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Šonakt pilsētā nebūs ūdens
 Sintija Čepanone

Naktī no 20. uz 21. oktobri Lielupes kreisajā
krastā dzīvojošajiem
jārēķinās ar ūdens piegādes pārtraukšanu.
SIA «Jelgavas ūdens»
aicina nodrošināties
ar dzeramā ūdens rezervēm.
Plānots, ka ūdensapgādes traucējumi Jelgavā, Lielupes kreisajā
krastā, būs no ceturtdienas, 20.
oktobra, pulksten 22 līdz nākamās dienas pulksten 8. Šajā laikā
paredzēts veikt maģistrālo ūdensvadu cauruļvadu pārslēgumus, lai
sekmīgi varētu īstenot maģistrālo
ūdensvadu rekonstrukcijas dar-

bus Čakstes bulvārī un Raiņa ielā,
informē «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna.
«Tādējādi ievērojami būs pazemināts ūdens spiediens ūdensvada
tīklā, bet namu augšējos stāvos
iespējami pilnīgi ūdensapgādes
pārtraukumi,» tā V.Juhna, piebilstot, ka rekonstrukcijas darbu
dēļ pilsētas ūdensvada tīklā ir
iespējama arī ūdens uzduļķošanās,
tādēļ iedzīvotāji savlaicīgi aicināti
nodrošināties arī ar dzeramā
ūdens rezervēm.
Jāpiebilst, ka minētie darbi
notiks, realizējot Čakstes bulvāra rekonstrukciju un projektu
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā, II
kārta». «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām.

«Latvenergo» kartes piešķirs
ģimenēm ar bērniem
 Ilze Knusle-Jankevica

Iesaistoties Jelgavas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 1. redakcijas izstrādē, iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties tematiskajos semināros un izteikt savu redzējumu par konkrētām jomām. Pirmajā seminārā ieskicēta veselības aprūpes un sociālās drošības vīzija. «Kopumā
esmu apmierināts, kā šīs jomas pilsētā tiek attīstītas, taču man nereti rodas priekšstats, ka trūcīgajiem iedzīvotājiem šajā ziņā ir nesalīdzināmi
vairāk priekšrocību. Manuprāt, tas nav godīgi attiecībā pret tiem, kas strādā vai saņem niecīgu pensiju, jo vajadzības taču visiem ir līdzīgas,»
Foto: Ivars Veiliņš
tā pensionārs Kārlis Svirbuts.
 Sintija Čepanone

Pašvaldības dotēta diennakts aptieka Jelgavā; invalīdu
vajadzībām piemērots baseins; atbalsts jaunajiem ārstiem
– tie ir tikai daži priekšlikumi, kas izskanēja pirmajā tematiskajā seminārā, kurš organizēts, uzsākot darbu pie Jelgavas
pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. «Šie
semināri tiek rīkoti, lai sabiedrības pārstāvjiem dotu iespēju
izteikt viedokli par problēmām un to risinājumiem, kādus
viņi konkrētās jomās saskata mūsu pilsētā, tādējādi līdzdarbojoties Jelgavas attīstības plānošanā,» saka pašvaldības
Attīstības plānošanas sektora vadītāja Ilga Muižniece.
Tematiskajos semināros, kas
notiks oktobrī un novembrī, kopumā tiks apskatītas septiņas tēmas:
sociālā drošība un veselības aizsardzība; kultūrvide un sports; pilsētvide un pilsētsaimniecība; izglītība;
tūrisms un mārketings; zinātne,
inovācijas un uzņēmējdarbība, kā

arī pilsētas sasniedzamība. Pirmais
seminārs aizvadīts par veselības
aprūpi, sociālo drošību un sociālajiem pakalpojumiem, un, kā atzīst
semināra moderēšanai piesaistītā
eksperte Oksana Žabko, tā mērķis
ir sasniegts. «Pašlaik svarīgākais ir
diskusijās ar pašvaldības, nevalstis-

ko organizāciju, nozares speciālistiem un iedzīvotājiem noskaidrot,
kādu viņi vēlas redzēt Jelgavu pēc
gandrīz desmit gadiem. Jāatzīst,
jelgavnieki, izsakot viedokli, ir
pietiekami aktīvi,» vērtē O.Žabko.
Piemēram, seminārā izskanēja
viedoklis, ka Jelgavā nepieciešama
diennakts aptieka. «Taču tas nav
iespējams bez dotācijas, un nepieciešamais atbalsts, lai aptieka
varētu strādāt bez zaudējumiem,
pašlaik ir ap 12 000 latu mēnesī,»
aptieku vadītāju veiktās aplēses
atklāj Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks.
Runājot par sociālo pakalpojumu
klāstu, to apjoms mūsu pašvaldībā
tiek vērtēts kā pietiekams, taču
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita

Stūrāne norāda, ka perspektīvā
jādomā par Atkarības profilakses
centra atbalsta punktu atklāšanu
mikrorajonos, par specializēto
darbnīcu nodrošināšanu cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem.
Atbalstu guva arī ideja par peldbaseina pielāgošanu vai jauna izbūvi
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
«Semināra laikā iedzīvotāji aicināti
iedomāties, kā Jelgavā varētu būt
ideālā situācijā – mēs kopīgiem
spēkiem pa jomām zīmējam vīziju
par pilsētu, kādu vēlamies redzēt,»
tā O.Žabko.
I.Muižniece skaidro, ka, izstrādājot Jelgavas attīstības programmu
2007. – 2013. gadam, iedzīvotāji
varēja piedalīties vien jau gatavas 1.
redakcijas publiskajā apspriešanā.
Turpinājums 3.lpp.

«Latvenergo» paziņojis par sociālās kampaņas pagarināšanu,
tiesa gan, būtiski mainot tās nosacījumus.
Lai gan dāvinājuma
apjoms ir nemainīgs
– 500 kilovatstundas
–, mērķgrupas ir citas:
šoreiz prioritāte ir ģimenes ar bērniem.
«Latvenergo» Mārketinga un
klientu apkalpošanas daļas direktore Solvita Linde informē, ka saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem
uz dāvinājumu var pretendēt
trūcīgas ģimenes ar bērniem,
ģimenes ar bērniem invalīdiem,
ģimenes ar audžubērniem vai
aizbildniecībā esošiem bērniem,
daudzbērnu ģimenes. «Tās trūcīgās ģimenes, kas līdz šim jau
ir saņēmušas divas dāvinājuma
kartes, un daudzbērnu ģimenes,
kas iesaistījās atbalsta programmā, dāvinājumu saņemt vairs
nevarēs,» precizē S.Linde.
«Latvenergo» paredz izdalīt 40 000 dāvinājuma karšu.
Pašvaldībām līdz 21. oktobrim
jāpaziņo, kāds ir prognozētais ne-

pieciešamo karšu skaits. «Esam
apzinājuši mērķa grupas – mums
būtu nepieciešamas 1500 kartes,»
tā Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne, piebilstot, ka pastāv
iespēja, ka šāds daudzums netiks
piešķirts, jo kopējais karšu skaits
ir mazāks nekā pirmajā reizē,
kad Latvijā tika izdalīts 100 000
karšu.
Jaunie nosacījumi arī paredz,
ka dāvinājuma karte attiecināma
uz jebkuru līgumu un tarifu – tas
nozīmē, ka arī sociālo māju iedzīvotāji vai dzīvokļa īrnieki varēs
saņemt kartes, kaut līgums par
elektroenerģijas piegādi noslēgts
ar citu personu vai apsaimniekotāju. Tāpat karti varēs izmantot,
lai segtu parādu par elektrību, jo
tai būs nominālvērtība – 53,70
lati, kas ekvivalenti pamattarifa
500 kilovatstundām.
Pēc līgumu parakstīšanas kartes tiks izsniegtas Latvijas Pašvaldību savienībā. R.Stūrāne lēš,
ka jaunās kartes varētu sākt dalīt
ne agrāk kā novembra beigās. Tās
varēs izsniegt līdz 2013. gada 31.
martam.
Ja ir neskaidri jautājumi par
«Latvenergo» dāvanu kartēm,
var zvanīt pa informatīvo tālruni
80200402.

Trokšņotājiem piemērots pirmais naudas sods
 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldības policija uzlikusi pirmo naudas sodu desmit
latu apmērā par tīšu trokšņošanu. Kopš spēkā ir izmaiņas
pašvaldības saistošajos noteikumos, kas ļauj sodīt par tīšu
trokšņošanu, bez jau minētā uz vietas uzliktā naudas soda
divi administratīvā pārkāpuma protokoli nosūtīti izskatīšanai pašvaldības Administratīvajā komisijā un divas reizes
izmantota arī trokšņu mērīšanas aparatūra, lai noteiktu,
vai skaļums pārsniedz normatīvos noteikto.
«Izsaukums saņemts pagājušajā
piektdienā jau pēc pusnakts – kādas
J.Asara ielas mājas iedzīvotājs sūdzējās par kaimiņiem, kuri trokšņo. Aiz
norādītā dzīvokļa durvīm skanēja
mūzika un bija dzirdamas skaļas
sarunas. Durvis atvēra sieviete un

paskaidroja, ka svinot draudzenei
dzimšanas dienu,» par gadījumu,
kad personai uzlikts naudas sods,
stāsta Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste
Sandra Reksce, piebilstot, ka šī māja
policijas redzeslokā jau bija nonā-

kusi iepriekš. Tas neesot retums,
kad uz vienu adresi nākas braukt
vairākkārt. Analizējot adreses, kas
norādītas sūdzībās par trokšņošanu, «visskaļākās» ielas Jelgavā ir
Pērnavas, Lielā, Zirgu iela, Loka
maģistrāle un Meiju ceļš. Tiesa,
liela daļa izsaukumu ir saistīti arī
ar sabiedriskām atpūtas vietām,
piemēram, klubiem un kafejnīcām,
arī studentu dienesta viesnīcām.
Kopumā Pašvaldības policijā
šogad par trokšņošanu saņemti ap
500 izsaukumi, tomēr ne visi ir par
sistemātisku trokšņošanu. «Cilvēki
ir neiecietīgi, saucot policiju arī par
bērnu raudām, veļas mašīnas un
putekļu sūcēja dūkoņu, atvērtiem

logiem garām ejošu jauniešu radītajiem trokšņiem,» norāda S.Reksce,
piebilstot, ka daudzi iedzīvotāji
sūdzas par kaimiņu trokšņošanu,
bet tajā pašā laikā iebilst, ka policisti
veiktu dzīvoklī trokšņa mērījumus,
īpaši diennakts tumšajā laikā. Policija tiek izsaukta pat tad, ja kaimiņš
dzīvoklī paredzētos remontdarbus
saskaņo ar daudzdzīvokļu nama
apsaimniekotāju, mājas vecāko
un informē arī kaimiņus, iemetot
pastkastītēs informāciju latviešu un
krievu valodā. Šādā neapskaužamā
situācijā nesen nonāca kāds Loka
maģistrāles nama iedzīvotājs, tomēr
policijas darbinieki bija daudz pretimnākošāki un sodu neuzlika.

Grozījumi saistošajos noteikumos
«Jelgavas pilsētas sabiedriskās
kārtības noteikumi», kas ļauj sodīt
par tīšu trokšņošanu, stājās spēkā
7. septembrī. S.Reksce skaidro, ka
būtībā noteikumi tika papildināti
ar punktu: par trokšņošanu, ja tas
traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību,
bet nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Jelgavas
pilsētas pašvaldību, un troksnim
nav pastāvīgs raksturs, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
50 latiem. Ja pārkāpums izdarīts
atkārtoti viena gada laikā, var uzlikt
naudas sodu līdz 250 latiem.
Analizējot saņemto izsaukumu

skaitu, Pašvaldības policija pieļauj,
ka veiktie grozījumi ir nedaudz
disciplinējuši cilvēkus, tomēr ne
tikai tāpēc septembrī saņemto
izsaukumu skaits ir samazinājies.
«Iemesls varētu būt arī rudenīgie
laika apstākļi – logi ir aizvērti, un
mūzika, dialogi nav vairs tik dzirdami,» tā S.Reksce, tomēr aicinot
iedzīvotājus būt iecietīgākiem
un nesaukt policiju sadzīvisku
trokšņu dēļ, piemēram, par bērnu
raudām, uzkopšanas un remontdarbu radītajiem trokšņiem. Tomēr vienlaikus policija uzsver: pret
sistemātiskiem trokšņotājiem, kas
traucē apkārtējo personu mieru un
atpūtu, tā vērsīsies stingrāk.
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Raiņa iela ziemā tiks atvērta
satiksmei
 Jānis Kovaļevskis

not krastus un iebetonējot tilta
balstus. Daļēji šos darbus varēs
turpināt arī ziemā.

2011. gads Jelgavā
raksturīgs ar vienu no
lielākajiem būvniecības darbu apjomiem
– pabeigta Dobeles šosejas un Garozas ielas
rekonstrukcija, turpinās
darbi Raiņa ielā, Čakstes bulvārī, daudzās
izglītības iestāžu ēkās
veikti energoefektivitātes pasākumi. Tie ir
tikai lielākie no šogad
realizācijā esošajiem
projektiem. Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks norāda, ka
šogad, īstenojot ES līdzfinansētos projektus,
apgūti vairāk nekā 11
miljoni latu. Lielākoties
līdzekļi novirzīti tieši
pilsētas infrastruktūras
sakārtošanai un uzlabošanai.
«Ar lielākajām problēmām,
realizējot projektus, saskārāmies tieši celtniecības darbos.
Jūtams, ka šobrīd darba tirgū
esošo speciālistu kvalifikācija
vairs nav tādā līmenī kā pirms
trim četriem gadiem. Tas uzliek
papildu pienākumus, nākas
daudz rūpīgāk kontrolēt darbu
kvalitāti. Savukārt ceļu un inženierkomunikāciju izbūves ziņā
ir labāka situācija. Acīmredzot
šajā nozarē arī krīzes periodā
uzņēmumiem izdevies saglabāt
labākos darbiniekus,» spriež
V.Ļevčenoks.
Vai šogad izdosies realizēt
visu iecerēto, ņemot vērā, ka
aktīvā būvniecības sezona
tikpat kā beigusies?
Darbi visos objektos norit
atbilstoši plānotajam. Aizkavēšanās bija ar celtniecības
darbiem Amatu vidusskolā, bet
līdz novembrim visam vajadzētu
būt kārtībā. Līdz gada beigām
tiks pabeigti siltināšanas darbi
arī sociālajā mājā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9. Plānojam, ka
Raiņa ielā līdz tehnoloģiskajam
pārtraukumam turpināsim
strādāt vēl mēnesi. Līdz tam
jāpagūst sakārtot brauktuve,
ieklājot asfalta apakškārtu, un
iespēju robežās arī ietves tajos
posmos, kur šobrīd norit darbi.
Iedzīvotāji var rēķināties, ka
ziemas periodā Raiņa iela būs
atvērta satiksmei. Savukārt
Čakstes bulvārī atkarībā no
laika apstākļiem darbi varētu
turpināties arī ziemā, tādēļ iela,
visdrīzāk, satiksmei būs slēgta,
nodrošinot vien piekļuvi tur
esošajiem objektiem. Čakstes
bulvārī šogad jāpaveic lielākais
zemes darbu apjoms, nostipri-

Nedēļas jautājums

36%
Lasu katru dienu,
bet tikai internetā

Vai Raiņa ielā un Čakstes
bulvārī plānots izbūvēt arī
papildu autostāvvietas? Tas
kļūst arvien aktuālāk, jo līdz
šim lielākajā autostāvvietā
pilsētas centra daļā – pie
«Vivo centra» – plānots ieviest laika ierobežojumu.
Neatkarīgi no šī lēmuma, plānojot ielu rekonstrukciju, projektētājiem vienmēr uzdodam
iespēju robežās paredzēt arī vietu
papildu automašīnu stāvvietām.
Raiņa ielā papildu stāvvietas tiks
izbūvētas pie bērnu poliklīnikas,
sakārtosim Raiņa ielai piegulošo
stāvvietu pie Spīdolas ģimnāzijas,
jaunas stāvvietas tiks izbūvētas
arī gar Meža fakultātes teritoriju
iepretim Raiņa ielas 3. namam.
Savukārt pie LLU sporta nama
paredzēts izbūvēt aptuveni 30
autostāvvietas. Arī Čakstes bulvāra platums pieļauj gar malām
atvēlēt vietu papildu autostāvvietām. Ar līdzīgu pieeju izstrādāts
arī Lielās ielas rekonstrukcijas
projekts, paredzot autostāvvietas vietās, kur tās līdz šim nav
bijušas. Rekonstrukcijas darbi
Lielajā ielā tiks uzsākti nākamā
gada pavasarī.
Salīdzinoši bieži nācies
saskarties ar situāciju, kad
dažādu iemeslu dēļ, veicot
būvdarbus, tiek bojāts gan
ūdensvads, gan gāzes caurules, kas rada dažādas neērtības un pat bīstamas situācijas
iedzīvotājiem. Vai tiek domāts
par to, kā turpmāk izvairīties
no šādām situācijām?
Būvniecība ir viena no tām jomām, kura likumdošanā tiek pietiekami stingri reglamentēta. Ja
tiktu ievēroti visi nosacījumi, diezin vai mums nāktos saskarties ar
šādām situācijām. Diemžēl vienā
gadījumā šīs paviršības dēļ ir gājis
bojā cilvēks. Uzņēmumiem, kuri
veic būvdarbus, jāuzņemas pilna
atbildība par darba drošības pasākumu ievērošanu. Apskatot vienu
vai otru gadījumu, varam konstatēt, ka ir bijušas atkāpes no spēkā
esošajiem būvdarbu veikšanas
noteikumiem. Attiecībā uz apakšzemes komunikācijām – jāatzīst,
ka bieži vien tās ir vēl padomju gados izbūvētas neatbilstoši
tehniskajiem projektiem, līdz ar
to ne vienmēr var paļauties uz
tiem dokumentiem, kuri ir mūsu
rīcībā. Faktiski projektētājiem
sadarbībā ar mērniekiem būtu
dabā jāpārliecinās par to, kur
atrodas komunikāciju tīkli. Arī
celtniekiem pirms smagās tehnikas iesaistīšanas jāpārliecinās,
vai projektā norādītā informācija
atbilst faktiskajam stāvoklim. Tomēr arī tad, ja visi šie noteikumi

«Ja vien jaunā valdība konsolidācijas pasākumus nebūs iecerējusi veikt uz pašvaldību rēķina, jau
nākamgad budžetā centīsimies ieplānot līdzekļus daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanai.
Pašvaldības līdzfinansējums, tāpat kā iepriekš, šajā programmā varētu būt 50 procentu apmērā,»
uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks.
Foto: Ivars Veiliņš
tiks ievēroti, mēs nevaram būt
pilnībā pasargāti no komunikāciju tīklu pārrāvumiem, jo daļa no
tiem nav iezīmēti nevienā plānā.
Turpmāk acīmredzot aicināsim
projektētājus, būvniekus un komunikāciju turētājus ņemt talkā
dažādas skenēšanas iekārtas un
pārliecināties par to, kur kas
atrodas, īpaši jau gadījumos, ja
runa ir par rakšanas darbiem
gāzesvada tuvumā.
Lai gan pēdējos gados pilsētas ielu stāvoklis krietni
uzlabojies, vai ir kāds plāns
vai programma, kurā iedzīvotāji varētu sekot līdzi tam,
kad tiks rekonstruēta vai kā
citādi uzlabota viņu iela?
Pilsētas attīstības programmā
līdz 2013. gadam ir iezīmēts
ielu rekonstrukcijas plāns. Te
gan jārēķinās, ka, ņemot vērā
ekonomisko situāciju, varam
realizēt tikai tos projektus, kuriem iespējams piesaistīt ES
finansējumu. Pašvaldības resursi
un aizņēmuma līdzekļi, kuri tiek
novirzīti attīstībai, jāiegulda šo
projektu līdzfinansējumā. Ja
vien tas ir iespējams, cenšamies
iekļaut blakus esošās ielas projektos kā apbraucamos ceļus.
Šogad vien ar šādu pamatojumu
izdevies noasfaltēt 1., 4., 5. un 6.
līniju, Sarmas, Pētera ielu. Pie
jauna asfalta seguma tiks arī
Ūdens iela, kura savieno Čakstes
bulvāri un Akadēmijas ielu. Runājot par ielu rekonstrukciju, jau
minēju, ka nākamgad tiks uzsākti
darbi Lielajā ielā, kur paralēli
brauktuves rekonstrukcijai un
labiekārtošanas darbiem tiks
nomainītas arī apakšzemes komunikācijas. Startēsim konkursā
par iespēju piesaistīt līdzekļus
Lietuvas šosejas rekonstrukcijai
no pilsētas robežas līdz gaisa tiltam. Apstiprināts arī projekts par
meliorācijas sistēmu izbūvi Kalnciema ceļā, kas būtiski ierobežos

applūstošās teritorijas šajā vietā.
Ja vēl pieskaitām plānotos darbus
Pasta salā, tad arī nākamais gads
no būvniecības viedokļa būs ļoti
aktīvs. Ja viss noritēs, kā plānots,
lielāko daļu projektu būsim re
alizējuši līdz 2013. gadam, tādēļ
jau tagad esam uzsākuši darbu
pie pilsētas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes periodam
līdz 2020. gadam. Viena no šī
perioda prioritātēm ir Ziemeļu
tilta izbūve, kas noslēgtu pilsētas apvedceļa loku virzienā no
Dobeles uz Rīgu, kā arī ļautu
sekmīgi attīstīt pilsētas lidlauka
teritoriju.
Bet kā ar mazākas nozīmes
projektiem?
Jau minēju, ka šobrīd norit
darbs pie pilsētas attīstības
plānošanas dokumentu sagatavošanas. Aicinu sekot līdzi
informācijai pašvaldības portālā
www.jelgava.lv un «Jelgavas
Vēstnesī» par semināriem un sabiedriskās apspriešanas pasākumiem, kuros katram būs iespēja
izteikt savus priekšlikumus par
pilsētas attīstību. Svarīgi to
darīt šobrīd, jo gadījumā, ja šīs
idejas nebūs iekļautas plānošanas dokumentos, mēs nevarēsim
pretendēt uz ES līdzfinansējumu. Viens no jautājumiem, uz
kuru kopīgi jāmeklē atbildes,
ir par to, kas turpmāk varētu
atrasties bijušā Pārlielupes cietuma teritorijā.
Lai gan pilsētā ir vairākas
mājas, kuras pēc veiktajiem
siltināšanas darbiem uzrāda
siltumenerģijas ekonomiju
līdz par 70 procentiem, nevar apgalvot, ka šiem pozitīvajiem piemēriem ir bijis
lavīnveida efekts – cilvēki
joprojām jāpārliecina par
ieguvumiem, organizējot
ne vienu vien sapulci. Kādēļ tā?

Kādi ir jūsu lasīšanas paradumi?

23%
Lasu bieži un
priekšroku dodu
labām grāmatām

23%
Neesmu nekāds lasītājs,
bet šad tad avīzes,
žurnālus pāršķirstu

16%
Pat neatceros,
kad pēdējo grāmatu
būtu izlasījis

Ledus ir sakustējies, jo šogad
vien apstiprināts līdzfinansējums desmit Jelgavas daudzdzīvokļu mājām. Sliktā ziņa ir
tā, ka Ekonomikas ministrija
joprojām nav atradusi veidu,
kā paātrināt ēku siltināšanas
projektu ieviešanu. Procedūras
ir ārkārtīgi ierēdnieciskas un
laikietilpīgas. Iesniegtie projekti
un nepieciešamās korekcijas
tajos tiek izskatītas mēnešiem
ilgi. Līdz ar to, nonākot līdz
reālajiem darbiem, bieži vien
plānotās izmaksas jau ir pieaugušas vai arī būvnieki neatbilst
nosacījumam par atalgojumu
70 procentu apmērā no vidējā
nozarē, kāds tiek piemērots
iepirkumos. Arī šobrīd Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde
sadarbībā ar Zemgales enerģētikas aģentūras speciālistiem
turpina darbu ar iedzīvotājiem
un gatavo vairākus projektus
iesniegšanai programmā.
Līdzekļi Ekonomikas ministrijas administrētajai
daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmai, visticamāk, tiks izsmelti jau līdz
janvārim vai februārim. Vai
ir ieceres, kā turpināt uzsāktās aktivitātes privātajā
sektorā arī turpmāk?
Maksimāli jāizmanto esošās
programmas piedāvātās iespējas,
bet tiem, kas nepagūs pieteikties
dalībai šajā programmā, meklēsim citas iespējas. Jau tuvākajā
laikā tiksimies ar Vācijas Vides
ministrijas un Attīstības bankas pārstāvjiem, lai pārrunātu
iespējamos finansēšanas modeļus. Pagaidām gan vēl nevaram
runāt par nosacījumiem, tomēr
4. līnijas 1 un Helmaņa ielas 3.
nama kompleksās renovācijas
projekti, kuri tika realizēti sadarbībā ar Vācijas partneriem,
ir spilgts apliecinājums tam, ka
šī sadarbība jāturpina.

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

2%
Man nepatīk lasīt –
labāk skatos TV
vai klausos radio

Kam būtu jāpievērš lielāka
uzmanība, strādājot pie pilsētas
attīstības plāna līdz 2020. gadam?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu viedokli
paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Kādas, jūsuprāt, ir
svarīgākās lietas, kas
pilsētā vēl jāizdara?
Iveta, reklāmas dizainere:
– Vajadzētu vai
nu pārbūvēt
autoostu, to
paplašinot, vai
būvēt jaunu. Rudenī un ziemā cilvēkiem jāsalst uz peroniem, jo visiem
nepietiek vietas uzgaidāmajā telpā.
Tik lielai pilsētai, kāda ir Jelgava, un
tik lielai cilvēku plūsmai pašreizējā
situācija nav normāla.
Artūrs, mehāniķis tehniķis:
– Man kā autovadītājam,
protams, rūp,
lai tiek turpināta ielu sakārtošana. Vēl vajag rekonstruēt
Satiksmes, Dambja ielu, Lietuvas
šoseju. Manuprāt, Jelgava vēl nav
pietiekami draudzīga velosipēdistiem, tāpēc nākotnē jādomā par
veloceliņu tīkla paplašināšanu.
Noteikti vajadzētu atjaunot arī
kino Jelgavā, varbūt pat tur, kur jau
tas bija, – ēkā, kur šobrīd ir banka
«Citadele».
Dzintra, auklē
bērnus:
– Vajag jaunus
bērnudārzus.
Tas nav normāli, ka bērnu
trīs mēnešu
vecumā pieteicu dārziņā, bet tagad, kad mazajam ir trīs gadi un
trīs mēneši, rindu vēl neesam sagaidījuši. Jāsakārto arī daudzstāvu
māju pagalmi, kas dažviet ir kritiskā
stāvoklī. Piemēram, Lielās ielas
māju pagalms pie Annas baznīcas.
Un noteikti jāattīsta ražošana, lai
nodrošinātu darba vietas.
Rūdolfs, mežu
mērnieks:
– Manuprāt,
galvenais ir
turpināt darbu pie ielu
sakārtošanas.
Galvenās ielas jau ir labā stāvoklī,
taču jādomā arī par mazākām
ieliņām. Vai nav traki, ka Lielo
ielu vasarā rotā skaisti puķu podi,
bet mazās sānu ieliņas nevar
izbraukt?! Jāizbūvē arī jauni stāvlaukumi, lai pilsētā var ērti novietot
auto. Pārmaiņas attiecībā uz šo
vajadzīgas arī pie Jelgavas dzelzceļa stacijas.
Ieva, mācās:
– Jārada draudzīga vide uzņēmējiem, lai
šeit atvērtu ražotnes, mūsu
cilvēkiem nodrošinātu darbu un viņiem nebūtu jādodas uz ārzemēm. Tāpat
nepieciešami jauni bērnudārzi,
lai vecāki varētu strādāt. Noteikti
nevajadzētu samazināt kultūras
pasākumu klāstu un interešu izglītības iespējas.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
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Kristīne Langenfelde
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e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
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atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris

Kāda būs Jelgava 2020. gadā?
No 1.lpp.

«Jāatzīst, ka tajā iedzīvotāji izteica
vairākus vērtīgus un argumentētus
priekšlikumus, kas arī tika iestrādāti
šobrīd spēkā esošajā plānošanas
dokumentā, tādēļ nolēmām viņus
iesaistīt nākamā perioda attīstības
programmas 1. redakcijas tapšanā,»
tā I.Muižniece, gan uzsverot, ka
pašvaldība īpaši cer uz nevalstisko
organizāciju, kompetentu ekspertu
līdzdarbību, jo tieši viņi pilsētā
vislabāk spēj saskatīt problēmas
konkrētās jomās un sniegt pamatotus ierosinājumus, kas būtu jādara
pašvaldībai, lai situāciju uzlabotu.
Nākamais seminārs – par kultūru
un sportu – notiks 25. oktobrī pulksten 9, un tam, tāpat kā pārējiem,
iepriekš var pieteikties pa tālruni
63005493 vai e-pastu: lena.strausa@dome.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka visus tematiskajos
semināros izskanējušos priekšlikumus apkopos un izvērtēs program-

mas izstrādei piesaistītā uzņēmuma
«AC konsultācijas» eksperti. «Attīstības programmas 1. redakcijai jābūt
izstrādātai līdz nākamā gada vasarai, un 2012. gada rudenī iedzīvotājus aicināsim iesaistīties publiskās
apspriešanas pasākumos. Faktiski
tā būs pēdējā iespēja šajā plānošanas
dokumentā ieviest pamatotas korekcijas, tādēļ tā izstrādē aicinu visus iesaistīties jau šobrīd,» tā I.Muižniece,
skaidrojot, ka attīstības programma
ir viens no svarīgākajiem plānošanas
dokumentiem, kurā ir noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa attīstības
prioritāšu īstenošanai. Tajā sniegtas
vadlīnijas pilsētas tālākajai attīstībai,
definēti mērķi nākamajiem septiņiem gadiem un darbības, kas jāveic,
lai tos sasniegtu.
Jāpiebilst, ka ar plānoto semināru
tēmām un norises laiku iespējams
iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Sabiedrība», «Līdzdalība».

Diabēta dienā bezmaksas pārbaudes
 Ritma Gaidamoviča

14. novembris ir Pasaules
Diabēta diena. Atzīmējot
to, Latvijas Diabēta asociācijas Jelgavas nodaļa jau
29. oktobrī no pulksten
9 līdz 12 Jelgavas kultūras namā piedāvā iedzīvotājiem veikt dažādas
bezmaksas pārbaudes
un saņemt speciālistu
konsultācijas.
Latvijas Diabēta asociācijas
Jelgavas nodaļas vadītāja Ludmila
Borzaja informē, ka šajā dienā
kultūras namā iedzīvotājiem bez
maksas būs pieejamas daudzveidīgas veselības pārbaudes. Proti,
29. oktobrī varēs noteikt glikozes
līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa masas
indeksu un tauku daudzumu ķer-

menī, pārbaudīt kaulu minerālo
blīvumu. Tāpat varēs saņemt arī
endokrinologa un psihologa padomus. L.Borzaja stāsta, ka iecerēta
arī lekcija par diabētu un diētu:
pulksten 10 – latviešu valodā, pulksten 11 – krievu. To vadīs docente
Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas «Gaiļezers» endokrinoloģe Ilze Konrāde, kas ir grāmatas
«Diabēta ABC» līdzautore. Plānota
arī cukura līmeņa kontroles aparātu izstāde, kuru veidos vairāki
ražotāji, varēs saņemt plašu informāciju par glikometriem un citiem
paškontroles līdzekļiem, kā arī
dažādus informatīvos materiālus
par cukura diabētu.
Ieeja pasākumā un visas pārbaudes tajā būs bez maksas. «Īpaši
aicinām tos cilvēkus, kuri ir diabēta riska grupā, lai bez maksas
pārbaudītu glikozes rādītājus,»
piebilst Jelgavas nodaļas vadītāja.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Lems par bareljefa likteni
Piektdien «Pilsētsaimniecības» un muzeju speciālisti
tiksies ar mākslinieku Edgaru
Grīnfeldu, lai
kopā izlemtu
septembrī nozagtā Alunāna pieminekļa
bareljefa likteni. «Bareljefs ir
sadalīts četrās
daļās, un to
atjaunot praktiski nav iespējams. Šobrīd
vēl diskutē jam, no kāda
materiāla izgatavot jauno
bareljefu – iespējams, tas būs no betona un nokrāsots bronzas krāsā,» tā «Pilsētsaimniecības» speciāliste
Ilze Gamorja, piebilstot, ka tas mazinātu zagļu interesi par bareljefu, kurš par metāla tīkotāju
mērķi kļuvis jau tīsreiz. Policija bareljefu atrada metāla uzpirkšanas punktā un aizdomās par
tā zādzību aizturējusi 1965. gadā dzimušu jelgavnieku.
Foto: Ivars Veiliņš

Līdz 14. novembrim var pieteikt «Gada brīvprātīgo»
 Ritma Gaidamoviča

2011. gads pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba
gadu. Lai brīvprātīgo darbu popularizētu sabiedrībā, Jelgavas pilsētas dome aicina valsts un pašvaldības iestādes,
pilsētas uzņēmumus, biedrības un nodibinājumus līdz 14.
novembrim izvirzīt brīvprātīgā darba veicējus nominācijai
«Gada brīvprātīgais 2011».
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektors informē, ka apbalvojumu piešķirs par sistemātiski
veiktu brīvprātīgo darbu Jelgavas
pilsētas pašvaldības teritorijā un to
pasniegs 5. decembrī Sabiedrības
integrācijas pārvaldes (SIP) telpās.

Piesakot brīvprātīgā darba veicēju, jāiesniedz pieteikuma anketa
un rekomendācija. Anketā jāmin,
par kādiem nopelniem kandidāts
ieteikts apbalvojumam, norādot
brīvprātīgā darba veikšanas periodu, brīvprātīgā darba apjomu

Nākamnedēļ – skolēnu
brīvlaiks, un bērnu un
jauniešu centrs «Junda»
skolēniem piedāvā spēlēt
boulingu, peldēt, sportot
un atpūsties pie dabas.
Aktivitātes notiks no 24.
līdz 27. oktobrim. Dalības
maksa – 1,5 lati dienā. Arī
Jelgavas Jauniešu centrā
Sarmas ielā 4 notiks dažādi pasākumi.
«Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš stāsta, ka, organizējot brīvlaika akciju «Nāc un
brīvdienas baudīt sāc!», vērā ņemtas
skolēnu vēlmes. «Katru akcijas
dienu piedāvāsim ko atšķirīgu. Aktivitātēs var piedalīties bērni no 1. līdz
6. klasei,» tā M.Kalniņš. Brīvlaika
akcijas pirmajā dienā paredzētas
sportiskas aktivitātes – 24. oktobrī
bērni sporta un atpūtas kompleksā
«Zemgale» varēs spēlēt boulingu un

Jelgavas 1. internātpamatskolā kāpelēt pa klinšu sienām. Līdzi jāņem
maiņas apavi. 25. oktobrī būs piedzīvojumu diena, kad akcijas dalībnieki
brauks uz nometni «Lediņi», lai
laiku pavadītu dabā. 26. oktobrī
– ballītes diena. «Turpinot pērn
aizsākto, bērniem tiek organizēta
disenīte klubā «Jelgavas krekli»,»
piebilst M.Kalniņš. Bet noslēgumā
– ceturtdien – plunkšķu diena, kad
akcijas dalībnieki dosies peldēt uz
Jelgavas 6. vidusskolas baseinu.
Obligāti līdzi jāņem maiņas apavi
un peldpiederumi.
Pasākums katru dienu ilgs no
pulksten 12 līdz 16. Dalībniekiem
pirms pulksten 12 jātiekas pie
«Jundas» Pasta ielā 32, no kurienes
visi kopīgi dosies uz attiecīgās dienas
pasākuma norises vietu. Bet pulksten 16 skolēni turpat atgriezīsies.
Pieteikties akcijai un samaksāt jau
šobrīd var Pasta ielas «Jundā», taču
tas iespējams arī akcijas norises
dienā. Tiesa, jāierodas laicīgi, lai
pagūtu nokārtot nepieciešamās

Īsi
 Portāla www.jelgavasvestnesis.
lv interneta balsojumā par šī gada
trešā ceturkšņa populārāko sportistu
Jelgavā atzīts Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra bokseris Artjoms Haņevičs. «Artjoms boksā trenējas vairāk nekā
četrus gadus, un, protams, gadu no gada
viņa sniegums uzlabojas. Piemēram, pērn
Eiropas čempionātā viņš izcīnīja 5. vietu,
bet šogad – sudraba medaļu,» tā sportista treneris Aleksandrs Knohs. Jāpiebilst,
ka tieši par panākumiem Eiropas skolēnu
čempionātā viņš tika nominēts ceturkšņa populārākā sportista titulam, bet
pagājušajā nedēļā kļuva arī par Latvijas
čempionu kadetiem (14 – 15 gadi) svara
kategorijā līdz 70 kilogramiem. Šobrīd
Artjoma «kontā» ir ap 60 medaļu.
 Piektdien, 21. oktobrī, pulksten
11 Jelgavas novada domes zālē Pasta
ielā 37 notiks Zemgales reģiona Pensionāru apvienības konference. Tajā
kopā ar Latvijas Pensionāru federācijas
pārstāvjiem seniori diskutēs par to, ko
vēlas sagaidīt no 11. Saeimas un jaunās
valdības. «Piedalīties konferencē aicināts
ikviens pensionārs, lai kopīgi izvirzītu
savas prasības jaunajai Saeimai,» informē
Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja. Dalībai pasākumā iepriekš
nav jāpiesakās.
 Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš parakstījis
rīkojumu par 2000 latu piešķiršanu
jelgavnieces Ingas Ķergalves ģimenei,
kurā 4. oktobrī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā pasaulē nāca
trīnītes. Pirmā no trīnītēm piedzimusi
pulksten 11.24, otrā – 11.25 un trešā
– pulksten 11.26, viņu svars ir attiecīgi
2140 grami, 1660 grami un 1780 grami.
Trīnīšu ģimene no valsts saņems vienreizēju pabalstu 6000 latu apmērā, savukārt
no Jelgavas pašvaldības – 2000 latus. Jelgavas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
norāda, ka vismaz pēdējo sešpadsmit
gadu laikā Jelgavā nav reģistrēti trīnīši.

un kvalitāti, kā arī jāpievieno kandidāta īss dzīves apraksts – CV.
Pieteikuma anketai var pievienot
atsauksmes, brīvprātīgā darba
līgumus, publikācijas, fotogrāfijas
un citus saistītus materiālus.
Pieteikuma anketas paraugs pieejams pašvaldības mājas lapā: www.
jelgava.lv, savukārt drukātā formātā
anketu var saņemt pašvaldības
Informācijas aģentūrā Lielajā ielā
11, kur pieteikumi arī jāiesniedz.
Papildu informāciju var saņemt SIP
pa tālruni 63022724.
Iesniegtos ierosinājumus izvērtēs  Jelgavas Latviešu biedrība 25.
oktobrī pulksten 16.30 aicina biedrus
speciāli izveidota darba grupa.

Klāt skolēnu brīvlaiks!
 Ritma Gaidamoviča
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formalitātes. Ar akcijas kārtības
noteikumiem var iepazīties mājas
lapā: www.junda.lv.
13 – 25 gadus veciem jauniešiem
dažādas aktivitātes brīvlaikā piedāvā Jelgavas Jauniešu centrs:
pirmdiena būs Sporta diena,
otrdiena – Šķirošanas diena, kad
jaunieši dosies ekskursijā uz atkritumu šķirošanas laukumu, bet
trešdienā jaunieši aicināti sakopt
kādu pilsētas parku. Ceturtdien
viņi apmeklēs Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centru, lai spēlētu spēles ar centra jaunākajiem
iemītniekiem, savukārt piektdien
pulksten 11 ieplānota ekskursija
uz Saldu, konfekšu «Gotiņa»
ražotni. Ja jaunietis nedēļas laikā
būs apmeklējis kādu no pasākumiem, transports uz ekskursiju
viņam būs par brīvu. Ieejas maksa
ražotnē – lats. Jaunieši centrā gaidīti katru dienu pulksten 13. «Visi
pasākumi, izņemot ekskursiju, ir
bez maksas,» tā centra vadītāja
Jeļena Grīsle.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē vēja gāzto koku koksnes kopējo krāju VMD Jelgavas mežniecības 8. Jaunsvirlauka apgaitā.
1. Izsoles priekšmets: 8 izsoles daļas par vēja gāzto koku koksnes kopējo krāju VMD Jelgavas mežniecības 8.
Jaunsvirlauka apgaitā.
2. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 2. stāvā, 6. kabinetā, vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsoles daļas dabā no 24. oktobra līdz 3. novembrim, iepriekš
sazinoties ar JPPA «Pilsētsaimniecība» mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 63084483, 26542142.
4. Piedāvājumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta:
4.1. Izsoles rīkotājs pieņem un reģistrē piedāvājumus, kas saņemti līdz 2011. gada 4. novembra plkst.10, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu uz adresi: JPPA «Pilsētsaimniecība», Jelgava, Pulkveža O.Kalpaka iela 16a;
4.2. Izsole notiks: 2011. gada 4. novembrī plkst.10 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 3. stāvā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
5.1. daļai Nr.1 – Ls 32,50; 5.2. daļai Nr.2 – Ls 3,60; 5.3. daļai Nr.3 – Ls 6,37; 5.4. daļai Nr.4 – Ls 17,20; 5.5. daļai
Nr.5 – Ls 48,60; 5.6. daļai Nr.6 – Ls 140; 5.7. daļai Nr.7 – Ls 170; 5.8. daļai Nr.8 – Ls 201,60.
6. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
6.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles daļas nosacītās cenas;
6.2. samaksas kārtība: nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»
– a/s «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot skaidrā
naudā JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

uz kopsapulci, kas notiks Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas telpās. Tajā
paredzēts apspriest arhitektes Liesmas
Markovas versijas par Lāčplēša pieminekļa fragmenta novietošanu. «Ir
dažādi viedokļi par to, kur novietot īstā
Lāčplēša pieminekļa fragmentu. Mēs
– Jelgavas Latviešu biedrība – vēlamies
iesniegt arī savu vīziju, jo uzskatām,
ka pašreizējā vieta nav īsti piemērota.
Tāpēc aicinu uz tikšanos biedrus, lai
apspriestu arhitektes piedāvātos variantus,» tā biedrības priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Azevičs.

Ritma Gaidamoviča

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

medicīnas māsu

darbam ambulatorajā dienestā.
Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz
e-pastu: personals@gintermuiza.lv
vai pa pastu: Filozofu iela 69, Jelgava,
LV–3008, līdz
21. oktobrim (ieskaitot).
Sīkāka informācija: www.gintermuiza.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Pateicība

Jaunieši
nebija vienaldzīgi
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
Valentīnas kundze, lai izteiktu pateicību
jauniešiem, kuri pensionāru pārim sniedza
atbalstu, piedāvājot palīdzību pēc kritiena.

Andris Strazds,
«Nordea»
vecākais ekonomists

Aktualitātes un
tendences Latvijas un
pasaules ekonomikā
Jaunākie pieejamie dati par norisēm
Latvijas ekonomikā joprojām kopumā
ir pozitīvi. Rūpniecības produkcijas
Andris
apjomi Strazds,
jūlijā un augustā aptuveni
turējās augstajā jūnija līmenī. Preču
«Nordea»
eksporta vērtība augustā sasniedza
vecākais
ekonomists
jaunu rekordu
un joprojām bija būtiski augstāka nekā šī gada sākumā vai
pagājušā gada vasarā. Arī iekšzemes
pieprasījums atgūstas no gada sākumā piedzīvotā šoka – mazumtirdzniecības apjomi augustā uzrādīja
būtisku pieaugumu jau ceturto mēnesi pēc kārtas. Vidējais cenu līmenis
samazinājās gan jūlijā, gan augustā
un septembrī atkal nedaudz pieauga.
Patērētāju un ražotāju pārliecības
rādītāji liecina, ka septembrī attīstība
turpinājās, tādējādi arī trešajā ceturksnī kopumā ekonomikas apjoms
būs pieaudzis.
Kas gaidāms nākotnē? Šobrīd pastāv
vairāki būtiski riski Latvijas ekonomikas turpmākajai attīstībai, galvenokārt saistībā ar norisēm ārpus Latvijas
un to ietekmi uz eksportu. Viens no
tiem ir nepieciešamība tālāk samazināt budžeta deficītus Dienvideiropā
– valdības tēriņu samazinājums un
nodokļu celšana, protams, īstermiņā
samazinās pieprasījumu un tādējādi
arī importu šajās valstīs. Otrs risks
ir saistīts ar iespējamā Grieķijas
defolta negatīvo ietekmi uz finanšu
tirgu. Grieķijas valdībai pārstājot
pildīt savas saistības, bankas un
citi investori, piemēram, pensiju
fondi, daudzviet Eiropā būtu spiesti
norakstīt zaudējumos lielu daļu no
ieguldījumiem Grieķijas parādzīmēs.
Tas vismaz īstermiņā pasliktinātu
kredītu pieejamību un negatīvi ietekmētu pieprasījumu pēc precēm
un pakalpojumiem.
Taču vienlaikus ir arī vairāki pozitīvi
aspekti. Latvijai svarīgākie eksporta
tirgi ir kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija, Ziemeļvalstis, Vācija un Krievija,
kurās, atšķirībā no Dienvideiropas,
valdību finanses ir stabilākā stāvoklī
un nav nepieciešami tālāki budžeta
deficīta samazināšanas pasākumi,
kas negatīvi ietekmētu iekšzemes
pieprasījumu attiecīgajās valstīs. Arī
eiro procentu likmes, visticamāk, būs
esošajā zemajā līmenī vēl aptuveni
gadu, tādējādi arī procentu maksājumi nepieaugs.
Kopumā tā saucamais otrais krīzes
vilnis, kas tieši skars Dienvideiropas
valstis, Latvijā un Baltijas jūras reģionā
kopumā, visticamāk, nozīmēs lēnu izaugsmi, nevis ekonomikas kritumu.
Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz
«Nordea» bankas klientu apkalpošanas
centru «Jelgava» Lielajā ielā 17a katru
darba dienu no pulksten 9.30 līdz 18.
Ja ir jautājumi par bankas sniegtajiem pakalpojumiem, konsultāciju var
saņemt arī pa tālruni 63012355 vai
67096096. Vairāk informācijas – www.
nordea.lv

atbildam

Ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris

Autobuss gar
«Ķipariem» nekursēs

Negadījums noticis 11. oktobrī ap pulksten 14, kad pie katoļu baznīcas pensionārei
Valentīnai un viņas kungam Nikolajam aizķērās kājas un viņi abi paklupa. «Mēs smagi
savainojāmies, pat piecelties saviem spēkiem
nespējām. Pie mums piesteidzās jaunieši,
šķiet, trīs, lai palīdzētu. Viņi palīdzēja piecelties, apjautājās, kā jūtamies, un izsauca
ātro palīdzību. Puisis, redzēdams, ka mūsu
kabatlakatiņi jau asiņaini, atnesa salvetes,
meitenes mierināja,» atceras Valentīnas
kundze. Jaunieši sagaidījuši, kamēr ierodas
«ātrie», un prom aizgājuši tikai tad, kad abi
pensionāri bija nodoti mediķu rokās.
«Mēs nezinām, kas tie par jauniešiem, jo
tajā satraukumā un sāpēs pat neiedomājāmies pajautāt viņiem vārdu, taču ļoti gribas
cerēt, ka viņi ir jelgavnieki, lasa «Jelgavas
Vēstnesi» un izlasīs arī šo pateicību,» saka
Valentīna. «Vēl aizvien, atceroties piedzīvoto,
acīs saskrien asaras – mums abiem ir pāri as«Jelgavas Vēstnesis» saņēmis vairākus
toņdesmit, un jūtamies neizsakāmi pateicīgi
jautājumus par pilsētas autobusu maršrušiem jaunajiem cilvēkiem, ka pēc kritiena
tiem. Viens lasītājs vēlējās noskaidrot, vai
viņi vienaldzīgi nepagāja mums garām.»
Raiņa ielas remontdarbu laikā 4. autobusam, kurš kursē pa Rūpniecības, Tērvetes
un Filozofu ielu, ir iespējams izveidot pieturu
Rūpniecības un Tērvetes ielas krustojumā,
tādējādi kompensējot to, ka pa Tērvetes ielu
«Laikam tad, kad svinīgi atklāja Dobe- vairs nekursē 9. un 16. autobuss. Savukārt
les šosejas rekonstruēto posmu, vēl nebija kāds cits lasītājs jautā, vai autobusu kustību
lijis, tāpēc jau ne vien iela, bet arī Jelgavas nav plānots organizēt arī gar jauno bērnurobežzīme izskatījās labi. Taču nu paveras dārzu «Ķipari».

Robežzīmes krāsu
atjauno

pavisam cits skats – baltā robežzīme kļuvusi
SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) nosvītraina, jo pelēkā krāsa acīmredzot nav
rāda,
ka nevienu no lasītāju ierosinājumiem
izturējusi lietu un notecējusi,» uzmanību
uz Jelgavas robežzīmi Dobeles virzienā vērš realizēt nav iespējams. «Lai izvērtētu iespējas ierīkot pagaidu pieturvietu, mūsu speci
kāds jelgavnieks.
ālisti devās uz Rūpniecības un Tērvetes ielas
Pašlaik rekonstruētajā Dobeles šosejas krustojumu. Ņemot vērā, ka Rūpniecības
posmā vēl turpinās labiekārtošanas darbi iela ir maģistrāla, vienīgā iespējamā pieturas
– objekts ekspluatācijā jānodod 30. no- izvietošanas vieta ir Tērvetes iela, bet spevembrī.
ciālisti secināja, ka tas tomēr nav iespējams,
«Visas Jelgavas robežzīmes – uz tā ataino- jo netālu no krustojuma ir iebrauktuve uz
tais pilsētas ģerbonis un uzraksts «Jelgava» būvniecības veikalu «Kurši». Savukārt aiz
– saskaņā ar pilsētas galvenā mākslinieka iebrauktuves pieturvietu pārcelt nav jēgas,
norādījumiem tiks nokrāsotas pelēkā tonī. jo nedaudz tālāk ir pietura «Zirgu iela»,»
Aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā situāciju raksturo JAP satiksmes organiprojektu vadītāja Daina Done skaidro, ka,
atklājot rekonstruēto Dobeles šosejas posmu, pilsētas robežzīme Dobeles virzienā vēl
nebija nokrāsota – tas izdarīts vēlāk. «Tiesa,
«Nesen apzaga kaimiņu no pretējās
uzreiz pēc krāsojuma uzklāšanas, kad krāsa
mājas, un no Valsts policijas nāca aptaujāt
vēl nebija nožuvusi, sākās lietus, un šī ieiedzīvotājus – vai esam kaut ko redzējuši,»
mesla dēļ tā izplūda, sabojājot robežzīmes
«Jelgavas Vēstnesim» raksta Maruta. Polivizuālo izskatu,» situāciju skaidro D.Done,
cijas darbinieki cilvēkiem prasījuši nosaukt
gan uzsverot, ka šīs nedēļas laikā būvnieki
arī savu personas kodu. «Vai šādā gadījumā
krāsojumu atjaunos. Turklāt robežzīmes
bija likumīgi iedzīvotājiem prasīt personas
nokrāsošana projektā nebija iekļauta – šo
datus – varbūt pietiktu tikai ar to, ka policisti
darbu būvnieks – CBS «Igate» – veic papildus, par saviem līdzekļiem, tā izrādot savu
labo gribu pilsētvides sakārtošanā.

Foto: Ivars Veiliņš
zācijas inženieris Gatis Dūmiņš, piebilstot,
ka arī Tērvetes ielas otrajā pusē pieturvietu
izveidot nav iespējams.
Savukārt gar bērnudārzu «Ķipari» autobusu satiksme nav iespējama, jo Pulkveža
Brieža iela šim mērķim ir par šauru. JAP
komercdirektore Viktorija Ļubļinska norāda, ka šis jautājums tika aktualizēts arī
pirms gadiem pieciem sešiem un jau tad
netika akceptēts, jo secināts, ka Pulkveža
Brieža iela neatbilst prasībām, lai pa to
varētu organizēt autobusu satiksmi – tā ir
pārāk šaura autobusu pieturu izvietošanai.
«Ministru kabineta noteikumi paredz, ka
apdzīvotā vietā attālumam starp autobusu
pieturām jābūt ne mazākam kā 800 metri.
No bērnudārza līdz Lielajai ielai, pa kuru
kursē autobusi, attālums ir nepilni 500
metri, bet uz otru pusi – līdz Satiksmes un
Zvejnieku ielai – nepilni 600 metri,» viņa
papildina. Jāpiebilst, ka attālumu nosaka
MK noteikumi Nr.634 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība
maršrutu tīklā».
V.Ļubļinska atgādina, ka JAP pats neizlemj, kur un kādus autobusu maršrutus palaist – to dara pasūtītājs, kas šajā gadījumā

Pa Pulkveža Brieža
ielu autobusu
maršrutu nav
iespējams nodrošināt, raugoties
no satiksmes
drošības aspekta – Kazarmes,
Pulkveža Brieža
ielas un Meiju
ceļa krustojums
ir sašaurināts,
asis – nobīdītas.
Arī pati Pulkveža
Brieža iela ir pārāk
šaura, lai tur izveidotu pieturvietu
paplašinājumus,
neradot citas
problēmas.

ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Dzidra Staša uzsver, ka pa Pulkveža
Brieža ielu autobusu maršrutu nav iespējams nodrošināt, raugoties no satiksmes
drošības aspekta. «Kazarmes, Pulkveža
Brieža ielas un Meiju ceļa krustojums ir
sašaurināts, tajā Meiju ceļa un Pulkveža
Brieža ielas asis ir nobīdītas, turklāt pie paša
krustojuma atrodas ēka, kas būtiski apgrūtina redzamību. Šādi nepārredzamie un šķībie
krustojumi ar nobīdītām asīm ir satiksmei
ļoti bīstami. Otra problēma – Pulkveža Brieža ielā nav kur izveidot autobusu pieturvietu
paplašinājumus. Lai to nodrošinātu, būtu
jālikvidē stāvvietas pie bērnudārza un Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes, bet tas
radītu jaunas problēmas,» skaidro Dz.Staša,
norādot, ka reālāk būtu jau esošu autobusa
maršrutu novirzīt nevis pa pašu Pulkveža
Brieža ielu, bet gan pa piegulošajām ielām,
piemēram, Dobeles vai Kazarmes. «Kopā ar
JAP izvērtēsim visas iespējas, un ceru, ka šo
jautājumu mums izdosies atrisināt,» piebilst
«Pilsētsaimniecības» speciāliste.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Liecinieki jāidentificē ar personas kodu

«Sliedes» likvidēs
Aso līkumu Smilšu ielā nav spējis izbraukt kāds smagās mašīnas vadītājs, un
rezultātā blakus ceļam esošajam grāvim nodarīts postījums – automašīna tur atstājusi
dziļas risas, stāsta Smilšu ielas iedzīvotājs
Andrejs Elsteris. Viņš piebilst, ka notikušo
nav manījis, tādēļ nevar pateikt, kurš vainojams grāvja sabojāšanā, taču vēlas, lai
izbraukātās «sliedes» tiktu likvidētas.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», apsekojot Smilšu ielas iedzīvotāja
norādīto vietu, sola, ka ielas grāvja mala
tiks sakārtota līdz 28. oktobrim.

apjautātos, vai nav manītas svešas perso- personas ar vienādiem vārdiem un uzvārnas?» vēlas noskaidrot sieviete.
diem, piemēram, divi Jāņi Bērziņi,» norāda
Datu valsts inspekcijā. Tādējādi policijas
«Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu darbiniekiem, veicot izmeklēšanu, saskaņā
policijai liecinieki ir jāidentificē. Latvijas Re- ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma
publikā vienīgais nekļūdīgais identifikators 7. panta 3. punktu un 10. panta pirmo daļu
ir personas kods, turklāt ir iespējams, ka vie- ir tiesības pieprasīt no lieciniekiem viņus
nā mājā dažādos dzīvokļos dzīvo vai atrodas identificējošus personas datus.

Pusotrs gads ir otrais dzīves gads
«Spēkā stājušies grozījumi Vispārējās
izglītības likumā, kas nosaka: turpmāk
vietējām pašvaldībām jānodrošina vienlīdzīga pieeja pirmsskolas iestādēm visiem
bērniem no pusotra gada vecuma. Vai tas
tagad nav pretrunā ar Jelgavas saistošajiem
noteikumiem, kuros teikts, ka «pirmsskolas
izglītības programmu bērni var sākt apgūt
otrajā dzīves gadā»?» jautā Agnese. Viņa
arī vēlas noskaidrot, cik bērnu tiek uzņemti
bērnudārzā un vai iespējams, ka bērniņu
pirmsskolas izglītības iestādē uzņem arī
gada vidū. «Vai Jelgavas pašvaldība
paredzēs kādu pabalstu vai atbalstu tiem
bērniem, kas atbilstoši vecumam netiek
uzņemti pašvaldības bērnudārzos? Un kur
var vērsties par neskaidrajiem jautājumiem
šajā jomā?» jautā Agnese.
Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
Sarmīte Joma skaidro, ka pašvaldības saistošie noteikumi nav pretrunā ar pieņemtajiem
grozījumiem Vispārējās izglītības likumā:
«Saistošajos noteikumos «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas» teikts,
ka «pirmsskolas izglītības programmu bērni

var sākt apgūt otrajā dzīves gadā un turpina
to līdz septiņu gadu vecumam». Otrais dzīves gads sākas, kad bērns ir vecāks par gadu,
tādējādi nav pretrunas starp Vispārējās
izglītības likumā noteikto pusotru gadu un
Jelgavas pašvaldības noteikto otro dzīves
gadu. Divās Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs – «Lācītī»
un «Ķiparos» – pirmsskolas izglītības programmas apguvi 2011./2012. mācību gadā
uzsāk bērni, kas dzimuši 2010. gadā, tas ir,
pusotru gadu vecie.»
Maijā, uzsākot bērnu komplektāciju
2011./2012. mācību gadam, kopumā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs bija
600 brīvu vietu, tādējādi maijā vēstules par
vietas piešķiršanu bērnudārzā izsūtītas
600 bērnu vecākiem, jūnijā – 184, jūlijā
– 95, augustā – 80, septembrī – 43. «Kopš
maija kopumā esam izsūtījuši 1002 vēstules
ar uzaicinājumu bērnam sākt apmeklēt
kādu no pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm. Jāuzsver, ka vietu piešķiršanas
process ir nepārtraukts – ja kādu apstākļu
dēļ vieta bērnudārzā atbrīvojas, piemēram,
ģimene maina dzīvesvietu vai atsakās no
vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, tā tiek piešķirta nākamajam bērnam, kas reģistrēts vienotajā rindā,» skaidro
S.Joma, atbildot uz lasītājas jautājumu par

to, vai Jelgavā iespējama situācija, kad bērns
pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzņemts
mācību gada vidū.
Savukārt, runājot par pašvaldības atbalstu gadījumos, ja bērns netiek uzņemts
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
reģistrējoties norādītajā vēlamajā laikā,
S.Joma skaidro, ka šāds atbalsts jau pašlaik tiek īstenots. «Lai atbalstītu vecākus,
kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas
izglītības iestādes, Jelgavas pašvaldība
piedalās ar līdzfinansējumu, ik mēnesi
pārskaitot privāto bērnudārzu kontā 55
latus par katru Jelgavas pilsētā deklarēto
bērnu,» tā speciāliste, piebilstot, ka kopumā
Jelgavā pirmsskolas izglītības programmu
īsteno sešas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes un vidējā maksa mēnesī ir 60 lati
plus ēdināšana.
Jautājumus par pirmsskolas izglītību
mūsu pilsētā vecāki var noskaidrot, vēršoties Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22.
Iestādes vadītāja Gunta Auza apmeklētājus
pieņem pirmdienās no pulksten 15 līdz 19
203. kabinetā, tālrunis 63012461, savukārt
galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos S.Joma – šajā pašā laikā 211.
kabinetā, tālrunis 63012465.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris

Lakrosistiem bronzas medaļas

Noslēdzies Latvijas vīriešu lakrosa čempionāts, kurā Jelgavas lakrosistiem LK
«Mītava» bronzas godalgas. Spēlē par
bronzu tikās LK «Mītava» un «Valmieras
puikas». Pirmajā ceturtdaļā Valmieras
klubs spēja izrādīt pretestību jelgavnieku
ofensīvai, un ceturtdaļa noslēdzās ar 1:2
jelgavnieku labā. Spēles turpinājumā
valmieriešiem pietrūka spēka un prasmju,
kā rezultātā tika piedzīvota sakāve. Jelgavnieki Valmieras komandu uzvarēja ar
rezultātu 14:2. Vīriešu lakrosa čempionāta
kopvērtējumā komandas izvietojušās
šādi: 1. vieta – «Druva Dynamite» (Druva,
Saldus novads); 2. – LK «Rīga» (Rīga); 3.
– LK «Mītava» (Jelgava); 4. – «Valmieras
puikas» (Valmiera); 5. – RJTC (Rīga); 6. – LK
«Libava» (Liepāja).

Līdz bronzai
pietrūkst punkts

Jauniešu pasaules čempionātā sambo piedalījās trīs Jelgavas BJSS
trenera Kima Usačeva
audzēkņi: Armands
Blekte (līdz 56 kg), Vadims Terentjevs (līdz 65
kg) un Andrejs Rebrovs
(attēlā) (līdz 81 kg). 5.
vidusskolas skolnieks A.Rebrovs cīņā par 3.
vietu tikai ar vienu punktu zaudēja Igaunijas
pārstāvim, rezultātā – 5. vieta 16 dalībnieku
konkurencē. Otrs 5. vidusskolas skolnieks
V.Terentjevs pierādīja, ka ir septītais labākais
no 16 dalībniekiem savā svara grupā. Savukārt Valsts ģimnāzijas pārstāvis A.Blekte
zaudēja pirmajā cīņā un izstājās.

No Lielupes izceļ
17,47 kilogramus

 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē notika sacensības makšķerēšanā no laivas
«Lielupes līdaka 2011». Vislielāko lomu – astoņus kilogramus
smagu līdaku – izvilka Nikolajs
Musorins, un tas viņam nodrošināja uzvaru individuālajā
grupā. Komandu konkurencē
vislabāk veicās tēvam un dēlam Uldim un Ērikam Ķekariem, kuru kopējais loms bija
6,2 kilogrami.
Sacensības «Lielupes līdaka» notika otro
reizi, un šoreiz tajās bija krietni vairāk
dalībnieku nekā pērn – 54, no kuriem 39
komandas un 15 individuālie dalībnieki.
Tiesa, līdz līdaku svēršanai tika tikai
septiņi, un kopējais sacensībās izvilktais
loms ir 17,470 kilogrami līdaku. Lielākā
zivs svēra astoņus kilogramus, un tā izpelnījās apkārtējo ovācijas. «To izvilku tā ap
pulksten vieniem – līdz pusdienas laikam
vēl kaut cik ķērās, bet pēc tam bija švaki,»
teic N.Musorins, kura kopējais loma svars
bija 9,2 kilogrami.
2. vieta individuālajā grupā – Ērikam
Glagovam (1,5 kilogrami), 3. vieta – Jevgeņijam Borisovam (1,2 kilogrami). «Sacensībās piedalījos pirmo reizi – redzēju veikalā
reklāmu un jau laikus sāku gatavoties,»

Vislielāko
lomu – astoņus kilogramus smago
Lielupes
līdaku – izvilka Nikolajs
Musorins.
Tas viņam
nodrošināja uzvaru
individuālajā
grupā. Jāpiebilst, ka arī
pērn Nikolajs izvilka
lielāko lomu
– 5,2 kilograFoto: Ivars Veiliņš
mus.
stāsta J.Borisovs, kuram pieķērās viena
līdaka. Arī viņš norāda, ka rīta cēliens
līdaku ķeršanai bija labvēlīgāks. «No rīta
bija līdakām piemērotāks laiks – tāds
apmācies, tad viņas ir aktīvākas, viņām ir
auksti, meklē barību,» tā Jevgeņijs.
Komandu konkurencē – laivā divi cilvēki
– uzvarēja Uldis un Ēriks Ķekari (6,2 kilogrami). Viņi vaļā palaiduši kādas astoņas
mazas līdakas, un beigās vēl noslāpis
laivas motors. Uz kolēģu mēģinājumiem
pavilkt uz zoba, ka viņš jau līdakas atnesis pa taisno no tirgus, Uldis attrauca,
ka diez vai tirgū varētu dabūt līdakas ar
visām pavadiņām mutē. 2. vieta – Aleksandram Sredņakovam un Aleksandram
Gladiļščikovam (5,4 kilogrami), 3. vieta
– Maksimam Voroņeckim un Aleksejam
Petkēvičam (1,3 kilogrami). Jāpiebilst,
ka vairāki dalībnieki arī pērn piedalījās
sacensībās «Lielupes līdaka» un ieguva
godalgotas vietas.
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis informē, ka makšķernieki
bija ieradušies no Jelgavas, Jelgavas un
Ozolnieku novada, Rīgas un Lietuvas.
«Šogad mēs sacensības rīkojām nedēļu
vēlāk nekā pagājušogad un ķērās labāk,
arī dalībnieku vairāk. Nākamgad jārīko
vēl nedēļu vēlāk un jāpabrauc zemāk
– līdz klosterim Valgundes pagastā. Tad
būs plašāka teritorija, kur makšķerēt,»
tā J.Kaminskis.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Atkal futzāla svētki

Nedēļas nogalē atkal būs svētki telpu
futbola jeb futzāla faniem – Latvijas izlase
ZOC cīnīsies par iekļūšanu FIFA pasaules
čempionāta kvalifikācijas pamatturnīrā.
Spēļu kalendārs: ceturtdien, 20. oktobrī,
pulksten 18 – Kipra : Sanmarīno; 20.30
– Latvija : Anglija. Piektdien, 21. oktobrī,
pulksten 18 – Anglija : Kipra; 20.30 – Latvija : Sanmarīno. Svētdien, 23. oktobrī,
pulksten 17.30 – Sanmarīno : Anglija; 20
– Kipra : Latvija. Biļetes pieejamas «Biļešu
servisa» kasēs, tostarp ZOC. Cena – 3
lati (viena biļete dienas abām spēlēm);
5 lati (viena biļete visām turnīra spēlēm).
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja – bez
maksas, savukārt 50 procentu atlaide
– skolēniem, studentiem, invalīdiem,
uzrādot attiecīgu apliecību.

Septembrī
dominē BJSS audzēkņi

Jelgavas domē
sveikti sportisti par panākumiem septembrī. Panākumus
ārpus Latvijas
robežām guvuši divi sportisti – Andrejs
Makuha (divas medaļas pasaules čempionātā svara bumbu celšanā) un pauerliftingists Oļegs Illarionovs (Baltijas
čempiona tituls un Latvijas rekords).
Savukārt Latvijas čempiona titulu izcīnīja
pieci airētāji – Gatis Pranks, Kaspars Eih
valds, Karīna Laure, Marks Ozolinkevičs
un Rūdolfs Nartišs – un trīs džudisti, tiesa,
sambo sacensībās – Andrejs Rebrovs,
Vadims Terentjevs un Armands Blekte.

Domes kauss paliek Jelgavā
Otro gadu pēc kārtas Jelgavas domes kausu
izcīnīja «Jelgava/LU» volejbolistes.
Foto: Ivars Veiliņš
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Sporta pasākumi
 20. oktobrī pulksten 11– Latvijas Skolu
spartakiāde: netradicionālā stafete (1992.
– 1995. dz.g.) (Sporta hallē).
 20. un 21. oktobrī pulksten 14
– Jelgavas skolēnu spartakiāde: basketbols
(ZOC).
 22. un 23. oktobrī pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem (Sporta hallē).
 22. un 23. oktobrī pulksten 11 – LJBL
spēles meitenēm (Sporta hallē).
 22. oktobrī pulksten 13.15 – Latvijas
čempionāts jauniešiem hokejā U-12: JLSS
– HS «Rīga III» (ledus hallē).
 22. oktobrī pulksten 14 – 1. līgas
futbola čempionāts: FK «Jelgava-2» – FK
«Tukums 2000» (ZOC).
 22. oktobrī pulksten 17 – Latvijas
čempionāts basketbolā veterāniem 45+:
Jelgava – Ikšķile (Sporta hallē).
 22. oktobrī pulksten 17 – LJČ spēle
futbolā U-13: JFC «Jelgava» – Jēkabpils
BJSS (ZOC).
 22. oktobrī pulksten 17 – virslīgas
spēle hokejā: HK «Zemgale» – «Energia/
Orakulas» (ledus hallē).
 23. oktobrī pulksten 12.30 – Zemgales čempionāts futbolā U-16: JFC «Jelgava»
– Saldus Sporta skola (ZOC).
 23. oktobrī pulksten 13.15 – LJHL
čempionāts U-18: JLSS – HK «Prizma/HS
Rīga» (ledus hallē).
 23. oktobrī pulksten 17 – Latvijas
čempionāts basketbolā veterāniem 40+:
Jelgava – Ķekava (Sporta hallē).
 26. oktobrī pulksten 19 – LBL 2. divīzijas spēle: BK «Jelgava-2» – «Valmiera»
(ZOC).

Meklē darbu
Sieviete (57) – apkopējas vai citu darbu
vakaros. Tālrunis 28269249.

 Ilze Knusle-Jankevica

Otro gadu pēc kārtas Jelgavas
domes kauss volejbolā sievietēm paliek Jelgavā – to četru
komandu konkurencē izcīnīja
«Jelgava/LU» volejbolistes, pārspējot lietuvietes «Jonava Achema», komandu «MSĢ/Ropaži»
un «Babīte».
«Pirmā spēle mums bija pret Babītes
komandu. Divas pretinieču spēlētājas bija
iekļuvušas sastrēgumā un Jelgavā ieradās
tikai uz pēdējo setu. Tomēr, lai gan spēlējām pret «Babītes» novājinātu komandu,
tika aizvadīti pieci seti,» stāsta komandas
«Jelgava/LU» galvenais treneris Jānis Leitis.
Šajā duelī ar 3:2 uzvarēja «Jelgava/LU». «Ja
Babītes komanda būtu pilnā sastāvā, spēle
būtu vēl interesantāka. Un tad gan nevar
zināt, kas iegūtu kausu,» teic treneris.
Pārējās pretinieces tika pieveiktas ar 3:0.
«Man ļoti patika, kā komanda izskatījās

laukumā. Lielākais pluss ir tas, ka mums
ir daudz līdzvērtīgu spēlētāju – var izdarīt
daudz maiņu,» tā J.Leitis, norādot, ka šajā
turnīrā spēlējušas visas pieteiktās 11 volejbolistes, bet vislabākais sniegums šoreiz cēlājai
Sandai Ragozinai. To, ka spēlētājas ir līdzvērtīgas, pierāda fakts, ka Murjāņu Sporta
skolas komandu uzvarēja viens sastāvs, bet
Jonavas volejbolistes – cits.
Visas šīs komandas būs arī «Jelgava/LU»
pretinieces Latvijas čempionātā, kas nu gan
izaudzis līdz Baltijas līgai, jo tajā spēlēs pa
četrām komandām no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas. «Šajā turnīrā Jonavas komanda
spēlēja ļoti lēni, un bija viegli nolasīt viņu
spēli, piemēram, pietika laiks uzlikt bloku.
Iespējams, tas tāpēc, ka lietuviešu treneris
vairāk uzmanības bija pievērsis fiziskajai
sagatavotībai un spēlētājas nebija vēl pietiekami ātras un veiklas,» spriež J.Leitis.
Savukārt Murjāņu komanda uz regulāro
čempionātu papildinās sastāvu vēl ar vienu
divām pieredzējušām spēlētājām un, visticamāk, Baltijas līgā būs «cietāks rieksts».

Seši Latvijas boksa čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica
Latvijas čempionātā boksā jauniešiem un
junioriem uzvaras laurus plūca seši Jelgavas
jaunie bokseri. 1996. – 1997. gadā dzimušo
grupā 1. vietu izcīnīja Artjoms Haņevičs (70
kg, treneris Aleksandrs Knohs), Artūrs Buls
(63 kg, A.Knohs), Rokas Jankauskas (57 kg,
Valērijs Hrustaļovs), Sarmis Želvis (50 kg,
Pjotrs Antonovs) un Ralfs Aušmanis (52 kg,
Aleksandrs Zaharovs). 1994. – 1995. gadā
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

dzimušo grupā uzvarēja Ingus Usjukovs (52
kg, V.Hrustaļovs).
Jelgavnieku «kontā» arī piecas sudraba
medaļas – Mārtiņam Čekanovskim, Ervīnam Mališevam, Dāvidam Šamovičam,
Aivim Kavalam, Leonīdam Gamajunovam – un septiņas bronzas: Filipam
Sinkevičam, Oļģertam Ļackim, Arturam
Bilertam, Gintam Gruzim, Daniilam Šamovičam, Denisam Ustinovam, Valērijam
Medjankinam.

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Ls 200ža.
+ montā

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

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

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

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Viss, kas saistīts ar elektrību.
Elektroinstalācijas. Tālrunis 28226522.
Sieviete (55) ar medicīnas izglītību – slimnieku kopšanā, vecu cilvēku aprūpē. Ir
pieredze. Tālrunis 20472129.

Piedāvā darbu
Autoserviss «Anru Motors» sakarā ar
darbības paplašināšanos aicina darbā
auto atslēdzniekus un elektriķus. Pieredze
obligāta. Tālrunis 29553492.

Pērk
Kolekcijai pērku latviešu mākslinieku gleznas un porcelāna figūriņas. T.28850080

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Divistabu dzīvokli 3. stāvā Māras ielā, 48,5
m2. Māja tiek renovēta. Tel. 26557660.
Kvalitatīvus kartupeļus un kāpostus (skābēšanai). Lopbarības burkānus un kartupeļus.
Ar piegādi. T. 25949547

Dažādi
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu
uzņēmumam. Iesniegsim atskaites un
pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

DURVIS

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

Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.

www.autoprieks.lv

Apdares darbu veicējs. Kvalitatīvi veicu
dzīvokļu remontu no 0 līdz atslēgai. Apdares darbi, elektroinstalācija, santehnika. T.
28861525 (Jānis).
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160

Aizsaulē aizgājuši
ANDRIS GRUNDULIS (dz. 1949. g.)
PĒTERIS UMBRAŠKO (dz. 1962. g.)
ARNOLDS ARVĪDS ZEMEŽS (dz. 1938. g.)
RASMA STRUPE (dz. 1927. g.)
LILIJA KRAUKLE (dz. 1930. g.)
GENADIJS ALEKSANDROVS (dz. 1954. g.)
EDVĪNS ŠILTERS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 21.10. plkst.13 Baložu kapsētā.
RITA GAIŠĀ (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 20.10. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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24. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1294.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tiksimies Tartu».*
11.05 «Brēmenes muzikanti». Vācijas pasaku filma.
12.10 «Es – savai zemītei».*
12.40 «Eirobusiņš».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Discovery atlants: Austrālija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.25 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
14.55 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokumentālu filmu seriāls. 41.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 31. un 32.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1294.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Šveices seriāls. 2010.g. 5.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Knuts Skujenieks. 2006.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 5.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 432.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 32.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
13.50 KHL spēle. Maskavas Dinamo – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 432.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «633 km debesīs un ellē». 3.sērija.
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 61. un 62.sērija.
23.00 «1000 jūdzes Albānijā».*
23.30 «Skārda vīrs». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 55.sērija.
10.05 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģons». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 56.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 8.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
23.05 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
0.05 LNT ziņu Top 10.*
1.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 10.sērija.
1.50 «Kas es esmu?» Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 13.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 4.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 10.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 40.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
9.35 «Divi cepas».*
10.10 «Brīnišķīgā meitene». Ģim. komēdija.
12.05 «Māmiņu klubs».*
12.40 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 31.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 415.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 196.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 45.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 6.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 415.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». ASV seriāls.
2010.g. 1.sērija.

22.00 «Neiznīcināmie». ASV spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 5.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 177.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
3.50 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

25. oktobris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1295.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 7.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 5.sērija.
11.05 «Dusošā skaistule». Vācijas pasaku filma.
12.10 TDA «Zelta sietiņš» 50 gadu jubilejas koncerts.*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 41.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 3. un 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1295.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 6.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Terors pāršalc Norvēģiju». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 433.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 33.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo –
Čeļabinskas Traktor. 2008.g. 26.nov.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 433.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokum. filma.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Krievijas neskartā daba». Dokum. f. seriāls. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 63. un 64.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 56.sērija.
10.05 «Dzimis brīvībai». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 57.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Lordi nemelo». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 8.sērija.
24.00 «Galvu virs ūdens!» Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
1.40 «Nāves briesmās». Spraiga sižeta filma. 1994.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 14.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 5.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 11.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 41.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Matilda». Komēdija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 68.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 32. un 33.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 416.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 197.sērija.

tv programma
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 46.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 7.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 416.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 204.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 34.sērija.
24.00 «Baiļu mantojums». Krimināltrilleris. 2006.g.
1.45 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 178.sērija.
2.40 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.25 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 68.sērija.
4.45 «Nakts joki».

26. oktobris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1296.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 8.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 6.sērija.
11.10 «Runcis Zābakos». Pasaku filma.
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Naudas zīmes».*
15.45 «Kopā» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1296.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 7.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Es varu būt premjerministrs».
22.35 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 434.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 34.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Voskresenskas Himik. 2008.g. 27.dec.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 434.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ceļojums bez robežām. Beirūta». Dokumentāla filma.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Mācoties no kļūdām. Tilti». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 65. un 66.sērija.
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 29.(noslēguma) sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 57.sērija.
10.05 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 58.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 9.sērija.
22.00 «Vaska figūru muzejs». ASV šausmu filma. 2005.g.
0.20 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
2.05 « Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma. 1981.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 15.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 6.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 12.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 42.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 20. oktobris
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Visi skolas noslēpumi». Ģim. komēdija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 69.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 34. un 35.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 417.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 198.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 47.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 8.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 417.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). Realitātes šovs. 7.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 8.sērija.
1.55 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
2.45 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 6.sērija.
3.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 69.sērija.
4.45 «Nakts joki».

27. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1297.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 9.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 7.sērija.
11.05 «Sniegbaltīte». Pasaku filma.
12.10 «Province».*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 33.sērija.
13.45 «Es varu būt premjerministrs».*
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1297.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 8.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
19.56 Laika ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 9.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 435.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 35.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Omskas Avangard. 2009.g. 16.janv.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 435.sērija.
17.55 KHL. Ņižņijnovgorodas Torpedo – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.50 «Uz meža takas».
21.20 «Zebra».*
21.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 67. un 68.sērija.
23.00 «Mācoties no kļūdām. Tilti». Dokumentāla filma.
23.55 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 58.sērija.
10.05 «Denisa bieds». ASV komēdija. 1993.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 59.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 6.sērija.

23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 11.sērija.
1.00 «Vaska figūru muzejs». ASV šausmu filma. 2005.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
3.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 16.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 7.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 13.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 43.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Atgriežoties Helovīntaunā». Komēdija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 70.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 36. un 37.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 418.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 199.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 48.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 9.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 418.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 15.sērija.
22.00 «Azartspēles». ASV spraiga sižeta trilleris. 1999.g.
0.05 «Kinomānija».
0.40 «Specvienība 4». Seriāls. 11.sērija.
1.35 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
2.30 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
4.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 199.sērija.

28. oktobris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 5.sērija.
9.30 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 10.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Tu neesi viena». Seriāls. 8.sērija.
11.10 «Princese uz zirņa». Pasaku filma.
12.10 «Goda lieta». Francijas detektīvseriāls. 36.sērija.
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 34.sērija.
14.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 4.sērija Ilūzija un īstenība.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 9.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «633 km debesīs un ellē». 3.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 436.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 36.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 11.sērija.
13.50 KHL spēle. Ņižņijnovgorodas Torpedo – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Ceļojums bez robežām. Beirūta». Dokumentāla filma.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 436.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ceļojums bez robežām: Armēnija».
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 16.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 Spēkavīru sacensības 2010 World’s Strongest Man.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 69. un 70.sērija.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 59.sērija.
10.05 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
12.05 «Alise Brīnumzemē». Anim. f.
13.00 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 60.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Karaliskais anekdošu turnīrs».

29. oktobris, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 165. un 166.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 4.sērija Ilūzija un īstenība.
14.05 «Čaka iela». LTV iestudējums. 3. un 4.daļa.*
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 33. un 34.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Rīgas iela Bauskā. 1.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas ceremonija.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 «Sīkie blēži». ASV komēdija. 2000.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Adele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
13.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.20 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
15.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 16.sērija.
15.55 KHL spēle. Ņižņekamskas Ņeftehimik – Rīgas
Dinamo. Tiešraide.
18.20 «The Verve» koncerts.
19.00 «No 57.paralēles».*
19.30 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
20.00 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 3.daļa.
21.00 «1000 jūdzes Albānijā».
21.30 «Karolīnas mēness». Romantisks trilleris. 2007.g.
23.10 KHL spēle. Ņižņekamskas Ņeftehimik – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas». Dokumentāla programma.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 115.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 9.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 18.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Piedzīvojumi mākoņos». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
14.50 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 8.sērija.
15.50 «Vecpuisis». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
17.55 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
18.55 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
24.00 «Intervija ar vampīru». ASV šausmu filma. 1994.g.
2.10 «Mazais Nikijs». ASV komēdija. 2000.g.
3.40 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
5.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 18.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 9.sērija.
6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 24.sērija.
7.00 «Kaila kods 3». 14.sērija.
8.05 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 12.sērija.
8.30 «Paņem 100 000… ja vari».*
9.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 3.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 6. un 7.sēr.*

30. oktobris, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 167. un 168.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 5. un 6.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 42.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 42.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Japāna». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 35. un 36.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīlu nevar aizmirst». Komēdija. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Zemes pīlāri». Daudzsēriju mākslas filma. 2010.g. 4.sērija.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Ziemeļu puse».
0.15 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Karolīnas mēness». Romantisks trilleris. 2007.g.
13.40 «Meklējot Budu. Afganistānas ekspedīcija». 2.sērija.*
14.10 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 3.daļa.
15.10 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
16.10 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
16.45 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Unics. Tiešraide.
19.00 «Krējums… saldais».
19.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 34.sērija.
22.00 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 1.sērija.
23.45 «Adele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi». Izklaid. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 116.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 10.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 10.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 9.sērija.
11.35 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
13.30 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.25 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
17.30 «Līgava-līķis». Animācijas filma. 2005.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Vecpuisis». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
1.55 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.35 «Intervija ar vampīru». ASV šausmu filma. 1994.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 19.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 10.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 9.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 25.sērija.
7.25 «Sliņķu miests». Anim. ser. 14.sērija.
7.50 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 13.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 8.–10.sēr.*
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.35 «Bibliotekārs 2: Atgriešanās ķēniņa Zālamana raktuvēs». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
16.40 «Pastaiga džungļos». ASV spriedzes filma. 2003.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 F-1: Indijas Grand Prix izcīņa.
2.30 «Bistamais pagrieziens 2: Strupceļš». ASV un
Kanādas šausmu trilleris. 2007.g.
4.15 «Sliktāk nevar būt». Seriāls. 9.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Plaša augstas kvalitātes dekoratīvo un aizkaru
audumu izvēle no Polijas, Vācijas, Spānijas, Turcijas –
no klasikas līdz avangardam, kā arī mežģīnes,
dekoratīvās un savelkošās lentes,
daudzveidīga aizkaru furnitūra.

Plašs pakalpojumu klāsts:

• profesionāls logu dizains;
• aizkaru un aizkaru dekorāciju izgatavošana;
• romiešu aizkari, žalūzijas, aizkaru stangas;
• šujam interjeram pieskaņotus galdautus,
salvetes, krēslu un gultu pārvalkus.

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

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

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

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

Mēs esam jums uzticīgi jau 15 gadus un
vēlamies šo sadarbību saglabāt arī turpmāk.
Adrese joprojām tā pati –
Jelgava, Pasta iela 26 (autoostas teritorijā).
Tālrunis 63083226, 28657576.

Uzmanību!

Austrumu sporta un veselības centrs «Baltā sakura»
aicina pieaugušos no 40 līdz 70 gadiem uz saudzējošo
atveseļošanas vingrošanu – CIGUN nodarbību.
CIGUN nodarbības attīra, atjauno un nostiprina dzīves
enerģiju «CI».
Ļoti efektīvi var palīdzēt pret visām saslimšanām:
mugurkaula slimībām, osteohondrozi, artrītu, sirds un
asinsvadu saslimšanām, asinsspiediena problēmām,
diabētu, galvassāpēm, ādas slimībām, neirozēm un
depresijas.
Pirmā tikšanās (prezentācija) notiks 23. oktobrī
pulksten 14 Jāņa ielā 1a, 2. stāvā (centrā, pretī Jāņa
baznīcai). Tālrunis 22376075.

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

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem!
Angļu valoda iesācējiem – rīta un vakara grupas.
Kursu sākums – 24. oktobrī.
Angļu valoda – vidējais līmenis (B1).
Angļu valoda 8 – 9 gadus veciem bērniem.
Kursu sākums – 24. oktobrī.
Vācu un franču valoda iesācējiem.
Tālrunis 26369988; 29166866
(Dzintra Vintermane).

Aicinām vecākus apmeklēt
Informācijas nedēļu

IZDEVĪGA IEPIRKŠANĀS ŠAUĻOS

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
no 17. līdz 21. oktobrim.

tikai 80 km no Jelgavas

• Mācību procesa laikā vecākiem iespējams apmeklēt mācību stundas, skolas bibliotēku un kafejnīcu,
māmiņu istabu.
• Individuālas tikšanās ar klašu audzinātājiem, skolotājiem, skolas vadību un atbalsta personālu, vienojoties
par tikšanos iepriekš pa tālruni 63021897.
• 20. oktobrī plkst.16.30 zālē – skolas vecāku
kopsapulce.

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

Autobusu
BUS
STATION
stacija

la

5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 17.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 8.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 14.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 44.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Robinsoni no Beverlihilsas». Komēdija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 3». 71.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 38. un 39.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 419.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 200.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 49.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 10.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 419.sērija.
21.00 «Lielās mammas māja 2». ASV komēdija. 2006.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.10 «Aiz dzīvības robežas». ASV šausmu filma. 1990.g.
3.15 «Kaukāza gūsteknis» (ar subt.). Kara drāma. 1996.g.

Smelies jaunas idejas
un ienes pārmaiņas savā dzīvē
ar stilīgu vai klasisku aizkaru
izvēli veikalā «Aizkaru paradīze»!

Tilžė
s ie

TV3

12.45 «Ievas pārvērtības 2».*
13.35 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Kinomānija».
14.25 «Mūsu Zelta dziesma».*
17.50 «VALL-E». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Pastaiga džungļos». ASV spriedzes filma. 2003.g.
23.20 TV pirmizrāde! «Dārgais Džon!» ASV romantiska
drāma. 2010.g.
1.30 «Bermudu trijstūris». ASV un Lielbritānijas mistikas
miniseriāls. 2005.g. 3.sērija.
3.05 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
3.55 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 9.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Cvirkos iela

Pedestriāna iela
Šauļi

SAULES MIESTAS
Tilžes iela 109,
Šauļi, Lietuva

Lietuva
Lietuva

Eleja

22.00 «Mazais Nikijs». ASV komēdija. 2000.g.
23.55 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
2.10 «Viss piegriezies!» Krimināldrāma. 1993.g.
4.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.

TV programma

Jelgav
a
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

DARBA LAIKS:
pirmdiena–svētdiena
10–21

Atver otru lapas pusi un saņem davanā

PUSDIENAS PAR BRĪVU
5 LS VERTIBĀ

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 20. oktobrī pulksten 19 – grupas «Turaidas roze» koncerts. Biļešu cena – Ls 6;
5; 4; 3 (kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 17.30 – dzejas vakars «Rudens noskaņās» ar Jelgavas Latviešu
biedrības dzejas kluba «Pieskāriens» jauno dzejnieku piedalīšanos. Dzejas vakara tēma
– rudens noskaņas, dzeja par rudeni un mīlestību. Piedalās Aija Celma, Rasma Urtāne,
Elīna Zālīte, Inese Mieze, Valdis Neļķe, Jānis Keičs, Anita Ķēķe, Baiba Talce, Modris Andžāns,
Zelma Strēle, Jānis Zariņš un Raimonds Lejnieks (kafejnīcā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 21. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts «Dzīve,
mana dzīvīte». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 13 – Pirts skolas mācībspēku lekcija «Pirts ir kā svētnīca
garam, dvēselei un ķermenim». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 17 – Jelgavas Tirkīza kora ansamblis un Ž.Siksna R.Paula
programmā «Melodijas spēks». Režisore A.Andersone. Piedalās BJC «Junda» mūsdienu deju grupa «Benefice». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu koncerts «Ferencam Listam
– 200». Piedalās: L.Carjkova (ērģeles), Sv.Annas baznīcas koris, diriģents A.Jansons
(Sv.Annas baznīcā).
 23. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 27. oktobrī pulksten 18 – radošā nodarbība «Krāsas latviešu etnogrāfijā un
mežģīņu ziedi». Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – 0,80. Iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. oktobrī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa fināls.
Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes zvaigžņu vecmeistaru koncerts.
Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 29. oktobrī pulksten 17 – tautas deju ansamblis «Diždancis» aicina uz koncertu
«Rudens danči». Piedalās tautas deju ansambļi «Lielupe», «Kalve», «Kursa» (Saldus),
«Sakta» (Limbaži), «Jandāls» (Bauska). Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem
– 0,50.
 29. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu gaitā – LELB Jauniešu centra
gospeļkora koncerts. Diriģenti D.Dūda un J.Staltmanis (Sv.Annas baznīcā).
 30. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu noslēguma koncerts. Piedalās
ērģelnieki I.Reine, A.Reinis (Sv.Annas baznīcā).
 30. oktobrī pulksten 19 – Santa Fe ģitāru kvarteta koncerts (Argentīna). Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 1 (kultūras namā).
 4. novembrī pulksten 19 – Imanta Kalniņa jubilejas koncerts. I daļa – mūzika
animācijas filmai «Dillī Dallī Minku parkā» (1975), atskaņo D.Krenberga, M.K.Kalniņš,
I.Dālderis, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts, A.Dzenis; kamersvīta «Rotāju, dancoju»
(1960), atskaņo D.Krenberga, M.K.Kalniņš, I.Dālderis, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts.
II daļa – rokopera «Ei, jūs tur» (1971) E.Zilberta un grupas «Autobuss debesīs» instrumentācija, atskaņo D.Lūriņa, M.K.Kalniņš, D.Krenberga, I.Dālderis, «Framest»,
«Autobuss debesīs», M.Kalniņš. Biļešu cenas – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 No 20. oktobra – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Vecais kino» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 28. oktobrī pulksten 14 – Ulda Rogas 70 gadu jubilejas izstādes atklāšana (kultūras namā).
 Līdz 24. oktobrim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» izstāde «Pirtsdiena» (kultūras nama 1. stāva foajē).
 Līdz 24. oktobrim – tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde «Pirtsdiena» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 28. oktobrim – Dāvja Beitlera gleznu izstāde «Rudens noskaņas» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati». Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem, studentiem un
pensionāriem – 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. oktobrim – gleznotāja Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfa Raita Junkera
gleznu personālizstāde «No...» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 1. novembrim – grāmatu izstāde «Jelgavā izdotās grāmatas» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Vairāk kā 100 veikali ar labām cenām, daudziem interesantiem apģērbu, apavu, kosmētikas, bižutērijas
veikaliem, kā arī ar lielako restorānu izvēli dažādām
gaumēm.

SPORTLAND
NIKE, PUMA, ADIDAS un citu
zīmolu outlets ar pievilcīgām
cenām
T krekli, sākot no Ls 1,80
Apavi un jakas skriešanai, sākot
no Ls 20

TAKKO FASHION
Atraktīvs, stilīgs ģimenes apģērbu
veikals
Apģērbi bērniem, sākot no Ls 3
Apģērbi pieaugušajiem, sākot no
Ls 3,80

PUSDIENAS PAR BRĪVU
Izgriez šo kuponu un saņem pusdienas par
brīvu restorānā TOKYO CHINA

5 LS

Uzrādi šo kuponu pirms pasūtījuma veikšanas
restorānā
Kupona vērtība ir Ls 5 (25 Lietuvas liti)
Kupons ir derīgs līdz 13.11.2011.

SAULES MIESTAS, Tilžes iela 109, Šauļi, Lietuva
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Topā skatuviskie pulciņi
 Ritma Gaidamoviča

«Jāatzīst, ka pēdējā laikā arvien
biežāk vecāki izvēlas, lai bērni
pēcpusdienās darbojas kādā
interešu izglītības pulciņā, kur
iemācās jaunas prasmes, laiku
pavada ar vienaudžiem un ir
pieskatīti. Visvairāk piesaista
skatuviskie pulciņi, kuru darba
rezultāts novērtējams uz skatuves, taču vecākiem svarīga
arī skolotāja personība un vide,
kurā bērni darbojas,» atzīst bērnu un jauniešu centra «Junda»
direktore Ilze Jaunzeme.
Par interešu izglītības piedāvājuma
klāstu pilsētā, šķiet, nevar sūdzēties, turklāt ar katru gadu tas paplašinās. «Jundā»
vien var apmeklēt 50 dažādus pulciņus,
aģentūrā «Kultūra» pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem pieejami astoņi, pašvaldība gādājusi, lai arī katrā skolā būtu iespēja
darboties ārpusstundu aktivitātēs. Ne mazāk plašs ir piedāvātais sporta nodarbību
klāsts trīs sporta skolās un dažādos sporta
klubos – kopā pārstāvēti vairāk nekā 30
sporta veidu. Interešu izglītības pedagogi
un sporta treneri par bērnu trūkumu
nesūdzas, kaut arī piedāvājums ir ļoti
plašs, un nevilšus rodas jautājums, kā visi
pulciņi var būt labi apmeklēti, ja, salīdzinot
ar 1990. gadu, kad pilsētā piedzima vairāk
nekā 1000 bērnu, pēdējos desmit gados
vidējais dzimstības rādītājs sarucis līdz
aptuveni 600 bērniem gadā? I.Jaunzeme
atzīst, ka lielākais pieprasījums šobrīd ir
pēc skatuviskajiem pulciņiem – dejošanas,
dziedāšanas. Piemēram, tautas dejās «Jundā» šogad pieteikti tik daudz trīs līdz septiņus gadus veci bērni, ka bija nepieciešams
izveidot divas papildu grupas, bet kopumā
te dejo vairāk nekā 200 bērnu; «Beneficē»
uzņemti 50 bērni no 2,5 līdz septiņiem gadiem, un kopā kolektīvā ir ap 200 dejotāju;
«Vēja zirdziņā» – 35 jaunie trīs līdz četrus
gadus vecie bērni, kopā – vairāk nekā 200
bērnu; ansamblī «Rotiņa» – 20 jaunie, un
arī tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados.
Arī Bērnu un jaunatnes sporta skolā šogad
uzņemti vairāk nekā 70 audzēkņi. Ja pērn
kopā skolā bija 450 bērni, tad šogad –
jau 519.

«Dala» vienus
un tos pašus bērnus

Skaitliskie rādītāji uz katru pulciņu ir
lieli, taču pedagogi atzīst, ka tas nereti
ir tāpēc, ka starp pulciņiem tiek «dalīti»
vieni un tie paši bērni. Proti, viens bērns
apmeklē gan Mūzikas skolu, gan dejošanu,
gan radošās darbnīcas, gan sporta nodarbības. «Ir mums bērni, kuri darbojas pat
piecos «Jundas» pulciņos,» tā I.Jaunzeme.
«Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrastiņa
stāsta, ka viņai visvairāk nākas «dalīties»
ar futbolu un basketbolu, jo liela daļa
kolektīva puišu un arī meitenes trenējas
šajos sporta veidos. «Tas, ka bērni spēj visu
apvienot, ir tikai apsveicami. Neviens jau
nav teicis, ka dejotājs nevar būt labs basketbolists, vai otrādi,» piebilst «Jundas»
tautas deju skolotāja Madlēna Bratkus.
Taču, neskatoties uz to, pedagogi tomēr
izjūt, ka bērnu, kuri vēlas darboties radoši, kļūst vairāk, bet apzinās arī, ka vēl

Vāks ziedojumus
attīstošām spēlēm

Sestdien, 22. oktobrī, pulksten 17 Jelgavas kultūras namā uz labdarības koncertu
aicina Žoržs Siksna, Jelgavas Tirkīzzilais
kora ansamblis, «Benefice» un 4. vidusskolas dziedošie absolventi, piedāvājot
jautru un humora pilnu koncertuzvedumu «Melodijas spēks». Daļa par biļetēm
iekasētās naudas tiks atvēlēta Jelgavas
Speciālajai pamatskolai, lai iegādātos
dažādus attīstošus mācību materiālus un
spēles 1. – 4. klašu bērniem. Jāpiebilst,
ka tāds pats labdarības koncerts jau tika
organizēts uz Lieldienām, kurā saziedoto naudu atvēlēja speciālā aprīkojuma
iegādei daudzfunkcionālajam attīstības
centram «Lediņos».

«Jundas» mūsdienu deju studijai «Benefice» šogad pievienojušies 50 jauni dalībnieki. Vadītāja Annika Andersone atzīst, ka viņas kolektīvs piesaista ar daudzpusību,
apvienojot dažādus deju stilus. «Protams, svarīgi arī tas, cik dzirdams un redzams,
Foto: Ivars Veiliņš
cik tradīcijām bagāts ir kolektīvs,» tā A.Andersone.
joprojām ir pietiekami daudz tādu, kuri un apgūst mājokļa dizainu, ir aizpildīts
pēcpusdienas pavada mājās pie datora brīvais laiks, lai prāts uz blēņām nenesas.
vai televizora.
«Viņi nesēž pie televizora vai datora, bet
gan iemācās dejot, viņiem ir iespēja doties
Vecāki grib,
ārzemju braucienos, pulciņi ieaudzina lielālai bērns iegūst vairāk
ku atbildības sajūtu. Savukārt dejošana arī
Skolotāji spriež, ka ar gadiem ir mainīju- attīsta stāju,» tā S.Šļumba. Mammas Baibas
sies vecāku attieksme un tas arī veicinājis Ozolas novērojumi liecina, ka nodarbības vipieplūdumu interešu izglītībai. Viņi apzinās, ņas bērnos ieaudzinājušas disciplīnu. «Viņi
ka tikai ar mācīšanos skolas solā bērnam ir iemācījušies plānot brīvo laiku, kļuvuši dropar maz, tāpēc vēlas viņu pilnveidot arī citā šāki, prot labāk saprasties, viņiem ir lielāka
veidā, vēl jo vairāk tad, ja pašiem nav laika iniciatīva iesaistīties citos pasākumos. Katrs
ar viņiem strādāt. «Vecāki ir sapratuši, ka pulciņš, jo īpaši kolektīvie, bērnos audzina
neformālajai izglītībai ir liela nozīme, jo lielāku atbildību, jo tu taču nevari pievilt
pulciņā bērns ne tikai dejo – mums ir savas vēl 30 cilvēkus! Tas dzīvē noderēs. Kāpēc
tradīcijas, esam kā ģimene, kopā izzinām vairāki pulciņi? Lai labāk saprot, ko viņi
pasauli. Kaut vai vienkāršs piemērs: 1. īsti vēlas,» tā B.Ozola.
klases skolēnam jautāju, vai viņš zina,
kas ir kumeliņš, un bērns atbild – tēja, jo Svarīgi, cik kolektīvs «redzams»
zina kumelīšu tēju. Bet kolektīvā uzzina,
Aktuāls ir arī jautājums par to, kāpēc
ka tas ir zirga mazulis. Te mēs mācāmies daži kolektīvi ir pārpildīti un visi gribētāji
latviskās tradīcijas, dodamies ekskursijās,» pat netiek uzņemti, bet dažos bērni vēl tiek
tā M.Bratkus. Lielākais pieprasījums ir pēc gaidīti. Gan pedagogi, gan vecāki atzīst, ka
pulciņiem mazākajās grupās, kur darbojas nozīmīga ir skolotāja personība un tas, cik
pirmsskolas vecuma bērni. «Sportisti bieži daudz kolektīvs iziet uz skatuves. «Pilsētā
ar tik maziem «nekrāmējas», un vecākiem ir daudz tādu, kuri sevi labi pierādījuši,
nekas cits neatliek, kā vest viņus uz dejo- organizējot dažādus pasākumus, koncertus,
šanu, dziedāšanu vai zīmēšanu. Vēlāk gan līdz ar to vecāki vēlas, lai bērns apmeklē tieši
situācija mainās,» tā A.Skrastiņa.
šādu pulciņu,» tā M.Bratkus. Vecāki uzklausa atsauksmes, bet visbiežāk taču runā
Ieguvumi –
par skatuviskajiem kolektīviem! «Tāpat
saturīgi pavadīts brīvais laiks
vecākiem interesē, vai bērns tikai apmeklēs
Jāteic gan, ka tas viss prasa arī zināmu mēģinājumus vai tomēr tiks arī uz skatuves,
uzupurēšanos no vecākiem, īpaši pirms- cik bieži, vai viņam būs iespēja dziedāt ne
skolas vecuma bērnu, jo viņi ir jāizvadā uz tikai Jelgavā, bet arī citur. Piemēram, pērn
nodarbībām, tērpu pielaikošanu, koncer- mēs uzstājāmies ar «Čikāgas piecīšiem»,
tiem. Taču uzrunātie vecāki atzīst, ka tas Jāni Stībeli, grupu «Otra puse». Vecāki to
ir tā vērts, jo var būt pārliecināti, ka bērns redz un vēlas, lai arī viņa atvase to darītu,»
ir drošībā, nedarīs blēņas un attīstīs sevi. tā vokālā ansambļa «Rotiņa» vadītāja Agija
«Abas meitas dejo tautiskās dejas, spēlē bas- Pizika. Tāpat interesē, vai kolektīvs izbrauc
ketbolu, bet vecākā arī apgūst ģitāras spēli. ārpus valsts, jo tā bērnam ir iespēja redzēt
Tādējādi viņas saturīgi aizpilda brīvo laiku pasauli. Ja tas nav iespējams ar ģimeni, tad
un iemācās ko jaunu. Kamēr sekmes labas, to var ar kolektīvu.
lai darbojas. Uzskatu, ka viņas ir ieguvējas,
Šobrīd arvien lielāku popularitāti iemanjo te bērns iegūst jaunus draugus, attīsta to radošās darbnīcas, jo tajās bērns var
komunikācijas prasmes, piekopj aktīvu sev izgatavot krelles, somiņu, dekoru vai
dzīvesveidu, līdz ar to meitas ir izturīgā- kādu praktisku lietu mājai. «Tā ir kopējā
kas,» stāsta Kristas un Klintas tētis Uldis sabiedrības tendence, jo šobrīd roku darbs
Gaiss. Dāvja, Elvja un Gata mamma Sanita atkal ir modē, daudzi pieaugušie mājās
Šļumba atzīst, ka galvenais iemesls, kāpēc veido auskarus, piespraudes, un arī bērni
puiši apmeklē dejošanu, keramikas pulciņu to vēlas,» tā I.Jaunzeme.

Fomina un Jelgavas kora
«Dzimtā valoda» – pusfinālā

Svētdien TV3 šovā
«Mūsu zelta dziesma»
notika pēdējā dziesmu atlase pusfinālam,
kurā piedalījās arī Jelgavas Tirkīzzilais koris.
Rezultātā izvēlētas trīs patriotiskākās un
latviešiem nozīmīgākās dziesmas. Skatītāji
lēma, ka pusfinālā tiek dziesmas «Dzimtā
valoda», kuru izpildīja Ivo Fomins kopā ar
Jelgavas Tirkīzzilo kori, un «Pilsēta, kurā
piedzimst vējš». Savukārt žūrija pirmajā vietā ierindoja Kārļa Būmeistara kopā ar «Koru
karu» koriem dziedāto «Saule, Pērkons,
Daugava», ko skatītāji savā balsojumā bija
ierindojuši trešajā vietā.

Meklē «Mis un
Misters Jelgava» dalībniekus

Trešdien, 26. oktobrī, pulksten 19 klubā
«Tonuss» Uzvaras ielā 12 notiks skaistumkonkursa «Mis un Misters Jelgava
2011» atlase, uz kuru aicināti jaunieši
vecumā no 18 līdz 25 gadiem. «Mis
Jelgava 2009» Zane Helda informē, ka
dalībniekiem jābūt neprecētiem un bez
bērniem. «Uz atlasi klubā «Tonuss» interesentiem jāņem līdzi pase, peldkostīms
un kurpes,» tā Z.Helda. Atlasē plānots
izraudzīt desmit finālistus – piecas meitenes un piecus puišus. Plānots, ka jau
novembrī dalībniekiem sāksies intensīvas
nodarbības un treniņi, lai sagatavotos
skaistumkonkursa finālam, kas notiks
nākamā gada janvāra beigās.

