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Pilsētas autobusu reisu
izpildi kontrolē ar GPS
 Sintija Čepanone

Lai SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) varētu
pārliecināties par sabiedriskā transporta kustības grafika ievērošanu,
kopš pagājušās nedēļas
visi pilsētas autobusi
aprīkoti ar GPS jeb globālās pozicionēšanas
sistēmu. Tas nozīmē, ka
turpmāk visas pasažieru
sūdzības, kas saistītas
ar reisu precīzu izpildi,
varēs pārbaudīt un, ja
būs fiksēts pārkāpums,
attiecīgi rīkoties.
«Pēdējo gadu laikā lielākā daļa
sūdzību, ko esam saņēmuši no pasažieriem, saistītas ar reisu precīzu
izpildi – vai nu autobuss par agru
izbraucis no pieturas, vai, gluži
pretēji, nokavējies, vai kādai pieturai pabraucis garām. Lai varētu
pārbaudīt šo sūdzību pamatotību,
visus pilsētas autobusus aprīkojām
ar GPS sistēmu,» stāsta JAP komercdirektore Viktorija Ļubļinska.
Viņa skaidro, ka tagad pasažieru
pārvadātājam nodrošināta iespēja
digitālā veidā izsekot līdzi visiem
autobusiem, kas kursē pilsētas

maršrutos, pārliecinoties ne tikai
par to, kur un cikos autobuss braucis un apstājies, cik ilgi uzkavējies,
bet arī, piemēram, ar kādu ātrumu
tas pārvietojies pa maršrutu. «Šāda
sistēma jau apmēram divus gadus
darbojas arī starppilsētu autobusu
maršrutos, un tā jau vairākkārt
apliecinājusi savas priekšrocības.
Pilsētas maršrutos laika grafika
ievērošana ir vēl svarīgāka, tāpēc
šī sistēma ir būtisks ieguvums.
Turklāt tajā fiksētais laiks ir precīzs, jo to nodrošina pavadonis,
līdz ar to izslēgta varbūtība, ka
šoferis maršrutu izbrauc neprecīzi,» tā V.Ļubļinska, piebilstot, ka
dažkārt pasažieri gan norādot uz
to, ka laiks, pēc kāda kursē autobuss, atšķiras no tā, ko rāda viņu
pulkstenis. «Taču precīzu laiku
nodrošina pavadonis,» uzsver JAP
komercdirektore.
«Dati sistēmā tiek uzglabāti
pusgadu. Līdz ar to, aprīkojot arī
pilsētas autobusus ar GPS, esam
ieguvuši objektīvu kontroles mehānismu, kā disciplinēt ne tikai
šoferus, bet arī pasažierus,» tā
V.Ļubļinska.
Jāpiebilst, ka ar GPS pagājušajā
nedēļā aprīkoti visi autobusi, kas
kursē pilsētas maršrutos, un šīs
ierīces JAP nomā.

Septembra populārākais sportists
– Mārtiņš Lauss

Pirmklasnieces Anna Marija (priekšplānā) un Elizabete Grietēnas tā pa īstam brīvlaiku izbaudīs pirmo reizi. «Mums patīk iet
uz skolu, taču labprāt vēl gribam mājās pabraukāties ar divriteni, paspēlēties ar mazo brāli,» teic Anna Marija. Elizabete vien
Foto: Ivars Veiliņš  Ilze Knusle-Jankevica
piebilst, ka nākamnedēļ varēs no rītiem ilgāk pagulēt, bet vēlāk – palīdzēt mammai.
 Ritma Gaidamoviča

«Es jau ikdienā esmu mājās ar trīsgadīgo dēlu, tādēļ
skolēnu brīvlaiks mūsu ģimenei nav nekāda traģēdija – vienkārši šajā nedēļā mājās būsim visi. Daudz
sarežģītākā situācijā, protams, ir ģimenes, kurās
abi vecāki strādā. Taču es jau tagad skaidri zinu, ka
mani bērni savā pirmajā brīvlaikā nekādas papildu
nodarbības neapmeklēs – viņiem taču beidzot ir
jāatpūšas!» teic piecu bērnu mamma jelgavniece
Aija Grietēna.
Nākamnedēļ ir skolēnu brīvlaiks, un ne viena vien ģimene jau
nobažījusies, kā atvasei aizpildīt
brīvo laiku, kas viņu pieskatīs,
kā mazo nodarbināt. Par vieniem
rūpes uzņemsies vecvecāki, citi
kopā ar ģimeni dosies kādā izbraukumā, vismaz 100 skolēni
tiksies «Lediņos» vai iesaistīsies

citās brīvā laika nodarbēs.
Grietēnu ģimenē divi bērni jau
ir studenti, un viņiem nākamajā
nedēļā brīvlaika nebūs, trīsgadnieks Pēteris pa mājām dzīvo visu
laiku, bet divām pirmklasniecēm
– Annai Marijai un Elizabetei –
šis būs pirmais skolēnu brīvlaiks,
kuru ģimene centīsies pavadīt

kopā. «Abām meitenēm ikdienā
ir liela slodze – skola, Bērnu
mākslinieciskās fantāzijas akadēmija, Mūzikas skola, Elizabetei
vēl Jelgavas Ledus sporta skola –,
tāpēc skaidri zinu, ka brīvlaikā
nekādas nodarbības viņas neapmeklēs un papildus nemācīsies,
kā tas ierasts citās ģimenēs.
Uzskatu, ka meitenēm ir jāatpūšas, jāizvēdina galva no ikdienas.
Tieši tālab mūsu iecere ir būt pie
dabas, piemēram, aizbrauksim
uz briežu dārzu, pagrābsim
mājās lapas, kopā ar mazo brāli
aiziesim uz rotaļu laukumu. Bez
uzraudzības bērni noteikti nepaliks,» teic A.Grietēna, piebilstot,
ka zina arī par iespēju piedalīties
rudens akcijā «Lediņos», taču
šogad tajā vēl neiesaistīsies. «Kad

meitenes teiks, ka apnicis ar lellēm spēlēties, un rausies tikties
ar draudzenēm, tad domāsim,»
piebilst A.Grietēna.
Savukārt Andas Dadzītes trim
no pieciem bērniem lielākā daļa
rudens brīvlaika šogad paies,
sportojot airēšanas klubā «KC»
– Raivo un Ģirts trenējas kanoe,
bet astotās klases skolniece Ieva
– smaiļošanā. Mazākā māsa, 2.
klases skolniece, un vecākais
dēls, kurš mācās Amatniecības
vidusskolā, palīdzēšot mājas
darbos. «Šogad mani skolēni
neapmeklēs nodarbības «Jundā»,
jo pagājušajā mēnesī visa ģimene
pārcēlāmies uz māju, līdz ar to
pie tās iekārtošanas ir daudz
darāmā,» teic A.Dadzīte.
(Turpinājums 3.lpp.)
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interneta balsojumā par septembra
populārāko sportistu Jelgavā atzīts
ūdens motosportists Mārtiņš Lauss
– par viņu nobalsots 2319 reizes. Šis
ir jau otrais mēnesis, kad par popu-

lārāko sportistu pilsētā tiek atzīts
kluba «Paisums» pārstāvis. Amatu
vidusskolas audzēknis M.Lauss balsojumā tika iekļauts, jo Latvijas čempionāta kopvērtējumā O-500 klasē
izcīnīja 3. vietu, kā arī ieguva 2010.
gada Lietuvas čempiona titulu.
(Turpinājums 3.lpp.)

Izglītības jomas aktualitātes Jelgavā –
skolu un bērnudārzu ēku siltināšanas projekti
un jaunumi izglītības sistēmā.
Pirmdien, 25. oktobrī, pulksten 21
JELGAVAS TELEVĪZIJAS PROGRAMMĀ
(TV 33. kanālā, «Baltkom» kabeļtelevīzijas TV 24. programmā)

TIEŠRAIDE!
Uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza
un Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte. Tālrunis TV studijā – 63094204.

Par zemes nomas maksas samērīgumu, visticamāk, lems tiesa
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
apsaimniekošanā ir nedaudz vairāk kā 80 mājas, kas
pilnībā vai daļēji atrodas uz privātas zemes. Pašlaik
parakstīti 48 nomas līgumi, un daudzstāvu nama
Asteru ielā 4 dzīvokļu īpašnieki nav vienīgie, kuri ar
zemesgabala īpašnieku nevar vienoties par nomas
maksas apmēru. Atsevišķos gadījumos šo jautājumu
jau risina tiesa, visticamāk, arī šajā gadījumā par to
lems tiesa.
«Asteru ielas 4 mājas vecākajai esmu nosūtījusi ierakstītu
vēstuli, lai informētu, ka, ja
desmit dienu laikā pēc vēstules

saņemšanas netiks noslēgts
nomas līgums, vērsīšos tiesā.
Esmu pārliecināta, ka tiesā
uzvarēšu, taču tīri cilvēcīgi ir

žēl mājas iedzīvotāju, kuriem
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas ietiepības dēļ tādējādi
papildu nomas maksai nāksies
atlīdzināt arī tiesas izdevumus,»
stāsta zemesgabala, kas atrodas
zem daļas Asteru ielas 4. mājas,
īpašniece Dace Segliņa. Šis
viņas pieredzē ir pirmais gadījums, kad teju visa gada laikā
neizdodas noslēgt zemesgabala
nomas līgumu. «Man pieder arī
zeme zem daudzdzīvokļu mājas
Māras ielā, vairākām mājām Aspazijas ielā, un līdz šim nekādu
domstarpību nedz ar dzīvokļu

īpašniekiem, nedz māju vecākajiem mums nav bijis – līgumi
noslēgti, jo cilvēki apzinās, ka
samaksāt nomas maksu ir viņu
pienākums. Agrāk problēmu nebija arī ar zemesgabalu Asteru
ielā, taču nu jau kopš 1. janvāra
nevaram vienoties, līdz ar to
līgums vēl nav noslēgts. Tiesa
gan – nekustamā īpašuma nodokli par šo zemesgabalu esmu
nomaksājusi, taču iedzīvotāji
par to ar mani nav norēķinājušies,» stāsta D.Segliņa, atklājot,
ka viņas mērķis nav gūt milzu
peļņu, vien saņemt to, kas

pienākas saskaņā ar likumu.
Viņas īpašumā Asteru ielā 4 ir
zemesgabals 1711 kvadrātmetru
platībā, prasītā nomas maksa
gadā – 615,36 lati, kas, sadalot
uz dzīvokļiem, ir vidēji pieci lati
gadā no katra. «Esmu sapratusi,
ka tas, kā izdodas vienoties par
nomas līguma noslēgšanu, ļoti
lielā mērā atkarīgs no dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas
atsaucības. Un Asteru ielas 4
gadījumā ieinteresētību risināt
šo jautājumu es nejūtu – sākotnēji mājas vecākā iebilda pret
nomas maksas apmēru, taču,

kad saprata, ka tas ir adekvāts,
atrada citu iemeslu – funkcionāli nepieciešamās zemes platība
mājai, viņasprāt, esot pārāk
liela, kaut arī viss ir likumīgi
un to apliecina arī attiecīgi dokumenti,» tā D.Segliņa.
Jāpiebilst, ka Asteru ielā 4 ir
112 dzīvokļi un divas dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas.
Viena mutiski ir apliecinājusi,
ka JNĪP ir pilnvarota slēgt
zemesgabala nomas līgumu,
savukārt Helēna Komarova pret
to kategoriski iebilst.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Latvijā izveidojusies paradoksāla situācija – ir augsts
reģistrētais bezdarba līmenis, bet tajā pašā laikā no uzņēmējiem bieži dzirdama frāze: «Mums nav, kas strādā!»
Lai kaut kā uzlabotu situāciju un mazinātu bezdarba
līmeni – Jelgavā tas ir 11 procenti, bet valstī kopumā
14,5 procenti –, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
piedāvā virkni pasākumu, kas tiek finansēti par Eiropas
fondu līdzekļiem. Vairums programmu vērstas uz to, lai
bezdarbnieki kļūtu konkurētspējīgāki un apgūtu jaunas
prasmes, zināšanas, tomēr ir arī pasākumi, kas stimulē darba devējus pieņemt darbā bez darba palikušos.
Piemēram, uzņēmums var saņemt atbalstu subsidētās
darba vietas noteiktām cilvēku grupām izveidei, praktisko apmācību organizēšanai, jauniešu prakses vietu
nodrošināšanai. NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils stāsta, ka vakances uzņēmēji piesaka daudz aktīvāk,
tomēr šogad dažādās atbalsta programmās iesaistījušies
54 uzņēmumi. Lielākā piekrišana ir invalīdu nodarbināšanai (26 uzņēmumi) un jauniešu prakses vietu organizēšanai (20 uzņēmumi). «Manuprāt, šīm programmām
vairāk piesakās tāpēc, ka te ir ilgāks periods, uz kuru var
noslēgt līgumu, – no viena līdz diviem gadiem. Tas, savukārt, nozīmē finansiālu ieguvumu ilgākā laika posmā,»
uzskata M.Narvils. Protams, pozitīvs aspekts ir arī tas, ka
darba devējs var pārbaudīt darbinieku un viņa atbilstību
ar mazāku risku, bet bezdarbniekam ir garantēts darbs
un ienākumi. Cik novērojis M.Narvils, pa retam gadās,
ka darba devējs un darbinieks nespēj sastrādāties, tad ir
iespējams darbinieku apmainīt, bet lielākoties abas puses
ir apmierinātas. «Visbiežāk darba devēji sūdzas par to,
ka jāraksta daudz papīru. Jā, dokumentu ir daudz, tomēr
cenšamies palīdzēt, cik varam. Citas sūdzības saņēmuši
neesam,» tā NVA Jelgavas filiāles vadītājs. Pērn gan bijis
ārkārtas gadījums, kad nācies lauzt ar uzņēmumu noslēgto līgumu – tas bijis līgums par bezdarbnieka apmācību
darba vietā. «Problēmas bija paša uzņēmuma darba
organizācijā, un veids, kādā apmācība notika, mums
nebija pieņemams,» stāsta M.Narvils, vēlreiz uzsverot,
ka tā bijusi ārkārtas situācija. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» aptaujāja uzņēmumus, lai noskaidrotu, kāpēc viņi
izmanto šīs programmas un kā tās vērtē.

Būs, ko ierakstīt CV
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«Cilvēkiem ar kustību
Ko jūs darīsiet
traucējumiem galva strādā» rudens brīvlaikā?
Pilsētnieks vērtē

Jānis Ošs, SIA «Tīkla eksperts» līdzīpašnieks:
«Pirms kāda laika Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā pasniedzu
kursus cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, un tur izveidojās mani pirmie kontakti ar
šiem cilvēkiem. Tā kā viņiem
mācību laikā vajadzēja iziet
arī praksi, nolēmu to nodrošināt savā uzņēmumā, bet
nu esmu izveidojis uzņēmumā divas subsidētās darba
vietas invalīdiem. Pie mums
par informācijas ievadīšanas
operatoru strādā puisis ratiņkrēslā. Esam vienojušies,
ka viņš strādā no mājām. Tā
bija mana iniciatīva, jo uzņēmums atrodas tādā vietā,
kur invalīdi nespēj iekļūt,
bet es kā darba devējs nevaru
nodrošināt darbinieka nokļūšanu darba vietā. Arī pašam
darbiniekam ir vienkāršāk, jo
viņš dzīvo Jelgavas novadā,
bet tagad viņam nav jādomā,
kā ik dienu tikt uz pilsētu
– ratiņkrēslā tas nemaz nav
tik vienkārši. Izmantojām
arī NVA piedāvājumu un aprīkojām viņam darba vietu,
jo bija nepieciešams pasūtīt
speciālu darba galdu, uz kura
novietot datoru, bet lai pie
tā var piebraukt ar ratiņiem.
Datu ievades operators pie
mums sāka strādāt vasarā,
un līgums noslēgts uz diviem
gadiem. Šajā laikā NVA darbiniekam nodrošina minimālo
darba algu, bet uzņēmums

maksā darba devēja sociālā
nodokļa daļu.
Otra subsidētā darba vieta
ir lietvedei. Šī darbiniece
kārto lietvedības jautājumus,
reģistrē dokumentu plūsmu,
apstrādā dokumentus. Sieviete, kura sāka pie mums
strādāt šajā programmā, sasniedza pensijas vecumu un
nolēma doties pensijā, tāpēc
uz atlikušo līguma laiku – četriem mēnešiem – pieņēmām
darbā citu darbinieci, arī ar
invaliditāti. Līgums beigsies
decembrī, bet diemžēl izskatās, ka mums nebūs iespēju
piedāvāt viņai pastāvīgu darbu arī turpmāk. Tomēr ceram,
ka situācija uzlabosies un
2011. gada pirmajā pusē, kad
beigsies līgums ar datoroperatoru, spēsim nodrošināt
viņam pastāvīgu darbu. Lai
viņš būtu konkurētspējīgāks

darba tirgū, jau šobrīd mēģinām viņu virzīt uz mājas
lapu dizaina izstrādi, lai gan
pamatdarbs viņam ir datu
ievadīšana datu bāzēs, datu
apstrāde.
Neuzskatu, ka cilvēki ar invaliditāti ir nepilnvērtīgi un
sliktāki darbinieki, īpaši šajā
gadījumā – cilvēkiem, kuri
strādā pie mums, ir kustību
traucējumi, bet jāstrādā taču
ar galvu! Jā, varbūt viņi nevar ilgi atrasties vienā vietā
vai visur piekļūt, bet esam
raduši risinājumu, lai tas
netraucētu darba procesam.
Ar saviem darbiniekiem esmu
apmierināts, jo viņi ar savu
darbu atvieglo manu darbu
– kopā mēs spējam paveikt
vairāk. Patīkami, ka uzņēmums lēnām attīstās un paveras iespējas piesaistīt jaunus
darbiniekus.»

Apmāca darbiniekus tieši sev

Inga Kreicmane, biedrības
«Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra» (ZREA)
direktora asistente:
«Aģentūra nodrošina praksi
diviem jauniešiem – projektu
asistentei Jelgavā un projektu
asistentam Jēkabpilī. Ideja
izmantot šo iespēju nāca no
aģentūras direktora, jo viņš bija
dzirdējis par NVA piedāvāto
programmu «Jauniešu darba
prakse». Tāpat kā daudzos citos
uzņēmumos, arī mēs saskaramies ar problēmu, ka darba ir
daudz vairāk nekā darbaroku,
tāpēc nolēmām iesaistīties. Arī
izpētot programmas aprakstu,
neredzējām šķēršļus, kāpēc lai
mēs to nedarītu.
Abi darbinieki ir ieguvuši
augstāko izglītību, un šī ir viņu
pirmā darba vieta. Manuprāt,
šī sadarbība ir noderīga abām
pusēm – mums ir papildu darbinieki, bet jaunieši iegūst pieredzi darbā ar Eiropas fondiem,
līdzekļu piesaisti, starptautisku
projektu izstrādi un ieviešanu.
Piemēram, viņi ir palīdzējuši
rīkot starptautisku konferenci
Zemgales enerģētikas dienu
gaitā, piedalījušies tajā, palīdzējuši vākt Ilgtspējīga enerģētikas
rīcības plāna izstrādei nepieciešamo informāciju, apmeklējuši
informatīvo semināru par Vides
ministrijas administrēto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajiem projektiem,

projektu pieteikumiem.
Darba devējs, ja piedāvāja
pietiekamu teorētisko apmācību kursu, varēja izvēlēties,
uz cik ilgu laiku slēgt līgumu
– uz sešiem mēnešiem vai uz
gadu. Mēs noslēdzām uz gadu.
Manuprāt, arī jaunieši ir ieinteresēti, lai līgums tiek slēgts
uz gadu, jo viņi reģistrējušies
bezdarbniekos un visu laiku
paralēli praksei var meklēt
darbu. Ja izdosies atrast labāku
piedāvājumu, viņi jebkurā laikā
var aiziet. Piedalīšanās šajā
programmā ZREA nemaksā
neko, mūsu ieguldījums ir jauniešu teorētiskā un praktiskā
apmācība. Viņi laikā, kamēr
ir pie mums praksē, saņem no
NVA stipendiju 120 latu apmērā
mēnesī un gūst pieredzi, kas
viņiem vēlāk palīdzēs konkurēt
darba tirgū un atrast pastāvīgu
darbu.
Mūsuprāt, veiksmīgākais scenārijs būtu tāds, ka praktikanti
kopā ar mūsu speciālistiem
strādā gan pie ikdienas darbiem,
gūstot pieredzi, gan pie projektu
pieteikumu sagatavošanas. Ja
kāds no šiem projektiem tiks apstiprināts, iegūsim finansējumu
un varēsim viņus pieņemt darbā
jau kā projekta koordinatorus.
Tomēr arī šobrīd uzskatām, ka
šī sadarbība ir ļoti veiksmīga
abām pusēm, un esam ļoti apmierināti ar praktikantiem, kas
papildinājuši mūsu komandu.»

Signe Balčūna, SIA «Stila
parks» valdes priekšsēdētāja:
«Lai cik paradoksāli tas arī
izklausītos, bet atrast labu darbinieku arī šajos laikos ir ļoti grūti,
īpaši mūsu – reklāmas – jomā.
Labiem reklāmas speciālistiem
joprojām ir darbs, turklāt labi
apmaksāts, un viņi nevēlas to
mainīt. Jaunus speciālistus atrast
ir grūti, nevar arī paņemt cilvēkus
no ielas, jo pārdošana tomēr ir
joma, kurā nevar strādāt jebkurš.
Secināju, ka risinājums ir viens
– jāpieņem darbā cilvēki, kuri ir
gatavi mācīties, apgūt ko jaunu un
strādāt šajā jomā. Sākumā kādu
laiku darbiniekus meklēju pati ar
sludinājumu palīdzību gan Rīgā,
gan Jelgavā. Godīgi sakot, atsaucība nebija pārāk liela. Pieļauju
– tāpēc, ka pārdošana nemaz nav
tik viegla un ne katrs spēj un var
to darīt. Turklāt šis ir darbs ar
lielu psiholoģisko slodzi.
Tad vērsos NVA, kur man
vispirms iedeva to cilvēku koordinātes, kuri meklē darbu.
Starp viņiem neatradu nevienu
piemērotu darbinieku, kurš būtu
gatavs strādāt, un tad NVA ieteica piedalīties programmā, kas
uzņēmumam dod iespēju pašam
apmācīt cilvēkus darbam tieši
savā uzņēmumā. Piekritu, un
man īpaši būtisks likās nosacījums
– ja apmācāmais netiek galā ar
darbu un ja tas viņam nepadodas,
viņu var mainīt un izvēlēties citu,
piemērotāku cilvēku. Pēc pārrunām izvēlējos vienu meiteni, kura
apmācību programmu sāka jūnijā.
Mūsu sadarbība sākās veiksmīgi,
tāpēc nolēmu izmantot vēl vienu
iespēju un pieteicos programmas
otrajā etapā – septembrī pie mums
apmācību programmu uzsāka
vēl divas darbinieces. Šīs aktivi-

tātes gaitā apmācību izdevumus
sedz NVA, apmācības ilgst sešus
mēnešus, kuru laikā aģentūra
meitenēm maksā stipendiju,
bet uzņēmums – procentus par
noslēgtajiem līgumiem. Tā ir summa, kas būs viņu alga, kad beigsies
atbalsta programma. Gribu, lai
viņas zina un redz, kāds ir mūsu
piedāvātais atalgojums, lai izvērtē
savas spējas un to, cik varēs nopelnīt, vai varēs par to izdzīvot.
Ja gribu, lai pie manis strādā labi
un profesionāli darbinieki, jābūt
atklātai.
To, ka spēru šo soli, nenožēloju.
Vispirms jau ieguvums ir tas, ka
man ir iespēja darbiniekus apmācīt darbam tieši savā uzņēmumā
– tās ir vairāk praktiskas nodarbības, nevis vispārīgas zināšanas.
Protams, ir kaut kādas pamatlietas, kas jāzina visiem, tomēr katrā
uzņēmumā ir sava specifika, darba stils. Otrkārt, mums kā jaunam
uzņēmumam nebūtu iespējams
par saviem līdzekļiem apmācīt
darbiniekus un vēl maksāt viņiem
algu. Tāpēc varbūt nāktos patērēt
daudz vairāk resursu, kamēr
atrastu piemērotus, strādāt gribošus un varošus cilvēkus, kuriem
turklāt savs darbs patīk. Treškārt,

domāju, ka ieguvējas ir arī pašas
meitenes, jo, ja jau bija vērsušās
NVA, tātad meklēja darbu.
Programma paredz, ka tad,
kad beigsies apmācību kurss,
uzņēmumam māceklis jāpieņem
darbā vismaz uz trim mēnešiem.
Tas mani nebaida, jo šai programmai pieteicos ar cerību, ka iegūšu
pastāvīgus darbiniekus. «Stila
parks» nodarbojas ar reklāmas pakalpojumu sniegšanu uzņēmuma
izveidotajos interneta portālos.
Šī iespēja, ko piedāvā NVA,
tiešām ir ļoti laba, un mums kā
jaunam uzņēmumam būtiska.
Lai gan pati esmu rīdziniece,
šobrīd uzņēmuma bāzes vieta
ir Jelgavas Biznesa inkubators.
Kāpēc Jelgavā? Kad bijām izlēmuši paplašināties un sākt
piedāvāt jaunas lietas, meklējām
atbalstu, bet tobrīd Rīgā biznesa
inkubatora pakalpojumi nebija
pieejami. Tāpēc izvēlējos tuvāko
– Jelgavā. Laimīgā kārtā mūs
uzņēma inkubatorā un sniedza
arī atbalstu. Tagad varu piedāvāt
darbu jelgavniekiem.»
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš,
no S.Balčūnas personīgā arhīva

Simone, Spīdolas ģimnāzijas 8. klases
skolniece:
– Esmu iecerējusi braukt
ciemos pie
māsas uz
Smilteni. Parasti garākās brīvdienās viņu
apciemoju. Iespējams, aiziesim
uz kino noskatīties kādu filmu,
tur ļoti lēti. Noteikti pieskatīsim
arī māsas drauga brāli. Patiesībā
nekas īpašs nav ieplānots.
Laura Krūmiņa, Valsts
ģimnāzijas
12. klases
skolniece:
– Kopā ar skolas biedriem
no iepriekšējās skolēnu
padomes no sestdienas līdz
pirmdienai «Lediņos» projekta
gaitā piedalīsimies seminārā
«Karjeras izvēle vidusskolā».
Ņemot vērā, ka mācos 12. klasē,
jāizpilda diezgan daudz mājas
darbu. Protams, nedrīkst arī aizmirst par kopīgiem pasākumiem
ar draugiem.
Sergejs, 5. vidusskolas 9.
klases skolnieks:
– Va s a r a s
brīvlaikā biju
pie tēta Anglijā, bet šajā
palikšu tepat,
Jelgavā. Īsta plāna man nav, tikai
zinu, ka, iespējams, ar draugiem
sarīkosim galda spēļu maču,
kādu datorspēli uzspēlēsim.
Varbūt ar ģimeni kaut kur aizbrauksim. Mācības gan atstāšu
uz pēdējo brīdi.
Katrīna, 1.
ģimnāzijas
10. klases
skolniece:
– Lielāko
daļu brīvlaika veltīšu savam hobijam
– pilnveidošu
prasmes jāšanas sportā, jo tā
ir mana sirdslieta. Noteikti arī
izlasīšu kādu grāmatu savam
priekam. Galvenais ir atpūsties,
jo tas taču ir brīvlaiks. Pieļauju,
ja būs labs laiks, ar ģimeni aizbrauksim ekskursijā tepat pa
Latviju.
Daniela, 4.
vidusskolas 5.
klases skolniece:
– Braukšu pie
vecmāmiņas
uz Saulkrastiem. Pieļauju,
ka tur arī pavadīšu lielāko brīvlaika daļu – pie
viņas ir interesanti. Pārējās dienas
ar mammu kaut ko mājās darīsim.
Gan jau būs arī jāmācās.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Piedāvās ekspozīciju trīs stāvos NĪN jānomaksā līdz
15. novembrim

Svētās Trīsvienības baznīcas tornī rit pēdējie iekšdarbi, un
jau novembrī tas vērs durvis apmeklētājiem.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Tuvākajās dienās sāks
iekārtot Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
telpas. 3., 4. un 5. stāvā
tiks izveidota vēstures
ekspozīcija, kam būs noteicošā loma apmeklētāju piesaistē. «Ir izstrādāts gan ekspozīciju,
gan multimediju saturs,
un turpinās darbs pie
uzskates materiālu izveides. Var teikt, ka tā
būs interaktīva vēstures
stunda, kurā informācija
tiks pasniegta interesantā un atraktīvā formā,»
stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC)
vadītāja Anda Iljina.
Arvien skaidrāk iezīmējas aprises tam gala produktam, kas
tiks piedāvāts pilsētniekiem un
viesiem atjaunotajā Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Galvenie
apmeklētāju piesaistes objekti būs
vēstures ekspozīcijas un izstāžu
zāle, skatu laukums pašā torņa
augšā. Vēl torņa 8. stāvā atradīsies
restorāns.

A.Iljina stāsta, ka 3. stāva ekspozīcijas nosaukums ir «Jelgava
– pagātne, atvērta nākotnei» un
tajā tiks atspoguļoti Jelgavas
pilsētas vēsturiskie notikumi un
fakti. «Viens tematiskais bloks būs
Jelgavas simboli. Te būs informācija par pilsētas ģerboni, karogu, kā
arī tiks izstādīta domes priekšsēdētāja amata zīme. Otrā tēma būs
Latvijas prezidenti, jo Zemgale ir
mūsu valsts prezidentu šūpulis,»
tā JRTC vadītāja. Jāpiebilst, ka
pirmie četri Latvijas prezidenti ir
nākuši no Zemgales. Trešais tematiskais bloks būs cilvēki – Jelgavas
lepnums. Informācija būs izvietota
gan uz planšetēm pie sienām, gan
multimedijā ar skārienjutīgu ekrānu. Apmeklētājiem būs iespēja
pārbaudīt savas vēstures zināšanas par Jelgavu – interaktīvā spēlē,
pareizi atbildot uz 20 jautājumiem,
no puzles gabaliņiem tiks izveidots
Jelgavas ģerbonis. Turklāt katram
būs iespēja saņemt izdrukātu apliecinājumu par zināšanām.
4. stāvā varēs iepazīties ar Trīsvienības baznīcas vēsturi un doties
virtuālā pastaigā pa bijušo baznīcu. «Vēl piecās interaktīvās laika
kartēs būs atspoguļoti pieci Jelgavas vēstures periodi. Uz pilsētas

konfigurācijas fona varēs aplūkot
apbūvi un izlasīt anotācijas par
pilsētas vēsturiskajām celtnēm,
būs atzīmēti arī notikumi, kas
ierakstīti Latvijas vēsturē, bet
notikuši tieši Jelgavā, piemēram,
mūsu pilsētā iespiesta pirmā avīze,
te pacēlies pirmais gaisa balons,»
stāsta JRTC vadītāja.
Torņa 5. stāvā būs viss par un
ap Zemgales tautas tērpiem, un šīs
ekspozīcijas nosaukums – «Tautastērps Zemgalē». Te varēs ne vien
izsekot līdzi tērpa tapšanai, iepazīt
Zemgalei raksturīgos rakstus, bet
būs arī «saimes» galds dažādām
aktivitātēm, bērnu galds radošām
aktivitātēm par Zemgales rakstiem. Bez senajiem darba rīkiem
būs apskatāms, kādi rokdarbi
savulaik atradās jaunas meitas
pūra lādē, izejot pie vīra.
Izstrādāts ir arī JRTC cenrādis,
kurā noteikta maksa par kultūras
vēstures objekta un tajā notiekošo pasākumu apmeklējumu, arī
telpu nomu. Tomēr cenrādis vēl
jāapstiprina domē. Šobrīd prognozētā biļetes cena par vēstures
ekspozīciju, izstāžu zāles un skatu
laukuma apmeklējumu pieaugušajiem ir 1,50 lati, bet skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,50
lati. «Cena ir samērīga, ņemot
vērā ekspozīciju telpu kvalitatīvo
dizainisko risinājumu un izkārtojumu, kā arī to, ka gan Jelgavas
Trīsvienības baznīcas, gan pilsētas
vēsture tiks pasniegta interaktīvā
veidā,» piebilst A.Iļjina. Izstāžu
zāles, kurā izstādes plānots regulāri mainīt, un skatu laukuma jeb
torņa 9. stāva apmeklējums maksās 80 santīmus, bet skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 40
santīmus. No ieejas maksas atbrīvoti pirmsskolas vecuma bērni, 1.
un 2. grupas invalīdi ar pavadošo
personu, skolēni otrdienās torni
varēs apmeklēt bez maksas.

Septembra populārākais sportists – Mārtiņš Lauss
(No 1.lpp.)
Viņš jau tagad paralēli mācībām
sācis gatavoties jaunajai sezonai,
īpašu uzmanību pievēršot tieši
tehnikai. «Mērķi, ko vēlos sasniegt
nākamajā sezonā, ir paši augstākie.
Latvijas čempionātā jābūt zeltam,
jo tehnika visu laiku tiek uzlabota.
Pozīcijas jānosargā arī Lietuvā, bet
tur problēmām nevajadzētu būt
– Lietuvā manā klasē man nav
konkurentu, tāpēc vajag tikai izturību, lai nobrauktu visos posmos,»
tā sportists. Viņš atzīst, ka ir arī
doma piedalīties kādā no Eiropas
vai pasaules čempionātu posmiem,
bet viss atkarīgs no finansējuma.
Šobrīd jaunieša lielākais atbalstītājs
ir ģimene.
Jāatgādina, ka par augusta popu-

lārāko sportistu Jelgavā tika atzīts
Mārtiņa kluba biedrs Jānis Kuķalks.
«Mēs klubā esam viens par visiem
un visi par vienu, tāpēc neuztveru
Jāni kā savu konkurentu.»
Par septembra populārākā sportista titulu sacentās arī virves vilcējs
Aleksandrs Verškovs (2248 balsis),
sporta deju pāris Ervīns Šiļeiko un
Kristīne Šiļeiko (424 balsis), cīņu
kluba «Milons» karatists Kalvis
Kalniņš (111 balsis) un moto triālists Kaspars Vērnieks no Agarska
triāla kluba (78 balsis). Pirmo
reizi balsojumam tika virzīts virves
vilcējs un sporta dejotāji, savukārt
K.Kalniņš un K.Vērnieks nominēti
Foto: Ivars Veiliņš
atkārtoti.
Jāpiebilst, ka septembra po- laureāti Jelgavas domē tiks sveikti
pulārākais sportists un sporta 26. oktobrī.

Par zemes nomas maksas samērīgumu,
visticamāk, lems tiesa
(No 1.lpp.)
«Ja es ko tādu parakstīšu, mājas
iedzīvotāji man pārbrauks pāri
ar mašīnu!» pārliecināta mājas
vecākā. Viņa norāda, ka zeme zem
mājas pieder vairākiem īpašniekiem un līdz šim vienošanās nav
panākta ne ar vienu no viņiem.
«Māja aizņem 1393 kvadrātmetrus, bet tai piegulošā teritorija, par
ko mums arī liek maksāt, – 3000
kvadrātmetrus. Kāpēc mums
jāmaksā par platību, kuru mēs
neizmantojam, – sētu, pļavu, stāvlaukumu,» strikta ir H.Komarova,
kura šogad iedzīvotāju vārdā līgumu slēgt atsakās.
«Esam tikai vidutāji starp dzīvokļu un zemesgabala īpašniekiem
– mēs nedrīkstam slēgt līgumu,
ja no dzīvokļu īpašniekiem neesam pilnvaroti to darīt. Tā ir arī

šajā gadījumā, tāpēc zemesgabala
īpašnieks var vērsties tiesā, un tad
jau, ja tiesas lēmums būs labvēlīgs
zemesgabala īpašniekam, iedzīvotājiem nāksies segt arī ar tiesu
saistītos izdevumus,» uzsver JNĪP
valdes loceklis Juris Vidžis, piebilstot, ka apsaimniekotājs pārstāv dzīvokļu īpašnieku intereses, tostarp
raugās, lai zemesgabala īpašnieka
noteiktā nomas maksa nebūtu
neadekvāti augsta. «Taču Asteru
ielas 4 gadījumā arī mūsuprāt
pieprasītā maksa ir samērīga. Bet
šis jautājums jāapspriež un jānolemj pašiem dzīvokļu īpašniekiem
– kamēr neesam pilnvaroti, līgumu
slēgt nedrīkstam,» tā J.Vidžis.
Kā norāda JNĪP Kvalitātes un
kontroles daļas vadītāja Natālija
Vasiļjeva, zemesgabala nomas
maksa tiek noteikta, pusēm rakst-

veidā vienojoties, taču, ja tas nav
iespējams, nomas maksa no pagājušā gada 1. novembra noteikta seši
procenti gadā no zemes kadastrālās
vērtības, kā arī no šī gada 1. janvāra
dzīvokļu īpašniekiem jākompensē
nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi maksājums. «Taču pārejas noteikumi vienlaicīgi paredz ierobežojumu, proti, šī zemesgabala nomas
maksa 2008., 2009. un 2010. gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam
gadam aprēķināto zemesgabala
nomas maksas apmēru vairāk
kā par 25 procentiem,» situāciju
skaidro N.Vasiļjeva, piebilstot, ka
tieši tas rada bažas, kā veiksies
zemesgabala nomas līguma noslēgšana nākamajā gadā, ja jau tagad,
kad zemesgabala īpašnieku nomas
maksa lielākoties ir samērīga, iedzīvotāji atsakās slēgt līgumu.

 Sintija Čepanone

91,27 procenti par
zemi, 76,06 procenti
par ēkām – tāda līdz
šīs nedēļas sākumam
ir nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) izpilde
pašvaldības budžetā.
Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļas galvenais speciālists NĪN
jautājumos Aigars
Strupulis vērtē, ka šis
rādītājs ir salīdzinoši
augsts, taču atgādina,
ka pēdējais nodokļa
samaksas termiņš ir
15. novembris. Pēc
tam tiks aprēķināta
kavējuma nauda.
«Ēku un dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir pašiem savlaicīgi
interesēties par NĪN apmēru
un par to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā,» atgādina A.Strupulis, akcentējot,
ka NĪN pēdējais samaksas
termiņš ir 15. novembris un
nodoklim, kas nav samaksāts
paziņojumā norādītajā termiņā, tiek rēķināta nokavējuma
nauda. Jāpiebilst, ka pēdējais
maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņš bija 15. septembris, tātad visiem nodokļa
maksātājiem tas jau ir izsūtīts,
taču, ja kaut kādu iemeslu dēļ
paziņojums netika saņemts,
īpašnieka pienākums ir nodokļa apmēru noskaidrot pašam.
Tiesa gan, līdz šim iedzīvo-

tāji, nomaksājot NĪN, bijuši
apzinīgi – nekustamā īpašuma
nodokļa izpilde budžetā par
zemi līdz šīs nedēļas sākumam
bija 91,27 procenti no 518 289
latiem, savukārt par ēkām
– 76,06 procenti no kopumā
paredzētajiem 861 936 latiem.
Taču A.Strupulis uzsver, ka
pēdējais nodokļa samaksas
termiņš ir 15. novembris un
par katru nokavēto dienu tiks
piemērota nokavējuma nauda.
«Nokavējuma naudas lielumu
nosaka likuma «Par nodokļiem
un nodevām» 29. pants. Tajā
paredzēts, ka nokavējuma
nauda tiek aprēķināta no laikā
nenomaksātās summas 0,05
procentu apmērā par katru
nokavēto dienu. «Kaut arī
nodokļa maksājuma datums
tiek nokavēts vien dažas dienas, nokavējuma nauda jau
būs aprēķināta, taču tā nebūs
liela – vien daži santīmi. Bet,
ja īpašnieks nodokļa nomaksu
ir atlicis uz veselu gadu (365
dienām) un, piemēram, NĪN
ir 100 lati, nokavējuma nauda
būs 18,25 lati,» skaidro Finanšu nodaļas galvenais speciālists
NĪN jautājumos.
Jāatgādina, ka neskaidrību
gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties Jelgavas pilsētas
pašvaldības Finanšu nodaļā
Lielajā ielā 11 katru darba
dienu, izņemot piektdienu,
no pulksten 8 līdz 17, pirmdienās – līdz pulksten 19.
Tālrunis 63005552, 63005589,
63005491.

Pirmais skolēnu
brīvlaiks klāt!
(No 1.lpp.)
Taču, kamēr daļa bērnu brīvlaiku pavadīs kopā ar ģimeni,
apmēram simts 1. – 5. klašu
skolēni aicināti uz bērnu un
jauniešu centra «Junda» rīkoto
brīvlaika akciju. Akcija norisināsies no 25. līdz 28. oktobrim
katru dienu no pulksten 12 līdz
16. Dalības maksa – 1,50 lati
par dienu. «Jundas» direktores
vietnieks Māris Kalniņš stāsta – lai dažādotu programmu
un padarītu to interesantāku,
šajā gadā akcijai nav vienotas
tēmas. «Katra diena ir kā atsevišķa misija, un nodarbības
notiks kā «Lediņos», tā «Jundā». Pirmdien «Lediņos» ir «J
– laiks» sadarbībā ar Jelgavas
501. jaunsargu vienību jeb ekstrēmi, militāri pārbaudījumi,
piedzīvojumi, iespēja apskatīt
ieročus un nobaudīt īstā armijas
lauku virtuvē gatavotu maltīti.
Otrdien ieplānots «D – periods»,
kad notiks dažādas radošas nodarbības «Jundā» Skolas ielā 2.
Bērniem būs iespēja darboties
visās «Jundas» radošajās darbnīcās. Savukārt trešdien būs
«T – posms» jeb aktīvā atpūta
kopā ar tūrisma pulciņa vadītāju «Lediņos», ceturtdien – «C

– brīdis», kad būs iespēja dejot,
dziedāt un sportot «Lediņos»,»
stāsta M.Kalniņš. Akcijai nav
īpaši jāpiesakās, vien laicīgi
katru dienu jāatnāk uz «Jundu»
Pasta ielā 32, lai samaksātu
dalības maksu un piedalītos
«Jundas» aktivitātēs. Izbraukšana uz «Lediņiem» – pulksten
12, atgriešanās – pulksten 16.
Savukārt otrdien, 26. oktobrī,
visi bērni pulksten 12 aicināti
tikties «Jundā» Skolas ielā 2.
Vecākiem mājas lapā: www.junda.lv vai «Jundā» jāiepazīstas ar
kārtības noteikumiem.
Saturīgi pavadīt skolēnu brīvlaiku bērniem piedāvās arī
radošo domu un darbu centrs
«Svētelis» Pļavu ielā 2. Tur rudens brīvdienās pie sevis aicina
skolēnus, kuri vēlas pastrādāt
– palīdzēt pārlasīt kartupeļus un
burkānus. Skolēni «Svētelī» gaidīti katru dienu no pulksten 12
līdz 16, turklāt talciniekiem tiks
nodrošināta arī maltīte. Centra
vadītāja Ingrīda Lisovska aicina
bērnus silti apģērbties un, ja ir
iespēja, ņemt līdzi cimdus.
Jāatgādina, ka īpaši uzmanīgiem nākamās nedēļas laikā
pilsētas ielās jābūt arī autovadītājiem.

Izmanto Jelgavas pilsētas slimnīcas
piedāvāto iespēju un piesaki bērnu
bezmaksas zobārstniecības
pakalpojumiem
(līdz 18 gadu vecumam).

Pieteikšanās pa tālruni 63021871.
Adrese: Brīvības bulvāris 6, Jelgava.

Īsi
 Zemgales Olimpiskais centrs (ZOC)
meklē talismanu, kas nestu veiksmi
pašmāju spēlētājiem, sportistiem un
arī uzmundrinātu līdzjutējus. Tāpēc
tiek izsludināts talismana zīmējumu
konkurss 1. – 12. klases skolēniem,
informē ZOC sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Andersone. Zīmējumu
konkursa tēmas var būt saistītas ar sporta
veidiem, ar kuriem var nodarboties centrā – basketbolu, strītbolu, volejbolu (arī
pludmales volejbolu), futbolu, vieglatlētikas disciplīnām, BMX, tenisu un citām
sporta spēlēm. Darbi jāiesniedz personīgi
ZOC vai pa pastu: Zemgales Olimpiskais
centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava, LV3004. Pēdējais iesniegšanas termiņš ir
5. novembris (pasta zīmogs). Darbam
jāpievieno izglītības iestādes nosaukums,
klase, darba vadītāja – skolotāja vārds un
uzvārds, darba autora vārds un uzvārds,
kontaktinformācija. Vēlāk zīmējumi tiks
eksponēti ZOC. Darbus izvērtēs žūrija.
Galvenie vērtēšanas kritēriji ir idejas oriģinalitāte un pēc iespējas vairāk ietverta
olimpiskā simbolika, sporta veidi. Rezultātā apbalvos labākos – asprātīgāko,
drosmīgāko talismanu, ZOC favorītzīmējumu. Konkursa uzvarētāji saņems balvas
– iespēju apmeklēt basketbola spēles,
ZOC talismanu miniatūrā, ZOC trenažieru
zāles apmeklējuma abonementu (piecām
reizēm), BK «Zemgale» 2010./2011. gada
sezonas mājas spēļu abonementu, BK
«Zemgale» T kreklu. Svinīgā apbalvošana
plānota 1. decembrī.
 Pasaules Psoriāzes dienas gaitā
dermatologi ir raduši iespēju samazināt vizītes cenu pie dermatologa
visiem psoriāzes slimniekiem. 25. un
28. oktobrī Zemgales Veselības centrā
(ZVC) vizīte pie dermatologa šiem
cilvēkiem maksās tikai piecus latus, bet
29. oktobrī konsultācija ir bez maksas.
ZVC mārketinga vadītāja Alise Ozoliņa
informē – lai pieteiktos vizītei, jāzvana
pa tālruni 63084004.
 Mašīnbūves ražotnē «Amo Plant»
notikušas SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) šoferu apmācības. To
gaitā 14 cilvēki apguvuši tehnikas
specifiku, lai, palaižot autobusus pilsētas satiksmē, šoferi būtu apmācīti
darbam ar jauno tehniku. Visticamāk,
jau mēneša beigās pieci jaunie autobusi
varētu doties pilsētas maršrutos. JAP
tehniskais direktors Gints Burks atzīst, ka
šādas apmācības pirms autobusu intensīvas ekspluatēšanas pilsētas maršrutos
ir vērtīgas, jo šoferiem ļauj, piemēram,
izjust autobusa gabarītus, braucot pa
pilsētu un piebraucot pieturās.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums
Precizējums laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» 14. oktobra ziņai «ZOC piedāvā
maksas pakalpojumus»: iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem darba dienās laikā
no pulksten 15 līdz 21 Zemgales Olimpiskajā centrā iespējams individuāli
apmeklēt trenažieru zāli, maksājot trīs
latus par vienu apmeklējuma reizi vai
iegādājoties abonementu 10 apmeklējuma reizēm par 20 latiem. Rakstot
uz e-pastu info@zoc.lv, iespējams
vienoties par citu trenažieru zāles apmeklējuma laiku.

Laipni aicinām Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas bijušos
skolotājus un tehniskos
darbiniekus uz sarīkojumu, veltītu
skolas 65 gadu jubilejai, 2010.
gada 29. oktobrī pulksten 14.
Adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis: 63021897.
Aicinām Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas
absolventus, bijušos
pedagogus un tehniskos
darbiniekus uz skolas pirmo
salidojumu 2010. gada
23. oktobrī plkst.16
Jelgavas pilsētas kultūras namā.
Dalības maksa – Ls 5.
Līdzi jāņem groziņš.
Sīkāka informācija pa tālruni
63029212 vai skolas mājas lapā:
www.jsg.lv.
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Ceturtdiena, 2010. gada 21. oktobris

Nelikumīgu «sildīšanos» Atpūtas vietai varēs piekļūt arī
var noteikt eksperts
ar ratiņiem
«Dzīvoju Meiju ceļā 46 – mājā, kurā
piecos dzīvokļos ierīkota autonomā
apkure. Tas nozīmē, ka jau sen šie
dzīvokļi ir atslēgti no centralizētās
siltumapgādes. Viss jau būtu labi, ja
vien šo dzīvokļu īpašnieki nesildītos uz
pārējo mājas iedzīvotāju rēķina,» stāsta
Meiju ceļa 46 mājas vecākā Gaļinas
kundze. Šajos dzīvokļos mītošie maksā
septiņpadsmit procentus no aprēķinātās kvadrātmetra cenas par piegādāto
siltumu mājai, taču mājas vecākā
pārliecināta, ka viņi sildās nelikumīgi,
tādēļ viņiem būtu jāmaksā vismaz 50
– 70 procentus. «Šis jautājums ir ļoti
aktuāls, jo par apkuri jāmaksā aizvien
vairāk un vairāk. Bail rēķināt, cik par
siltumu maksāsim šoziem, ja pieci
lieli dzīvokļi tiek apsildīti uz pārējo
iedzīvotāju rēķina,» tā mājas vecākā,
«Jelgavas Vēstnesim» jautājot, kā šādā
situācijā rīkoties.
Kā norāda Meiju ceļa 46 apsaimniekotāja SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis, šis jautājums pirmām
kārtām jārisina pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Un tikai tad, kad viņi paši

savā starpā būs vienojušies meklēt šai
problēmai risinājumu, JNĪP būs tiesīga
iesaistīties. «Lai šo jautājumu risinātu, iedzīvotājiem ir jāsasauc dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce un jāvienojas
par ekspertīzes veikšanu. Ekspertīze
noteiks, cik katrs no centrālās siltumapgādes atslēgtais dzīvoklis patiesībā
saņem siltumenerģiju no visas mājas,»
tā J.Vidžis, piebilstot, ka pēc atzinuma
saņemšanas apsaimniekotājs par to
ziņos siltumapgādes uzņēmumam
«Fortum Jelgava», kas tad attiecīgi arī
aprēķinās maksu par siltumu.
Tiesa gan – lai veiktu šādu ekspertīzi, dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās ar
papildu izmaksām. J.Vidžis norāda, ka
ekspertu var noalgot kā paši iedzīvotāji, tā arī JNĪP, ja vien viņi par šo pakalpojumu ir gatavi maksāt. «Šāda prakse
nav nekas neierasts. Arī mūsu pilsētā
kādas Pārlielupes daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotāji pēc šāda eksperta atzinuma
panāca, ka dzīvokļu īpašnieki, kuri
ierīkojuši autonomo apkuri, nu par
patērēto siltumenerģiju maksā nevis
noteiktos septiņpadsmit procentus, bet
gan no 26 līdz 75 procentiem,» tā JNĪP
valdes loceklis.

«Jelgavas Vēstnesī» izlasot ziņu, ka jau
šajā mēnesī noslēgsies būvdarbi Lielupes
labajā krastā, kur būs izveidota iedzīvotājiem saistoša atpūtas zona, redakcijā vērsās
vairāki jelgavnieki, vēloties noskaidrot,
vai tā saucamais dambis būs pieejams
arī cilvēkiem ratiņkrēslā un māmiņām ar
bērnu ratiņiem. «Vai labiekārtotajā Lielupes
krastā ir paredzētas arī nobrauktuves bērnu
un invalīdu ratiņiem? Cik ar sievu esam
garām gājuši – visur tikai trepes!», «Vai ir
ziņas par iespēju noiet uz dambi pa kāpnēm
no Rīgas ielas ar bērnu ratiņiem?», «Kāpēc
nekas netiek teikts par jaunās atpūtas vietas
vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām?» šādus un līdzīgus jautājumus Pašlaik tiek izbūvēts panduss, pa kuru kā ratiņkrēslā, tā ar bērnu ratiņiem no Rīgas
vēlas noskaidrot jelgavnieki.
ielas varēs nokļūt jaunizveidotajā atpūtas zonā Lielupes labajā krastā. Izbūvēta tiks
ne tikai pati nobrauktuve, bet arī neliels laukumiņš, kur apstāties un atvilkt elpu,
«Protams, sakārtojot Lielupes labo kras- netraucējot citiem, savukārt marga visas nobrauktuves garumā gādās par papildu
tu, ir domāts arī par cilvēkiem ar īpašām drošību un ērtībām. Līdzīgs panduss būs arī no dambja uz pludmales zonu.
vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem – tieši pašlaik tiek izbūvēts panduss, zonas apaļakmens bruģa ceļu pa slīpu noeju objektu būvniecības laikā kopā ar projekta
pa kuru no Rīgas ielas varēs nokļūt līdz četrās vietās, bet pa trepēm – sešās vietās,» vadītāju un būvuzņēmēju ir apsekojis
dambim, savukārt otra nobrauktuve vedīs stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaim- arī Būvvaldes vides pieejamības eksperts
Kārlis Rūba.
no dambja uz pludmales zonu. Šīs divas niecība» projektu vadītāja Dzidra Staša.
Tiesa gan – panduss tiek izbūvēts aiz
Jāatgādina, ka būvdarbu pabeigšana
noejas būs speciāli izbūvētas ar horizontālu
atpūtas laukumiņu slīpajam celiņam vidū, kāpnēm, kas ved lejā no Rīgas ielas, tuvāk objektā plānota 29. oktobrī, taču pavasarī
tiks uzstādītas arī margas. Savukārt no gā- Cukura ielai. «Darbi tiks pabeigti jau tu- pirms peldsezonas tiks veikti pludmales zojēju promenādes būs iespēja noiet uz krasta vākajā laikā,» tā Dz.Staša, akcentējot, ka nas labiekārtošanas un aprīkošanas darbi.

Ūdensvada dezinfekcijas Krūmu augstums atbilst prasībām
laikā hlora smaka ir
iespējama, nevis obligāta
Kāda Pērnavas ielas 32 iedzīvotāja vēlas pārliecināties, vai, hlorējot
pilsētas ūdensvada tīklu, tas izdarīts
arī RAF dzīvojamā masīva mājās.
«Atceros, kad dzīvoju pilsētas centrā,
ūdensvada hlorēšanu nevarēja nepamanīt – krāna ūdens pēc hlora tajās
dienās smirdēja jau pa gabalu, taču,
kopš dzīvoju RAF, nekādas smakas
tam nav! Sistēmas profilaktiskā dezinfekcija taču jāveic divreiz gadā, taču
man nav pārliecības, ka tas tiešām
tiek darīts. Vismaz Pārlielupē, manuprāt, tas nenotiek,» stāsta jelgavniece,
piebilstot, ka arī oktobra sākumā pilsētā veiktās ūdensvada dezinfekcijas
laikā specifisko smaku nav jutusi, lai
gan par to iedzīvotāji esot brīdināti,
turklāt ūdens esot tikpat drausmīgas
kvalitātes kā pirms hlorēšanas.
«Pieļauju, ka pašreiz smakas intensitāte, salīdzinot ar senākiem laikiem,
ir mazāka tādēļ, ka agrāk netika mērīts hlora daudzums ūdensvada tīklos,
taču tagad hlora padeve tiek dozēta,
lai nepārsniegtu pieļaujamās normas,
līdz ar to hlora specifiskā smarža,
veicot profilaktisko dezinfekciju, nav
tik izteikta,» komentējot iedzīvotājas
jautājumu, norāda SIA «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Gvido
Gudelis. Viņš akcentē, ka ūdensvada

tīkla dezinfekcija nebūt nenozīmē, ka
pilsētas iedzīvotāji noteikti jutīs hlora
smaku – tā ir tikai iespējama, turklāt
atsevišķās pilsētas vietās smaka var
būt izteiktāka, savukārt citās to var
nejust vispār.
Arī jelgavnieces minējumu par
to, ka ūdensvads Pārlielupē netiek
dezinficēts, G.Gudelis noraida. «Tas
vienkārši nav iespējams, jo hlors mazās devās tiek palaists visā dzeramā
ūdens apgādes sistēmā. Tas notiek
centralizēti, proti, sūkņu stacijā Jaunajā ceļā 11, tādēļ ir izslēgta iespēja,
ka kāda pilsētas daļa no šīs sistēmas
tiek atslēgta un dezinfekcija tur netiek veikta,» skaidro «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors. Viņš arī uzsver,
ka pilsētas ūdensvada tīkla hlorēšana
ir profilaktisks pasākums, kas tiek
veikts, lai dezinficētu ūdens apgādes
sistēmu, nevis lai uzlabotu ūdens
kvalitāti. «Ūdens kvalitāte pilsētā tiks
uzlabota, īstenojot projektu «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, 2. kārta»,» tā
G.Gudelis. Jāatgādina, ka viena no
šī projekta aktivitātēm paredz izbūvēt jaunu ūdens attīrīšanas staciju,
un dzeramais ūdens tiks attīrīts, lai
atbilstu Eiropas Komisijas direktīvas
standartiem attiecībā uz dzeramā
ūdens kvalitāti.

nekādi pārkāpumi netika konstatēti.
Mašīnas tur novietot drīkst, turklāt tās
galvenokārt uz īsu laiku atstāj vecāki,
kuri savas atvases ved uz bērnudārzu.
Kas attiecas uz dzīvžoga nekopšanu
– dzīvžoga atļauto augstumu nosaka
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.57
«Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārReaģējot uz lasītāja izklāstīto situāci- tošana, uzturēšana un aizsardzība»,
ju, Jelgavas Pašvaldības policijas darbi- un policijas darbinieki pārliecinājās, ka
nieki devās apsekot minēto vietu. «Taču saistošo noteikumu punkts par dzīvžoga
«Aspazijas ielā iepretim 27. namam
ir dzīvžogs, kuru neviens nekopj. Tas
ne tikai bojā skatu, bet arī apgrūtina
redzamību brīžos, kad gar to novietotas
automašīnas,» novēroto atklāj Andreja
kungs, aicinot likumsargus iesaistīties
šīs problēmas risināšanā.

augstumu netiek pārkāpts – apstādījumi
ir atļautā augstumā,» norāda Jelgavas
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce.
Jānorāda, ka saistošo noteikumu
Nr.57 5.3.3.5. punktā noteikts, ka zemes
īpašniekiem ir pienākums «nodrošināt
savā zemē augošo apstādījumu zaru
augstumu virs ietvēm no zemes 2,5
metrus, virs braucamās daļas no zemes
– 4,5 metrus.»

Apgaismojumu Aviācijas ielā tuvākajā laikā nesola
maksā nodokļus, dodoties uz darbu vai
mājās vēlās vakara stundās, ceļš jāmēro
pilnīgā tumsā!» tā viņš.

«Pa Loka maģistrāli ejot no Aviācijas
ielas uz Rīgas ielu, tā ir pilnīgā tumsā – nedeg neviena laterna! Vai «Pilsētsaimniecība» šajā posmā nav domājusi ieslēgt kaut
pāris laternu, lai vismaz ceļu var redzēt,
citādi pa ceļa malu iet ir pārāk bīstami,
turklāt blakus ir mežs – mazums kas var
notikt. Saprotu, ka tā ir rūpniecības zona,

Pašlaik atjaunot apgaismojumu Loka
maģistrāles
posmā diemžēl
nav iespējams,
jo esošie ielu
apgaismojuma
stabi ir avārijas stāvoklī
– nākamgad
ieplānota to
demontāža.
nevis pilsētas centrs, tomēr apgaismojums
tur ir vajadzīgs,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta jelgavnieks Māris. Šo jautājumu
viņš vēlas aktualizēt, jo ne tikai Latvijā, bet
arī Jelgavā sākusies rūpniecības izaugsme,
tostarp bijušajā RAF teritorijā, rūpnīcā
«Amo Plant». «Tagad tur darbi norit divās
un pat trijās maiņās, taču cilvēkiem, kuri

«Pašlaik atjaunot apgaismojumu minētajā Loka maģistrāles posmā diemžēl
nav iespējams, jo esošie ielu apgaismojuma stabi ir avārijas stāvoklī, visa posma
garumā nepieciešama kabeļa nomaiņa un
rekonstrukcijai nepieciešami ieguldījumi
vismaz 14 000 latu apmērā. Pašlaik šādi
līdzekļi nav pieejami,» informē pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins,
norādot, ka 2011. gada pavasarī ieplānota
šo apgaismes stabu demontāža.
««Loka maģistrāles posmā no Rīgas
ielas līdz Aviācijas ielai apgaismojuma
rekonstrukcija» tehniskā projekta izstrāde un realizācija tiks iekļauta 2011.
gada budžeta plānā, un par līdzekļu
piešķiršanu projekta izstrādei un realizācijai lems Jelgavas domes sēdē 2011.
gada budžeta apstiprināšanas ietvaros,»
skaidro A.Bobikins.

Atlaides apmēru par siltumu var mainīt kopsapulcē
Pēc «Jelgavas Vēstneša» publikācijas «Atlaidi mājas vecākajiem piešķir paši iedzīvotāji», kurā skaidrots, pēc kādiem principiem
daudzdzīvokļu mājas vecākajiem SIA «Fortum Jelgava» piemēro atlaidi par siltumu,
izvērtās plaša diskusija. Redakcijā vērsās
vairāki jelgavnieki, paužot pārliecību, ka nekādas pilnsapulces, kur šis jautājums tiktu
apspriests, vismaz viņu mājā nav bijis, taču
mājas vecākais jeb dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vienalga par apkuri maksā
mazāk. «Ja mājas vecākais ir aktīvs, man
kā iedzīvotājam nav žēl samaksāt to savu
daļu par siltumu viņa dzīvoklī, ja reiz algu
viņam nemaksājam, taču nupat jau sāk
šķist, ka mūsu mājas vecākais šo stāvokli
izmanto ļaunprātīgi – viņš apzinās, ka, pat
neko nedarot, zināma atlaide par apkuri
viņam pienākas,» klāsta kāds iedzīvotājs.
Līdzīgu viedokli pauž arī citi, vēloties pār-

liecināties, vai tiešām apkures uzņēmums,
aprēķinot atlaides māju vecākajiem, par pamatu ņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
protokolu, kurā iedzīvotāji it kā noteikuši
atlaides apmēru. Viņiem ir aizdomas, ka
šāds dokuments vispār neeksistē. «Kā mēs
varam mainīt šīs atlaides apmēru?» vēlas
noskaidrot iedzīvotāji.
Kā iepriekš «Jelgavas Vēstnesim» skaidroja SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle
Aina Bataraga, lēmumu par to, cik lielu
atlaidi piemērot mājas vecākajam, «Fortum
Jelgava» nenosaka – to lemj katras mājas
iedzīvotāji kopsapulcē un par lēmumu informē uzņēmumu, kurš, sastādot rēķinus,
atlaides daļu izdala uz pārējiem mājas
iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka dzīvokļu
īpašnieki paši ir vienojušies, kādu summu
gatavi atvēlēt dzīvokļu īpašnieku pilnvaro-

tajai personai, un piekrituši arī šo summu,
sadalot uz dzīvokļiem, apmaksāt.
Tiesa gan – taujājot, vai tiešām uzņēmumam par katru daudzdzīvokļu māju
ir iedzīvotāju kopsapulces lēmums, kurā
noteikta atlaide mājas vecākajam, izrādās,
ka tāds ir tikai no atsevišķu māju iedzīvotājiem. «Sastādot siltuma rēķinus, atlaide
mājas vecākajiem tiek piemērota pēc diviem principiem: ja ir dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces lēmums par atlaides apmēru,
tad atlaide tiek aprēķināta, pamatojoties uz
to, savukārt, ja šāda lēmuma nav, tad par
pamatu tiek ņemta prakse, kura izriet no
nolikuma par JNĪP apsaimniekošanā esošo
dzīvojamo māju vecākajiem,» stāsta SIA
«Fortum Jelgava» administratīvā direktore
Ilona Goluboviča, atzīstot, ka tomēr vairumā gadījumu atlaide, piemērojot nolikumā
noteiktos koeficientus, tiek aprēķināta šādā

veidā. Jāuzsver, ka tas attiecas tikai uz
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
apsaimniekošanā esošajām mājām.
«Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka
minētajā nolikumā noteikts: «Aprēķinot
maksu par visā mājā izlietotās siltumenerģijas mainīgo daļu par apkuri, atkarībā no
mājas vecākā pārraudzībā esošo dzīvokļu
skaita pielietot šādus atlaides koeficentus,
maksas starpību sadalot pārējiem mājas
abonentiem: līdz 20 dzīvokļiem – 0,6; līdz
75 dzīvokļiem – 0,6; vairāk par 75 dzīvokļiem – 0,3.»
Taču, kā uzsver I.Goluboviča, tas nenozīmē, ka iedzīvotāji nevar ietekmēt atlaides
apmēru. «Šajā gadījumā lielāks spēks ir
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumam,
tādēļ, ja iedzīvotāji to vēlas mainīt, atliek
vien sasaukt kopsapulci un šo jautājumu
izskatīt, vienojoties par pieņemamu atlai-

des apmēru, un darīt to zināmu mums,»
tā administratīvā direktore, atgādinot, ka
arī jebkurš līdzīgs jautājums risināms šādā
veidā, lai gan pieredze apliecinājusi, ka
iedzīvotāji ir kūtri, organizējot kopsapulces
svarīgu jautājumu risināšanā. Turklāt
zināmas atlaides par siltumu piemērošana
māju vecākajiem, viņasprāt, ir atbalstāma,
jo iedzīvotāji nereti nenovērtējot māju vecāko ieguldījumu. «Kā piemēru varu minēt
parādu par apkuri dzēšanu. Ikdienas darbā
mēs ļoti būtiski izjūtam, kurš mājas vecākais ieguldījis laiku un pūles, lai risinātu
jautājumu ar parādniekiem, un kurš – ne.
Mājās, kur dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā
persona ir aktīva, nereti arī parāda apjoms
ir krietni mazāks,» tā viņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš
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Domes kauss paliek Jelgavā

Latvijā populārākais – futbols

Sporta pasākumi

Jelgavas Domes kausu volejbolā sievietēm sešu komandu konkurencē izcīnīja
«Jelgava/LU». Sīvākā cīņa volejbolistēm
bija ar pret Murjāņu Sporta ģimnāzijas
(MSĢ) komandu, kuru ar 3:2 tomēr izdevās pieveikt – kopvērtējumā MSĢ izcīnīja
sudraba medaļas. Savukārt kausa liktenis
tika izlemts pēdējā turnīra spēlē – tajā
mājinieces tikās ar igaunietēm «GMP»,
kurām šoreiz bronza. Tieši no šīs spēles
bija atkarīgs tas, vai mūsu meitenes kāps
uz goda pjedestāla, un mūsu komanda
uzvarēja ar 3:0. «Mums paveicās, jo uz
izšķirošo spēli izdevās sataupīt visas
pamatsastāva spēlētājas, bet Igaunijas
komanda bija aizvadījusi grūtu spēli
– volejbolistēm pietrūka spēka,» piebilst
komandas treneris Jānis Leitis.

Populārākais sporta veids Latvijā šogad ir
futbols, liecina «ASAP Promo» veiktais pētījums. Arī Jelgavā šis sporta veids ir cieņā
– ap 400 jauniešu nodarbojas ar futbolu JFC
«Jelgava» un BJSS, regulāri notiek amatieru
futbola un minifutbola turnīri, atsaucību
guvis arī pannfutbols. Un beidzot Jelgavā
ir jauns un plašs stadions. FK «Jelgava»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzskata,
ka vērtējums ir objektīvs, ņemot vērā, cik
līdzjutēju pulcē šis sporta veids, cik jauniešu
ar to nodarbojas, cik izplatīts ir amatieru
futbols. «Futbols ir populārākais sporta veids
pasaulē, tāpēc iespējams, ka arī Latvijā tas
ir populārākais. Vai arī Jelgavā? Pilnībā to
apgalvot negribētu, bet uzskatu, ka viens no
populārākajiem gan.» Arī pērn populārākais
sporta veids Latvijā bija futbols.

 21. oktobrī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu spartakiāde: basketbols (1997. – 1998. gadā dzimušajiem) (Jelgavas 4. vidusskolā).
 22. oktobrī pulksten 10 – Netradicionālās stafetes skolu komandām
(Jelgavas Sporta hallē).
 22. oktobrī pulksten 17 – LBL
čempionāts 2. divīzijā: «Zemgale/LLU»
– «Rīdzene» (ZOC).
 22. oktobrī pulksten 19.15 – LBL
čempionāts 1. divīzijā: «Zemgale»
– BA «Turība» (ZOC).
 23. oktobrī pulksten 10 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā (Jelgavas Sporta hallē).
 23. oktobrī pulksten 10 – galda
tenisa sacensības «Veselības dienas
2010», 9. kārta (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 23. oktobrī pulksten 11 – LJBL
spēles zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 24. oktobrī pulksten 11 – LJBL
spēle meitenēm (Jelgavas Sporta
hallē).
 27. oktobrī pulksten 14 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – SK
«Blāzma» (ZOC).
 27. oktobrī pulksten 17 – LBL
čempionāts 2. divīzijā: «Zemgale/LLU»
– «Liepāja» (ZOC).
 27. oktobrī pulksten 19.15 – LBL
čempionāts 1. divīzijā: «Zemgale»
– «LU» (ZOC).
 27. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas čempionāts hokejā virslīgā:
«Zemgale/JLSS» – «Ogre» (Krājbankas
ledus hallē).
 27. oktobrī pulksten 19.30 –
Sporta servisa centra 2010. gada
kausa izcīņa basketbolā (Jelgavas
Sporta hallē).
 28. oktobrī pulksten 19 – «Schenker» līgas spēle volejbolā: «Biolars/
Olaine/Jelgava» – «Daugavpils» (ZOC).

Vilsons: «Pēc zaudējumiem «Lauvām»
un «Alytus» jūtos vīlies»
 Ģirts Pommers

Basketbola sezonu sācis
Jelgavas basketbola klubs
«Zemgale», kurš šogad,
tāpat kā pagājušajā sezonā, startē divos turnīros
– Latvijas basketbola līgā
un Baltijas basketbola līgas
Izaicinājuma kausā. Pēdējā
spēlē jelgavnieki piedzīvoja
sāpīgu zaudējumu pagarinājumā pret «Alytus» (Lietuva)
vienību. Viens no pamanāmākajiem jelgavnieku rindās
bija pirmais leģionārs kluba
vēsturē – 201 centimetru
garais amerikāņu uzbrucējs
Derens Skots Vilsons, kuru
komandas biedri jau iesaukuši par Skotiju. «Jelgavas
Vēstnesis» viņu aicināja uz
sarunu pēc spēles pret «Alytus».
Vai zināt, ka esat pirmais «Zemgales» leģionārs kluba pastāvēšanas vēsturē?
Jā, man to pastāstīja – man šķiet,
ka lielākā daļa cilvēku, ar kuriem
man ir sanācis te kontaktēties, vis-

maz reizi par to ieminējušies.

ri komunicējam angliski – galvenos norādījuKā jūs nokļuvāt «Zemgalē» un mus es saprotu, šajā
kādi ir pirmie iespaidi par Latvi- ziņā problēmu nav.
jas basketbolu?
Man palīdzēja kāds aģents no LatKādi ir tavi un kovijas, kurš komunicēja ar manu per- mandas mērķi šosesonīgo aģentu, un tā es nonācu te. Ja zon?
godīgi, tad īsti nezinu visus sīkumus,
Es gribu, lai komanda
taču esmu apmierināts ar iznākumu. uzvar pēc iespējas vaiPirms tam esmu spēlējis Ukrainā, rāk spēlēs – gan Latvijas
pagājušogad Kazahstānā. Manuprāt, čempionātā, gan Baltijas
te ir labs basketbola līmenis. Jopro- līgā, tas arī pagaidām
jām turpinu pielāgoties – katrā valstī viss. Es nevaru teikt, ka
ir savas nianses, pie kurām jāpierod, mērķis ir uzvarēt abos
tādēļ pagaidām ir daudz lietu, kuras čempionātos, jo mums
vēl neizdodas.
vēl daudz laika jāpavada kopā, lai spēlētu kā
Kā ir ar valodas barjeru un ar komanda. Mēs šosezon
kuru no jaunajiem komandas esam zaudējuši divās
biedriem ir izveidojies vislabākais ļoti līdzīgās spēlēs (pret
kontakts?
Liepājas «Lauvām» un
Es cenšos mācīties valodu tik, cik Lietuvas klubu «Alytus»
man to atļauj laiks, pāris frāzes esmu jelgavnieki izlaida uzvaru
jau iemācījies (spēlētājs ar nelielu ak- pamatlaika pēdējās pāris
centu izrunā vārdu «paldies» – red.). minūtēs – red.), tādēļ ir
Visvairāk kontaktējos ar Solu (Derens neliela vilšanās sajūta.
šādā vārdā sauc komandas biedru Salvi Domāju, ka mēs spēsim
Foto: Ivars Veiliņš
Mētru – red.), vismaz es viņu tā dēvēju, savākties un turpmākajās
jo man sagādā problēmas izrunāt viņa spēlēs nodemonstrēt ar- Spēlē pret Lietuvas «Alytus» Derens Skots Vilsons
guva 15 punktus un izcīnīja 13 atlēcošās bumbas.
vārdu un uzvārdu. Saskarsmē ar trene- vien labāku sniegumu!

Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina bērnus no 4 līdz
5 gadu vecumam grupās ar latviešu
valodas apmācību.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs attīstīt
katrā bērnā ētisko, estētisko, intelektuālo
un fizisko aktivitāti atbilstoši vecumam
un ar individuālu pieeju, veidojot bērnos
iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un
kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773, 63023866.

Grāmatvedības uzņēmums
piedāvā darbu klientu menedžerim.
Darbs ar potenciālajiem klientiem.
Aicinām darbā frizierus un manikīra
meistarus ar savu klientūru.
Tālrunis 28245669,
e-pasts: salonsdonnabella@inbox.lv.

Darba apmaksa – no Ls 20 līdz 90% no
klientu pirmo mēnešu maksas.
Gaidīsim informāciju par jūsu kandidatūru.
Tālrunis 29986018, e-pasts:
kalendasia@inbox.lv.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

OKTOBRĪ

Kursi

21.10. - 22.12. Datordizaina pamati
21.10. - 19.04. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
25.10. - 01.11. Lietvedība
25.10. - 14.03. No puķu dobes līdz daiļdārzam
Mikrouzņēmuma nodoklis
26.10.
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
26.10. - 21.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
27.10. - 16.02. Krievu valoda - pamata līmenis, A1
27.10. - 16.02. Lietuviešu sarunvaloda

Meklē darbu
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 26770409 (Eva).
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas
un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Pensionēta bērnudārza audzinātāja var
pieskatīt bērnus. Vēlams Jelgavas centrā.
Tālrunis 28690179.
Individuālas nodarbības krievu valodā.
Tālrunis 29388834.
Sieviete (38) – auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Vīrietis meklē pastāvīgu darbu Jelgavā.
Tālrunis 28483563.
Meklēju darbu celtniecībā. Flīzēšana, krāsošana, fasādes un iekšējās apdares darbi.
Jelgavā. Tālrunis 29987357.

Piedāvā darbu
Pensionārs piedāvā darbu otram pensionāram, kurš varētu palīdzēt veikt dažādus
saimnieciskus darbus. Darbs nav katru
dienu. Tālrunis 29481753.
SIA «Kreatīvs» piedāvā darbu galdniekiem.
Tālrunis 29537176.

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

Aizsaulē aizgājuši

28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1

MARIJA BRĒDERMANE (dz. 1921. g.)
PĀVELS KRIVENKO (dz. 1929. g.)
JURIS LADUSĀNS (dz. 1966. g.)
JANĪNA RUŠČAKA (dz. 1934. g.)
RAISA LASMANE (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 23.10. plkst.14 no Zanderu
sēru nama uz Bērzu kapiem.

28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv
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25. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1088.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 101.sērija.
9.55 «Cilvēku planēta. Ceļš cauri Arktikai». Dokumentāla filma.
11.10 «De facto».*
11.50 «Eirobusiņš».*
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Marko Polo». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
14.45 «Šeit un tagad».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 35.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 47.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1088.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 102. un 103.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «De facto».*
0.15 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 33. un 34.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.05 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 14.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 5.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Dānija – Japāna.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 17.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– OHK Maskavas Dinamo. Tiešraide.
21.55 «Basketbola apskats».
22.25 «Tavs auto».
22.55 «Nauda meitai» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
0.40 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Vāverpuika 2». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 45.sērija.
10.05 «Mazie milži». Piedzīvojumu komēdija ģimenei. 1994.g.
12.10 «Bezbailīgais četrinieks». Animācijas filma. 1997.g.
13.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.05 «Mans draugs – mērkaķēns». Animācijas seriāls.
13.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 294.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 121.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 249.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 250.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Taisnības kareivis». ASV trilleris. 2006.g.
23.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 8.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 7.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.50 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 249. un
250.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «FIB eņģelis». Seriāls. 2.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 33. un 34.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 54.sērija.
8.05 «Iepirkšanās rokenrols».*
8.35 «Lesija». ASV piedzīvojumu filma. 1994.g.
10.40 «TV veikala skatlogs».
10.55 «Garšu laboratorija».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «TV veikala skatlogs».
12.25 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 55.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 2.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 175.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 97., 98. un 99.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 178.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 248.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 42.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 217.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 5.sērija.
2.00 «Septītā zīme». ASV trilleris. 1988.g.
3.40 «Bīstamā āda». Dokumentāla filma. 2008.g.
4.35 «Nakts joki».

tv programma
TV5

TV3

7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «FIB eņģelis». Seriāls. 3.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 35.
un 36.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 55.sērija.
8.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 248.sērija.
8.40 «Flika». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
10.50 «TV veikala skatlogs».
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 856. un 857.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 56.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 3.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 176.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 100., 101. un 102.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 179.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 38. un 39.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 249.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 173.sērija.
23.00 «Ķēriens». Kriminālkomēdija. 2000.g.
1.00 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 6.sērija.
1.50 «Snaiperis 2». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
3.20 «Neparastie Siāmas dvīņi». Dokumentāla filma. 2008.g.
4.05 «Es esmu ziloņcilvēks». Dokumentāla filma. 2008.g.

26. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1089.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 102. un 103.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Vētra Āfrikā». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
13.50 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». 1.raidījums.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1089.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 104. un 105.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
hipnopsihoterapeite Ingrīda Savicka. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 35. un 36.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Joka pēc». Seriāls. 14. un 15.sērija.
12.55 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 6.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– OHK Maskavas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 18.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 6.sērija.
20.05 «Mākonis: savvaļas zirgu izaicinājums».
Dokumentāla filma.
21.00 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 8.sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.05 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 15.sērija.
23.50 «Arhangeļska». Drāma. 2005.g. 1., 2. un 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 46.sērija.
10.05 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
12.40 «Skubijs Dū un svešie». Animācijas filma. 2000.g.
13.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 295.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 122.sērija.
17.00 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 251.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.).
Seriāls. 252.(noslēguma) sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brauciens pretī laimei. Havaju salas». Melodrāma. 2008.g.
23.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 9.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 8.sērija.
1.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 20.sērija.
1.45 «Haosa teorija». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
3.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
251. un 252.(noslēguma) sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

27. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1090.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 104. un 105.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1090.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 106. un 107.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Mūža stipendiāti». Gunārs Placēns. 2006.gada ieraksts.*

LTV7
6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 37. un 38.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.55 «Mākonis: savvaļas zirgu izaicinājums». Dokumentāla filma.
12.55 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 7.sērija. Mongolijas
skarbā daba un milzīgie plašumi ir Prževaļska
zirgu reintrodukcijas vieta. Stepēs mīt arī kamieļi,
piekalnēs – dažādi ragaiņi, taigā – ziemeļbrieži.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
14.50 «Lietu daba. Arktika – nepiepildītais Krievijas
sapnis». Dokumentāla filma.
15.50 «Olimpiāde.lv»
16.05 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 19.sērija.
17.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. Liepājas metalurgs
– Skonto. Tiešraide.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čehovas Vitjaz. Tiešraide.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».

Ceturtdiena, 2010. gada 21. oktobris
22.25 «Ātruma cilts».
22.55 «Nākotnes parks».
23.25 «Dzīvās lelles 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.10 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Baltkrievijas seriāls. 16.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 47.sērija.
10.05 «Aļaska». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
12.10 «Lappušu pavēlnieks». ASV piedzīvojumu filma
ģimenei. 1994.g.
13.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 18.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 2.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 296.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 123.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 2008.g. 1.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 10.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 9.sērija.
0.45 «Supernatural 2». ASV seriāls. 21.sērija.
1.40 «Skarbie laiki». ASV krimināldrāma. 2005.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «FIB eņģelis». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 37.
un 38.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 56.sērija.
8.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 249.sērija.
8.40 «Aukle 3». ASV ģimenes filma. 2009.g.
10.50 «TV veikala skatlogs».
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 858. un 859.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 57.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 4.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Austrālijas seriāls. 177.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 103., 104. un 105.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 180.sērija.
18.15 «Soli pa solim» (ar subt.). Komēdijseriāls. 40.sērija.
18.45 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 250.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 10.sērija.
22.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
23.10 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
0.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.00 «Strūklaka». ASV romantiska drāma. 2006.g.
3.35 «Mājas dzemdības». Dokumentāla filma. 2008.g.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Misters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

28. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1091.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 106. un 107.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Krabju straume». Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Dzīve – grāmatās.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1091.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 108.sērija.

19.00 «LTV portretu izlase». Aktrise Olga Dreģe.*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Latvijas seriāls. 1.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
hipnopsihoterapeite Ingrīda Savicka. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 2.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs»
(krievu val.).*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 39. un 40.sērija.
10.50 «Lietu daba. Arktika – nepiepildītais Krievijas
sapnis». Dokumentāla filma.
11.50 «Joka pēc». Seriāls. 16. un 17.sērija.
12.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 8.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Čehovas Vitjaz.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 20.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
363.sērija. Ziemas rītā nopērušies un labi
atpūtušies pirtī, Maksims, Aleksejs un Inokentijs
dodas uz darbu, taču Vasilisas zvans liek viņiem
atgriezties pirtī, kur pēc viņu aiziešanas nomiris
cilvēks. Tiek atrasta viņa apsarga apliecība, un
uz sejas redzamas elektrošoka ierīces atstātās
pēdas. Tātad kāds viņam ir “palīdzējis” aiziet.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 8.sērija.
20.05 «Jaungads Taizemē». Dokumentāla filma. 2004.g.
21.00 «Ziemeļu puse».
21.30 «Uz meža takas».
22.00 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 2.sērija.
23.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 363.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 48.sērija.
10.05 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
12.00 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
13.50 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 297.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 124.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
23.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 10.sērija.
1.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 22.sērija.
1.55 «Vismeklētākais». ASV trilleris. 1997.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «FIB eņģelis». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 39.
un 40.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 57.sērija.
8.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 250.sērija.
8.40 «Labais burgers». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
10.50 «TV veikala skatlogs».
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 860. un 861.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 58.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 5.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 178.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 106., 107. un 108.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 181.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 251.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 74.sērija.
22.00 «Deja vu». Zinātniskās fantastikas trilleris. 2006.g.
0.25 «Kinomānija».
0.55 «Īssavienojums 2». ASV fantastikas komēdija. 1988.g.
2.55 «Brīvprātīgie». ASV komēdija. 1981.g.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

Ceturtdiena, 2010. gada 21. oktobris
12.55 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.). Informatīva vakara programma.
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.55 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

29. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 34.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 108.sērija.
9.55 «Saruna ar karalieni».
Rīgas kinostudijas dokumentāla filma. 1980.g.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 7.sērija.
14.30 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Salacas ieleja.
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 36.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 34.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma. 1.sērija. Stāsts par
latviešiem ārzemēs – gan par tiem, kuri tur
mīt jau 40 – 50 gadus, gan par tiem, kuri prom
devušies pēdējo 5 – 10 gadu laikā. Mūsu tautiešu
dzīvesveids Austrālijā un Amerikā, latviskuma
aktualitāte un paaudžu attiecības.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Taksiste». Itālijas daudzsēriju komēdija. 3. sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.13 «Taksiste». Filmas turpinājums.
0.10 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 41. un 42.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.50 «Jaungads Taizemē». Dokumentāla filma.
12.45 «Joka pēc». Seriāls. 16.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kamerūna – Nīderlande.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 21.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 364.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 9.sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 47.sērija.
20.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 2006.g. 5. un 6.sērija.
23.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 364.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 49.sērija.
10.05 «Burve Ella». ASV pasaku komēdija. 2004.g.
12.00 «Nedienas ar mērkaķi». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
13.50 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 298.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 125.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Līgava-līķis». Animācijas filma. 2005.g.
22.40 «Svešinieki». ASV šausmu filma. 2008.g.
0.15 «Asinis un šokolāde». Trilleris. 2007.g.
1.55 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
2.45 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1. sērija.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 5.sērija.

5.50 «FIB eņģelis». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
1. un 2.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 58.sērija.
8.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 251.sērija.
8.40 «Visi skolas noslēpumi». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
10.50 «TV veikala skatlogs».
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 862. un 863.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 59.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 6.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 179.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 109., 110. un 111.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 182.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vissliktākais, kas var būt». ASV komēdija. 2001.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.55 «Mēnessērdzīgie». ASV šausmu trilleris. 1992.g.
2.30 «To zina tikai jūra». Japānas drāma. 2002.g.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.20 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

30. oktobris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 6.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 36.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 9.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Taksiste». Itālijas daudzsēriju komēdija. 2006.g. 3.sērija.
12.50 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 5. un 6.daļa.
13.50 M.Zālīte. «Zemes nodoklis». Dailes teātra izrāde.
15.15 «LTV portretu izlase». Aktieris Juris Strenga. 2007.
gada ieraksts.*
15.45 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Krabju straume». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kalnciema iela. 2.daļa. 19.00
«Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Sīkie blēži». ASV komēdija. 2000.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Hamlets». Traģēdija. 1990.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Čīle – Spānija.*
16.00 Latvijas stiprinieku sacensības.
16.30 «Bordertauna». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Mīlēt precētu» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
18.45 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
19.15 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 2.sērija.
20.55 Bugliones ziemas cirks.
22.05 «Ceļojums uz Zemes centru». ASV fantastikas
piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.35 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 3.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 9.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 7.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.55 «Gremlini 2». ASV šausmu komēdija. 1990.g.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.25 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
16.00 «Intervija ar vampīru 2». Šausmu filma. 2002.g.

TV programma
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs.
23.30 «Ideālā pasaule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
2.00 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
2.30 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
3.55 «Asinis un šokolāde». Trilleris. 2007.g.
4.30 «Astoņkājainie briesmoņi». Šausmu komēdija. 2002.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 6.sērija.
5.50 «FIB eņģelis». Seriāls. 7.sērija.
6.35 «Alise Brīnumzemē». ASV ģimenes piedzīvojumu
filma. 1985.g. 1.sērija.
8.35 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.55 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
9.50 «Iepirkšanās rokenrols». 10.raidījums.
10.30 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 9.raidījums.
11.55 «Kinomānija».
12.35 «TV veikala skatlogs».
12.50 «Vissliktākais, kas var būt». ASV komēdija. 2001.g.
14.50 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 9.raidījums.*
18.00 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 3.raidījums.
22.35 «Septiņi gadi Tibetā». ASV drāma. 1997.g.
1.10 «Beach Boys: amerikāņu ģimene». ASV biogrāfiski
muzikāla drāma. 2000.g. 1. un 2.sērija.
4.20 «Nakts joki».
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8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Līgava-līķis». Animācijas filma. 2005.g.
12.20 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.10 «Ekstrēms tuvplānā».
16.00 «Dvīņu efekts». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2003.g.
18.05 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 5.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
23.30 «Bads». Lielbritānijas šausmu filma. 1983.g.
1.20 «Ideālā pasaule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
3.35 «Lielceļa slepkava». Krimināldrāma. 2004.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 7.sērija.
5.50 «Alise Brīnumzemē». ASV ģimenes piedzīvojumu
filma. 1985.g. 2.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 18., 19. un 20.sērija.
12.50 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
14.25 «Dejo nost!»*
16.45 «Uzmini – kurš?» ASV komēdija. 2005.g.

18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 10.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 10.raidījums. Tiešraide.
23.20 «Džilji». ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
1.45 «Kraukļi». Vācijas trilleris. 2008.g.
3.25 «Tāda pati meitene». ASV drāma. 2006.g.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Būsim veseli!» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.15 «Afganistāna: Dekokrātijas mēģinājums» (ar subt.).
Latvijas dokumentāla filma.
23.15 «Pārnākšana» (ar subt.). Latvijas dokumentāla filma.
0.25 «Erotiskie stāsti. Meitene pēc izsaukuma» (latviešu
val.). Erotisks seriāls.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
12.35 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
19.05 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
21.50 «Bandidas» (latv. val., ar subt. krievu val.). ASV,
Francijas un Meksikas vesterns. 2006.g.
23.25 «3000 jūdzes līdz Greislendai» (latv. val., ar subt.
krievu val.). ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

31. oktobris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 7.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 37.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.00 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Sēnītis no Bubuļzemes». Lielbritānijas fantāzijas
komēdija. 2004.g. 2.sērija.
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 Uta Danella. «Manas labākās draudzenes
līgavainis». Vācijas drāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Marko Polo». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Ziemeļu puse».*
23.50 «Savvaļas rozes». Seriāls. 12.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 Latvijas stiprinieku sacensības.*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Vācija. Tiešraide.
15.50 «Bordertauna». Seriāls. 7.sērija.
16.25 «Basketbola apskats».*
16.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Minskas Dinamo
– Rīgas Dinamo. Tiešraide.
19.25 VTB basketbola līgas spēle. Žalgiris – VEF|Rīga. Tiešraide.
21.45 LMT Virslīgas spēle futbolā. Skonto – Ventspils.
23.45 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 2006.g. 5. un 6.sērija.

LNT
6.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.25 «Pastaiga ar alu cilvēku». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
26. oktobrī plkst.19 – Latvijas jauno režisoru kino. Programmā filmas:
«KK-2678», «Kāds un Kāda», «Galapunkts», «Paukotājs», «Zeltrace», «Kur upes
plūst», «Šodien Vilma nestrādā», «Aptumsums». Līdz 16 gadu vecumam skatīties neiesakām. Biļešu cena: Ls 0,50.

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

31. oktobrī plkst.15 – Liepājas teātra viesizrāde. Germans Grekovs «Hanana». Drāma. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: I.Kučinska,
E.Dombrovskis, E.Pujāts, K.Gods, L.Leščinskis, A.Albuže, I.Jurjāne. Scenogrāfs
M.Vilkārsis. Izrādē skan K.Lāča mūzika. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.

5. novembrī plkst.19 – A.Mielava koncerts «Audiobiogrāfija».
Koncerts 2 daļās. Tiks izpildītas dziesmas, kas sacerētas un dažādās skaņuplatēs
izdotas 20 gadu garumā. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 21. oktobrī pulksten 13 – bērnu un jauniešu centra «Junda» muzikālās studijas
un popgrupu «Lai skan» (vadītāja I.Šveicere) G.Micānes un G.Šveicera muzikāla izrāde
«Maija un Paija». A.Andersones un A.Tarvidas horeogrāfija. Biļešu cena – Ls 1. Biļetes
iepriekšpārdošanā «Jundā» Pasta ielā 32 un Skolas ielā 2, kā arī izrādes dienā no pulksten
10 kultūras namā (kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 15.30 – «Baltkrievijas kultūras dienas 2010» konkursa skolēniem
«Baltkrievija – Latvija: kultūrā, vēsturē un mākslā» labāko darbu apbalvošana (Sabiedrības
integrācijas birojā Sarmas ielā 4).
 22. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras dienas 2010» noslēguma koncerts
«Baltkrievu kāzas». Koncertā piedalās Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrības
«Ļanok» folkloras ansamblis (mākslinieciskā vadītāja Marija Jeļisejeva), folkloras ansamblis
«Ščodrica» (mākslinieciskais vadītājs Sergejs Šeremetjevs, Baltkrievija) un tautas deju
ansamblis «Ivuška» (mākslinieciskā vadītāja Valentīna Laizāne, Rīga). Ieeja – bez maksas
(kultūras nama Lielajā zālē).
 23. oktobrī pulksten 16 – Spīdolas skolas 20 gadu jubilejas salidojums (kultūras
namā).
 26. oktobrī pulksten 19 – Latvijas jauno režisoru kino. Programmā filmas: «KK-2678»,
«Kāds un Kāda», «Galapunkts», «Paukotājs», «Zeltrace», «Kur upes plūst», «Šodien Vilma
nestrādā», «Aptumsums». Līdz 16 gadu vecumam skatīties neiesaka. Biļešu cena – Ls
0,50 (kultūras namā).
 26. oktobrī pulksten 19 – Teātra sporta mačs (Jelgavas Studentu teātrī Jāņa Čakstes
bulvārī 5a).
 30. oktobrī pulksten 18 – grupas «Riči» otrās koncertturnejas koncerts «Riči un Anna
Dribas». Muzikāli aizraujošs ceļojums, kas ļaus tikties ar latviešu, angļu, itāliešu, spāņu,
franču, meksikāņu, krievu un čigānu tautas populārām melodijām. Piedalās eksotisko
deju teātris «Karinedance». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 30. oktobrī pulksten 18 – koncerts Reformācijas dienas ieskaņā «Esmu bērns tavs».
Muzicē Valdis Indrišonoks (Svētās Annas katedrālē).

Izstādes
 Līdz 27. oktobrim – Lindas Freibergas gleznu izstāde «Viss ir svarīgs» (galerijā «Suņa
taka»).
 Līdz 30. oktobrim – fotogrāfa Arņa Janova personālizstāde «100% Latvija. Panorāmas». Jelgavas kultūras namā pirmo reizi panorāmas fotogrāfijas (kultūras nama 2.
stāvā).
 Līdz 30. oktobrim – Tautas gleznošanas studijas vadītājas Andas Kalniņas personālizstāde (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 30. oktobrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku Andas Kalniņas audzēkņu
darbu izstāde. Gleznas (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 Līdz 13. novembrim – izstāde «Kopoti raksti». Gleznu autori – I.Kalnroze, J.Kupčs,
K.Keire, M.Upzars (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. novembrim – stikla darbu izstāde «Iztēles spēks» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Oktobrī – jauno Rīgas Tehniskās universitātes tērpu dizaineru izstāde «Skaties» (modes
namā «Tēma» Elektrības ielā 5a).

28. oktobri – hercoga Jekaba
400 gadu jubilejas svinibas
 No pulksten 14 līdz 16.30 – dzimšanas dienas svinību
atklāšana. Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa,
muzeja direktores Gitas Grases, Kurzemes bruņniecības priekšsēdētāja barona Heinriha fon Štakelberga,
profesora Ulriha Šēnborna (profesors ir grāmatas par
hercoga Jēkaba meitām autors) uzruna. Vēsturnieces
Mārītes Jakovļevas priekšlasījums «Hercogs Jēkabs:
fakti, mīti, vērtējumi», vēsturnieces Margaritas Barzdevičas priekšlasījums «Jelgavas pilsētas un lauku novada
robežas Kurzemes hercogistes laikā». Grāmatas «Iekš liktens
trijstūra – Kurzeme, Gambija, Tobago» prezentācija (autori Ingrīda Cāzere,
Andis Blūms, Kārlis Vahšteins). Izstādes «Hercogs Jēkabs. Laikmeta liecības»
atklāšana, koncerts, dzimšanas dienas kliņģeris (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 17 – hercoga Jēkaba sarkofāga iesvētīšana. Sarkofāgu iesvētīs
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Barona Oto
fon Grothusa uzruna (Jelgavas pils kapenēs). Kurzemes hercogu kapeņu
ceļveža prezentācija (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 Pulksten 18 – hercoga Jēkaba galma un pavalstnieku tikšanās kultūras
namā.
 Pulksten 19 – Dailes teātra koncertstāsts «Reiz Tobago...». Biļešu cena – Ls
5; 4; 3.

Durvis ver «Opera»

Gleznas, kas aicina uz sarunu

Raiņa ielā 14, virs agrākās pasta ēkas
ieejas durvīm, jau kādu laiku vērojama
izkārtne, kas vēsta, ka šeit atradīsies jauns
naktsklubs «Opera». Oficiāli tas durvis vērs
šonedēļ – sestdien, 23. oktobrī, pulksten
22. Lai jelgavniekos saglabātu intrigu, kluba mākslinieciskais direktors Jevgeņijs Davidkins pasākuma programmu neatklāj.
«Gribam, lai cilvēki vienkārši atnāk un paši
izpēta, vai viņiem patīk. Vienu gan varu
teikt – iepazīšanās pārsteigumi būs. Ar šo
dienu Jelgavā sāksies jauna ēra,» tā pārstāvis. Klubs turpmāk strādās no trešdienas
līdz sestdienai – trešdienas iecerētas kā
mazās studentu piektdienas, ceturtdienās būs R’n’B vakars, bet piektdienu un
sestdienu naktīs – tematiskās ballītes, kas
balstītas uz šovprogrammām.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā durvis vērusi
izstāde «Kopoti raksti»
– gleznu izstāde, kuru
veidojuši četri mākslinieki – Jānis Kupčs no
Ventspils, Ilva Kalnroze, Kristīne Keire un
Māris Upzars no Rīgas. «Māris man e-pastā
uzrakstīja, ka viņa māksla ir saruna. Bet es
gribu teikt, ka visas šīs gleznas aicina uz sarunu, jo, paskatoties uz darbiem, katram būs,
ko padomāt,» tā muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Izstādē skatāmas 35 lielformāta gleznas, par kurām gan paši mākslinieki, gan skatītāji saka – tās liek aizdomāties, lai
spētu saprast gleznotāja dziļo domu. Izstāde
skatāma līdz 13. novembrim.

Ceturtdiena, 2010. gada 21. oktobris

Skatīsim Jelgavu kino
hronikā
 Ritma Gaidamoviča

«Nenoliedzami, Jelgava ir
viena no bijušās Kurzemes
hercogistes metropolēm,
ievērojams saimnieciskais
un kultūras centrs. Tieši tāpēc Jelgavai ir paveicies – tā
filmēta visos laikos, te ir, ko
parādīt. Par to man nav šaubu, tieši tāpēc šķiet, ka nu
pienācis laiks par to runāt,»
atzīst kino vēsturnieks un
kritiķis Agris Redovičs.
Tieši viņš nācis klajā ar priekšlikumu
veidot kino hroniku par Jelgavu, par
pilsētas ievērojamiem notikumiem, par
to, kā pilsēta laika griežos mainījusies.
Tiesa gan, pirmais kino fragmentu
apkopojums būs par kādu visai valstij
svarīgu notikumu – Lāčplēša dienu.
Gabals būs gatavs tieši uz 11. novembri, un to Jelgavas kultūras namā
plānots izrādīt pirms tradicionālā Lāpu
gājiena.
A.Redovičs ar kino saistīts teju visu
mūžu, pēdējā darba vieta – Rīgas Kino
muzejs. Bet nu viņš vairāk pievērsies
sabiedrības izglītošanai par dažādiem
kino žanriem un paralēli veido filmas.
«Līdz šim esmu lasījis lekcijas kino
vēsturē – par komēdijām, melodrāmām, par animācijas filmām, bet
Jelgavu es redzu hronikās. Tieši tāpēc
mana doma ir parādīt Jelgavu kino
hronikā no pagājušā gadsimta sākuma
līdz šī gadsimta sākumam. Manuprāt,
šī ir pilsēta, par kuru ir vērts runāt.
Pilsēta, par kuru arhīvos ir arī daudz
materiālu, tikai vajag to visu «pacelt»
un rīkoties,» tā A.Redovičs.

Vispirms par Lāčplēša dienu

Viņa ierosinājumam atsaucās aģentūra «Kultūra», kura vēlas uzsākt
sadarbību ar kino vēsturnieku. Tieši
tālab šobrīd top pirmais darbs – kino
fragmentu apkopojums par Lāčplēša
dienas atzīmēšanu. Tiesa, šī darba
nosaukums vēl nav zināms. Veidotājs
atzīst, ka tas būs pēdējais solis, jo
šobrīd galvenais ir izveidot saturu,
atrast piemērotākos kino kadrus
un to visu samontēt kopā. «Latvijas
kino arhīvā jau esmu atradis filmu
fragmentus, tagad tie visi jāsamontē
vienā nepārtrauktā filmā. Paralēli

Šogad līdztekus Lāpu gājienam, kas mūsu pilsētā ik gadu notiek 11. novembrī, būs vēl kāds notikums – proti, jelgavniekiem būs iespēja kultūras namā
noskatīties kino fragmentu apkopojumu par valstij tik nozīmīgo notikumu
Foto: Ivars Veiliņš
– Lāčplēša dienu.
vēl jāizstudē materiāli, lai skatītājiem varu arī pastāstīt par šo laiku,
notikumiem,» tā A.Redovičs. Viņš
iecerējis izveidot kino fragmentu
apkopojumu par Lāčplēša dienu, tās
nozīmi, attieksmi pret to laika griežos
un reizē Brīvības cīņu atbalsis, jo
Brīvības cīņas kā tādas nav filmētas.
«Jā, mēs jau varētu parādīt «Rīgas
sargus», kuriem iedvesma smelta
hronikās, taču šo mākslīgi radīto
vēsturisko vidi visi lielākoties ir redzējuši. Šis būs gabals ar reāliem tā
laika kadriem no cita skatupunkta un
vēl mans komentārs. Protams, man
gribētos parādīt, taču neviens nav
nofilmējis, kā 8. strēlnieku pulks ieiet
Jelgavā. Taču ir saglabājušās epizodes
ar spilgtām atmiņām, ko vērts rādīt.
Gribas pakavēties pie 1919. gada
rudens notikumiem. Emocionāli parādīt, kā Lāčplēša dienu svinēja jau
neatkarīgajā Latvijā. Ir spožas runas
no Lāčplēša dienas, un tās ir interesanti paskatīties,» stāsta A.Redovičs.
Viņam spilgtāk atmiņā palicis Kārļa
Ulmaņa teiktais: «Mēs esam stipri.
Apliecināsim savu vienotību!» «Tās
būs restaurētas emocijas. Mana doma
nav iztirzāt, kā šos svētkus svinēja
vienā vai otrā gadā, bet parādīt emocijas,» tā filmu veidotājs.

Sadarbību turpinās Pilsētas svētkos

Šis nav vienīgais darbs, ko A.Redovičs
gatavs nodot skatītājiem. «Esmu gatavs Jelgavu parādīt visos laikos, jo
jūsu pilsēta ir viena no tām, kas vis-

vairāk parādās arhīvā,» tā A.Redovičs.
Ja sadarbība izvērtīsies veiksmīga,
nākamā hronika gaidāma uz Pilsētas
svētkiem. Tad gan tā būs tikai par
Jelgavu, vēl tikai esot jāvienojas ar
aģentūru «Kultūra» par tēmu. «Manuprāt, interesanti būtu paskatīties,
kā Jelgava mainījusies. Liela daļa jau
ir aizmirsusi, kā pilsēta izskatījās 80.
gados, kur nu vēl agrāk, kādi pasākumi te notikuši, kādi ievērojami cilvēki
bijuši. Manuprāt, ir vērts to cilvēkiem
atgādināt, jo no tā veidojas pilsētas
vēsture,» tā A.Redovičs.

Jelgavā bijusi spēcīga
amatieru kinostudija

Jāpiebilst, ka pašam autoram
ar Jelgavu nav tieša sakara, tikai
atsevišķas atmiņas, piemēram, par
to, ka Jelgavā bijusi spēcīga amatieru kinostudija, taču viņam nav
zināms, kur pašlaik atrodas tajā
radītās filmas. «Ja tās izdotos atrast,
tā būtu unikāla kultūrvēsturiskā
liecība. Tieši padomju laikā šeit
filmēja visu, taču tagad, iespējams,
tās filmas kādam vienkārši mētājas
bēniņos vai pagrabā. Ja tā, gribētu,
lai mums izdotos šos amatieru materiālus savākt un kopīgi izdomāt,
kā tos atjaunot,» tā A.Redovičs,
piebilstot, ka šie materiāli noteikti
būtu vēl interesantāki nekā oficiālās
hronikas, piemēram, strādnieki pie
darbagalda. Amatieru uzņemtās
filmas ļautu ieskatīties jelgavnieku
ikdienā vēl dziļāk.

Uz lielā ekrāna – Latvijas jauno režisoru īsfilmas
 Ritma Gaidamoviča

Īsfilmu festivāls «2Annas»
ir devies tūrē pa Latviju
un otrdien, 26. oktobrī,
pulksten 19 piestās arī
Jelgavas kultūras namā.
Šogad akcentēts Latvijas
jauno režisoru kino, tieši
tāpēc skatītājiem tiek dota
iespēja noskatīties astoņas
profesionālu kino režisoru
un studentu veidotas īsfilmas, reizē ļaujot uzzināt,
kas tad šobrīd notiek kino
jomā mūsu valstī.
«Divus gadus uzmanību pievērsām Eiropas jaunajiem režisoriem,
bet šogad fokusējamies uz pašmāju.
Kāpēc? Mūsuprāt, šis ir brīdis, kad
cilvēki meklē vērtības savās mājās.
Šīs latviešu filmas reizē arī kompakti
atklās, kas tad šobrīd vispār notiek
ar kino Latvijā,» stāsta «2Annas»
pārstāve Mārīte Lempa. Programma atspoguļo kino veidotāju darbu
daudzveidību – tajā skatāma drāma
ar fantastikas elementiem, šausmu
filma, datorspēļu imitācija, krimināla animācijas drāma, komiski,
konceptuāli un arī klasiskas formas

un satura darbi. Filmas prezentē
vairākus īsfilmu žanrus – spēlfilmas,
animāciju, eksperimentālo kino. «Par
latviešu jaunajiem režisoriem varu
teikt – viņi savās filmās cenšas bēgt
no realitātes, no vides, kuras nāk, ir
radījuši filmas par mazliet abstraktām lietām – par iespējamo nākotnes
vīziju. Taču jebkurā gadījumā viņiem
ir svaigs un interesants skats uz lietām, jo ļaujas eksperimentēt ar filmu
formu. Jāatzīst, rezultāts ir pārsteidzošs,» tā M.Lempa. Uz Jelgavu
tiek vestas astoņas labākās īsfilmas,
kuras izpelnījušās kino profesionāļu
uzslavas.
Uģa Oltes filmas «KK-2678» aprakstā teikts: «Viņš ir pārliecināts, ka
dzīvo pasaulē, kuras vienīgais saturs
ir viņš pats. Katra diena aizrit, apzīmogojot kastes, nejautājot, no kurienes tās nāk un kurp tiek sūtītas, līdz
negaidīta viesa ierašanās uzvedina
uz bīstamu atklājumu – vai ārpus šīs
pasaules ir kaut kas vēl?» Didža Eglīša filma «Kāds un Kāda» vēsta par
Ethanu un Simoni – aģentiem firmā,
kas piedāvā piepildīt visas savu klientu vēlmes. Ethans iemīlējies Simonē
un beidzot ir gatavs atklāt savas
jūtas. Arī Simone meklē mīlestību,
taču viss sarežģījas firmas realizētās

atmiņas pārrakstīšanas dēļ. Laura
Ābeles «Galapunktā» parādīts, ka atdzīvinātas masu uzspiestās kultūras
klišejas var kļūt ne tikai biedējošas,
bet arī liktenīgas; Astras Zoldneres
«Paukotājā» – jaunas precētas mājsaimnieces ikdienas trulā rutīna tiek
atdzīvināta brīdī, kad viņa sāk izspiegot kaimiņa, paukošanas instruktora,
pārdrošos seksuālos piedzīvojumus.
Kaimiņš sievieti pavedina, tomēr
bailes zaudēt ģimeni noved pie histērijas un neparedzētas kulminācijas.
Ineses Vēriņas filma «Zeltrace» jeb
tradicionāls stāsts par tradicionāliem
cilvēkiem ar tradicionālu domāšanu
atklās, ka atšķirība starp reālo un
nereālo pasauli nemaz nav tik liela.
Savukārt par savu darbu «Kur upes
plūst» autors Krišjānis Ābols saka:
«Mums pieder mērķis, bet nevaldām
pār ceļiem.» Anetes Meleces «Šodien
Vilma nestrādā» ir stāsts par vīru ar
četriem riņķiem zem acīm Vari un
krējuma pārdevēju Mirdzu, bet Kārļa
Vītola «Aptumsums» vēsta: saules aptumsuma laikā daba veic pārdabisku
rituālu. Divas pasaules apvienojas,
un atveras sakrālie vārti, lai vīrietis
varētu sasniegt sievieti.
Visas šīs filmas kultūras namā
skatāmas par 50 santīmiem.

