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Lielupes krastus savieno
saistvads zem upes

Saistvads zem Lielupes

Pirmo reizi Latvijā siltumapgādes jomā veikts tik sarežģīts risinājums – Jelgavā desmit metrus zem
Lielupes iebūvētas caurules, kas perspektīvā ļaus savienot centrālās siltumapgādes sistēmas abos Liel
upes krastos. 380 metrus garais saistvads atrodas zem Lielupes, un tā izbūve prasīja gandrīz pusgadu
– vispirms sametināta caurule, pēc tam rakti kanāli, kuros ievietot caurules, bet tad «ievilktas» pašas
caurules. Tajās vēl tiks ievietotas siltumtrases caurules un izolācija, pirms gali tiks pieslēgti sistēmai.
Jau 2013. gada apkures sezonā visa pilsēta tiks apsildīta no viena avota – topošās biokoģenerācijas
stacijas. «Fortum Jelgava» saistvada izbūve izmaksāja 1,6 miljonus latu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Desmit metrus zem Liel
upes gultnes jau ievie
totas divas caurules, kas
Palīdzības ielā un prome
nādes galā tiks savieno
tas ar centrālās siltumap
gādes trasi. Tādējādi jau
nākamgad, kad darbu
sāks jaunā biokurināmā
koģenerācijas stacija, visa
pilsēta tiks apsildīta no
viena avota. Tas ļaus izlī
dzināt siltuma tarifa star
pību, samazināt maksu
par apkuri un palielināt
centrālās siltumapgādes
klientu skaitu.

Saistvadu zem upes būvēja SIA
«Latvijas energoceltnieks» (LEC),
piesaistot apakšuzņēmumu no
Itālijas. LEC pārstāvis Valērijs
Drozds stāsta, ka katra caurule ir
400 metrus gara un 70 centimetrus diametrā, tās atrodas desmit
metrus zem upes gultnes. Caurules
saņemtas jūnijā, pusotru mēnesi tās
metinātas, bet tad apmēram trīs
mēnešus tika urbti kanāli zem upes,
kuros tās ievietot. «Kanālus rakām
vairākas reizes, pakāpeniski palielinot diametru, līdz sasniegts nepieciešamais platums. Tas ir lēns un
sarežģīts process, jo jāpārliecinās, ka
kanāli ir pietiekami plati un tīri, lai
cauruļu «ievilkšanas» brīdī nebūtu
pārsteigumu,» tā V.Drozds. Pašu

cauruļu «ievilkšana» ilgusi dienu,
jo šis process jāveic bez pārtraukumiem – vienā krastā urbis cauruli
vilka, bet no otra tā bīdīta.
Bez LEC vēl četri uzņēmumi
bija iesnieguši savu pieteikumu
projektu konkursā. Kā norāda LEC
pārstāvis, vēl pirms startēšanas
konkursā tika panākta vienošanās
ar cukurfabriku, ka tās teritorijā
varēs izvietot būvlaukumu. «Pretējā
gadījumā mēs konkursā nepiedalītos, jo darbiem atvēlētā teritorija
bija par mazu, lai saistvadu tehnoloģiski būtu iespējams izbūvēt.» Šis ir
Latvijā pirmais saistvads zem upes,
kas izmantots siltumapgādes jomā.
Līdz šim līdzīgi projekti veikti gāzes
apgādes un elektroapgādes jomā.

Garums: 1408 metri, zem Lielupes
– 380 metri
Atrodas: 10 metrus zem upes
gultnes
Čaulas diametrs: 700 milimetri
Siltumapgādes caurules iekšē
jais diametrs: 400 milimetri
Izmaksas: 1,6 miljoni latu, no
tiem 500 000 ir Kohēzijas fonda
finansējums

Saistvada izbūve zem Lielupes
ir viens no būtiskākajiem jaunās
biomasas koģenerācijas būvniecības projekta posmiem. Plānots, ka
jaunā stacija darbu sāks nākamgad
rudenī un nodrošinās 85 procentus
no Jelgavas centralizēti piegādātās siltumenerģijas daudzuma. Kā
norāda «Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa, ar
laiku maksu par apkuri plānots
samazināt vismaz par desmit procentiem. Pēc siltuma nodrošinātāju
aplēsēm, šobrīd Jelgava par dabasgāzi Krievijai ik gadu maksā ap pieciem miljoniem latu, no kā daļa līdz
ar jaunās stacijas atklāšanu varētu
palikt mūsu valstī – uzņēmējiem,
kas piegādās biomasu.

Meiju ceļā 43 nolemts nemaksātājiem atslēgt karsto ūdeni
 Sintija Čepanone

«Apzināmies, ka ļaunprātīgos nemaksātājus neietekmē ne
lūgumi, ne brīdinājumi, tādēļ jau pagājušajā gadā mūsu
mājas dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu pret parādnie
kiem vērsties ar radikālākām metodēm. Daļu parādnieku
šis pieņemtais lēmums motivēja parāda apjomu būtiski
samazināt, taču citi ļaunprātīgi turpināja nemaksāt, un
atbilstoši mūsu pieņemtajam lēmumam šajos dzīvokļos
jāatslēdz karstais ūdens,» saka Meiju ceļa 43 mājas vecākā
Elita Burkāne.
Māja Meiju ceļā 43 ir pirmā
mūsu pilsētā, kur sadarbībā ar SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) pakalpojums
– karstais ūdens – tiek atslēgts arī
īpašnieku dzīvokļos. Brīdināti par
karstā ūdens atslēgšanu, ja netiks
atrisināts parāda jautājums, šajā
mājā tika septiņi dzīvokļu īpašnieki,
kuri par pakalpojumiem nav norēķinājušies ilgstoši. Šonedēļ šis dzīvokļu īpašnieku lēmums realizēts trijos

dzīvokļos. Viens dzīvokļa īpašnieks
īsi pirms ūdens atslēgšanas vienojās
par parāda atmaksu, savukārt trijos
JNĪP inženieri netika ielaisti. Taču
tajos tiks īstenota piespiedu iekļūšana caur tiesu.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis
skaidro, ka līdz šim karstā ūdens
piegādes pārtraukšana īstenota
piecos pašvaldības dzīvokļos, taču,
reaģējot uz vairāku daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieku lēmumu,

paralēli meklētas iespējas, lai šādā
veidā varētu vērsties arī pret dzīvokļu īpašniekiem, kuri ilgstoši nav
norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem. «Šajā gadījumā mēs
pildām dzīvokļu īpašnieku lēmumu
– viņi ir vienojušies par konkrētu
parāda apjomu, kuru pārsniedzot
dzīvokļa īpašniekam karstais ūdens
ir jāatslēdz. Ja parāds tiek samazināts un noslēgta vienošanās par tā
atmaksu, tas atkal tiek nodrošināts,
taču jārēķinās, ka tad tas ir maksas
pakalpojums,» tā J.Vidžis, akcentējot, ka karstā ūdens atslēgšana
parādniekiem atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku lēmumam turpmāk tiks
īstenota arī citās daudzdzīvokļu
mājās.
Meiju ceļā 43 parāda summa par
kopīpašuma apsaimniekošanu un
pārvaldīšanu septiņiem ilgstošajiem
parādniekiem svārstās no 400 līdz
pat vairāk nekā 1000 latiem.

E.Burkāne stāsta, ka kopumā
mājas parāds ir ap 7000 latu plus
vēl nenomaksātie siltuma rēķini.
«No renovācijas iedzīvotāji atteicās,
taču mājai ir vajadzīgs pamatīgs remonts, un līdzekļu tam parādnieku
dēļ nav,» tā E.Burkāne, pamatojot
lēmumu karsto ūdeni atslēgt tiem
dzīvokļu īpašniekiem, kuru parāds
pārsniedz 150 latus. «Ikdienā ļoti
labi var redzēt, kuri iedzīvotāji, kaut
ekonomiskā situācija ir smaga, cenšas tikt galā ar parāda slogu, un kuri
var maksāt, bet parādu krāj ļaunprātīgi. Tieši pret šiem ilgstošajiem
un regulārajiem nemaksātājiem
mēs vēršamies,» tā viņa.
Lai izvairītos no karstā ūdens
atslēgšanas parādu dēļ, JNĪP dzīvokļu īpašniekus, kuri ilgstoši nav
norēķinājušies par saņemtajiem
pakalpojumiem, aicina savlaicīgi
segt parādu vai noslēgt vienošanos
par parāda atmaksu un to pildīt.

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
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Ar pašvaldības atbalstu
pedagogi saņems vairāk
 Sintija Čepanone

Lai savas kompetences
ietvaros sniegtu atbalstu
privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm, do
mes sēdē nolemts par
pieciem latiem palieli
nāt līdzfinansējumu par
katru bērnu, kas apgūst
licencētu pirmsskolas
izglītības programmu
privātajā bērnudārzā.
Par šo lēmumu priecīgi
ir privāto iestāžu vadī
tāji – piešķirtais papildu
finansējums ļaus palieli
nāt pirmsskolas skolotā
ju atalgojumu.
«Šā gada sākumā pašvaldības
līdzfinansējums par katru bērnu
no 55 latiem tika paaugstināts līdz
75, un tas mums ļāva par desmit
latiem samazināt to daļu, kas
jāmaksā vecākiem. Savukārt šajā
reizē dotācijas palielinājums vēl par
pieciem latiem tiks novirzīts darbinieku atalgojumam – patīkami, ka
pašvaldība jūtas atbildīga arī par
mums, privātajiem bērnudārziem,
jo nupat taču atalgojums palielināts
pašvaldības bērnudārzu pedagogiem,» saka privātā bērnudārza
«Rūķu māja» vadītāja Biruta Briede, lēšot, ka kopumā atalgojumu
savā iestādē nu varēs palielināt par
vidēji desmit procentiem.
Proti, pagājušajā nedēļā deputāti
pieņēma lēmumu par pedagogu
darba samaksu – Jelgavas pilsētas
pamata, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības skolās pedagoga algas likme būs līdz 315 latiem,
bet pirmsskolas skolotājiem, Mākslas skolas un citiem pedagogiem,
kas algu saņem no pašvaldības
budžeta, atalgojums būs līdz 290
latiem par likmi. Tāpat arī domes
sēdē nolemts ar šā gada septembri
par pieciem latiem paaugstināt
līdzfinansējumu par katru bērnu,
kas apgūst licencētu pirmsskolas
izglītības programmu privātajā
bērnudārzā, – turpmāk par katru
privātās izglītības iestādi apmeklējošo Jelgavas pilsētā deklarēto
bērnu pašvaldība maksās 80 latus
iepriekšējo 75 vietā.
Kā skaidro Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem

līdz šā gada 31. augustam minimālais atalgojums pirmsskolas
pedagogiem par desmit gadu stāžu
bija noteikts 255 lati, taču jaunajos
noteikumos tas paredzēts 280
latu apmērā. «Tādējādi deputāti,
ņemot vērā privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju lūgumu
un apzinoties, ka, lai varētu palielināt atalgojumu, nepieciešami
papildu resursi, pieņēma lēmumu par pieciem latiem palielināt
līdzfinansējumu par katru bērnu,
kas apgūst licencētu pirmsskolas
izglītības programmu privātajā
bērnudārzā,» tā G.Auza.
«Par domes lēmumu esam priecīgi. Mūsu iestādē šie papildu
līdzekļi, kas šobrīd ir aptuveni 340
lati, tiks virzīti pedagogu ar atbilstošu kvalifikāciju darba algas paaugstināšanai, kā to paredz jaunie
Ministru kabineta noteikumi par
pedagogu darba algas samaksu,»
norāda SIA «Mītavas Elektra»
bērnudārza «Varavīksne» valdes
priekšsēdētāja Brigita Buividaite,
piebilstot, ka iepriekš pašvaldības
realizētā līdzfinansējuma paaugstināšana līdz 75 latiem par pieciem
latiem ļāva samazināt vecāku
mēneša maksājumu.
Šī mācību gada pirmajā semestrī Jelgavas pilsētas pamata,
vispārējās vidējās un profesionālās izglītības skolās pedagoga
ar darba stāžu, kas mazāks par
pieciem gadiem, algas likme būs
305 lati, ar pedagoģisko darba
stāžu no pieciem līdz 10 gadiem
– 310 lati, ja darba stāžs lielāks
par 10 gadiem – 315 lati. Savukārt
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto, Jelgavas
Mākslas skolas un pilsētas izglītības iestāžu pedagogu, kuru darba
samaksa tiek finansēta no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta,
algas likme būs 290 lati, ja darbā
stāžs ir lielāks par 10 gadiem, 285
lati, ja pedagoģiskā darba stāžs ir
no pieciem līdz 10 gadiem un 280
lati, ja pedagoģiskā darba stāžs ir
mazāks par pieciem gadiem. Pedagogiem algas likme tiek noteikta
par 21 stundu nedēļā. Skolotāji,
kas ir ieguvuši 4. un 5. kvalitātes
pakāpi, par veikto pedagoģisko
darbu saņems piemaksu attiecīgi
astoņu un 12 procentu apmērā,
informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde.

Konkursa «Atrodi
Jelgavas pilsētas
saukli» rezultāti
Paldies visiem 104 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 27. septembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 15 pilsētas saukļi, un
pareizi atbildēja 62 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Haralds Lieljuksis,
Rita Brasle, Ināra Vainovska, Irēna Ikvila, Aldis Feldmanis, Lilija Smirnova,
Jurijs Balamutovs.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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«Būtu jāveic pētījums, lai
saprastu, ko vēlas publika»

viedokļi

Ceturtdiena, 2012. gada 4. oktobris

Jelgavā oktobrī durvis vērs divas jaunas atpūtas vietas – klubs un itāliešu restorāns.
Abu uzņēmumu īpašnieki ir pārliecināti, ka viņu bizness mūsu pilsētā būs uz ilgu
laiku. Tiesa, līdzīgi vēl pirms pusgada domāja gan «Indiešu virtuves» saimnieki
Lielajā ielā, gan izklaides centra «Cash» ierīkotāji, kuri jau šodien atzīst, ka darbs
izklaides un ēdināšanas jomā nav tik vienkāršs, kā sākotnēji plānots. Interesanti,
ka visu četru uzņēmumu īpašnieki Jelgavā ir ienācēji.

«Esam gatavi gadu
rakt, lai izraktu»
Aldis Bērzišs, boulinga un
izklaides centra «Cash» valdes
loceklis, bijušais direktors:
«Gan īpašnieks, gan arī es kā tā
brīža direktors bijām rīdzinieki,
kuri ienāca Jelgavā ar ideju izveidot
vienu labu atpūtas vietu. Tagad,
pēc pusgada, varu atzīt, ka viss nav
noticis tā, kā sākotnēji bija plānots.
Nu jau pāris nedēļu esmu šķīries
no šī uzņēmuma direktora amata,
jo, godīgi sakot, mans un īpašnieka
redzējums par atpūtas vietas attīstību nesakrita.
Tās lietas realitātē tomēr notiek
mazliet citādāk. Nevar gribēt, ka
tu vienkārši atvērsi jaunu atpūtas
vietu un klients pats tevi meklēs
– ir jāiegulda milzīgs darbs. Šobrīd
ir pilnīgi skaidrs, ka ēdināšanas
joma, manuprāt, Jelgavā ir īsta
mocīšanās, jo ar to nopelnīt šeit ir
ļoti grūti – konkurence liela, bet
cenas, salīdzinot ar Rīgas ēstuvēm,
ļoti zemas. Rezultātā ieguvums
ir minimāls. Atpūta? Laikam jau
cilvēki gaida, kad viņiem tiks piedāvāts kaut kas cits, jo ar esošo
piedāvājumu izvilināt no mājām
tos, kuri ir kūtri atpūtas vietu apmeklētāji, nevar. Es uzskatu, ka tas
būtu pētījuma vērts, lai saprastu,
ko jelgavnieks vēlas – katrā vietā
publika ir atšķirīga, un tās vēlmes
izzināt ir ļoti būtiski, pirms sākt

biznesu. Šķiet, ka Jelgavā to līdz šim
tā īsti neviens nav darījis.
Mans redzējums tomēr bija ilgtermiņa attīstība, bet īpašnieks šobrīd,
pastrādājot Jelgavā, laikam ir pieņēmis lēmumu neieguldīt ilgstošā
attīstībā. Manuprāt, tā ir viena no
lielākajām problēmām, atverot
jaunas izklaides vietas, – pārliecība,
ka tu zini, ko grib klients, un vēlme
mērķi sasniegt ātri, bet, ja tas uzreiz
neizdodas, atmest ar roku. Es savukārt esmu pārliecināts, ka cilvēks
pie labas atpūtas ir jāpieradina
– nesanāk publika pirmajā reizē,
taisi otro, trešo, līdz cilvēks pierod
un var paļauties uz tavu darbu.
Nedomāju, ka Jelgavā pietiek
labu atpūtas iespēju – šeit noteikti ir
vieta jauniem spēlētājiem, taču tikai
ar nosacījumu, ka viņi šeit ienāk ar
pietiekami nopietnu pieredzi un
zināšanu bagāžu, jo jāsaprot, ka
par katru klientu būs jācīnās. Man,
protams, ir žēl, ka pēc tik pamatīga
darba, negulētām naktīm un stresa,
atverot «Cash», neizdevās īstenot
manas idejas šajā atpūtas vietā, taču
paliek cerība, ka «Cash» izdosies
noturēties un attīstīties, izvēloties
citu taktiku. Galu galā šobrīd ir
sākusies rudens sezona – studenti
atgriezušies pilsētā, piknika sezona
pagājusi, bet vēlme labi atpūsties
jau nav mazinājusies!»

Jelgavnieki grib
specifiskākus indiešu ēdienus
Sņežana Ahmeda, ēstuves
«Indiešu virtuve» pavāre:
«Šobrīd tas ir tāds neliels mūsu ģimenes bizness. Ideja pieder manam
vīram Fasiham, kurš pēc tautības
ir pakistānietis. Mēs iepazināmies,
kad viņš Latvijā studēja, pirms
astoņiem gadiem apprecējāmies un
sākām domāt, ar ko nodarboties.
Viņš ir tas, kurš mājās gatavo ēst
– visiem radiem un draugiem viņa
gatavotie austrumu ēdieni ļoti patīk, tos vienmēr novērtē. Tāpēc arī
radās ideja veidot savu ēstuvi, kurā
piedāvātu indiešu virtuvi – tā varbūt
ir mazliet tuvāka un saprotamāka
latviešiem nekā tīri pakistāniešu.
Lai gan arī šobrīd, gatavojot šos ēdienus, mēs ņemam vērā, ka latvietim
varbūt gluži tik asi ēdieni neies pie
sirds, tāpēc savā piedāvājumā tos
veidojam mazliet maigākus. Latvijā
nopirkt austrumu garšvielas nav
grūti, bet tik un tā ir atsevišķas, ko
vīrs pasūta, piemēram, no Vācijas,
kur ir ļoti plašs šo garšvielu piedāvājums, jo Vācijā ir arī labi attīstīta
indiešu virtuve.
Paši esam iecavnieki, bet Iecava
ir pārāk maza, lai tur uzsāktu tik

specifisku biznesu, tāpēc izvēlējāmies Jelgavu. Nu jau pusgadu
šeit piedāvājam nobaudīt indiešu
virtuvi – lēcas, rīsus ar dārzeņiem
indiešu gaumē, vistu karija mērcē,
arī kebabus. Protams, pirms sākām
darboties, šķita, ka tas viss notiks
daudz straujāk, apgriezieni būs lielāki, bet realitāte nav tik vienkārša.
Un nevis tāpēc, ka mūsu gatavotais
ēdiens jelgavniekiem nepatiktu,
gluži pretēji – viņi prasa plašāku
izvēli, specifiskākus indiešu ēdienus,
bet šobrīd mēs saskaramies ar to,
ka mūsu virtuve tam ir par mazu.
Tieši tāpēc vīrs meklē risinājumu,
lai uzsākto ģimenes biznesu varētu
paplašināt. Tam, protams, ir vajadzīgas investīcijas, tāpēc izskatām
variantus, kā piesaistīt, piemēram,
kāda projekta līdzekļus.
Pagaidām strādājam četri darbinieki – visus ir apmācījis vīrs, jo arī
atrast pavāru Latvijā, kurš uzreiz
būtu gatavs strādāt indiešu virtuvē,
nebūt nav viegli. Jāatzīst, ka šobrīd
paši sevi vēl neatpelnām, tāpēc vīrs
paralēli strādā algotu darbu. Taču
no kaut kā jau ir jāsāk, lai pamazām
veidotu kaut ko savu.»

Artis Šuspāns, bāra «Mojito»
īpašnieks,
Andis Ožets, bāra «Mojito»
direktors:
«Nu jau divus gadus šāds bārs
darbojas Tukumā – un kāpēc
lai šāda biznesa ideja neaizietu
arī Jelgavā?! Mēs esam absolūti
pārliecināti, ka spēsim iekarot jelgavnieku uzticību. Jā, šī ir lielāka
pilsēta, lielāka konkurence, bet arī
cilvēku un iespēju šeit ir vairāk. Ja
jau tādā mazpilsētā mums divus
gadus izdevies veiksmīgi pastāvēt,
tad tas ir tikai likumsakarīgs solis,
ka šobrīd esam gatavi paplašināties
un atvērt šādu bāru arī Jelgavā.
Kāpēc tieši šeit? Nekā līdzīga te
nav, salīdzinoši tuvu Tukumam,
laba satiksme, lai abas vietas varētu
veiksmīgi pārraudzīt, un, kā jau
pieminējām, izaicinājums ir pamēģināt spēkus lielākā pilsētā.
Ar mūziku kluba apmeklētājus
šodien pārsteigt nevar – ja nu
vienīgi ar Madonnas uzstāšanos,
bet to mēs pat nesolām. Mums ir
pašiem savs biznesa modelis, par
kuru esam pārliecināti, un zinām,
ka mūsu klubs nebūs no tiem, kas
pastrādās brīdi, līdz tiks aizvērts
– meklējot telpas klubam jūsu
pilsētā, mums piedāvāja arī vietas,
kur nupat kāda cita uzņēmuma
nakts dzīve ir beigusies... Mēs ļoti
labi apzināmies, cik tas ir smags
un laikietilpīgs darbs, lai iegūtu
apmeklētāju uzticību, tāpēc tas
mūs nebaida.
Pirmo gadu Tukumā klubs strādāja vispār bez reklāmas. Patiesībā
pat pretēji – mēs kā īpašnieki bijām
tie, kuri izvēlējās, kādu publiku
savā atpūtas vietā vēlamies redzēt.

Kontrole bija ļoti stingra, jo mēs
vēlamies panākt, lai bārā atpūstos
cilvēki, kuri papildina to patīkamo
atmosfēru, ko ar savu darbu esam
centušies radīt mēs. Jā, mēs esam
gatavi pat strādāt ar tukšu bāru,
kamēr atradīsim savu publiku:
gadu raksim un esam pārliecināti,
ka izraksim. Patiesībā gads ir minimālais laiks, lai cilvēki tevi atpazītu
un sāktu ņemt vērā.
Šī filozofija sākās ar to, ka, paši
būdami trīsdesmitgadnieki, sapratām, ka mums tā īsti nemaz nav
kur vakarā ar savām sievām, draugiem patīkamā gaisotnē pasēdēt.
Protams, pirms ienākt Jelgavā, mēs
izpētījām konkurentus – vakaros
devāmies uz Jelgavu pēc patīkamas
izklaides, bet jāatzīst, ka vīlāmies, jo
tādu īsti patīkamu vietu neatradām
– ar lielu piepūli secinājām, ka sēdēšanai laba vieta varētu būt vienīgi
«Chocolate & Pepper», bet padejot
tur nevar, un tas arī viss. Ziniet,
kas mūs visvairāk uzjautrināja
jūsu klubos? Smēķēšana! Lai gan

smēķēšana bez atsevišķi ierādītas
vietas klubos ir aizliegta, praktiski
nevienā vietā no dūmu smakas
izvairīties neizdevās, un, mūsuprāt,
tas noteikti traucē labai atpūtai.
Kas vispār ir nakts bārs? Ja tā
vienkārši ņem – iedod ērtu krēslu,
kur pasēdēt, uzspēlē labu mūziku,
un gatavs, bet paliek jautājums:
kāpēc vienam tas aiziet, bet otram
– ne? Mūsu atbilde – atmosfēra, un
to jau nevar ar vārdiem paskaidrot,
tā ir jāizjūt. Domājam, ka īpaši šī
vieta patiks draugu kompānijām,
kurām netīk skaļa mūzika, bet
kuri grib ērti pasēdēt, parunāt un
nedaudz padejot. Šobrīd paredzam,
ka Jelgavā bārs darbosies pēc līdzīga principa kā Tukumā – atvērts
būs piektdienās un sestdienās,
darbosies bārs, katru vakaru sava
izklaides programma, ieeja – tikai
no 21 gada vecuma. Tā kā virtuve
šeit piedāvāta netiks, līdzi iespējams ņemt savas uzkodas. Šobrīd
paredzam, ka klubs Raiņa ielā 20
sāks darboties oktobra beigās.»

«Jelgava taču nevar atšķirties no visas
pasaules!»
Ritvars Ganulēvičs, topošā restorāna, bāra, picērijas
«l’Italiano» pārstāvis:
«Moreno di Sebastiani ir itālietis,
kurš tagad par savu dzīvesvietu
ir izvēlējies Jelgavu – viņš savā
dzimtenē iepazinās ar jelgavnieci
un šobrīd kopā ar ģimeni uzsāk
dzīvi mūsu pilsētā. Tā kā Moreno
ir itāliešu šefpavārs, tad likumsakarīgi, ka, ierodoties Latvijā, viņš
šeit vēlas turpināt savu darbības
sfēru un Jelgavā atvērt itāliešu
restorānu. Protams, ka Moreno
apzinās – ēdināšanas bizness nav
zelta bedre, kur viegli un ātri nopelnīt naudu. Tā arī nav viņa vēlme
– itāliešu virtuve vairāk ir Moreno
kaislība, hobijs, tāpēc arī topošais
restorāns Jelgavā būs individuāls,
ar savu garšu.
Šefpavārs ir gatavs jelgavniekiem piedāvāt nobaudīt tradicionālu itāliešu virtuvi – lazanju,
pastu dažādās mērcēs, klasiskās
picas, tiramisu, panakotu, cannoli, kā arī citus ēdienus itāliešu
variācijās, jo, kā atzīst Moreno,
katrā valstī dažādus ēdienus var
gatavot atšķirīgi – viena vai otra
garšviela var izšķirt ēdiena garšu
un piedot tam pavisam citu niansi.
Viņš uzskata: ja reiz visā pasaulē
mīl itāliešu virtuvi, tad Jelgava
nu nekādi nevar būt izņēmums

– Jelgava taču nevar atšķirties no
visas pasaules! Tieši tas viņam liek
ticēt, ka bizness būs veiksmīgs.
Tāpat viņa filozofija ir, ka garšīgam
ēdienam nav jāmaksā dārgi, tāpēc
viņš nepiedāvās tradicionālo restorānu formu – milzīgi šķīvji, mazas
porcijas un dārga cena. Te viss būs
kā mājās – tieši to vēlas panākt
šefpavārs. Viņš ļoti labi apzinās, ka
latvietis varbūt nav pieradis pie tā,
ka viņu pie ēstuves durvīm sagaida, velta īpašu uzmanību, piesēž
pie viņa un aprunājas, kā maltīte
garšojusi. Bet Itālijā tā ir pierasts,
un viņš to vēlas ienest arī Jelgavā
– tādu personiskāku attieksmi. Var
jau būt, ka jelgavnieki nebūs pie kā
tāda raduši, taču kuram gan nepatīk personiska attieksme?!

Vienlaikus itālietis ir arī pārliecināts, ka cilvēks neies meklēt vienu
īpašu ēstuvi kaut kur nomaļus no
ikdienas dzīves ritma. Tieši tāpēc
viņš par sava topošā restorāna
vietu izvēlējās Driksas ielu – turpat
netālu ir «Chili pica», «Tomato
pica». Cilvēkiem patīk, ja viss ir
vienkopus. Un te nav jābaidās no
konkurences, jo abas šīs picērijas,
kas jau darbojas, ir vairāk komerciālas, bet «l’Italiano» – vairāk
individuāls uzņēmums. Šobrīd jau
noslēgumam tuvojas restorāna
izveidošanas darbi – visticamāk, tas
sāks darboties oktobra beigās.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs novēlat savam
mīļākajam skolotājam
Skolotāju dienā?
Elīza, Spīdolas
ģimnāzijas 8.
klases skolniece:
– Man ļoti
patīk latviešu
valodas un literatūras skolotāja Daiga Krišāne
un angļu valodas skolotāja Ilona
Spridze. Viņām es novēlu lielu
pacietību darbā ar mūsu klasi, jo,
jāatzīst, neesam no tiem klusajiem
malā stāvētājiem. Vēlu palikt tikpat
saprotošām, mīļām un uzticēties
mums. Uzticība vienmēr ir svarīga,
lai veiksmīgi sastrādātos.
Dāvis, Spīdolas ģimnāzijas
9. klases skolnieks:
– Lai visas skolotājas svētdien
– Skolotāju dienā – atpūšas no skolas, skolēniem
un nedomā par mums! Gribas
novēlēt, lai skolotājas kļūst foršākas
– kā vizuālās mākslas skolotāja
Dace Lejēja. Viņa vienmēr ir atvērta,
smaidīga, un man ar prieku gribas
iet uz viņas stundām. Tādai vēlu arī
palikt. Bet mūzikas skolotājai vēlu
būt tikpat radošai kā līdz šim, lai gan
mūsu klasei dažkārt viņas uzdevumi
nav pieņemami.
Pēteris, Valsts
ģimnāzijas 8.
klases skolnieks:
– Lai skolotājas
ir modernākas
un izdomā interesantākus uzdevumus, nevis
visu stundu nostāv priekšā, kaut ko
stāsta un beigās uzdod tikai mājas
darbu. Gribas atraktīvākas stundas.
Lai visas skolotājas svētkos saņem
ziedus!
Darjana, 6.
vidusskolas 5.
klases skolniece:
– Mana mīļākā skolotāja ir
mūsu klases
audzinātāja un angļu valodas skolotāja Gaļina Mateikoviča, kas par
mums ļoti rūpējas un mudina mūs
mācīties. Viņai es gribu novēlēt vēl
ilgi strādāt mūsu skolā un audzināt
labus skolēnus. Lai viņai jauka Skolotāju diena!
Juris, Jelgavas
tehnikuma 1.
kursa audzēknis:
– Apritējis tikai
mēnesis, kopš
mācos jaunā
skolā, un, šķiet, par saistošāko pedagogu man kļuvis matemātikas
pasniedzējs. Viņam vēlu stundās būt
atraktīvākam. Taču es noteikti gribu
sveikt svētkos Valsts ģimnāzijas darb
mācības skolotāju Raimondu Ciršu,
kurš man atmiņā palicis kā atraktīvs,
jautrs un foršs skolotājs.
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Strādājošie NVA kuponus
izķer divās stundās
 Ilze Knusle-Jankevica

No 3. oktobra visās No
darbinātības valsts aģen
tūras (NVA) filiālēs atsāka
izsniegt kuponus strādā
jošajiem. Jelgavas filiālei
bija atvēlēti 83 kuponi,
kas tika izdalīti nepilnu
divu stundu laikā. Kā
norāda NVA darbinieces,
cilvēki rindā sāka stāvēt
vēl pirms pulksten pus
astoņiem rītā, un, pro
tams, visiem gribētājiem
kuponu nepietika. Tomēr
jāatgādina, ka kuponu
var saņemt jebkurā NVA
filiālē neatkarīgi no dzī
ves vai darba vietas.
Jelgavas filiāles vadītāja Andra
Dietlava skaidro, ka tiek izsniegti
Mūžizglītības programmas kuponi,
kas paredzēti strādājošajiem savu
prasmju pilnveidošanai. Jelgavas
filiālei atvēlēti kuponi 64 personām,
kā arī piešķirtas 19 rezerves vietas
– ja nu kāds pārdomā vai nespēj
izpildīt nosacījumus. Kuponi tika
izsniegti pēc «dzīvās» rindas principa – tiesa, vispirms, pārbaudot,
vai persona atbilst kritērijiem, tika
izdalīti kārtas numuri ar uzaicinājumu ierasties filiālē jau konkrētā
laikā, bet vēl dažas dienas personas,
kuras pieteicās kuponiem, tiks
reģistrētas. Vadītāja arī norāda, ka
lielās ažiotāžas dēļ NVA filiālēs visā
Latvijā pirmajā dienā nestrādāja
internets, tāpēc reģistrācija bija
daudz lēnāka.
Šoreiz bija noteikti arī vairāki
ierobežojumi, jo Labklājības ministrija rūpīgi izanalizēja iepriekšējo

pieredzi, pieprasījumu, darba tirgus
tendences. «Jaunums ir tas, ka Labklājības ministrijas komisija izvērtēja jomas un izglītības programmas,
nosakot, kuras tiks atbalstītas, bet
kuras – ne. Bez jebkādiem ierobežojumiem strādājošie varēs apgūt
gan neformālās, gan akreditētas
profesionālās pilnveides programmas – valsts valodu, svešvalodas
un digitālās prasmes. Ierobežojumi
noteikti uzņēmējdarbības un pašiniciatīvas moduļos iekļautajām
programmām, bet vispār atbalstītas
netiks matemātikas, dabas zinību,
sociālās un pilsoniskās prasmes,
kā arī kultūras izpratnes programmas,» viņa stāsta.
Viena persona var saņemt finansējumu 70 procentu apmērā no mācību izmaksām, bet līdz 250 latiem
– pārējās izmaksas jāsedz pašam. Uz
simtprocentīgu atbalstu var pretendēt personas, kas audzina divus vai
vairāk nepilngadīgus bērnus, kam
ir trūcīgā statuss, personas ar invaliditāti un personas pirmspensijas
vecumā. Tiesa, jārēķinās ar to, ka
mācības jāuzsāk vēl šajā gadā.
Lai gan vairākās filiālēs, piemēram, Ogrē, Cēsīs, arī Jelgavā, vietas
tika aizpildītas jau pirmajā dienā,
kuponus var saņemt jebkurā NVA
filiālē. Informācija par to, cik vietu
aizpildīts, tiek publicēta NVA mājas
lapas www.nva.lv sadaļas «Nodarbinātajiem» apakšsadaļā «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātajām
personām». Sīkāku informāciju
iespējams saņemt arī no Jelgavas
filiāles konsultantiem, zvanot pa
tālruni 63083391, 28632186.
Jāpiebilst, ka 2012. gadā kopumā
Jelgavas NVA filiālei strādājošo apmācībām piešķirti 140 kuponi.
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Autobusos skolēni norēķinās
ar elektroniskajām kartēm

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas 4. pamatskolas skolēni jauno norēķinu sistēmu pilsētas autobusos vērtē atzinīgi un kā būtiskā
kās priekšrocības min to, ka, lai iegādātos biļeti, nav jātērē skaidra nauda, arī mēnešbiļete vairs jāpērk,
turklāt jauno apliecību ērti var iekārt kaklā. Ar vecākiem viņi jau mājās pārrunājuši, kā elektroniskā Jel
gavas pilsētas skolēna apliecība darbojas, tāpēc problēmu, šonedēļ sākot ar to norēķināties, neesot.
 Sintija Čepanone

Sākot ar šo nedēļu, par
braucienu ar 50 procentu
atlaidi Jelgavas pilsētas
maršrutu autobusos sko
lēni norēķinās, izmanto
jot jaunās elektroniskās
Jelgavas pilsētas skolēna
apliecības. Oktobrī bez
skaidras naudas norēķi
nu sistēma autobusos
darbosies testa režīmā,
tādēļ braukšanas biļeti,
uzrādot jauno skolēna
apliecību, skolēni vēl var
iegādāties arī par skaidru
naudu – 25 santīmiem.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
vērtē, ka kritiskākās būs pirmās
divas nedēļas – apmēram tik ilgs
laiks provizoriski būtu nepieciešams, lai skolēni pierastu pie jaunās
norēķinu sistēmas un vecāki bankas
kontā nodrošinātu nepieciešamo
līdzfinansējuma daļu 50 procentu
apmērā. «Kopumā sagatavotas
5700 kartes, un, lai gan sākotnēji
ne visi vecāki, kuru bērni pārvietojas ar autobusu, bija nodrošinājuši
līdzfinansējumu, situācija strauji
mainās,» tā P.Salkazanovs.
Lai iespēja izmēģināt, kā darbojas elektroniskā Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība, būtu visiem
skolēniem, kas ikdienā pārvietojas
ar pilsētas autobusiem, 1. oktobra
rītā autobusā uzstādītais POS
termināls fiksēja visas kartes – arī
tās, kurās vecāku līdzfinansējuma
daļa vēl nebija ieskaitīta –, taču pēcpusdienā, neiegādājoties biļeti par

Kuponus strādājošo apmācībām sāka izsniegt vakar – ap pulksten
9 pie NVA Jelgavas filiāles bija izveidojusies pamatīga rinda, bet
pāris stundu laikā visas filiālei atvēlētās vietas jau bija aizpildītas.
«Gribētu mācīties svešvalodu – angļu valodu,» norāda Kristīne,
kura uzskata, ka svešvalodas zināšanas cels viņas konkurētspēju.
Šobrīd sieviete strādā mazumtirdzniecībā. Savukārt paaugstināt
kvalifikāciju vēlas grāmatvede Solvita. «Grāmatvedībā visu laiku
kaut kas mainās, bet kursi ir dārgi, tāpēc šo iespēju kopumā vērtēju
pozitīvi,» tā viņa, piebilstot, ka būtiski gan ir izraudzīties izglītības
iestādi, kas piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus, jo, mācoties par
kuponiem iepriekš, viņa vīlusies kursu nodrošinātājos. Tiesa, dau
dzi rindā stāvētāji bija noskaņoti skeptiski un nevēlējās stāstīt par
savām iecerēm, jo šaubījās, vai maz pie kupona tiks. Jāpiebilst, ka
NVA apkopotie dati liecina: līdz šim Jelgavā vispieprasītākie bijuši  Sintija Čepanone
angļu un vācu valodas, juridiskās psiholoģijas policijas darbā, da
Sākusies kandidātu
torzinību, finanšu un nodokļu grāmatvedības un darba aizsardzības
pieteikšana Jelgavas
un drošības kursi.
Foto: Ivars Veiliņš

skaidru naudu, braukt varēja vien
tie skolēni, kuru kartēs braucienam
nepieciešamā summa bija ieskaitīta.
«Tieši tādēļ radās situācijas, ka,
braucot mājup, daļai skolēnu biļeti,
maksājot puscenu, vajadzēja pirkt
par naudu,» skaidro P.Salkazanovs,
piebilstot, ka vecākiem, kuri kartē
naudu nebija nodrošinājuši, nāksies
ar banku norēķināties arī par bērna
rīta braucienu.
Jāatgādina, ka no 1. oktobra par
braucienu ar 50 procentu atlaidi
Jelgavas pilsētas maršrutu autobusos skolēni var norēķināties,
izmantojot jaunās elektroniskās
Jelgavas pilsētas skolēna apliecības.
Lai samaksātu par braucienu, skolēnam jāpieliek jaunā elektroniskā
apliecība autobusā uzstādītajam
POS terminālam un no autobusa
vadītāja jāsaņem izdrukāta biļete.
Lai izmantotu braukšanas maksas atlaidi, vecākiem aktivizētajā
skolēna bankas kontā noteikti ir
jāieskaita nauda.
Uzrunātie skolēni jauno norēķinu sistēmu vērtē atzinīgi un kā
būtiskākās priekšrocības min to, ka,
lai iegādātos biļeti, nav jātērē skaidra nauda, arī mēnešbiļetes vairs nav
jāpērk, turklāt jauno apliecību ērti
var iekārt kaklā. «Man ir gadījies,
ka ceļam iedoto naudu skolā iztērēju
– reiz nopirku salmiņus, un, lai tiktu
mājās, naudu vajadzēja aizņemties
no skolotājas,» saka 4. pamatskolas
2. klases skolnieks Artūrs Nolmanis. Viņš zina, ka dienā ar šo karti
drīkst braukt ne vairāk kā astoņas
reizes: «Bet tik daudz man nesanāk
– braucu tikai uz skolu un atpakaļ
un divreiz nedēļā uz Mūzikas skolu.» Savukārt piektklasnieks Emīls

Vīgants novērtē, ka nav jānēsā līdzi
nauda: «Var taču būt, ka nauda no
somas izbirst un pazūd. No kartes
tā nevar izbirt,» tā viņš.
Oktobrī bezskaidras naudas
norēķinu sistēma autobusos darbosies testa režīmā, tādēļ, uzrādot
jaunā parauga skolēna apliecību,
biļeti ar 50 procentu atlaidi – par
25 santīmiem – varēs iegādāties arī
par skaidru naudu. Arī mazturīgo
ģimeņu bērni varēs iegādāties bezmaksas jeb «nulles» biļeti, uzrādot
jaunā parauga skolēna apliecību
un Sociālo lietu pārvaldes izsniegto
izziņu par braukšanas maksas
atvieglojumiem. Tāpat kā līdz šim
autobusos biļeti var iegādāties par
skaidru naudu, maksājot pilnu
biļetes cenu – 50 santīmus.
Jelgavas pilsētas domes finansēto atlaidi 50 procentu apmērā no
braukšanas maksas pilsētas autobusu maršrutos var izmantot visi
Jelgavas pilsētā deklarētie skolēni.
Lai izmantotu braukšanas maksas
atlaidi, vecākiem aktivizētajā skolēna bankas kontā jāieskaita nauda,
kas nepieciešama braukšanas apmaksai 50 procentu apmērā, otru
pusi sedz pilsētas dome. Pašvaldība
paredz, ka skolēns pilsētas autobusā
ar 50 procentu atlaidi var braukt
ne vairāk kā astoņas reizes dienā.
Vecāku līdzfinansējuma apmērs
ir atkarīgs no skolēna iespējamo
braucienu skaita, un vecākiem
pašiem jālemj par naudas apmēru,
ko ieskaitīt bērna kontā. Tas arī ļaus
sekot skolēna braucienu skaitam.
Savukārt skolēniem, kuriem ir tiesības ar autobusu braukt bez maksas,
otru finansējuma daļu segs Jelgavas
pilsētas Sociālo lietu pārvalde.

Aicina pieteikt kandidātus Goda zīmei un Goda rakstam

augstākajiem apbalvo
jumiem «Goda zīme»
un «Goda raksts». Ap
balvojumus pasniegts
17. novembrī Jelgavas
mēra Andra Rāviņa rī
kotajā pieņemšanā par
godu Latvijas Republi
kas proklamēšanas 94.
gadadienai.
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Līdz 5. novembra darba dienas
beigām Jelgavas pilsētas domes
Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina valsts un pašvaldības
iestādes, pilsētas uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības un sabiedriskās
organizācijas pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas

augstākajiem apbalvojumiem
«Goda zīme» un «Goda raksts».
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde atgādina, ka Goda
zīmi piešķir fiziskām personām
par nopelniem valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes, saimnieciskajā vai citā
darbībā Jelgavas pilsētas labā. Savukārt Goda rakstu piešķir fiziskai,
juridiskai personai vai kolektīvam
par nopelniem un ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā,
sportā un sabiedriskajā darbībā.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu var iesniegt domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas
un komisijas, juridiskās personas,
valsts un pašvaldību iestādes vai
iedzīvotāji (ne mazāk kā piecas
pilngadīgas personas).

Pieteikumi Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darba vietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums piešķirams,
kā arī pievienojot īsu dzīves, darba
un sabiedriskās darbības aprakstu,
pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem persona vai kolektīvs
ieteikts apbalvojumam.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs Apbalvojumu
piešķiršanas komisija, kas ir tiesīga pieprasīt un saņemt no valsts
un pašvaldību iestādēm un citām
personām papildinformāciju par
apbalvošanai izvirzītajām personām.
Papildu informāciju var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē, tālrunis 63005567.
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Īsi
 Nākamceturtdien, 11. oktob
rī, notiks Atvērto durvju diena
slimnīcā «Ģintermuiža». Slimnīcas Ambulatorā dienesta vadītājs
Igors Vasins informē, ka interesenti šajā dienā varēs apskatīt
slimnīcu, iepazīties ar psihiatriskās
ambulatorās un stacionārās aprūpes iespējām, saņemt atbildes
uz interesējošiem jautājumiem
par mūsdienu psihiatriju, kā arī
muzejā iepazīties ar slimnīcas
vēsturi. Apmeklētāji pulksten 12
gaidīti Ambulatorās nodaļas 1.
stāvā (ieeja no Filozofu ielas),
pulksten 12.30 – pie Uzņemšanas nodaļas slimnīcas teritorijā,
pulksten 12.45 – pie muzeja slimnīcas teritorijā. Slimnīcas adrese:
Filozofu iela 69. Tur var nokļūt ar
4. autobusu – galapunkts «Psihiatriskā slimnīca».
 Aizvadīti gada krāšņākie stu
dentu svētki – Azemitologs, ku
ros LLU pirmkursnieki sacentās
meistarībā, teatrāli parādot de
vīzi «Jo augstāk mērķēsi, jo tālāk
tiksi!», cīnoties par Lielo un Mazo
balvu. Šajā gadā Lielā ceļojošā
balva palika pie Tehniskās fakultātes studentiem, kuri atainoja, kā
mazs puika, kurš sapņoja par paša
būvētu auto, izveidoja ne tikai
auto ar zīmolu «MehWagen», bet
arī rūpnīcu. Savukārt Mazā balva
tika Veterinārmedicīnas fakultātes
studentiem, kuri, apvienojot LLU
speciālistus, savā priekšnesumā
attīstīja plaukstošu karaļvalsti.
 Jelgavas Zinātniskā biblio
tēka un tās filiālbibliotēkas
akcijas «Bibliotēka man, es
bibliotēkai» pirmajos trīs mē
nešos kopumā nodevušas 8000
kilogramus makulatūras. Līdz
ar to mūsu bibliotēka nosaukta
starp akcijas Zemgales reģiona
līderēm. Makulatūras vākšanas
akcija turpinās līdz 31. oktobrim,
un makulatūra tiek pieņemta gan
Zinātniskajā bibliotēkā, gan tās
filiālbibliotēkās.

Ritma Gaidamoviča
Dabas aizsardzības pārvalde izsludina
konkursu uz divām Pierīgas reģionālās
administrācijas valsts civildienesta ierēdņa,
valsts vides inspektora, amata vietām.
Prasības pretendentiem:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta
prasībām;
• augstākā izglītība, vēlams vides, dabaszinību,
komunikāciju vai meža zinātnēs;
• zināšanas un praktiskā pieredze, kontrolējot
dabas un vides aizsardzības normatīvo un tiesību
aktu ievērošanu, sagatavojot galvenajos amata
pienākumos minētos dokumentus un administratīvos aktus, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• prasme strādāt ar liela apjoma informāciju,
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās;
• augsta atbildības sajūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• labas datora lietošanas prasmes;
• svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un
krievu valodas zināšanas).
Galvenie amata pienākumi:
• īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu un dabas aizsardzību regulējošo
normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
• sabiedrības informēšana un izglītošana dabas
aizsardzības jomā;
• dokumentu un administratīvo aktu sagatavošana dabas aizsardzības jomā;
• sugu un biotopu atpazīšanas prasmes.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• vērtīgu pieredzi, profesionālās izaugsmes
iespējas,
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši
valsts pārvaldē noteiktajam.
Pārraugāmās teritorijas atrodas Jelgavā un Jelgavas novadā, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku,
Dobeles, Auces, Iecavas, Olaines un Tērvetes
novadā.
Biroja adrese: «Meža māja», Ķemeri, Jūrmala,
LV – 2012.
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju iesniegt 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā «Latvijas
Vēstnesis» Dabas aizsardzības pārvaldē Baznīcas
ielā 7, Siguldā, LV – 2150, vai Dabas aizsardzības
pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā
«Meža mājā», Ķemeros, Jūrmalā, LV – 2012.
Tālrunis uzziņām – 67730078, 26197314.
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Pirmais dzīvokļa īrnieks piesakās divas
minūtes pēc sludinājuma ievietošanas
«Nē, piedodiet! Dzīvoklis jau ir izīrēts» – šī ir visbiežāk dzirdētā atbilde,
apzvanot dzīvokļu īpašniekus, kuri internetā pirms neilga laika ievietojuši
sludinājumu, ka meklē īrnieku. Pēdējā laika novērojumi liecina, ka situācija
dzīvokļu īres tirgū Jelgavā ir diezgan dramatiska – pieprasījums ir krietni
lielāks par piedāvājumu. Portālā ss.lv izīrēt dzīvokli piedāvā apmēram 15
saimnieki, bet par to, ka dzīvokli vēlas īrēt, te atrodami vairāk nekā 230
sludinājumi. Dzīvokļu saimnieki lēš, ka nepaiet ne desmit minūtes, kad uz
dzīvokli rinda jau izveidojusies, un viņiem rodas plašas iespējas izvēlēties
– kurš labāk patīk, tam dod atslēgas. Var sacīt, ka dzīvokļa iemītnieks
atrasts pusstundas laikā. Taču vienlaikus rodas jautājums – kur pēkšņi
radies tāds pieprasījums pēc īres dzīvokļiem, ja valstī nepārtraukti runā, ka
iedzīvotāju skaits samazinājies, arī emigrācijas rādītāji joprojām ir augsti,
un tas, protams, skāris arī Jelgavu. Tiesa, šobrīd valdība īpaši domā un
izstrādā dažādus plānus, lai veicinātu šo cilvēku atgriešanos dzimtenē.
Vai tiešām valdības cerības sāk piepildīties un aizbraucēji atgriežas? Kas
meklē dzīvokļus Jelgavā? Vai dzīvokļu īpašnieki atskārtuši, ka šis ir labs
bizness, un «groza» īres cenas, kā labpatīkas?
 Ritma Gaidamoviča

«Pulksten 10.07 ieliku sludi
nājumu, ka izīrēju divistabu
dzīvokli – daļēji mēbelētu, sau
lainu, ar lodžiju. Pirmo zvanu
no potenciālā īrnieka saņēmu
jau pēc divām minūtēm. Līdz
pēcpusdienai man pieteicās 15
cilvēki, kuri vēlas to apskatīt.
Tādu atsaucību es negaidīju.
Tad nu pēc saraksta visiem rādī
šu. Mums kā īpašniekiem ir liela
izvēle – varam atrast sev vaigā
tīkamāko, uzticamāko un prog
nozējamāko īrnieku,» situāciju
stāsta divistabu dzīvokļa Satik
smes ielā 43 saimnieks.
Kaut arī interneta sludinājumos parādās, ka izīrēti tiek ļoti daudz dzīvokļu, reālā
situācija ir pavisam atšķirīga. Sākot par
tiem interesēties, atbilde vairumā gadījumu ir šāda: «Dzīvoklis jau izīrēts, vienkārši
neesam paspējuši izņemt sludinājumu.»
Tiesa, ik pēc pāris dienām sludinājumos
parādās jauni dzīvokļi, taču tie tūlīt pat
tiek izķerti. Nekustamo īpašumu vērtētāji atzīst, ka ar mājokļa izīrēšanu šobrīd
problēmu nav – šī esot joma, kas plaukst.
Īrēt gribētāji stāv rindā, un bieži vien izīrēt
dzīvokli var pusstundas laikā – viena divas
apskates, un īrnieks rokā. Pieprasītākie
šobrīd ir vienas un divistabu dzīvokļi centrā
un tā sauktajā žukovkā.
Dzīvokļu īpašniece Maiga no Elektrības
ielas stāsta, ka viņu ģimenei pieder četri
dzīvokļi, kas tiek izīrēti. Līdzko sludinājums ielikts, uzreiz ir zvans: «Kad varam
nākt apskatīt?» Un jau teju nākamajā dienā
īrnieki ir ievākušies. Arī Edgars savam
studio tipa dzīvoklim renovētajā mājā Zirgu
ielā 12 īrnieku atrada dažu minūšu laikā.
Tiesa, viņš izmantoja nevis ss.lv pakalpojumus, bet gan tik populāro tviteri. «Līdzko
ietvītoju, uzreiz atsaucās četri vai pieci
cilvēki. Man atlika tikai izvēlēties, kuram
uzticēšu savu dzīvokli.» Viņš vienistabas
studio tipa dzīvokli izīrēja par 90 latiem
paziņām – tā esot drošāk, ka naudu saņems
un komunālie rēķini tiks nomaksāti.

Domu par dzīvokli
Jelgavā uz laiku atliek

Ja dzīvokļu izīrētājiem šobrīd iet no
rokas, cilvēki, kuri vēlas īrēt dzīvokli,
piedzīvo galvassāpes. Citam dzīvokli nav
izdevies atrast jau divus mēnešus, cits to
meklē vairākas nedēļas, cits sludinājumu
internetā ievietojis tikai pirms dažām dienām. Paši īrnieki atzīst, ka «tās esot šausmas, kas šobrīd notiek» – ja neesot laika
un pacietības visu laiku sēdēt un «čekot»
jaunos sludinājumus vai apklaušināt radus,
draugus, paziņas, dzīvokli Jelgavā atrast
ir gandrīz neiespējami. Tieši šī iemesla dēļ
daži pat atteikušies no domas pārcelties
uz Jelgavu.
Tā ir arī ar Jeļenu – viņa kopā ar ģimeni,
kurā aug četri bērni, uz pilsētu vēlas pārcelties no Jelgavas novada. «Man ir darbs,
tāpēc pašai īsti nav laika meklēt dzīvokli.
Nolēmu, ka ielikšu sludinājumu – varbūt
kāds atsauksies. Sludinājumu ieliku jau
vasarā, cerot, ka rudenī, kad bērniem

sāksies skola, varēsim pārcelties uz pilsētu.
Bet bez rezultātiem...» stāsta Jeļena. Viņa
strādā Jelgavā un, sarēķinot transporta
izdevumus, secinājusi, ka par to, cik iztērē
braukāšanai uz Jelgavu, iespējams pilsētā
īrēt dzīvokli, turklāt tā viņa biežāk varētu
būt kopā ar ģimeni, Jelgavā arī paveras
plašākas iespējas atrast papildu darbu.
Taču, ņemot vērā, ka dzīvokļa meklēšana
beigusies bez rezultātiem, šis plāns uz laiku
atlikts. Tiesa, sludinājumu no portāla viņa
vēl neizņem – kas zina, kā dzīvē var iegrozīties. «Es jau iedomājos, ka, iespējams, mūs
neņem lielā bērnu skaita dēļ. Taču viņi
visi jau ir skolēni, kuri tapetes neķēpās,»
nosaka Jeļena.

Rindā stāv jaunie pāri

K.Barona iela
2 istabas
Ls 120

Lielā iela
2 istabas
Ls 150

Sudrabu Edžus iela
3 istabas
Ls 55

Cepļu iela
2 istabas
Malkas apkure
Ls 100

Pērnavas iela
1 istaba
Ls 50

Pērnavas iela
1 istaba
Ls 70

Blaumaņa iela
2 istabas
Ls 90

Pasta iela
1 istaba
Ls 30

Mātera iela
2 istabas
Ls 90

Foto: no ss.lv

Ja runājam par to, kas šobrīd meklē palikušajiem mainās ģimenes attiecību stādzīvokli Jelgavā, iezīmējas vairāki aspekti. voklis – viņi precas, šķiras, ģimenē dzimst
Lielākā daļa īres dzīvokli meklē, jo vēlas bērni... Arī šo iemeslu dēļ rodas vajadzība
uzsākt patstāvīgu dzīvi, aizejot no vecā- pēc cita mājokļa. Dzīvokļu saimniece Maikiem. Jaunie pāri – gan precējušies, gan ga no Elektrības ielas apliecina, ka viņai
neprecējušies – atzīst, ka, lai gan šobrīd ir īrnieks, kurš izšķīries no sievas, tālab
būtu īstākais laiks pirkt dzīvokli, jo cenas radusies nepieciešamība pēc mitekļa.
ir pieņemamas, viņi to diemžēl nevar atļauties. Turklāt bankās kredītu saņemt esot Studentus
ļoti grūti, tāpat daļa nevēlas sev uzkraut ņem gariem zobiem
tādu slogu, jo nejūtas īsti droši par savu
Protams, kā jau studentu pilsētā, Jelgavā
ekonomisko situāciju. Tālab pieņemamā- neiztikt arī bez tā, ka dzīvokļus, sākoties
kais risinājums esot īrēt.
mācību gadam, vēlas īrēt LLU studenti.
Arī izīrētāji apgalvo, ka visbiežāk pie Tiesa, runājot ar dzīvokļu saimniekiem, atviņu durvīm sastājas rinda jaunu cilvēku, klājas, ka viņiem pret studentiem ir dalītas
kuri vēlas uzsākt kopdzīvi. Tiesa, atkarībā jūtas, jo vienmēr pastāv bažas, ka nesamakno dzīvokļa stāvokļa saimnieki labprātāk sās, ka rīkos ballītes un traucēs kaimiņiem
priekšroku dod jaunam pārim bez bērniem. vai atstās «nežēlīgu bardaku». Šādi gadījies
Piemēram, ja dzīvoklī nesen veikts eirore- arī dzīvokļa īpašniekam Sandim, kurš pamonts, iegādāta jauna tehnika, jau skaidri gājušajā mācību gadā studentiem izīrējis
zināms: te dzīvos ģimene
četristabu dzīvokli. «Viņi
bez bērniem, jo īpašnieki
man atstāja briesmīgu
Vidusmēra
īrnieka
portrets
baidās, ka mazie sabojās
bardaku. Vairs nekad
viņu veikumu.
neņemšu studentus,»
• Strādājošs jauns pāris bez
Arī Jānis kopā ar draunosaka Sandis.
bērniem
dzeni vēlas aiziet no veStudente Alise necākiem, lai uzsāktu patnoliedz, ka studentus
• Vēlas īrēt vienas vai divu
stāvīgu dzīvi. Taču viņa
saimnieki dzīvoklī laiž
istabu dzīvokli pilsētā
trīs nedēļu ilgie dzīvokļa
nelabprāt, tāpēc uz pozi• Obligāts nosacījums – visas
meklējumi ir bez rezultīvu iznākumu var cerēt
tātiem. «Vairāk dzīvokļu
tikai tad, ja mitekli mekērtības (t.sk. mēbeles, tehnika,
iet uz pārdošanu, nevis
lēs caur paziņām, kas
aprīkojums)
īri, taču tas šobrīd man
sniegs rekomendāciju.
• Cena – no 50 līdz 100 latiem
nav aktuāli. Bet dabūt
«Vēl jūnijā sludinājumos
īres dzīvokli man vēl nav
bija tik daudz īrējamu
paveicies – visur, kur zvanu, pasaka, ka jau dzīvokļu, bet augustā – kā ar nazi nogriezts.
izīrēts. Tā nu turpinu dzīvot pie vecākiem,» Es, tuvojoties studijām, caur paziņām atratā Jānis.
du iespēju divistabu dzīvoklī RAF masīvā
īrēt istabu pie tantes. Kāpēc nedzīvoju ko«Viņi man piezvanīja pirmie»
jās? Manuprāt, tur nevar justies kā mājās.
Santa, kura vēlas uzsākt patstāvīgu Te ir labāk. Jā, dārgāk, jo jāmaksā 40 lati
dzīvi, ir mazliet citādākā situācijā. Viņa par istabu, ieskaitot komunālos maksāapskatījusi vismaz četrus dzīvokļus, taču, jumus, ziemā būs 50 lati, taču tā labāk,»
neskatoties uz to, mājokli vēl nav atradusi. spriež Alise.
«Ir divas lietas – vai nu konkrētais dzīvoklis
par piedāvāto summu šķiet nepieņemams, Uz Jelgavu
vai nu aizej skatīties dzīvokli, bet tur priek- pārceļas no citām pilsētām
šā vēl seši pāri un saimnieks pasaka: viņi
Arvien vairāk cilvēku uz Jelgavu pārceman piezvanīja pirmie,» pieredzē dalās ļas vai jau ir pārcēlušies no Olaines, Rīgas
Santa, piebilstot – kā var izīrēt vienistabas un citām tuvākām vietām. Kāpēc? Katram
dzīvokli par 50 latiem, ja pat vannas istabai iemesls cits, bet vienojošais: viņi izrēķinājunav durvju un grīda čīkst ik uz soļa, vai ši, ka dzīvot Jelgavā ir izdevīgāk. Tā Anita
par 20 latiem vienu istabu, kurā nekā nav Jelgavā dzīvo jau vairāk nekā divus mēne– pat elektrības slēdži un kontakti pašai šus. «Uz Jelgavu no Rīgas pārcēlos darba
būtu jāpērk.
dēļ. Izrēķināju, ka izdevīgāk sanāk dzīvot
Vēl kāds aspekts – lai gan cilvēki ir aiz- uz vietas un īrēt dzīvokli, nevis braukāt.
braukuši un iedzīvotāju skaits samazinās, Dzīvokli caur pazīšanos atradu diezgan

ātri – īrēju vienistabas dzīvokli Asteru ielā
par 140 latiem ar «svaigu» eiroremontu un
visu tehniku. Protams, diezgan dārgi, taču
sola, ka vismaz komunālie maksājumi būs
mazi. Sākumā gribēju divistabu dzīvokli,
taču piedāvājumā bija veci, ar briesmīgi
nolietotām mēbelēm – nekas jēdzīgs,»
stāsta Anita.

Par labu Jelgavai
izšķiras bērnudārza dēļ

Skaidrīte ar vīru uz Jelgavu no Rīgas
pārcēlusies pirms četriem gadiem, bet
nesen par šādu soli izšķīrusies arī dēla
ģimene. «Mēs pārcēlāmies, jo Rīgā dzīve
saimnieka mājā kļuva par dārgu, bet tagad
uz Jelgavu atnāca arī dēla ģimene,» stāsta
Skaidrīte. Kas to veicināja? Vispirms jau
izrēķinājuši, ka lētāk iznāks īrēt dzīvokli
Jelgavā un katru dienu izbraukāt uz darbu
Rīgā, bet punktu pielikusi iespēja bērnam
šeit ātrāk tikt pašvaldības bērnudārzā, kas
krietni samazina ģimenes tēriņus. «Rīgā
viņi pašvaldības dārziņā netiek, līdz ar to
jāmeklē privātais, kur maksa ir 200 lati.
Bērni tomēr nolēma, ka šeit būs izdevīgāk,
turklāt mēs ar vectēvu esam blakus, varam
mazos pieskatīt, kad nepieciešams, izņemt
no skolas,» stāsta Skaidrīte, piebilstot, ka
darbu gan jaunie nav mainījuši, jo Rīgā tas
ir labāk atalgots.
Savukārt Līga no Rīgas šobrīd vēl tikai
meklē dzīvokli Jelgavā. «Rīgā īrējam
vienistabas dzīvokli par 80 latiem, bet
skatījāmies, ka Jelgavā par šādu summu
var dabūt divistabu. Darbs man ir Ķekavā,
no Jelgavas uz Ķekavu braukā arī mani
kolēģi, tālab esam izrēķinājuši, ka tas var
būt izdevīgāk,» tā Līga. Pagaidām gan viņa
mitinās Rīgā.

Uzņēmumi
meklē mitekli darbiniekiem

Gan nekustamo īpašumu vērtēšanas
speciālisti, gan dzīvokļu saimnieki stāsta,
ka aizvien biežāk Jelgavā dzīvokļus īrēt
vēlas arī uzņēmumi saviem darbiniekiem.
Piemēram, dzīvokļa saimnieks Sandis 120
kvadrātmetrus lielo dzīvokli ar četrām
istabām Zemgales prospektā izīrējis firmas
darbiniekiem, kuri šobrīd strādā LLU celtniecības objektos. «Ober haus Real Estate»
nekustamā īpašuma speciāliste Ilze Rēdere
stāsta, ka arī viņa bieži saņem zvanus no
starptautiskām kompānijām, kas ver vaļā
vai paplašina ražošanu Jelgavā, ar jautājumu, kur var izīrēt dzīvokli darbiniekiem.

Sandis stāsta, ka pie viņa interesējusies
arī firma no Igaunijas, pāris no Anglijas un
Norvēģijas, kas vēlas atgriezties un dzīvot
Jelgavā. Tiesa, aptaujājot pārējos dzīvokļu
saimniekus, jāsecina, ka šo nevar nosaukt
par tendenci. Tāpat esot arī gadījumi, kad
banka ģimenei atņēmusi dzīvokli, jo nespēj
nomaksāt kredītu. Jādzīvo kaut kur ir, un
glābiņš šādā situācijā ir īrēts dzīvoklis. Vai
nu banka piedāvā izīrēt viņu paši dzīvokli,
vai ģimene meklē citu.

Kas var, pērk dzīvokļus, lai izīrētu

Īres cenas vienistabas, divistabu dzīvokļiem atkarībā no rajona un tā stāvokļa Jelgavā ir vidēji no 50 līdz 150 latiem mēnesī
plus komunālie maksājumi. Pieprasītākie
ir dzīvokļi ar mūsdienīgu remontu un pilnu
aprīkojumu. Tā teikt, ej un dzīvo, nav nepieciešams pašam ne ledusskapi, ne šķīvjus,
ne dakšiņas meklēt. «Jelgavas Vēstneša»
uzrunātie nekustamo īpašumu speciālisti
atzīst, ka īres cenas, viņuprāt, šobrīd ir
adekvātas. Neviens masveidā neceļ cenas
tikai tāpēc, ka labi var nopelnīt. Saimnieki,
šķiet, apzinās, ka ekonomiskā situācija ir
tāda, kāda tā ir, un, ja viņa maks ir plānāks,
diez vai īrniekiem ir citādāk.
Speciālisti gan zina teikt, ka tie, kuri
var atļauties, ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc īres dzīvokļiem, pērk vienistabas, divistabu dzīvokļus Jelgavas
centrā, lai tos pēc tam izīrētu. Īres tirgū
diezgan labi iet arī dzīvokļi, kurus īrē
uz dienu, vairākām dienām. Tos meklē
uzņēmēji, kas ieradušies komandējumā
Jelgavā, latvieši, kuri ieradušies ciemos
no ārzemēm pie saviem radiniekiem,
cilvēki, kuri brauc uz svētkiem Jelgavā.
Piemēram, kad notika «Prāta vētras»
koncerts, dzīvoklis jau bija aizrunāts
vairākus mēnešus iepriekš.

Labāk pārdod,
nevis nodarbojas ar izsišanu

Situācija gan rāda, ka lielākā daļa dzīvokļu saimnieku, kam ir lieks īpašums,
šobrīd to vēlas pārdot, nevis piedāvā
izīrēt. Iespējams, viņi nevēlas nodarboties ar naudas izsišanu nemaksāšanas
gadījumā. Šādas situācijas esot diezgan
biežas. Nekustamo īpašumu vērtēšanas
speciālisti, lai izvairītos no šādiem gadījumiem, iesaka, slēdzot līgumu, prasīt īri
par diviem mēnešiem plus vēl drošības
naudu dārgākā mēneša komunālo pakalpojumu maksas apmērā.

Ceturtdiena, 2012. gada 4. oktobris

Pulcē 1300 vingrotājus

Olimpiskajā dienā
Jelgavā rīta
rosmē piedalījās ap
1300 dalībnieku. Skolu stafetēs pamatskolu grupā visvairāk uzvaru izcīnīja 6.
vidusskola, bet vidusskolas klašu konkurencē labākie rezultāti spīdoliešiem. Olimpiskajos apļos uzvaras izcīnīja jelgavnieki
Daniels Zemzars (2001. – 2002.), Ilze Okmane (1993. – 1996.), Kaspars Lisovskis
(1993. – 1996.), Jeļizaveta Ozovija (1998.
un vecākas) un Ritvars Dombrovskis
(1998. un vecāki). Zīmējumu konkursā 1.
vietu ieguva Rita Aveniņa (3. pamatskolas
3. klase), bet domrakstu konkursā – Ieva
Mušķe (1. ģimnāzijas 7.a klase).

Salido 60 cīkstoņi

LLU Cīņas sekcijas salidojumā piedalījās
60 bijušie sportisti, kuri atcerējās savas
aktīvās sporta gaitas, atskatījās 60 gadus senā vēsturē un godināja sekcijas
dibinātāja Andreja Cālīša piemiņu. Šobrīd
vairākiem no viņiem bērni vai audzēkņi ir
atzīti sportisti, piemēram, Jelgavā ciemojās
divkārtējā olimpiskā čempiona BMX Māra
Štromberga tēvs Guntars ar brāli Ēriku,
Tālivaldis Ģēvele Atlantas Olimpiskajām
spēlēm gatavoja cīkstoņus brāļus Aigaru
un Zigmundu Jansonus, Jurija Flakša dēls
riteņbraucējs Andžs Flaksis Eiropas čempionātā ir otrais, Ilmāra Glāzera meita Līga
bijusi Latvijas sieviešu biatlona olimpiskajā
izlasē. Sekcijas vadītājs Boļeslavs Matuse
vičs saka paldies visiem, kas atbalstīja un
palīdzēja salidojumu noorganizēt.

sports
Iekļūst finālā

Latvijas lakrosa čempionāta pusfinālā, kas nedēļas nogalē notika ZOC
stadionā, mūsu lakrosa
klubs «Mītava» ar 10:9 pieveica savus
pretiniekus LK «Rīga». Trīs no desmit gūtajiem vārtiem iemeta spēles rezultatīvākais
uzbrucējs Oskars Lūsiņš. Abu komandu
iepriekšējā tikšanās reizē regulārajā turnīrā pārāki bija rīdzinieki, bet jelgavniekiem
svarīgajā pusfināla spēlē izdevās revanšēties. Fināla spēles notiks 13. oktobrī Saldus
novada Druvā, un jelgavnieki par zelta
godalgām un čempionu titulu sacentīsies
ar mājiniekiem – «Druva Dynamite», kas
ir pašreizējie Latvijas čempioni. Jāpiebilst,
ka LK «Mītava» pirmo reizi kluba vēsturē
iekļuvis Latvijas čempionāta finālā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Čempioni cīņā noskaidroti

Aizvadītas Jelgavas pilsētas atklātās
meistarsacīkstes brīvajā cīņā, kurās piedalījās 150 dalībnieki no četrām valstīm
– Latvijas, Lietuvas, Austrijas un Krievijas.
Jelgavu pārstāvēja klubi «Milons» (treneris
Vladimirs Smirnovs) un «Herkuless» (treneris Anatolijs Mastio). Milonieši uzvarēja
11 no 16 kategorijām: Volodars Smirnovs,
Vitālijs Malinovskis, Marks Apsītis, Maksims Stasjuks, Osmans Dzaseževs, Mārtiņš
Soja, Edgars Batkovskis, Dins Vasijevs,
Juris Egle, Alberts Jurčenko, Diāna Dzaseževa. Vēl šī
kluba sportisti
izcīnīja pa divām sudraba
un bronzas
medaļām.

Kaspars Vilcāns: «Šis būs viens no
interesantākajiem LBL čempionātiem»
 Ģirts Pommers

Ar spēli pret Tartu «TU/
Rock» savu 2012./2013.
gada sezonu šodien uzsāks
basketbola klubs «Jelgava».
Līdzīgi kā iepriekšējā sezo
nā jelgavnieki startēs divos
turnīros – vietējā valsts
čempionātā un Baltijas bas
ketbola līgā. Komandas
galvenais treneris Kaspars
Vilcāns atklāj, kā veidojies
šā gada komandas sastāvs,
kā arī ieskicē komandas
mērķus.
Treniņus galvenā trenera K.Vilcāna
vadībā komanda uzsāka jau jūlijā. «Sākām trenēties no 1. jūlija, strādājām
intensīvi, lai spētu visu sezonu noturēt nepieciešamo fizisko kondīciju,»
iesāk K.Vilcāns.
Komanda, salīdzinot ar iepriekšējo
sezonu, ir piedzīvojusi nelielas izmaiņas sastāvā – pirmās komandas rindās
neredzēsim uzbrucēju Artūru Ausēju,
bet par prieku jelgavniekiem tajā atgriezušies vietējie – saspēles vadītāji
Gatis Justovičs un Ainis Lagzdiņš.
«Galvenais mērķis bija noturēt pagājušā gada komandu, kurā ir vietējie
spēlētāji, kā arī pievienot centra spēlētāju. Domājot par pēdējo aspektu,
galvenā izšķiršanās bija starp augumā
garu, bet lēnu spēlētāju, vai nedaudz
īsāku, bet kustīgāku. Mēs izdarījām
izvēli par otro variantu, jo šāds spēlētājs labāk iederas mūsu komandas
modelī,» treneris akcentē leģionāru
izvēli. Pašlaik kopā ar komandu trenējas divi amerikāņu leģionāri – 203
centimetrus garais amerikāņu spēka
uzbrucējs (var darboties arī kā centra
uzbrucējs) Kīts Čemberlens un 205
centimetrus garais Ārons Brakets. Ja

ar pirmo jau ir panākta vienošanās,
tad par Ā.Braketa pievienošanos vēl
skaidrības nav, jo spēlētājam ir dotas divas nedēļas, lai pierādītu savu
lietderību.
Jāpiebilst, ka šie nav vienīgie leģionāri, kuri apmeklējuši Jelgavu: vasaras vidū pārbaudes laiku neizturēja
vairāki spēlētāji.
Turpinot analizēt sastāva aprises,
treneris skaidro A.Ausēja statusu:
«G.Justoviča atgriešanās vajadzīga,
jo bija nepieciešams otrs saspēles
vadītājs, tāpat bija ar A.Lagzdiņu.
Priecē, ka mums ir divi saspēles vadītāji jelgavnieki, kas nav maznozīmīgi.
Artūrs ir uzbrucējs, bet šajā pozīcijā
mums ir meistarīgāki spēlētāji. Tā nav
traģēdija – uzbrucējs spēlēs «Jelgava
2» komandā, ar kuru mums ir sadarbība. Šajā komandā spēlēs arī Juris
Zakenfelds, kurš mums ir labs palīgs
treniņos. Kā pierādīja iepriekšējā sezona, tikai ar jaunajiem spēlētājiem
arī dublieru komanda nevar sasniegt
augstus mērķus.»
Atceroties neveiksmīgi aizvadīto
BBL sezonu, šogad jelgavnieki ir uzstādījuši konkrētu mērķi – iekļūšanu
top 16 komandu skaitā, bet Latvijas
čempionātā pagaidām grūti konkretizēt mērķus, jo nav skaidrības par
vietējo komandu spēku. «Pārbaudes
spēlēs katra komanda noslīpē sadarbības, un pretinieku patiesos spēkus
pašlaik ir grūti novērtēt. Divas komandas – BK «Ventspils» un «VEF
Rīga» – būs favorīti, bet pārējās ir ļoti
līdzīgas. Izņēmumi varētu būt abas
studentu komandas, kurās spēlē tikai
studenti. Domāju, ka šis būs viens no
interesantākajiem LBL čempionātiem,» prognozē treneris.
Līdz ar sportiskajiem mērķiem
noteikts arī spēlētāju statuss – BK
«Jelgava» sastāvā esošie sportisti ir

Lūgums atsaukties

Personas datu aizsardzības
speciālistu apmācība (42 st. programma)
Apmācības e-vidē ar konsultācijām, eksāmena
kārtošanu klātienē. Apmācību organizators: SIA
«Dialogs AB» (Datu valsts inspekcijas apstiprināts komersants).
Programmas apguves metodiskie materiāli
sagatavoti, sadarbojoties ar biedrību «Latvijas
Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija» – video, pdf materiāli u.c.
Apmācību sākums: 8. oktobrī
Maksa: Ls 299
Pieteikušies kursiem ir dažādu nozaru
vadošie uzņēmumi un pašvaldības.
Apmeklē mūsu mājas lapu:
www.e-studijucentrs.lv; e-pasts:
info@dialogs-ab.lv; tālrunis 67432343.

Jelgavas pilsētas dome aicina Lucijanas
Lahas (dzimusi 1929. gada 15. augustā,
mirusi 2012. gada 17. septembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu laikā no
aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos
par rīcību ar Lucijanas Lahas īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Lucijanas
Lahas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks
iznīcinātas.

Jelgavas 2. pamatskola
aicina darbā pirmsskolas skolotāju.
Prasības:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība;
2. vēlama darba pieredze;
3. labas valsts un krievu valodas zināšanas.
CV sūtīt uz skolas e-pasta adresi:
2psk@izglitiba.jelgava.lv vai pieteikties personīgi skolas kancelejā – Jelgavas 2. pamatskolā
Sarmas ielā 2.
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Sporta pasākumi
 6. oktobrī no pulksten 9 līdz 14 – Spēka diena: pievilkšanās pie stieņa sacensības
(LLU stadionā Raiņa ielā 1 un 3. pamatskolas sporta laukumā Uzvaras ielā 10).
 6. oktobrī pulksten 15 – Latvijas
Hokeja federācijas spēle: HK «Zemgale»
– «Liepājas metalurgs» (ledus hallē).
 7. oktobrī pulksten 12 – Zemgales
rudens maratons, Latvijas, Baltijas čempionāts maratonā (Pasta salā).
 12. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas
skolu olimpiskās stafetes peldēšanā (LLU
peldbaseinā).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Vīrietis (53) meklē darbu. Ir pieredze
apkopt vecu cilvēku. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 26830194.
Angļu valodas privātskolotāja. Tālrunis
29793382.
Sieviete (50) no Bauskas novada vēlas
strādāt par aprūpētāju. Ir sertifikāts. Varu
dzīvot uz vietas. Tālrunis 27404583.
Santehniķis – veicu visu veidu santehnikas
darbus. Tālrunis 26279736.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Celtnieks. Tīru, remontēju skursteņus,
mūrīšus, krāsnis. Tālrunis 27478204.

Piedāvā darbu
SIA «Valants» piedāvā darbu šoferim
ekspeditoram mēbeļu pārvadāšanai.
Nepieciešama B, C, E kategorija. E-pasts:
valants@inbox.lv, tālrunis/fakss 63011906.
SIA «Lejnieki Eko» dārzeņu pārstrādes cehs
piedāvā darbu mizotājām(-iem) Emburgā.
Transports no Jelgavas un Garozas. Tālrunis
26596090, 29491993.

Foto: Ivars Veiliņš
profesionāļi. «Komandas spēlētāji
nespēlēs Jelgavas pilsētas basketbola
čempionātā. Uzskatu, ka pilsētas
sacensības ir domātas tiem, kuri ar
basketbolu nodarbojas brīvajā laikā,
turklāt ir pietiekami daudz spēlētāju,
kas tajā var piedalīties. Amatieriem
ir savs čempionāts, bet profesionāļiem – LBL sacensības. Lai kā arī
būtu, uzskatu: ja par padarītu darbu
saņem kaut vai divus santīmus, tad
vari sevi uzskatīt par profesionāli,»
tā K.Vilcāns
Oktobrī BK «Jelgava» sagaida piesātināts spēļu kalendārs – jāaizvada
deviņas spēles, bet pirmā no tām – jau
šovakar, kad Zemgales Olimpiskajā
centrā viesosies Tartu «TU/Rock»
vienība. Mača sākums – pulksten
19. Pirmā LBL cīņa jelgavniekiem
plānota 10. oktobrī Aizkrauklē pret
valsts čempioniem – «VEF Rīga» basketbolistiem.

Gatavošanos 2012./2013.
gada sezonai jelgavnieki no
slēdza ar uzvaru ikgadējā Jel
gavas domes kausa turnīrā.

BK «Jelgava» spēles oktobrī
4. oktobrī plkst.19 – BK «Jelgava» : Tatrtu
«TU/Rock» (ZOC).
5. oktobrī plkst.19 – BK «Jelgava» : BK «Valga»
(ZOC).
10. oktobrī plkst.18.30 – BK «Jelgava» : «VEF
Rīga» (Aizkrauklē).
13. oktobrī plkst.17 – BK «Jelgava» : BK «Jūrmala/Fēnikss» (ZOC).
16. oktobrī plkst.18.30 – BK «Jelgava» : BK
«Juventus» (Utenā).
19. oktobrī plkst.19 – BK «Jelgava» : «TU/Rock»
(Tartu).
24. oktobrī plkst.18.30 – BK «Jelgava» : BK
«Valmiera» (VOC).
28. oktobrī plkst.17.30 – BK «Jelgava» : «Latvijas
Universitāte» (OSC).
30. oktobrī plkst.19 – BK «Jelgava» : «Liepājas
lauvas» (ZOC).

SIA «Novators 1» piedāvā darbu traktortehnikas vadītājam ar atbilstošu apliecību
un pieredzi, strādājot uz ekskavatoriem un
iekrāvējiem. Tālrunis 29131850.
SIA «Raivo un Partneri», kas darbojas jau
kopš 1999. gada, piedāvā darbu lentzāģu
operatoram(-ei), gatera strādniekiem(-cēm)
un darba vadītājam(-ai). Atrodamies Valgundes pagastā. Tālrunis 26488881.

Pārdod
Iekšdurvis (6), vannu, tualetes podu un
izlietni. T.26649226.
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881

Pērk
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet – atbrauksim! T.25454592
Sudraba un zelta monētas, dažādus ordeņus un medaļas. T.28850080

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Dažādi
Braucieni uz Poliju ar autobusu.
T.29588225

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā

Spiežam ābolu sulu. T.29774876.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir perspektīva,
finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas
ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem 13 ražotnēs ir pārstāvēta
Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā
un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un
to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai
un sadzīves iekārtām.

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Sakarā ar ražošanas paplašināšanu SIA «AKG Thermo
technik Lettland» aicina darbā
ražošanas vadītāja asistentu.
Galvenie pienākumi:
• ražošanas vadītāja atbalstīšana visu ikdienas un
stratēģisko jautājumu risināšanā;
• ražošanas darbinieku vadība;
• iekārtu darbības uzraudzība;
• produkcijas izgatavošanas termiņu, apjomu un kvalitātes nodrošināšana;
• ražošanas procesu uzraudzība un uzlabošana;
• līdzdalība investīciju un ražošanas iespēju paplašināšanas plānošanā;
• līdzdalība ražošanas vadības sistēmas ieviešanā, kā
arī citos svarīgos visa uzņēmuma darbību aptverošos
jautājumos.

Prasības:
• tehniska izglītība (vēlams augstākā);
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt komandā;
• noturība stresa situācijās;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• ļoti labas latviešu un vācu valodas zināšanas gan
mutiski, gan rakstiski;
• vismaz 3 mēnešu studiju vai darba pieredze Vācijā;
• pieredze ražošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā, strauji augošā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un darbu
atsaucīgā kolektīvā;
• veselības apdrošināšanu.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Ražošanas vadītāja
asistents» lūdzam sūtīt līdz š.g. 15. oktobrim pa pastu:
SIA «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34,
Jelgava, LV – 3004; faksu: 63012223 vai e-pastu: baiba.
legzdina@akg-gruppe.de.

Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS GEIDONIS (dz. 1931. g.)
VIKTORS NIKOLAŠINS (dz. 1963. g.)
MIHAILS ČMIHOVS (dz. 1925. g.)
VLADIMIRS VRUBĻEVSKIS (dz. 1925. g.)
TAISJA POĻAKOVA (dz. 1946. g.). Izvadīšana
04.10. plkst.11.30 no Zanderu kapsētas.
VOLDEMĀRS KOZULIŅŠ (dz. 1933. g.). Izvadīšana 04.10. plkst.15 no Zanderu sēru nama.
PAVELS RAPŠA (dz. 1929. g.). Izvadīšana
05.10. plkst.13 no Bērzu kapsētas.
ELZA LIDIJA AIVARE (dz. 1930. g.). Izvadīšana
05.10. plkst.11 no Zanderu kapsētas.
JUTA ELKSNE (dz. 1958. g.). Izvadīšana 09.10.
plkst.13 no Baložu sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

8. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 21.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1494.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Taizeme» (ar subt.). Melodrāma.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Kontinentu ceļojums». Dok. daudzsēr. filma. 1.sērija.
13.30 «Teritorija 20+».*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1494.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 20.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Tiksimies Peipusa krastā».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «De facto».*
0.05 «Garīgā dimensija».*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 JHL spēle. HK Rīga – Čerepovecas Almaz.*
15.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 11.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.05 «Zveja» (ar subt.).*
17.35 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
18.30 «Brokastis Kamerūnā». 5.(noslēguma) sērija.*
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga –Triumf.
21.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Amurskije tigri.
23.35 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.50 «Lidojuma plāns».
0.20 «No 57.paralēles!» 2.sērija.
0.50 «Krējums... saldais».*
1.20 «Likteņa šķēps». Mistikas drāma. 2007.g. 3.sērija.
2.55 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
5.05 «Trauma». 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 5.raidījums.*
10.05 «Vieta, kur sirdij atgriezties». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Lapsa virtuvē 2».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 148.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 151.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 26.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 6.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 2.sērija.
22.05 «Īstvika». ASV seriāls. 2.sērija.
23.05 «Largo Vinčs. Apdraudētā impērija». Piedz. f. 2008.g.
1.15 «Starpnieks». ASV seriāls. 5.sērija.
2.05 LNT ziņu Top 10.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 151.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 26.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 148.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 26.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 179.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 4.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 25.sērija.
7.40 «Mūmija 2». Anim. ser. 213.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 71.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Kāsla metode 2». 12.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 50.sērija.
13.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 15.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 545. un 546.sērija.

16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 546.sērija.
21.00 «Kobra 16». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 171.sērija.
23.05 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 242.sērija.
2.00 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 49.sērija.
2.50 «Kobra 5». Seriāls. 71.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 179.sērija.
4.15 «Nakts joki».

9. oktobris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 22.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1495.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 3.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 20.sērija.
11.15 «Meistardetektīvs Blumkvists un Rasmuss». Ģimenes f.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55  «Neatklātā Afrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 1.sēr.
13.55 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
14.05 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Tiksimies Peipusa krastā».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 89.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1495.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 21.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 54.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05  «Apokalipse. Hitlers». Dok. filma. 2011.g. 2.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 JHL spēle. HK Rīga – Amurskije tigri.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 12.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Amurskije tigri.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «SeMS. Laboratorija».*
0.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 4.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 6.raidījums.*
10.05 «Sirdslietas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 68. un 69.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 149.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 152.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 27.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 7.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Nozagtā vasara». Melodrāma. 2011.g.
23.05 «Intrigante 4». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Starpnieks». ASV seriāls. 6.sērija.
1.00 «Largo Vinčs. Apdraudētā impērija». Piedz. f. 2008.g.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 152.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 27.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 149.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 27.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 180.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 5.sērija.
7.10 «Redakai». Anim. ser. 26.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 72.sērija.

tv programma
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kobra 16». 14.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 13.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 16.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 546. un 547.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 17.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 547.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 5.sērija.
23.05 «Samainītais». Detektīvdrāma. 2008.g.
2.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 243.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 50.sērija.
3.35 «Kobra 5». Seriāls. 72.sērija.
4.20 «Nakts joki».

10. oktobris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 23.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1496.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 54.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 21.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1496.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 22.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 55.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas filmu maratons».
21.14 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Amurskije tigri.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 13.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 12.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 49.sērija.
23.45 «SeMS».*
0.15  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 12.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 7.raidījums.*
10.05 «Nozagtā vasara». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». 7.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 70. un 71.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 150.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 153.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 28.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 8.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser. 2.sērija.
22.10 «Ceturtā kategorija». Fantastikas trilleris. 2009.g.
0.10 «Starpnieks». ASV seriāls. 7.sērija.
1.10 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 6.sērija.
1.25 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.40 «Mentālists». Seriāls. 10.sērija.
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 153.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 28.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 150.sērija.
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TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 28.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 181.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 73.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 5.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 14.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 17.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 547. un 548.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 548.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 2.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2.sērija.*
23.10 «Kinomānija».
23.50 «Purvāji». ASV seriāls. 6.sērija.
0.45 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.45 «Kobra 5». Seriāls. 73.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 181.sērija.
4.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 28.sērija.

11. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 24.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1497.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 55.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 22.sērija.
11.15 «Province». Labdien, skolotāj! (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1497.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 23.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 56.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 5.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 14.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga –Triumf.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 14.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 13.sērija.
20.00 «Piedzīvojums dabā».
20.30  «Pusdienkārbiņu brīnums». Dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
0.20  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 13.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 8.raidījums.*
10.05 «Mīlas spārni». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 72. un 73.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 151.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 154.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 29.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 9.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».

21.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.55 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 17.sērija.
23.00 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 17.sērija.
23.55 «Starpnieks». ASV seriāls. 8.sērija.
0.55 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 4.sērija.
1.45 «Mentālists». Seriāls. 11.sērija.
2.30 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 154.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 29.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 151.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 29.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 182.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Būt par papucīti 2». Seriāls.
9.00 «Kobra 5». 74.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 2.sērija.*
11.20 «Kāsla metode 2». 15.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.35 «Bagātnieku dakteris 2». ASV seriāls. 18.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 548. un 549.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 103.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 19.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 549.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Slepkavu spēles». Trilleris. 2011.g.
0.10 «Atslēga». ASV un Vācijas šausmu trilleris. 2005.g.
2.10 «Kobra 5». Seriāls. 74.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 182.sērija.
3.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 29.sērija.
4.25 «Nakts joki».

12. oktobris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilmas.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 4.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 56.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 23.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 13.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 12.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Cilvēku planēta». BBC dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latvijas filmu maratons».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 6.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 5.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 15.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Grieķija.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 15.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 14.sērija.
20.00 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
20.15 «Zveja» (ar subt.).
20.45 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņas atlases spēle
futbolā. Slovākija – Latvija.
23.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.30  «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 5.sērija.
0.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 4.sērija.
1.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 9.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 9.raidījums.*
10.05 «Lordi nemelo». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus». 17.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 74. un 75.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 152.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 155.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 30.sērija.
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17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 10.raidījums.
19.00 «Māju sajūta». 2.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sastrēgumstunda 3». Spraiga sižeta komēdija. 2007.g.
22.50 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
0.50 «Izlēcēji». Krievijas komēdija. 2011.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 155.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 30.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 152.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 43.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 183.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra 5». 75.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 6.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 16.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.40 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.40 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 4.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 5.sērija.
21.30 «Bildinājums». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
23.50 «Tiec vaļā no Evas!» Romantiska komēdija. 2003.g.
1.55 «Kobra 5». Seriāls. 75.sērija.
2.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 183.sērija.
3.30 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 43.sērija.
4.15 «Nakts joki».

13. oktobris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 13.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 23.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Meistardetektīva Blumkvista bīstamie
piedzīvojumi». Zviedrijas ģimenes filma. 1997.g.
13.30 «Lāčplēsis». Rokopera. 1988.g. ieraksts.
15.40 «Karosta». Dokumentāla filma.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Cēsu vecpilsēta».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Komponistam nozagtais laiks. Zigmars Liepiņš».
LTV dokumentāla videofilma.
22.15 Zigmara Liepiņa jubilejas vokāli simfoniskās
mūzikas koncerts.
0.15 Nakts ziņas.
0.25 «Variācijas par tēmu». Zigmars Liepiņš.*

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «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 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «Brokastis Kamerūnā». 5.(noslēguma) sērija.*
13.30 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Slovākija – Latvija.*
15.30 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
15.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
15.50 «SeMS».*
16.20  «Pusdienkārbiņu brīnums». Dokumentāla filma.
17.20  «Ali Baba un 40 laupītāji». Piedz. f. 2007.g. 2.sērija.
19.00 «No 57.paralēles!» 2.sērija.*
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Ukrainas melodrāma. 2008.g. 1.sērija.
21.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkom. 6.sērija.
22.20 «Baltā masajiete». Romantiska drāma. 2005.g.
0.40 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 9.sērija.
1.35 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 15.sērija.
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». 17.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». 15.sērija.
14.25 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
15.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 5.sērija.

19.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Divi mīlētāji». ASV romantiska drāma. 2008.g.
23.10 «Iedzimtais grēks». Drāma. 2001.g.
1.35 «Labie puiši». ASV krimināldrāma. 1990.g.
4.00 «Ekstrēms tuvplānā».
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 17.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 44.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 184.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 15. un 16.sērija.
7.30 «Leons». Anim. ser. 15.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 10.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 3.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 16. – 18.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bildinājums». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
17.00 «Romijas un Mišelas skolas salidojums». Kom. 1997.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Iepazīsties, Robinsoni!» Animācijas filma. 2007.g.
21.30 «Master and Commander: Uz pasaules malu». spriedz. dr.
0.15 «Bīstamās spēles 2». ASV drāma. 2000.g.
2.05 «Bišu slepenā dzīve». ASV drāma. 2008.g.
4.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 44.sērija.
4.45 «Nakts joki».

14. oktobris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 14.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 24.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 90.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Kontinentu ceļojums». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija Āzija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Akmens mājas saimnieki.
18.50  «Sapņu viesnīca: Maurīcija» (ar subt.). Daudzsēr. melodr.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Teātris.zip».
21.55 A.Manfelde, Z.Liepiņš. «Adata». Nacionālā teātra izrāde.
0.05 Nakts ziņas.
0.15  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 6.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«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 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Ukrainas melodrāma. 2008.g. 1.sērija.
13.15 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vingrošana.*
15.15  «Ali Baba un 40 laupītāji». Piedz. f. 2007.g. 2.sērija.
16.55 «SeMS. Laboratorija».
17.25 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
17.55 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
18.10 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 3.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Bon Appetit». Romantiska drāma. 2010.g.
21.15 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
22.05  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 5.sērija.
23.10 «Baltā masajiete». Romantiska drāma. 2005.g.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 13.sērija.
12.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 2.sērija.
13.55 «Trīs māsas». ASV seriāls. 5.sērija.
14.50 «Praktiskā maģija». Rom. fantāzijas komēdija. 1998.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. seriāls.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». ASV seriāls. 7.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Psihoanalīze gangsteru gaumē». Kriminālkom. 1999.g.
2.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 13.sērija.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.20 «Praktiskā maģija». Rom. fant. komēdija. 1998.g.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 45.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 185.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 17. un 18.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 4.sērija.
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TV programma
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 19. un 20.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.30 «Iepazīsties, Robinsoni!» Animācijas filma. 2007.g.
16.25 «Iepazīstieties, spartieši!» ASV komēdija. 2008.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 1.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 3.sērija.
21.00 «Transformeri: pieveikto atriebība». fant. f. 2009.g.
24.00 «Salauztā bulta». ASV spraiga sižeta trilleris. 1996.g.
2.00 «Izsvēpēt “dūzi”». Spraiga sižeta trilleris. 2006.g.
3.50 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 45.sērija.
4.35 «Nakts joki».

Jums mūžs ir līdzīgs
Krāšņam gobelēnam,
Kur staro viss,
Ko liktenim tīk dot...
/K.Apšukrūma/
Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas kolektīvs sirsnīgi sveic
savus esošos un bijušos pedagogus
Skolotāju dienā!
Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
Uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma grupās ar latviešu
valodas apmācību:
• slidotapmācība no 4 gadu vecuma Jelgavas ledus
hallē;
• boulings un bērnu joga no 3 gadu vecuma.
Interešu izglītība no 3 gadu vecuma:
• vizuālā māksla;
• keramikas pulciņš;
• floristikas pulciņš.
Atbalsta dienests: logopēds.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava; tālruņi uzziņām:
29379286, 22319986; mājas lapa: www.saulitesrakari.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli divas augošu koku cirsmas.
1. Izsoles priekšmets: divas augošu koku cirsmas ar
kopējo krāju 1606,28 kubikmetri:
1.1. cirsma Nr.1 – VMD Zemgales virsmežniecības
Jelgavas mežniecības 3. centra apgaitas 13. kvartāla
23. nogabalā ar augušo koku koksnes kopējo krāju
701,15 m³;
1.2. cirsma Nr.2 VMD Zemgales virsmežniecības Jelgavas mežniecības 3. centra apgaitas 9. kvartāla 5.,
11., 12., 13., 14., 15., 17. un 18. nogabalā ar augušo
koku koksnes kopējo krāju 905,13 m3.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi». apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirsmas dabā var apskatīt no 8. līdz 16. oktobrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri (tālrunis
26542142).
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta
un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 19.
oktobrim plkst.10 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a;
5.2. Izsole notiks 2012. gada 19. oktobrī plkst.10 JPPA
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. cirsmai Nr.1 – Ls 16 300;
6.2. cirsmai Nr.2 – Ls 12 400.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
cirsmas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»: a/s
«SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts
LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, norādot maksājuma
mērķi «Augošu koku cirsmu Nr.1 vai Nr.2 izsoles
nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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«Vārds uzņēmējiem»
Dzīvnieku pieskatīšanas serviss
meklē sadarbības partnerus
Dzīvnieku pieskatīšanas serviss «Dod man
ķepu!» meklē nopietnus dzīvniekmīļus sadarbībai. Jābūt iespējai dzīvnieku izmitināt savās
telpās. Vēlama kinologa izglītība vai zināšanas
veterinārmedicīnā.
Sīkākai informācijai, lūdzu, rakstiet uz e-pastu,
kā arī nedaudz pastāstiet par sevi:
dodmankepu@inbox.lv. Vai zvaniet pa tālruni
26123019. Vairāk informācijas par uzņēmumu
– mājas lapā: www.zoodraugs.lv.

A/s «Rautakesko» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums,
kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas specializējas
būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un
iekārtu tirdzniecībā.
Aicinām pievienoties savai komandai «K-rauta»
veikalā Jelgavā
PĀRDEVĒJU
Vispārējo celtniecības materiālu/grīdas segumu nodaļā,
Pienākumi:
• strādāt mazumtirdzniecībā, pārdodot preces;
• apkalpot klientus, nodrošinot augstu klientu
apkalpošanas līmeni;
• rūpēties par preču izkārtojumu un kārtību veikalā.
Prasības:
• pieredze tiešajā pārdošanā;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• teicamas komunikācijas spējas, augsta aktivitāte un
atbildības sajūta;
• vēlme attīstīties un apgūt jaunas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās mācības.
CV ar norādi «Pārdevējs Jelgavā» lūdzam sūtīt uz
e-pasta adresi: cv@rautakesko.lv līdz 2012. gada 11.
oktobrim. Atbildi sniegs kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
darba pārrunām.

PIEDĀVĀ KURSUS OKTOBRĪ
Kursi

Mācību sākums

Māc. st. skaits

VALODU KOMPETENCE

02.10.
12.10.
15.10.
15.10.
16.10.
16.10.
22.10.
29.10.
29.10.

Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
IELTS (International English Language Testing
System) sagatavošanas kurss
Angļu valoda apkalpojošās nozares
darbiniekiem - pamata līmenis
Angļu valodas gramatika vidusskolēniem vidējais līmenis
Angļu valodas gramatika vidusskolēniem augstākais līmenis
Vācu valoda - pamata līmenis, A2
Lietuviešu sarunvaloda - pamata līmenis
Krievu valoda - pamata līmenis, A1
Krievu valoda - pamata līmenis, A2

100 h
16 h
160 h
60 h
60 h
100 h
60 h
100 h
100 h

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCE

04.10.
08.10.
15.10.
17.10.
17.10.
17.10.
23.10.
29.10.

Mājas lapas izveide tiešsaistē
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Fotodizaina pamati
Datorzinības senioriem (bez priekšzināšanām)
Senioru-datorfanu klubiņš
3D vizualizācija un animācija (Brīvpieejas
programmas Google Sketchup un Blender)

Corel Draw Graphics

12 h
120 h
120 h
24 h
36 h
36 h
48 h
150 h

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE

03.10.
15.10.
15.10.

Projektu izsrādes pamati
Lietvedība
Lietvedības pamati

36 h
60 h
36 h

CITAS KOMPETENCES

03.10.
18.10.
23.10.
24.10.
24.10.
25.10.

“Konfekšu pušķu veidošana”
Fotomākslas darbnīca
Šūšanas darbnīca. Virsdrēbju šūšana
Šuj un modelē pati
Zīda apgleznošana
Tekstilmateriālu dekorēšana
Radošā darbnīca

9h
18 h
32 h
60 h
40 h
40 h

Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033
E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija» pārdod izsolē
kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads,
nosacītā cena un atrašanās vieta: automašīna «VW
Transporter» (mikroautobuss), 1995. gada izlaidums,
nosacītā cena – Ls 540,00, Mazais ceļš 3, Jelgava;
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāvā, 11.
kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14 (pusdienu pārtraukums
no plkst.12 līdz 13) vai elektroniski Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.
lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi»;
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā
3, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29629306
(Biruta Ribaka).
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāvā, 11. kabinetā,
līdz 2012. gada 19. oktobra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā
iemaksas kārtība: 10% apmērā no izsolāmās kustamās
mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu:
Nr.LV09UNLA0008010130566; saņēmējs: pašvaldības
iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija», a/s
«SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi
«Izsolāmās mantas nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2012. gada 19. oktobrī plkst.10
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3,
Jelgavā, 1 stāvā, 4. kabinetā (zālē).
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7
dienu laikā no izsoles dienas.

Jelgavas Amatu vidusskola izsludina
papildu uzņemšanu audzēkņiem
2012./2013. mācību gadā
arodizglītības programmās ar iegūtu vidējo izglītību:
1. Restorānu pakalpojumi – ar iegūstamo kvalifikāciju
«Viesmīlis»;
2. Frizieru pakalpojumi – iegūstamo kvalifikāciju «Frizieris».
Iesniedzamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. atestāts par vidējo izglītību (oriģināls);
3. pases kopija;
4. medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta Nr.U-27;
5. dzīvesvietas deklarācija;
6. četras fotogrāfijas (3x4).
Būsiet laipni gaidīti!
Sīkāka informācija par audzēkņu
uzņemšanu: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV–3001;
tālrunis 63022610, 63026175; www.javs.lv.
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Kultūras pasākumi
 5. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas sarīkojums (kultūras
namā).
 6. oktobrī pulksten 10 – Ā.Alunāna dienu izrāžu festivāls «No aktiera nāk
joki...». Festivāla atklāšana (kultūras namā).
 6. oktobrī pulksten 11 – veloekskursija pa Jelgavu un apkārtni – ievērojamo
objektu apskate un interesantu faktu atklāšana gida pavadībā. Sīkāka informācija
– Jelgavas TIC pa tālruni 63005447 (satikšanās pie Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa).
 6. oktobrī pulksten 16 – akustiskais koncerts «Ja es būtu...». Programmā Jāņa
Lūsēna skaņdarbi ar Māra Melgalva, Māras Zālītes, Leonīda Breikša, Plūdoņa, Jāņa
Poruka vārdiem. Dziesmas izpildīs Latvijas Nacionālās operas soliste Kristīne Zadovska. Biļešu cena – Ls 3. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs un pirms
koncerta (Svētās Annas baznīcā).
 7. oktobrī no pulksten 11 līdz 14 – Dzīvnieku aizsardzības dienai veltīti pasākumi
– pašgatavotu dzīvnieku rotaļlietu izstāde, suņu tērpu šovs un talantu konkurss, suņu
šķirņu paraugdemonstrējumi, barības un dzīvnieku piederumu izstāde (Raiņa parkā).
 11. oktobrī pulksten 16 – O.Spārīša grāmatas «Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
stāsts» prezentācija (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
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Garšvielas dod sāta sajūtu

Izstādes
 No 1. oktobra – Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde (kultūras namā).
 No 3. oktobra – Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (kultūras namā).
 No 5. oktobra – Ivetas Meieres gleznojumi uz zīda «Rožu stāsti» (kultūras namā).
 6. oktobrī pulksten 12 – gleznotājas Tatjanas Iljinas personālizstādes atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 12. oktobrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 20. oktobrim – audzēkņu darbu izstāde «Figurālā kompozīcija» (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 26. oktobrim – galerijas saimnieces Ilonas Drīliņas izstāde «Satiktie» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 28. oktobrim – Ģederta Eliasa 125 gadu atcerei veltīta gleznu izstāde
«Esmu strādājis daudz» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Ādolfa Alunāna
dienu izrāžu festivāls
«No aktiera nāk joki...»
6. oktobrī

Pulksten 10 – festivāla atklāšana. Režisori dalīsies pieredzē par tēmu «Alunāns izplatīja
teātra spēlēšanas sērgu Latvijā!».
Pulksten 10.30 – Liepājas tautas teātris ar izrādi O.Gūtmanis «Es dzīvoju starp ezeru un
jūru». Režisore – I.Kalnarāja (kultūras nama Lielajā zālē).
Pulksten 11.30 – Ā.Alunāna Jelgavas teātris ar izrādi J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks».
Režisori – A.Matisons, A.Bolmanis (kultūras nama Lielajā zālē).
Pulksten 14 – Lielvārdes tautas teātris ar izrādi G.Priede «Tīna». Režisors – K.Lišmanis
(Ā.Alunāna Jelgavas teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
Pulksten 15.30 – Limbažu tautas teātris ar A.Eglīša izrādi «Bezkaunīgie veči». Režisore
– I.Kalniņa (kultūras nama Lielajā zālē).
Pulksten 18 – Jēkabpils tautas teātris ar M.Zīverta lugu «Sievasmāte» un «Divkauja».
Režisore – I.Ūbele (kultūras nama Lielajā zālē).
Ieeja uz izrādēm pieaugušajiem – Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 0,50.
Pulksten 20 – svinīgais brīdis pie Ā.Alunāna pieminekļa Jāņa parkā.

Ērģeļu dienās uzmanības
centrā – vēsturiskās ērģeles
 Ritma Gaidamoviča

Arī šogad oktobrī Zemgales
dievnamos notiks Zemgales
Ērģeļu dienām veltīti koncerti.
To mērķis ir popularizēt ērģeļ
mūzikas mākslu un pievērst uz
manību vēsturiskajām ērģelēm
baznīcās, ļaujot cilvēkiem klau
sīties, kā šodien skan mūzikas
instrumenti, kas būvēti pirms
200 gadiem. Pirmais koncerts
«Ja es būtu...» – sestdien, 6.
oktobrī, pulksten 16 Svētās
Annas baznīcā, kad dziesmas
izpildīs Latvijas Nacionālās
operas (LNO) soliste Kristīne
Zadovska (mecosoprāns), bet
ērģeles spēlēs komponists Jānis
Lūsēns.
«Tik plaša mēroga pasākums kā pērn
ar 21 koncertu dievnamos un ziedojumu
vākšanu Kalnciema-Klīves baznīcas ērģeļu
restaurācijai nav iecerēts, taču arī šoreiz
akcentēsim senos instrumentus – ērģeles.
Koncerti baznīcās ir labs veids, kā par tām
atgādināt. Šajā reizē būs iespēja dzirdēt
sešu Zemgales dievnamu ērģeles, kas bez
lieliem remontiem skan gandrīz tāpat
kā pirms apmēram 200 gadiem, kad tās
būvētas,» stāsta Svētās Annas baznīcas
ērģelniece un Zemgales Ērģeļu dienu organizatore Māra Ansonska.

Šogad koncerti tiks izspēlēti galvenokārt uz senajiem instrumentiem, izņemot
Annas baznīcu, kur ērģeles ir atjaunotas.
Klausītājiem būs iespēja dzirdēt Jelgavas
Svētā Jāņa baznīcas, Zaļenieku, Sesavas,
Vecumnieku un Dalbes dievnamu vēsturiskās ērģeles.
Ērģeļdienas sestdien ievadīs koncerts
«Ja es būtu...» Annas baznīcā. Tajā tiks
atskaņoti J.Lūsēna skaņdarbi ar Māra
Melgalva, Māras Zālītes, Leonīda Breikša, Viļa Plūdoņa, Jāņa Poruka vārdiem.
Koncertprogrammā skanēs dziesmas, kas
tapušas pirms 20 gadiem, kā arī nesen
radīti skaņdarbi. Tos izpildīs LNO soliste
K.Zadovska, bet pie ērģelēm būs J.Lūsēns.
Biļešu cena – trīs lati. Biļetes nopērkamas
«Biļešu paradīzes» kasēs, www.bilesuparadize.lv un koncerta norises vietā pirms
koncerta.
Ērģeļdienas arī noslēgsies Jelgavā – 31.
oktobrī pulksten 18 Jelgavas Svētā Jāņa
baznīcā ar Reformācijas dienas koncertu.
Tajā muzicēs Alvils Cedriņš (baritons),
vokālā grupa «Kamenes», pie ērģelēm
– Gundega Dūda. Ieeja koncertā – par
ziedojumiem.
Arī pārējos Zemgales dievnamos koncerti
ir par ziedojumiem.
7. oktobrī pulksten 11.30 koncerts notiks
Zaļenieku baznīcā, 14. oktobrī pulksten 15
– Dalbes baznīcā, 21. oktobrī pulksten 12
– Vecumnieku baznīcā, 28. oktobrī pulksten
11.30 – Sesavas baznīcā.

Nigella, muskata salvija, izops, estragons, lakši, maurlociņi, batūni – tie ir tikai daži garšaugi, kas atrodami LLU
Augsnes un augu zinātņu institūta lauciņos. Tur izveidota viena no valstī lielākajām garšaugu un ārstniecības augu
kolekcijām. LLU Agrobiotehnoloģijas institūta asistente Marta Liepniece stāsta, ka šeit vien atrodami astoņu šķirņu
Foto: Ivars Veiliņš
baziliki – dažādu krāsu, garšu, formu.
 Ritma Gaidamoviča

likt salātos. Ziedus dekoratīvam efektam
var iesaldēt ledus gabaliņos un pievienot
«Ja vēl pirms laika uz jau
kokteiļiem,» stāsta M.Liepniece. Lauciņā
tājumu, kādus garšaugus
sastopama arī pupu mētra, ko, izrādās,
izmantojat, gatavojot ēdienu,
var lietot pie pākšaugu un sēņu ēdieniem,
biežākā atbilde bija: dilles,
lai organisms vieglāk sagremotu šo smago
pētersīļus, selerijas un lokus,
pārtiku. Līdzīga iedarbība uz organismu
tad šodien jau atbildes kļu
kā pupu mētrai ir arī kalnamētrai, kurai
vušas daudzveidīgākas un
ir specifiska garša. Tā labi der pie gaļas
tiek minēts baziliks, pupu
ēdieniem. Ļoti labi kulinārijā izmanmētra, oregano, majorāns,
tojami arī tādi garšaugi kā koriandrs,
salvija... Situācija ir mainī
tiesa, tas atbaida ar savu smaržu – augs
jusies, un priecē, ka cilvēki
smaržo līdzīgi blaktīm, tomēr noder pie
savā virtuvē eksperimentē, ar
piparkūku mīklas. Fenhelis jeb aptiekas
dažādām garšvielām ēdienam
dille, kam raksturīga anīsa smarža, iedepiešķirot īpašu garšas buķeti,»
rēsies pie salātiem, bet dārzeņu fenheli
atzīst LLU Lauksaimniecības
var arī sautēt – protams, ja patīk anīsa
fakultātes Agrobiotehnoloģi
smarža un garša. M.Liepniece stāsta, ka
jas institūta asistente Marta
popularitāti iemanto arī lapu sinepes un
Liepniece.
kressalāti, kuru sēklas var diedzēt ziemas
laikā. Tie labi aug uz palodzes, un šos
Viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kas zaļumus var sagrieztus likt uz maizītes
atbild un rūpējas par ļoti plašu garšaugu vai pievienot biezpienam.
un ārstniecības augu kolekciju Jelgavā
– Augsnes un augu zinātņu institūta Daudzi garšaugi izmantojami kā
teritorijā Strazdu ielā nepilna hektāra pie sāļiem, tā saldiem ēdieniem
platībā aug vairāki desmiti viengadīgu,
M.Liepniece atzīst, ka ļoti labs veids, kā
divgadīgu un daudzgadīgu garšaugu un pārliecināties, vai garšviela patīk vai ne,
ārstniecības augu. Tiesa, šobrīd arī tur ir pievienot to biezpienam. «Biezpiens ir
iestājies rudens – lielākā daļa ražas jau viens no neitrālākajiem ēdieniem. Parasti
novākta un tiek kaltēta. Kolekcija izvei- tam pievienojam tikai sāli, varbūt vēl
dota, lai pārbaudītu, kā dārzā «uzvedas» dilles vai lociņus, taču tikpat labi tā vietā
Latvijā nopērkamas garšvielu, ārstniecī- varam pielikt majorānu, baziliku, izopu,
bas augu sēklas – kas no tām izaug, kas timiānu, mārsilu, raudeni, estragonu.
ne. Tāpat pēc šiem augiem topošie spe- Bet saldajam biezpienam – rozmarīnu,
ciālisti mācās atpazīt augus pēc garšas, lavandu, citrontimiānu, citronbaziliku,»
smaržas, tiek veidoti mācību herbāriji, stāsta asistente.
veikti zinātniski pētījumi. M.Liepniece
Viņa atzīst, ka garšvielu izmantošana
atzīst, ka šeit viss arī tiek pamēģināts ir ļoti daudzveidīga – virkni garšvielu
– galvenie izmēģinātāji ir studenti un var lietot kā pie sāļajiem, tā saldajiem
darbinieku ģimenes locekļi. «Mums ēdieniem, turklāt tiem var būt arī ārstnietaču ir jāzina, kā katrs augs garšo, kuru ciska iedarbība. Piemēram, lupstāji labi
garšvielu pie kāda ēdiena labāk likt. Tā der kā kokteiļu salmiņi, saknes izmanto
paši cepam pīrādziņus, pamēģinot pielikt medicīnā, bet kā garšvielu iespējams
vienu garšvielu, otru, gatavojam arī citus izmantot šašliku gatavošanā. Tas arī
ēdienus,» stāsta M.Liepniece.
kalpo kā maģisks augs, kas aizsargā māju
Kolekcijas pirmsākumi ir 1997. gadā, no ļauniem gariem. Lavandu, ko vairāk
kad pētnieki ekspedīcijās pa Latviju pazīstam kā kārtības un tīrības simbolu,
meklējuši dažādus ārstniecības augus arī var izmantot pārtikā – ziedi piemēroti
un garšaugus savvaļā, veidojot ģenētisko saldajām žāvētu augļu zupām, želejām,
resursu kolekcijas, un pētīja tos. Bet no marmelādēm, augļu salātiem, to var
2000. gada sākta kolekcijas veidošana pievienot, arī gatavojot ķiploku marinādi
Strazdu ielā, sējot un stādot dažādus jēra vai cāļa gaļai. Bet svaigas lavandas
augus. M.Liepniece saka: «Te tiek iesēts lapas var izmantot kopā ar sviestu vai
viss, ko izmantojam ikdienā.»
margarīnu, grilējot upju un ezeru zivis.
Bet salvija der pie zivju ēdieniem – tās
Gurķu mētra –
īpašā garšas buķete samazina dūņu garšu
salātos un kokteiļos
upes zivīm, tāpat to var lietot kā dabīgo
Viengadīgie garšaugi, kas plaši tiek konservantu gaļas konserviem.
izmantoti kulinārijā, katru gadu maijā
šeit tiek sēti no jauna – dažādu šķirņu, Virtuves plauktos
krāsu, formu, lai labāk saprastu, kas ir vairs nav tikai sāls un pipari
dzīvotspējīgāks un garšīgāks. Te, piemēM.Liepniece atzīst, ka cilvēki par
ram, aug gurķu mētra, kas lieti noder, ja garšvielām kļuvuši zinošāki, jo par tām
mājiniekus grib mazliet apmuļķot – salāti pieejama literatūra, arī pavārgrāmatās
bez gurķa garšos tieši tāpat, it kā tiem pie receptēm parādās daudzveidīgāki
klāt būtu pielikts svaigs gurķis. «Pirmās garšvielu nosaukumi, kas, gatavojot
lapas izteikti garšo pēc gurķiem – tās var kādu ēdienu, cilvēkus mudina iepazīt tās.

«Līdz ar to cilvēku redzesloks paplašinās.
Virtuves plauktos nav vairs tikai sāls un
pipari, un tas ir labi, ka veikalos no garšvielu plauktiem izvēlamies arī ko citu.
Latviešiem ir tāds netikums – pieēsties
un tad stenēt, ka grūti, nevar pakustēties,
taču es gribu teikt: ja lieto garšvielas,
sātīguma sajūta pieaug, tāpēc tik daudz,
lai pārēstos, nemaz nevar apēst. Būtiski
zināt, ka katra garšviela, ārstniecības
augs labvēlīgi iedarbojas arī uz organismu, protams, samērīgos daudzumos. Līdz
ar to – jo bagātīgāk tās lieto, jo labāk,» tā
M.Liepniece.
Ar prieku viņa atzīst, ka arvien vairāk
cilvēku pievēršas veselīgam dzīvesveidam, izzina, kādas tējas dzert, kādus
augus lietot, lai uzlabotu savu veselību.
«Esmu ievērojusi, ka arī ārsti šodien
uzreiz vairs neķeras izrakstīt «smago
artilēriju» jeb ķīmiskas zāles, bet gan cenšas ieteikt dabīgos ārstniecības līdzekļus.
Tiesa, ar tiem jau nākamajā dienā cilvēks
netiks uz kājām, jo atveseļošanās process
ir ilgāks, taču uz organismu tie noteikti
iedarbojas labāk,» tā M.Liepniece.

Kliņģerītes – tējā un salātos

Runājot par kolekcijas ārstniecības
augiem, jāteic, ka arī to klāsts ir plašs,
tāpat kā plašas ir to izmantošanas iespējas. Tiesa, asistente piebilst, ka bieži
vien cilvēki nezina šīs iespējas. Piemēram, kliņģerīšu ziedi labi noder gan tējā
dzeršanai un kakla skalošanai, kad tas
sāp, gan var likt dārzeņu, lapu salātos,
lai padarītu tos krāsainākus. Rudzupuķu
ziedlapiņas derēs tējai, un tā ļoti efektīvi
pazemina temperatūru, tāpat tās iesaka
lietot acu slimību gadījumā. Kaklam
labi palīdzēs arī salvija, bet vērmeles
uzlabos kuņģa darbību. Kolekcijā ir arī
vairāku šķirņu piparmētras – parastā
piparmētra ar mentolu, bez mentola,
krūzmētras un šokolādes piparmētra,
greipfrūta mētra, Šveices un marokāņu
mētra – kopā vairāk nekā 20 veidu.
Asistentes praktiskais ieteikums – dzert
maisītas zāļu tējas. «Labāk ir maisīt tējas,
nevis, ja garšo liepziedu, dzert tikai tās.
Tas var slikti ietekmēt organismu. Vajag
miksēt – salikt kaut ko garšīgu kopā ar
kaut ko ne tik ļoti garšīgu. Piemēram,
liepziedus, piparmētru, mazliet pelašķus,
vērmeles un asinszālīti,» tā M.Liepniece,
piebilstot, ka imunitātes stiprināšanā gan
jāuzmanās ar «bokseriem» ķiplokiem,
citronliānas, zeltsaknes un ehinācijas
tēju. «Tie ir ātri un efektīvi imunitātes
stiprinātāji, taču tas ir koks ar diviem
galiem – ātri stiprina, taču organismā
var rasties «īssavienojums», ja pārtrauc
to lietošanu, un cilvēks var zaudēt pat
savu dabisko imunitāti. Tāpēc labāk
iesaku ikdienā lietot vieglas zāļu tējas.
Jā, jādzer arī ūdens, taču labāk uzņemt
šķidrumu ar dažādām dabīgajām tējām,»
tā M.Liepniece.

