrīd var
trenēties galda tenisā, ir LLU Sporta
nams. Tur ir četri galdi, un, lai gan gal-
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Celtnieks. Laboju, tīru skursteņus, mūrīšus,
plītis. Tālrunis 27478204.

Bija laiki, kad galda tenisu Jelgavā mācīja sporta skolā, bet tagad to spēlē
«pēdējie mohikāņi» – tā sevi dēvē spēlētāji, kuri galda tenisu iemācījušies vēl
padomju laikos un spēlē jau apmēram gadus 40. Tieši tāpēc pilsētas sacensības
nodēvētas par «Veselības dienām» – vairāk sevis uzturēšanai formā un veselības
saglabāšanai, nevis sportiskajiem rezultātiem.
Foto: Ivars Veiliņš
venokārt tie domāti studentiem, treniņu
laiks atvēlēts arī veterāniem. «Ja kāds
grib pamēģināt, kas tas galda teniss ir, lai
zvana man pa tālruni 29428264, un par
laiku vienosimies!» tā LLU Sporta kluba
vadītāja Zilvija Poča.
Galda tenisa federācijas mājas lapā
valsts reitingā iekļauti 694 vīrieši un 189
sievietes. V.Rezņikovs ieņem 210. vietu.

– melnas bikses un balts krekls, nevar
ģērbties, kā grib,» tā kluba vadītāja Jeļena
Maske, piebilstot, ka krievu biljards neesot nemaz tik viegls. Klubā biedru skaits
praktiski ir nemainīgs – 22 –, bet pēdējā
gada laikā nācis klāt jauns un talantīgs
puisis Deniss Zabita no 5. vidusskolas.
«Mums sacensības notiek visu gadu, un
gada beigās ir fināls, kurā iekļūst astoņi
labākie. Deniss spēlē tikai apmēram gadu,
Klubiņā 22 cilvēki
bet izskatās, ka iekļūs astoņniekā,» tā
Arī biljardu Jelgavā var apgūt tikai J.Maske.
vienā vietā – klubā «Jelgavas atlanti»,
kas atrodas 6. vidusskolā. Daudzi biljardu Mērķis – starptautiskā arēna
uzskata par izklaidi. Varētu domāt, ka
Visos šajos sporta veidos ir gan Lattas veicina interesi par to, bet tā nemaz vijas čempionāts, gan dažādas starpneesot. «Iespējams tāpēc, ka biljards ir tautiskas sacensības un pat Eiropas
dārgs. Katram spēlētājam ir sava kija, čempionāts. Arī jelgavnieki savulaik
kura maksā, sākot no 100 un beidzot ar pabijuši dažos no tiem, bet vērā ņema1000 dolāriem. Sacensībās jāvelk forma mus panākumus gan guvuši nav.

Sieviete (57) – apkopējas vai citu darbu
vakaros. Tālrunis 28269249.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Viss, kas saistīts ar elektrību.
Elektroinstalācijas. Tālrunis 28226522.

Piedāvā darbu
Autoserviss «Anru Motors» sakarā ar
darbības paplašināšanos aicina darbā
auto atslēdzniekus un elektriķus. Pieredze
obligāta. Tālrunis 29553492.
Krievu valodā runājoša ģimene meklē
auklīti vienu gadu vecam bērnam uz pilnu
darba dienu. Tālrunis 26399901.

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Braucam pakaļ. T. 26984528
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba-zelta monētas,
ikonas un mēbeles. T.27166669.

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Pārdod briketes apkurei (kantainās)
– ozols, bērzs. Ar piegādi. Cena no 110
Ls/t. Tālrunis 29907466

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

Aizkaru dizainere Natālija Katlapa uzsāk
darbu «Kanclera namā». T. 29102580.

20. oktobrī pulksten 19 – grupas «Turaidas roze» koncerts.
Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.

Aizsaulē aizgājuši

30. oktobrī pulksten 19 – Santa Fe ģitāru kvarteta koncerts (Argentīna).

Programmā: E.Martin, M.Coronel, M.de Falla, E.Jorks, A.Pjacolla. Biļešu cena: Ls 3;
2,50; 2.

4. novembrī pulksten 19 – Imanta Kalniņa jubilejas koncerts. Programmā:
mūzika animācijas filmai «Dillī Dallī Minku parkā» (1975), kamersvīta «Rotāju,
dancoju» (1960), rokopera «Ei, jūs tur» (1971) (E.Zilberta un grupas «Autobuss
debesīs» instrumentācija). Piedalās: D.Lūriņa, M.K.Kalniņš, D.Krenberga, I.Dālderis,
«Framest», «Autobuss debesīs», M.Kalniņš, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts, A.Dzenis.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

GENOVEFA VASIĻJEVA (dz. 1915. g.)
BIRUTA PILAINE (dz. 1934. g.)
JĀNIS ZARIŅŠ (dz. 1939. g.)
NATALIJA SUHORUKOVA (dz. 1923. g.)
VALDIS FIŠERS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 13.10. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ZIGURDS TARASENKO (dz. 1958. g.).
Izvadīšana 13.10. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ZIGURDS PRULIS (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 14.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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17. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.00 11.Saeimas pirmā sēde.
Ap 9.35 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
9.55 «Ielas garumā».*
10.25 «Eirobusiņš».*
10.55 11.Saeimas pirmā sēde.
13.00 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
13.40 11.Saeimas pirmā sēde.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokum. f. seriāls. 40.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 27. un 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1290.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Šveices seriāls. 2010.g. 1.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Alvis Hermanis. 2002.g.
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 427.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 27.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Bobruiskas Dinamo-Šiņņik.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 427.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «633 km debesīs un ellē». 2.sērija.
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 51. un 52.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Skārda vīrs». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 50.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 1.sērija.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». Anim. seriāls. 8.sērija.
15.25 «Pīle Dodžers 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 51.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 7.sērija.
22.05 «Ceļa gals 3». ASV šausmu filma. 2006.g.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
1.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 8.sērija.
1.50 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 6.sērija.
5.50 «Atkarība». 10.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 5.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 35.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 118.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». 63.sērija.
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 410.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 191.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 40.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 1.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 410.sērija.

21.00 «Kobra 15». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 250.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 4.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 175.sērija.
1.50 «Neuzveicamais banzuke».
2.25 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
3.20 «Atkarība». Seriāls. 10.sērija.
4.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 191.sērija.
4.50 «Nakts joki».

18. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1291.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 3.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 1.sērija.
11.05 «Veterinārs». Mākslas filma. 2.sērija.
12.55 «Tiksimies Tartu»*.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 40.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 1. un 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1291.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 2.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Un Džess». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Naudas zīmes».
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 428.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». 8.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 28.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. Astana (Kazahstāna)
– VEF Rīga.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 428.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čeļabinskas Traktor. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 53. un 54.sērija.
23.00 «Tavs auto».
23.30 «Autosporta programma nr.1».
24.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 51.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 2.sērija.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 52.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Mīlas spārni». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
1.45 «Līdz pēdējam vīram». ASV vesterns. 1996.g.
3.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 7.sērija.
5.50 «Atkarība». 12.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 36.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Kobra 15». 14.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 119.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 64.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 411.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 192.sērija.

tv programma
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 41.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 2.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 411.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 203.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 33.sērija.
24.00 «Pagātnes dēmoni». Mistikas trilleris. 2005.g.
1.50 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 176.sērija.
2.40 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.30 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 64.sērija.
4.45 «Nakts joki».

19. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1292.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 4.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 2.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokum. f.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1292.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 3.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Es varu būt premjerministrs».
22.35 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 429.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 29.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čeļabinskas Traktor.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 429.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Minskas Junostj. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 55. un 56.sērija.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 28.sērija.
0.45 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 52.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 3.sērija.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 53.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «V ir vendeta». Fantāzijas filma. 2003.g.
0.50 «Vientuļnieks». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
2.35 «Agata Kristi. 13 pie pusdienām». Detektīvfilma. 1985.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 8.sērija.
5.50 «Atkarība». 13.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 37.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 13. oktobris
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Doktors Hauss 7». 5.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 120.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 65.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 24. un 25.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 412.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 193.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 42.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 3.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 412.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 6.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 7.sērija.
1.55 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
2.45 «Atkarība». Seriāls. 12.sērija.
3.35 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 65.sērija.
4.45 «Nakts joki».

20. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1293.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 5.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «ES Latvijas reģionos».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 3.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 29. un 30.sērija.
13.40 «Es varu būt premjerministrs».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1293.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 4.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks». 4.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 8.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 430.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 6». 10.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 30.sērija
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas Junostj.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 430.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Minskas Junostj. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 57. un 58.sērija.
23.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
23.45 «SeMS».*

1.00 «V ir vendeta». Fantāzijas filma. 2003.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 9.sērija.
5.50 «Atkarība». 14.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 38.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 121.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 66.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 26. un 27.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 18.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 413.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 194.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 43.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 4.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 413.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «Dārgie pīšļi». Mistikas trilleris. 2009.g.
0.40 «Kinomānija».
1.10 «Specvienība 4». Seriāls. 10.sērija.
2.05 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
3.00 «Atkarība». Seriāls. 14.sērija.
3.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 194.sērija.
4.35 «Nakts joki».

21. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 4.sērija.
9.30 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Tu neesi viena». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 35.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 31. un 32.sērija.
14.05 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.50 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 Agata Kristi. «Mis Mārpla 4». 3.sērija Kāpēc nelūdza Evansu?
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 8.sērija.

LTV7
7.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «633 km debesīs un ellē». 2.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 431.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». 1.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 31.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas Junostj.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 431.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.25 «Ceļojums bez robežām: Kazahstāna».
19.55 KHL spēle. Popradas Lev – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
22.15 «Bordertauna». Seriāls. 59. un 60.sērija.
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.20 «Zveja» (ar subt.).
23.50 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 53.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 4.sērija.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 54.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 9.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 54.sērija.
10.05 «Āfrikas nakts». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 55.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
24.00 «Sapieri». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.50 «Nāves briesmās». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.

Ceturtdiena, 2011. gada 13. oktobris
3.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 10.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 1.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 9.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 39.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Trauma». 14.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 122.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 67.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 28. un 29.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 414.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 195.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 44.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 5.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 414.sērija.
21.00 «Ceļojums ar tētuku». ASV komēdija. 2008.g.
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.05 «Reiz Brigē». Kriminālkomēdija. 2008.g.
3.05 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
3.50 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 1.sērija.
4.35 «Nakts joki».

22. oktobris, sestdiena
LTV1
7.00 «Otrā iespēja». Seriāls. 161. un 162.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». 3.sērija Kāpēc nelūdza Evansu?
14.00 «Čaka iela». LTV iestudējums. 1. un 2.daļa.
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 29. un 30.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Impresionisti». Biogrāfiska filma. 2006.g. 3.sērija.
22.25 «Skafandrs un tauriņš». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
0.25 «Nakts ziņas».

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Jūtu ķīmija» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 KHL spēle. Popradas Lev – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.
17.10 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas f. 6.(noslēguma) sērija.
19.00 «No 57.paralēles».*
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokum. f. 12.(noslēguma) sērija.
20.00 «30 sekundes līdz Marsam».*
21.00 «1000 jūdzes Albānijā».
21.30 «Zilie dūmi». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
23.15 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Skeletons
vīriešiem. 1.brauciens.*
23.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Skeletons
vīriešiem. 2.brauciens.*
0.15 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Skeletons
vīriešiem. 3.brauciens.*
0.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Skeletons
vīriešiem. 4.brauciens.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas». Dokumentāla programma.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 113.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 8.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto 2». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 17.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Gepards». Ģim. piedzīv. f. 2005.g.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
14.50 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
15.50 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 3.sērija.
16.55 «Kā tikt galā». ASV komēdija jauniešiem. 2003.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
24.00 «Hazardas brašuļi». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
1.55 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
3.35 «Sapieri». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
5.10 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 11.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 2.sērija.
6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 22.sērija.
7.00 «Kaila kods 3». 13.sērija.

7.45 «Pavasaris Vārnu ielā». Anim. f.
8.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 10.sērija.
8.30 «Paņem 100 000… ja vari».*
9.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 2.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 1. un 2.sēr.*
12.45 «Ievas pārvērtības 2».*
13.35 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Kinomānija».
14.25 «Mūsu Zelta dziesma».*
18.00 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle. 2011.g.
21.20 «Kurjers 3». ASV spriedzes filma. 2008.g.
23.30 «Manas pirmās kāzas». Romantiska komēdija. 2006.g.
1.20 «Bermudu trijstūris». Mistikas miniseriāls. 2005.g. 2.sērija.
2.55 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
3.45 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 2.sērija.
4.30 «Nakts joki».

23. oktobris, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 163. un 164.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 3. un 4.sērija.
10.05 «Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 41.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 41.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Austrālija». Dok. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 31. un 32.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Nav aizmirsts mīlēt». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Zemes pīlāri». Daudzsēriju mākslas filma. 2010.g. 3.sērija.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Ziemeļu puse».
0.15 «Laiks vīriem?»*
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TV programma
SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem!
   Angļu valoda – vidējais līmenis (B1).
Kursu sākums – 19. oktobrī.
   Angļu valoda – pamata līmenis (A1).
   Angļu valoda 12 – 13 gadus veciem bērniem.
Kursu sākums – 17. oktobrī.
   Angļu valoda 8 – 9 gadus veciem bērniem.
Tālrunis 26369988; 29166866
(Dzintra Vintermane).

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi». Izklaid. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 114.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 9.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 9.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 8.sērija.
11.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
13.30 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
15.15 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
16.15 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 7.sērija.
17.10 «Skudru bubulis». ASV animācijas filma. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Kas es esmu?» Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
2.05 «Kā tikt galā». ASV komēdija jauniešiem. 2003.g.
3.45 «Hazardas brašuļi». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
5.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

«Sagatavošana tālāk apmācībai»,
kas notiek Jelgavas Mākslas skolas
telpās.
Pieteikties pie skolotāja Induļa
pa tālruni 27188622.

Jelgavas Mākslas skola uzņem
jaunus dalībniekus šādās
interešu izglītības
programmās:
Figurālā kompozīcija.

Bērniem no 10 gadu vecuma.
Pasniedzējas Maritas Landau
meistarklases.
Nodarbību sākums –
piektdienās plkst.15.

Fotogrāfija un datorgrafika.
Audzēkņiem no 16 gadu vecuma.
Pasniedzējs – Māris Grīnbergs.
Nodarbību sākums – pirmdienās
plkst.16 vai otrdienās 19.
Maksa – 5 Ls/mēnesī.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 12.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 3.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 8.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 23.sērija.
7.25 «Sliņķu miests». Anim. ser. 9.sērija.
7.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 11.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 3.–5.sēr.*
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.30 «Bibliotekārs». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
16.35 «Kurjers 3». ASV spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 «Miernesis». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
1.50 «Nepareizais pagrieziens». Krimināltrilleris. 2009.g.
3.30 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
4.25 «Nakts joki».

Starptautisks kosmētikas uzņēmums «AVON»
ar 125 gadu pieredzi tiešajā tirdzniecībā sakarā ar tīkla
paplašināšnu Jelgavā/Dobelē/Iecavā un novados aicina
uz sadarbību augsti pelnīt motivētus

PĀRDOŠANAS VADĪTĀJUS(-AS)/
menedžera asistentus(-es).
Galvenie uzdevumi: līgumu slēgšana, prezentāciju un
tikšanos organizēšana, plāna izpildes kontrole un no
drošināšana, jauno konsultantu apmācība, piedalīšanās
pasākumos un to organizēšanā u.c.
Piedāvājam: augsti motivējošu bonusu paketi, iespēju
plānot savu darba laiku, labāko pārdevēju komandu un
bezmaksas apmācību kursu, uzsākot sadarbību mūsu
kompānijā.

«LIELUPES LĪDAKA
2011»
15. oktobrī pulksten 9
sacensības makšķerēšanā no laivām:
• komandām (laivā 2 sportisti);
• individuāli (laivā 1 sportists).
Sacensību norises vieta – Lielupe
(aiz airēšanas bāzes Pils salā).
Reģistrēšanās sacensību dienā no
pulksten 8.30.

Pērk ošu mežus,
cirsmas
(tajā skaitā sanitārās), var būt arī
citu sugu piejaukums līdz 50%,
Kurzemē, Zemgalē.
Cena – sākot no 2000 Ls/ha,
ātra samaksa. Vajadzības
gadījumā palīdz nokārtot
nepieciešamo dokumentāciju.
Tālrunis 28892001.

+

Labākās durvis pilsētā!

Aicina bērnus un jauniešus uz
individuālās apmācības programmu

Jūsu pieteikumu lūdzam sūtīt uz
e-pastu: avon_jelgava@inbox.lv.
Papildu informācija pa tālruni 26669984 (Evita).
Birojs: Jelgava, Katoļu iela 6, LV-3001.

Lsmo2n0tā0ža.

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zilie dūmi». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
13.45 «Meklējot Budu. Afganistānas ekspedīcija». 1.sērija.*
14.15 «Jūtu ķīmija» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
15.55 KHL spēle. Maskavas Dinamo – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.20 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.10 «Krējums… saldais».
19.40 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
21.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 33.sērija.
22.10 «Skārda vīrs». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 3.sērija.
23.45 «Pārcilvēki. Spēkavīri». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.40 «30 sekundes līdz Marsam».*

7

2,9069 cm

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

8
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 14. oktobrī pulksten 19 – aģentūras «Kultūra» amatiermākslas kolektīvu 10. sezonas
atklāšanas sarīkojums, šovs «K – 10 jūtu ķīmijas skatuve». Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 15. oktobrī pulksten 15 – Zemgales ērģeļu dienas senās mūzikas koncerts. Piedalās:
I.Dejus (vijole), L.Pūķe (ērģeles, pozitīvs) (Sv.Annas baznīcā).
 15. oktobrī pulksten 18 – retrospektīvs koncertuzvedums «Pusgadsimts mīlestībā
ar deju». Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 15. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu torņu mūzikas un kora mūzikas koncerts «In memoriam». Piedalās: I.Egle (oboja), kvintets «Zelmeri brass»,
vadītājs B.Jurgenbergs, Sv.Annas baznīcas koris, diriģents A.Jansons (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 18. oktobrī pulksten 18 – ASV flautistes, komponistes, «Grammy» mūzikas balvas
laureātes Rondas Larsones koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 19. oktobrī pulksten 10 un 13 – Valmieras kinostudijas muzikāla viesizrāde bērniem «Tāltālā meža varonis». Režisors I.Strads. Šrekam kopā ar draugu Ēzelīti jāatgūst
mīļotā Fiona, uz kuru savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu zemes princis Negantais
Hugo. Šreka lomā – M.Lūsis. Lomās Valmieras teātra aktieri: M.Mennika, A.Apinis vai
K.Neimanis, J.Johansons vai K.Salmiņš, I.Martinsons vai I.Strads. Dziesmas aranžējis
E.Zilberts. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 19 – grupas «Turaidas roze» koncerts. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4;
3 (kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts «Dzīve,
mana dzīvīte». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC «Junda» mūsdienu deju
grupa «Benefice». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).

Izstādes
 No 13. oktobra – tēlnieču Initas Vilks, Nellijas Skujenieces un Vidmanta Jažauska
(Lietuva) darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 13. oktobra – Dzidras Baumas akvareļu darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 15. oktobra – Ilzes Dilanes papīra darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 16. oktobrim – slimnīcas «Ģintermuiža» mākslas terapijas studijas «Iztēle» 10 gadu jubilejas izstāde «Ceļš uz gaismu» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā
Filozofu ielā 3).
 No 20. oktobra – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Vecais kino» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 20. oktobrim – mākslinieka Jelgavas Mākslas skolas pedagoga Induļa Landau
izstāde «Miniatūras» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).

Indieši Jelgavas pili pārveido
par Medicīnas pētījumu centru

Ceturtdiena, 2011. gada 13. oktobris

Trim metāla skulptūrām
vieta pilsētā jau noskatīta
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes Estētikas komisija pilsētā noskatījusi vietu trim
lielformāta metāla skulptūrām
– Raiņa parku Gaita Burvja
«Fruktus bumbūlam», promenādi Kārļa Īles «Sirdsputnam»,
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
iekšpagalmu Gunāra Platpīra
«Tulpei».
Septembra sākumā Jelgavā notika
pirmais metālmākslas simpozijs «Otrā
elpa» par tēmu «Gaismekļi», kā rezultātā
tapa astoņas lielformāta skulptūras, kuras
plānots iekļaut pilsētvidē. Šobrīd vēl visas
metāla skulptūras, ko Latvijas un Lietuvas
tēlnieki izveidoja pusotras nedēļas laikā,
skatāmas Uzvaras parkā, un, domājams,
tur tās atradīsies līdz pavasarim. Taču
galvenais uzdevums šobrīd ir izlemt, kur
izveidotos mākslas darbus eksponēt pastāvīgi. Estētikas komisija par to jau lēmusi
– pašlaik vieta izvēlēta trim no astoņām
skulptūrām, bet par Egona Peršēvica «Romantisko tipāžu», kas iedzīvotājiem ļoti
simpatizēja, ir divas idejas, kur to novietot.
Par pārējām četrām vēl tiks izlemts līdz
pavasarim, taču netiek pieļauta doma, ka
kāda no skulptūrām Uzvaras parkā varētu
palikt uz pastāvīgu «dzīvi».
Pilsētas galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis stāsta, ka komisija lēmusi G.Burvja
skulptūrai, kas vēja un diennakts tumšajā
laikā maina savu izskatu, atvēlēt vietu
Raiņa parkā – tur, kur savulaik atradās
strūklaka. «Šī skulptūra ir ļoti atraktīva,
kustas un ir enerģiju rosinoša. Parkā
lielākoties uzturas bērni un jaunieši, kuriem šādas lietas patīk. Tālab, mūsuprāt,
«Fruktus bumbūlam» labākā mājvieta ir
Raiņa parks,» skaidro G.Svikulis. Tāpat
skaidrs, ka festivāla mākslinieciskā vadītāja
K.Īles skulptūrai «Sirdsputns» vieta būs
laukumā, kuram apkārt izvietoti soliņi,
atjaunotās promenādes galā. «Šī skulptūra
ir pietiekami liela izmēros un promenādes
apmeklētājus, manuprāt, varētu rosināt

Mākslinieka Gunāra Platpīra tulpei vieta noskatīta Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra iekšpagalmā, kur darbu varētu pārvietot
pavasarī.
Foto: Ivars Veiliņš
uz meditāciju. Tāpat šī būtu laba vieta, kur
satikties mīlniekiem,» spriež mākslinieks.
Bet G.Platpīra vairākus metrus augsto
sarkano tulpi plānots izvietot pie ZRKAC
stāvlaukuma, iekšpagalmā.
Šobrīd gan vēl notiek spriešana par
trauslo laternu «Romantiskais tipāžs»,
kuru komisija ierosinājusi izvietot tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2.
stāvā blakus pulkstenim, bet aģentūra
«Kultūra» izteikusi ierosinājumu laternu
uzstādīt pie kultūras nama. «Nenoliedzami, cilvēkiem ļoti patīk šī laterna, to
apstiprina atsauksmes, taču skulptūra ir
ļoti trausla, un mūs māc bažas, ka kāds
«lāčplēsis» to jau pirmajās dienās nenolauž,» tā G.Svikulis. «Kultūras» direktors
Mintauts Buškevics atzīst, ka aģentūras
ierosinājums ir šo laternu uzstādīt pie kultūras nama, kuru apmeklē daudz cilvēku.
Tā būtu pieskatīta, turklāt pie kultūras
nama ir novērošanas kameras. Šī skulptūra, viņaprāt, ir tuvāka kultūrai. Taču
par to vēl tiks lemts, tāpat kā atbilstošākā
vieta vēl jāpiemeklē uzvarētājskulptūrai
– lietuvieša Kestuta Lanauska veidotajai
«Sajaukt un salikt» jeb sērkociņu kastītei,
kura pārtop par kustīgu lampu. Jālemj arī

par «Jokdari» jeb «Džokeru», ko veidoja
lietuvietis Donāts Mockus, Alģirda Kuzmas «Ūdesnkritumu» un Krista Zariņa
«Es tevi redzu».
Spriežot par vietu izvēli, uzklausītas
arī iedzīvotāju domas, taču galvenokārt
ņemts vērā profesionālu mākslinieku un
ainavu arhitektu viedoklis. Tieši viņi saka
galavārdu, kur katra skulptūra atradīsies.
«Komisijā izskanēja arī doma par to, ka
visām skulptūrām jau nav jābūt pilsētas
centrā, tikpat labi tās iederētos kādā no
Jelgavas mikrorajoniem, uz ko norādījuši
arī iedzīvotāji. Tālab šobrīd tiek izskatīts
RAF dzīvojamā masīva virziens un Dobeles šosejas apkaime,» tā G.Svikulis.
Plānots, ka vēl līdz gada beigām aģentūrai «Pilsētsaimniecība» jāsagatavo
pamatnes tām skulptūrām, kurām vieta
jau izvēlēta, nodrošinot elektrības pieslēgumu un stabilu pamatu, uz kā skulptūras piestiprināt. Visticamāk, skulptūras
jaunajās vietās tiks nogādātas tikai pavasarī. M.Buškevicam gan ir iecere nākotnē
Pasta salā izveidot, piemēram, akmens,
metāla un koka skulptūru parku. Un
katrs no šiem festivāliem varētu notikt
ik pa trim gadiem.

Baltkrievu kultūras nedēļā – rotaļas un humora pilns koncerts
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītās nedēļas nogalē Jelgavas pilī uzņemtas vairākas
topošās indiešu mākslas filmas
«Maatraan» jeb «Cita persona»
epizodes, kurai pirmizrāde
paredzēta nākamgad aprīlī. Ķīmijas laboratorijā radītas zāles
slimībai, kas izplatījusies Indijā
jaunu cilvēku vidū, gaiteņos filmēti kautiņi un pakaļdzīšanās,
ēdnīca «Kurzemīte» attēlota kā
hospitālis, bet pils stāvlaukumā
uzņemta aina ar helikopteru –
tajā aizlido galvenais varonis.
Filmas «Maatraan» epizodes Jelgavas
pilī uzņēma Indijas kompānija «AGS Entertainment» sadarbībā ar studiju «Ego
Media». Režisors Anandans Karimanals
Venkatesans Jelgavas pili filmā attēlo kā
Medicīnas pētījumu centru, par ko liecināja
uzraksts pie Jelgavas pils ziemeļu vārtiem.
Filmas uzņemšanā Jelgavā piedalījās 30
indieši, apmēram tikpat liela Latvijas puses
pavadošā komanda, vēl arī brīvprātīgie,
kuri tepat no mūsu pilsētas pieaicināti
vairākiem skatiem. Sestdien un svētdien
vairākās filmas epizodēs piedalījās trīs LLU
Ekonomikas fakultātes studenti – Artis
Bērziņš, Krišs Lapiņš, Kristaps Feldmanis
– un skolnieks Krišs Jumiķis. Viņi filmā darbojās kā militāristi, kas nodrošina apsardzi.
«Šāda iespēja paspīdēja pirmo reizi, tāpēc

nevarējām neizmantot. Kur nu vēl filmēties
indiešu grāvējā!» smaidot saka puiši. Tiesa,
viņi atzīst: kaut arī sākumā šķitis – kas tad
tur varētu būt grūts, izrādījies, ka darbs
nav nemaz tik viegls. «Visu laiku ir jābūt
uz vietas, jo tu nezini, kurā mirklī režisors
pasauks. Kamēr tev vēl izskaidro, kā un
kas tieši jādara, jo nerunājam taču vienā
valodā! Bet kopumā sastrādājamies labi
– ceru, ka izpildījām visas prasības tieši tā,
kā viņi vēlas,» tā A.Bērziņš un K.Jumiķis,
piebilstot, ka ir interesanti vērot, kā norit
filmēšanas darbs.
«Ego Media» pārstāvis Kristians Luhaers
atzīst, ka darbs Jelgavas pilī noritējis bez
aizķeršanās un indieši ir apmierināti gan ar
vietas izvēli, gan uzņemšanu, jo visas LLU
izvirzītās prasības tika izpildītas un līdz
ar to darbs varēja noritēt bez aizķeršanās.
«Maatraan» uzņemšanā izmantotas ķīmijas
laboratorijas, pils gaiteņi, daži skati filmēti
LLU Fundamentālajā bibliotēkā un kāpnēs
pie bibliotēkas, kā arī kartīšu katalogā. Bet
ēdnīca «Kurzemīte» tika pārveidota un
attēlota kā hospitālis. Tāpat filmā epizodiski būs redzamas ainas pils vītņu kāpnēs,
aulas foajē, atjaunotajā ziemeļu kolonādē,
pils stāvlaukumā, kur svētdien nolaidās
un pacēlās helikopters no Jelgavas novada
Nākotnes.
Jāpiebilst, ka filmas kadri Latvijā tiks
uzņemti līdz pat oktobra beigām. Līdz šim
daži kadri tapuši Karostā Liepājā, bet šobrīd
filmēšanas komanda devusies uz Ērgļiem,
lai filmētu bēgšanas epizodes mežā.

Nākamnedēļ Jelgavā būs Baltkrievu kultūras nedēļa, kuras
laikā baltkrievu biedrība «Ļanok» atzīmēs arī savu piekto
gadadienu. Gaidāma izstāde,
literārais vakars, izglītojošas
lekcijas, mazākie skolēni ies
baltkrievu rotaļās, bet noslēgumā – 21. oktobrī pulksten 18
– kultūras namā būs koncerts
«Dzīve, mana dzīvīte» – humora
pilns uzvedums par vienu dienu
kādā Baltkrievijas ciematā.
Jelgavas baltkrievu biedrības «Ļanok»
priekšsēdētāja Jeļena Grīsle stāsta, ka šīs
nedēļas laikā domāts gan par izglītojošiem,
gan izklaidējošiem pasākumiem. Baltkrievu
kultūras nedēļa 17. oktobrī pulksten 17 sāk-

Gada balvu dizainā iegūst
par torņa vēstures
ekspozīciju

Nedēļas nogalē starptautiskajā mēbeļu un interjera izstādē «Baltic Furniture 2011» paziņoti Latvijas
labākie dizaineri un pasniegtas Gada
balvas dizainā. Kategorijā «Sabiedrisko
telpu interjera dizains» 1. vietu ieguva
Ingūna un Holgers Eleri (dizaina birojs
«H2E») par Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa vēstures ekspozīciju. Bet
nominācijā «Interjera dizains» Atzinības
rakstu saņēma dizaineri Artūrs Lapiņš un
Guntars Jansons («Arhitektoniskās izpētes
grupa») par Trīsvienības baznīcas torņa
restorāna «La tour de Marie» projektu.

sies ar izstādes «Baltkrievu zemes ģēnijs»
atklāšanu un literāro vakaru, kas veltīts
baltkrievu rakstnieka Maksima Bagdanoviča 120. jubilejai. Izstādi par rakstnieka
biogrāfiju un daiļradi uz lielformāta planšetēm veido Baltkrievijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Baltkrievijas vēstniecību
Latvijā. Vakaru vadīs «Ļanok» biedri, kas ar
rakstnieka daiļradi iepazīstinās caur īpašu
uzvedumu. Bet 18. un 19. oktobrī, turpinot
iepazīstināt skolēnus ar Baltkrieviju, tās
kultūru un cilvēkiem, Jelgavas 4. vidusskolā
un Valsts ģimnāzijā 10. un 11. klašu skolēniem krievu valodas stundās notiks lekcija
«Vai tu zini, kas ir tavs kaimiņš?».
Pirmo reizi kultūras nedēļas laikā uz
tikšanos Sabiedrības integrācijas pārvaldē
(SIP) aicināti 5. vidusskolas un 2. pamatskolas 3. klašu skolēni, kuri iepazīs baltkrievu
tautas rotaļas, paši tajās piedaloties.
Savukārt kultūras nedēļas noslēgumā,

Piedāvā meistarklasi pērļošanā

Rokdarbnieku
klubs «Zelta
rokas» aicina
interesentus
15. oktobrī
pulksten 14
apgūt jaunas
prasmes pērļošanā. Meistarklasi vadīs
Marina Boicova, kura ar pērļošanu
nodarbojas jau vairākus gadus. Uz
nodarbību interesenti gaidīti Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4. Līdzi jāņem nepieciešamie
materiāli darbam: pērles, šujamadatas, makšķeraukla un tamboradatas.
Sīkāku informāciju var iegūt pa tālruni
26835542 (Tatjana Lazda).

21. oktobrī pulksten 18, Jelgavas kultūras
namā notiks koncerts «Dzīve, mana dzīvīte». «Tas vairāk būs teatralizēts uzvedums
ar muzikāliem priekšnesumiem. Tam cauri
vijas stāsts par vienu dienu kādā Baltkrievijas ciematā – tur tiek risinātas dažādas
situācijas, notiek sarunas... Centrālā tikšanās vieta – soliņš, uz kura sarunāsies gan
kaimiņienes, apspriežot jaunākās tenkas,
gan mīlnieki, gan bērni. Dzīve caur jokiem
ar humora piedevu,» tā J.Grīsle. Uzvedumā
piedalās tautas mūzikas ansamblis «Fest»
no Baranovičiem Baltkrievijā, mākslinieciskais vadītājs Ivans Kustinskis, Jelgavas
baltkrievu biedrības folkloras ansamblis
«Ļanok», mākslinieciskā vadītāja Marija Jeļisejeva, un tautas deju ansamblis «Ivuška»
no Rīgas, mākslinieciskā vadītāja Valentīna
Laizāne. Scenogrāfe – Anna Ziemele. Ieeja
uz koncertu – 0,50 lati. Biļetes nopērkamas
SIP un Jelgavas kultūras nama kasē.

Nāc uz torni
un uzaud lakatu!

15. oktobrī pulksten 11 Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī būs
radošā nodarbība «Tavs uzticamais
sabiedrotais rudenī!», kurā interesentiem būs iespēja iepazīties ar senāko
aušanas tehniku un pašiem izgatavot šalli. Nodarbības dalībniekiem
līdzi jāņem dzija (300 – 400 metri,
atkarībā no vēlamā lakata biezuma
un faktūras – vilnas dzija biezākam
lakatam; mohēra, efektdzijas, lins vai
tambordiegi – plānākam) un šķēres.
Iepriekš gan dalībniekiem jāpiesakās
pa tālruni 63005447, 63005445 vai
personīgi tornī Akadēmijas ielā 1.
Dalības maksa – četri lati.

