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NĪN parādnieki atbalsta
programmai piesakās kūtri
 Sintija Čepanone

Kopš 1. oktobra personām, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksātāji Jelgavas pilsētā un kurām līdz 2011. gada
1. septembrim ir izveidojies nenomaksāts
NĪN parāds, ir iespēja
iesaistīties nodokļa
atbalsta pasākumā,
dzēšot visu nokavējuma naudu un soda
naudu 90 procentu
apmērā, ja tāda ir aprēķināta. Tiesa, mūsu
pilsētā NĪN parādnieki
šo iespēju pagaidām
izmanto kūtri, taču
pieteikties var līdz 31.
decembrim.
«Nedēļas laikā kopumā esam
saņēmuši četrus iesniegumus
par iesaistīšanos nodokļa atbalsta pasākumā. Ņemot vērā
lielo NĪN parādnieku skaitu
Jelgavā – vairāk nekā 5000 –,
šis ir salīdzinoši zems rādītājs,
turklāt pašlaik vēlmi segt parādu, nemaksājot nokavējuma
naudu, izrādījušas personas,
kuru kopējais parāda apjoms ir
Beidzot nojauks bijušās sēklu fabrikas ēkas Lietuvas šosejā 70, kas jau vairākus gadus ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud ap- līdz 1000 latiem,» stāsta pašvalkārtējos. Pašvaldības Būvvalde īpašniekam izsniegusi atļauju, un objektā sākti nojaukšanas darbi.
Foto: Ivars Veiliņš dības Finanšu nodaļas galvenais
speciālists nekustamā īpašuma
 Ilze Knusle-Jankevica
Neskatoties uz to, ka būvin- ne uzraudzīts, ne kopts, līdz būs par vienu bīstamu graustu nodokļa administrēšanā Aigars
spektori vairākkārt snieguši ar to ir bīstams apkārtējiem. mazāk.
Pašvaldības Būvvalde
atzinumus, ka ēkas ir ļoti sliktā Pašvaldības policijas pārstāve
«Stoneks Invest» ēkas un
izsniegusi atļauju bitehniskā stāvoklī, vienu brīdi Inga Remerte norāda, ka pēdē- zemi 2,65 hektāru platībā iegājušās sēklu fabrikas
bijusī fabrika pat bija «pārvēr- jos divos gados sastādīti četri dājās 2007. gadā. Agrāk sēklu
visu ēku nojaukšanai.
tusies» par tūrisma objektu administratīvā pārkāpuma pro- fabrika bija viens no vadošajiem
Ēkas, kuras ir tehniski
– tajā tika organizēta airsoft tokoli – par to, ka īpašnieks nav sējmateriāla ražošanas uzņēļoti sliktā stāvoklī, jau
jeb militāras simulācijas spēle. sakopis īpašumu un tam blakus mumiem visā valstī un aprīkots
vairākus gadus stāvēja
«Šogad tur neviens pasākums esošo teritoriju (netiek pļauta ar modernām iekārtām. Seno
tukšas, bet piekļuve
nav noticis, jo kaimiņi nāca sū- zāle, vākti atkritumi, tīrītas laikrakstu liecības vēsta, ka, pie-  Ritma Gaidamoviča
bīstamajiem graustiem
dzēties. Tāpat teritorijā ir akas caurtekas, ietves) un ka nav mēram, 1937. gadā uzbūvētas
20. oktobrī pulksten 14
nebija ierobežota.
un citas bīstamas vietas, tāpēc noslēgta nepiederošu personu četras jaunas ēkas – lielas sēklu
Jelgavas kultūras namā
nolēmām lieki neriskēt – sēklu iekļuve ēkā.
noliktavas un trīsstāvu adminisnotiks tradicionālais
Pašvaldības Būvvaldes Būv- fabriku kā spēles norises vietu
Tā kā īpašums ir apķīlāts, trācijas ēka – un zirgu novietne.
Noras Bumbieres fonda
inspekcijas vadītāja Natālija vairs nepiedāvājam,» tā «Airsoft iecere objektu nojaukt bija jā- 20. gadsimta 70. gados Jelgavas
rīkotais jauno vokālistu
Ļubina uzsver, ka lēmums ēkas izklaide» valdes loceklis Rolands saskaņo ar banku – hipotekārais sēklu fabrikā tika uzstādīts
konkursa fināls, kurā
nojaukt ir apsveicams, jo paš- Putnieks. Informācija internetā kreditors ir akciju sabiedrība mašīnu komplekss daudzsēklu
par balvām sacentīsies
valdība vairākus gadus cīnījās arī liecina, ka fabrika bijusi vis- «UniCredit Bank». Bankas pār- biešu sēklu kamoliņu skaldīša31 vokālists. Pirmo reiar īpašnieku par to, lai bīstamā notaļ iecienīta fotosesiju norises stāve Dace Straume nekomentē, nai, slīpēšanai un kalibrēšanai
zi pieci solisti būs arī
teritorija vismaz tiktu ierobežo- vieta.
ko iecerēts darīt, kad ēkas būs frakcijās, un Jelgavā ražoja cupieaugušo grupā. Pēc
ta un tur neatrastos cilvēki. Vēl
Tāpat šis objekts Lietuvas šo- nojauktas, bet sazināties ar kurbiešu un vēlāk arī lopbarības
koncerta – pulksten 17
jo vairāk tāpēc, ka 2009. gadā sejā 70 ilgstoši atrodas policijas īpašnieku SIA «Stoneks Invest» biešu sēklas. 90. gadu beigās
– skvērā aiz kultūras
tika konstatēta nelegāla objekta redzeslokā. Gan tāpēc, ka tajā laikrakstam neizdevās. Tomēr, objekts piedzīvojis privatizāciju
nama ikviens aicināts
nojaukšana – bez saskaņošanas iekļūst nepiederošas personas, lai kādi arī būtu īpašnieka no- un īpašnieku maiņu, kas beidzās
uz N.Bumbierei veltītās
un teritorijas norobežošanas.
gan tāpēc, ka īpašums netiek lūki, pozitīvi ir tas, ka Jelgavā ar uzņēmuma bankrotu.

Strupulis. Viņš norāda, ka divi
iesniegumi saņemti no fiziskām
personām, divi – no juridiskām
un nenomaksātā NĪN summa
katram ir 200 – 600 latu robežās. Jāpiebilst, ka, iesaistoties
nodokļa atbalsta programmā,
NĪN maksātāji, kā to atļauj
normatīvie akti, izteikuši vēlmi
maksājumu segt pa daļām – vidēji trīs līdz sešu mēnešu laikā
– mēnešu skaits ir atkarīgs no
NĪN parāda apjoma.
Pēc pašvaldības Finanšu nodaļas aplēsēm, lielāks vai mazāks NĪN parāds mūsu pilsētā
izveidojies kopumā 149 juridiskām un 5023 fiziskām personām, un pašvaldība parādniekus aicina izmantot piedāvāto
iespēju. Proti, nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošana NĪN
iedzīvotājiem, kuriem uz 2012.
gada 1. oktobri ir izveidojies
nenomaksāts NĪN parāds ar
samaksas termiņu līdz 2011.
gada 1. septembrim, nodrošina
iespēju dzēst nokavējuma naudu, ja līdz noteiktam datumam
tiks samaksāts NĪN pamatparāds un ar to saistītā soda nauda
desmit procentu apmērā, ja
tāda aprēķināta. Jāpiebilst, ka
par pamatparādu tiek uzskatīta NĪN summa, kas noteikta
2011. gada 1. septembrī un nav
samaksāta līdz 2012. gada 1.
oktobrim.
Turpinājums 3.lpp.

Meklēs jaunos solistus un
atklās pieminekli Norai
Bumbierei

Papildu ERAF finansējumu izmantos ielu rekonstrukcijai
 Sintija Čepanone

ir izveidot mūsdienīgu, drošu
un multimodālu sabiedriskā
Piešķirto ERAF virssaistību finansējumu 2,5 miljonu
transporta sistēmu, nodrošinot
latu apmērā Jelgavas pilsētā izmantos projekta
dažādu transporta veidu mar«Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās
šrutu sasaisti un sabiedriskā
ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā» realizācijai. Par
transporta pieejamības un pafinansējuma piešķiršanu pēc Vides aizsardzības un
kalpojumu sniegšanas kvalitāreģionālās attīstības ministrijas lūguma valdība
tes paaugstināšanos, sekmējot
lēma 2. oktobrī.
saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un
Kā informē Jelgavas pilsētas smes termināla apkalpošanai vietējā līmenī.
pašvaldības Sabiedrisko attie- nepieciešamās ielu infrastrukProjekta gaitā plānota Zemcību pārvaldē, projekta «Satik- tūras izbūve Jelgavā» mērķis gales prospekta posma no dzelz-

ceļa stacijas līdz Palīdzības
ielai, Palīdzības ielas, Sporta
ielas, Stacijas ielas posma no
dzelzceļa stacijas līdz Pasta
ielai un Pasta ielas posma no
rotācijas apļa līdz Jāņa ielai
rekonstrukcija. Vēl plānota
Sporta ielas turpinājuma izbūve
starp Zemgales prospektu un
Pasta ielu, kā arī autostāvvietu (park&ride) un sabiedriskā
transporta galapunkta izveidošana.

piemiņas zīmes atklāšanu.

Noras Bumbieres fonda pārstāve dziedātājas māsa Māra
Zustrupa informē, ka konkursa
finālam no visas Latvijas izraudzīts 31 dziedātājs, kas sacentīsies četrās vecuma grupās. «Pirmo reizi konkursā piedalīties
esam aicinājuši arī pieaugušos,
kuriem nav skatuves pieredzes,
taču kuri labi dzied. Mēs gribam
šos talantus parādīt arī citiem,»
stāsta M.Zustrupa. Pirmajā
reizē šajā grupā sacentīsies pieci
solisti no Rīgas un Bauskas.

Koncertā uzstāsies solisti teju
no visas Latvijas, tostarp trīs no
Jelgavas, kas par balvām sacentīsies jaunākajā grupā: Ingūnas
Cines skolotais duets Laura un
Enija, kuras izpildīs skolotājas
komponēto dziesmu «Mambo», un Elīza Cukere, kura
izpildīs Jāņa Lūsēna dziesmu
«Zeme laimīgā». Jāpiebilst, ka
mūsu meitenēm būs vislielākā
konkurence – šajā grupā ir 14
dalībnieki. «Koncerts būs ļoti
interesants – tajā skanēs gan
populāru komponistu dziesmas, gan arī mazāk dzirdētu
autoru jaunās dziesmas, bet
noslēgumā jau tradicionāli visi
kopā dziedāsim Noras izpildītās
dziesmas «Viss nāk un aiziet
tālumā» un «Mēmo dziesmu»,»
tā M.Zustrupa. Konkursa otrajā
daļā uzstāsies laureāti un viesi
no Jelgavas un citām Latvijas
pilsētām.
Pēc konkursantu apbalvošanas – pulksten 17 – skvērā aiz kultūras nama notiks
N.Bumbieres piemiņas zīmes
«... sadedz, savu balsi meklējot...
Veltījums Norai Bumbierei», ko
veidojis Kārlis Īle, atklāšana ar
muzikāliem priekšnesumiem.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Aktīvā tūrisma sezona noslēgusies, un Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs jau paziņojis, ka pilsētā šovasar tūristu bija
krietni vairāk nekā iepriekšējos gados. «Jelgavas Vēstnesis»
ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem jautā, vai tie izjuta tūristu skaita pieaugumu pilsētā šosezon, un ko varam sagaidīt
nākamajā gadā?

«Gribas, lai jelgavnieks biežāk
nospiež bremžu pedāli»

Artis Jansons, kuģīša «Frīda» kapteinis:
«Sezonai nebija ne vainas, vien
laika apstākļi varēja būt labāki
– mazāk lietus un vairāk saules,
jo izbraucienam ar kuģīti pa Liel
upi noteikti prasās labāks laiks.
Šī jau ir trešā sezona, kopš ar
«Frīdu» nodrošinu izbraucienus
pa Lielupi gan jelgavniekiem, gan
pilsētas viesiem. Taču man gribas
teikt, ka, neraugoties uz plašajām
Tūrisma centra aktivitātēm un
reklāmu, vēl tikai retais zina par
šo iespēju – jelgavnieks ir tāds
mazliet pakūtrs. Arī tad, kad ar
«Frīdu» piedāvāju izbraucienus
piena svētku laikā turpat no
promenādes, nebija daudz tādu,
kas sadūšotos iekāpt kuģītī. Un
nav jau tā, ka nepatīk, bet tieši
saņemties uz kaut ko neierastāku
cilvēkam ir pagrūti.
Trīs gadu praksē nav bijis neviens neapmierinātais – arī tad, ja
brauciena laikā uznāk lietus vai
saceļas lielāks vējš, braucējiem
emocijas ir patīkamas – cilvēks
paliek apmierināts. Šosezon
vismaz ceturtā daļa no tiem,
kas kāpuši uz «Frīdas» klāja, ir
Latvijas tūristi, kādi trīs procenti
– ārzemnieki, bet pārējie – vietējie cilvēki. Tas galvenais, kas
izbrīna brauciena laikā, ir skati,
kas paveras no upes. Tikai retais
ko tādu ir izbaudījis. Bieži vien,
jau iekāpjot kuģītī, pat vietējiem
zūd orientācija – braucot no
«Zemnieka cienasta», apmulst
un nezina, kurā pusē un kurš
Jelgavas krasts būs. Nemaz nerunājot par to, ka upes cilvēkiem
jūk – Vircava viņiem noteikti ir
Lielupe; ja ne Lielupe, tad Driksa
noteikti. Vienīgi rūdīti makšķernieki varbūt zina tos upes krastus
no ūdens, bet vienkāršs cilvēks
– noteikti ne. Un to jau vien ir
vērts izbaudīt.
Lai nebūtu tikai pavizināšanās
pa ūdeni, esmu beidzis arī gidu
kursus, ko organizēja Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrs, un tagad braucienu pavada

arī vēsturiski stāstījumi par kuģošanu Lielupē, dažādi interesanti
fakti. Vēl nesen vedu izbraucienā
skolēnus, un, iedomājieties, viņi
pat nezina, kur un kā veidojas
Lielupe! Tā kā izzināt mums
noteikti ir ko.
Mēs rudenī braucam krāsainās
lapas lūkoties uz Siguldu, bet vai
kāds ir aizdomājies par to, ka arī
mums pašiem te pietiek krāsu?!
Aiz katra upes līkuma paveras
pārsteidzoši skati, un lapu sārtošanās jau nu noteikti neatpaliek
no Siguldas. Tāpēc man šķiet, ka
mums pašiem ir jāiemācās palūkoties uz savu pilsētu, savu dabu
no cita skatu punkta. Kā es saku
– biežāk nospiest bremžu pedāli.
Nesen ar mani brauca Jelgavas
ģimene – sākām no «Zemnieka
cienasta» un braucienu noslēdzām
promenādē. Vīrs saka: «Ārprāts,
es katru dienu braucu pāri tiltiem,
paskatos uz promenādi, bet nekad
te nebijām atnākuši. Pat neiedomājos, ka te ir tik forša vieta!»
Redziet, ja mēs biežāk nospiestu
mašīnai bremžu pedāli un piestātu, nevis ikdienas steigā trauktos
garām tām vietām, mēs noteikti
atklātu sevī jaunas emocijas.
Šis nav bizness, drīzāk tāds kā
hobijs, kas sniedz gandarījumu
brīžos, kad tu redzi tās emocijas
cilvēkā, kurš pirmo reizi izbrauc
kādu no maršrutiem. Patiesībā
kuģīti nopirku ar domu, ka būs
laba atpūtas iespēja ģimenei
– pašam ir trīs bērni, kāpēc reizi
pa reizei neizbraukt?! Kuģītis gan
bija pavecs, un pagāja divi gadi,
kamēr to atjaunoju. Bet tad jau
tā biju aizrāvies ar šo procesu, ka
šķita interesanti to piedāvāt arī
citiem. Cilvēki ir pieraduši ballītēs
sēdēt pie rasolu bļodām, bet varbūt visu vakaru var nesēdēt – var
taču kopā ar saviem viesiem un
draugiem pabaudīt dabu! Tai ir tik
daudz veidu, kā pārsteigt, – nesen
vedu līgavu un līgavaini savā kuģītī, un aiz kāda upes līkuma mūsu
acu priekšā no ūdens spārnos
pacēlās četri balti gulbji...»

viedokļi

Ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris

Uz Driksas būs pontons,
bet krastā – tējas namiņš
Sandra Blūmane, Kaspars
Blūmanis, ēdināšanas uzņēmuma «Silva» pārstāvji:
«Sezonas rādītājus vēl apkopojam, bet ir skaidrs, ka vasara
pagājusi pluss zīmē. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, kafejnīcu apmeklējuši vairāk tūristu nekā iepriekš.
Protams, ne vienmēr varam zināt,
ka pie mums iegriezies tūrists, taču
ir nianses, pēc kurām visbiežāk to
var identificēt. Atsevišķos gadījumos organizētu grupu braucienu
vadītāji veic rezervāciju un pie
mums piesakās iepriekš, taču arī
tad, ja nepiesakās, nepamanīt tūristu grupu, kas ierodas pie mums
paēst, nevar.
Kādu tūristu mēs šovasar pilsētā
pamanījām? Noteikti vairāk varēja
just velotūristus – ekipēti, ne jelgavnieki, kuri ceļo nelielās grupās; tad
arī ģimenes, kuras nedēļas nogalēs
devušās izbraucienā pa Latviju.
Mēs taču arī nedēļas nogalēs mēdzam kopā ar bērniem kaut kur
aizbraukt, kaut uz kaimiņu pilsētu,
tāpat arvien biežāk citu pilsētu iedzīvotāji sāk braukt pie mums. Vēl
mēs pamanījām, ka tieši svētdienas
ir kļuvušas aktīvākas – ja pirms
pāris gadiem svētdienās «Silvā» bija
diezgan patukšs, tagad nu situācija
mainās – šķiet, ka arī paši jelgavnieki vairāk iznāk ielās un aicina pie
sevis ciemos. Agrāk tas tiešām bija

krietni mazāk jūtams, bet tagad
šķiet, ka pilsētnieki labprāt izrāda
Jelgavu saviem radiem, draugiem.
Esam pat dzirdējuši no saviem
klientiem tādas frāzes: «Vispirms
satiksimies tornī – tur ir ko redzēt
–, bet pēc tam atnāksim uz «Silvu»
pasēdēt.» Un tas ir ļoti patīkami, ka
jelgavnieks pats lepojas ar savu pilsētu, pamana jaunumus un gatavs
tos izrādīt saviem viesiem.
Jāatzīst, ka līdz šim mēs vairāk
bāzējāmies uz vietējo apmeklētāju,
bet tagad arvien biežāk pie mums
ienāk jaunas sejas, un tas ir ļoti
patīkami. Gribas pat teikt, ka tūrisma jomā pilsēta tik ātri attīstās,
ka uzņēmējam vien jāspēj tikt
līdzi. Tieši tāpēc arī mēs, pamanot
tās patīkamās pārmaiņas pilsētā
un aktivitātes, ko veic pašvaldība,
malā nestāvam un esam gatavi ie-

guldīt, lai Jelgavā veidotu vēl kādu
patīkamu vietu, kur atpūsties gan
vietējiem, gan tūristiem.
Šobrīd ļoti aktīvi strādājam, lai
nākamajā vasarā rekonstruētajā un
labiekārtotajā Pasta salā, Pilssalas
ielā, taptu omulīgs tējas namiņš,
kur pasēdēt. Kaut kas tāds Jelgavā
vēl nav bijis! Mēs plānojam, ka uz
ūdens peldošā atpūtas vieta, kas
atradīsies ielokā iepretim Čakstes
bulvārim, lieliski ļaus novērtēt
rekonstruēto bulvāri, no tās pavērsies patīkams skats uz jauno gājēju
tiltu, strūklaku upē. Tāda miera
osta, kur patīkami pasēdēt. Mēs kā
uzņēmēji, redzot pārmaiņas pilsētā,
saprotam, ka ir vērts ieguldīt, lai
radītu vēl ko jaunu. Un mēs patiesi
nopietni sakām, ka šodien uzņēmējam ir vienkārši jāspēj tikt līdzi
visam tam, kas pilsētā notiek.»

Tūrisma kompānijas viesnīcā veic
rezervāciju jau nākamajam gadam

Liene Vīķe, viesnīcas «Jelgava» direktore:
«Tūristu ziņā sezona viennozīmīgi bija veiksmīgāka par iepriekšējām.
Jau pērn jutām, ka viesnīcā apmetas
vairāk cilvēku, bet šosezon tas bija
vēl izteiktāk. Ja mēs paskatītos uz
sadalījumu, tad es gribētu teikt,
ka tas ir 50 uz 50 – puse no mūsu
klientiem ir ārzemnieki, bet otra
puse – latvieši.
Kas Jelgavā interesē mūsu klientus? Pirmkārt, objekti, piemēram,
tornis, muzejs, pils, otrkārt, pilsētas
lielie kultūras pasākumi. To mēs
patiešām ļoti izjūtam – gan «Prāta
vētras» koncerts šovasar, gan Smilšu
skulptūru festivāls piesaistīja daudz
tūristu arī mūsu viesnīcai. Laikam
jau varu piekrist viedoklim, ka viens

– tūristu grupas tiek nokomplektētas laika gaitā.
Šajā sezonā galvenokārt pie mums
brauca ārvalstu tūristi no Igaunijas,
Lietuvas, Vācijas un Krievijas. Mūsu
viesnīcā ir 70 vietas, un, lai gan
pagaidām nevar teikt, ka potenciālajiem klientiem vietu trūkuma dēļ
mums bieži būtu jāatsaka, atsevišķas
reizes, kad viesnīca ir pilna un mēs
piedāvājam tūristiem apmesties citā
viesnīcā, ir bijušas. Katrā ziņā mēs
ļoti atbildīgi izturamies pret Jelgavas
viesiem un gadījumos, kad viesus uzņemt nevaram, noteikti cenšamies
palīdzēt atrast citu piemērotu vietu,
kur apmesties. Mēs uzskatām par
savu pienākumu ne tikai palīdzēt
Jelgavas viesiem, bet arī ļaut viņiem
sajusties šeit gaidītiem, neskatoties
uz to, ka varbūt tajā brīdī paši viņus
uzņemt nevaram.
Jāatzīst, ka nav nācies uzklausīt
tūristu neapmierinātību ar Jelgavas
piedāvājumu. Vairumā gadījumu cilvēks jau ir izpētījis, ko Jelgava viņam
var sniegt, un vilšanos nepiedzīvo.
Varbūt ir bijis viens gadījums, kad
gados jauni tūristi vēlējās izbaudīt
pilsētas nakts dzīvi, bet pirmdienā
klubi Jelgavā bija slēgti...»

no būtiskākajiem Jelgavas tūrisma
produktiem ir lielie pasākumi.
Aktīvā sezona ir noslēgusies, un,
protams, ziemas periodā mūsu viesnīcā galvenokārt apmetas biznesa
tūristi. Taču tajā pašā laikā jāatzīst,
ka jau šobrīd sākam gatavoties
nākamajai sezonai. Mūsu ilggadējie sadarbības partneri – Rīgas
tūrisma kompānijas – jau veido
piedāvājumu nākamajai vasarai
un sāk veikt rezervāciju arī mūsu
viesnīcā. Pagaidām gan apjoma ziņā
situācija neatšķiras no iepriekšējiem
gadiem – tas ir ikdienišķs process,
kad tūrisma kompānija, piedāvājot
noteiktu ceļojumu ārvalstu viesiem,
laicīgi rezervē vietas viesnīcā. Taču Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
jāsaprot, ka pagaidām katrai šādai foto Ivars Veiliņš un no personīgā
rezervācijai pretī vēl nav klienta
arhīva

Pilsētnieks vērtē

Kā, jūsuprāt, valdība
varētu efektīvāk
veicināt dzimstību?
Zita, māmiņa:
– Manuprāt,
ģimenes varētu atbalstīt,
ļaujot māmiņām dažas
stundas nedēļā strādāt, saglabājot māmiņalgu.
Tāpat ir jādomā par to, lai pagarinātu māmiņalgas maksāšanas
termiņu – šobrīd to maksā līdz
gada vecumam, bet bērnu dārziņā
pieņem no 1,5 gadiem, līdz ar to
vecāki ir spiesti atgriezties darba
tirgū, meklēt aukli un maz laika
pavadīt ar bērnu.
Viktors, IT speciālists:
– Noteikti palielināt pabalstus. Kas tas
ir – astoņi lati
mēnesī?! Simts
lati ir mazākais, ko varētu maksāt.
Tāpat domāju, ka ģimenēm, kurās ir
bērni, darbā varētu piešķirt papildu
brīvdienas – pagarināt atvaļinājumu par vairākām dienām, lai var tās
pavadīt kopā ar bērniem.
Artūrs, komplektētājs:
– Zinu, ka
strādājošiem
šobrīd par
katru bērnu
pienākas kaut
kādas nodokļu atlaides, bet tās
noteikti var palielināt. Gan no cilvēkiem, gan masu medijos esmu
dzirdējis, ka lielākoties viss slēpjas
pabalstu sistēmā. Tā ir jāmaina,
tad arī latvieši nebrauks veidot
ģimenes citās valstīs, kur par bērniem maksā vairāk.
Velta, apkopēja, vecmāmiņa:
– Va l d ī b a i
jādomā par
to, lai tēviem
būtu darbs.
Būs viņiem darbs, varēs uzturēt
ģimeni, bet mammas dzīvos
mājās ar bērniem, nevis skries uz
darbu. Bērni būs pieskatīti, līdz ar
to neradīsies citas problēmas. Tāpat jāpalielina algas, lai nav tā, ka
vecākiem jāstrādā arī brīvdienās,
lai uzturētu ģimeni, līdz ar to viņi
nevar pavadīt laiku kopā.
Nauris, projektu vadītājs:
– Jāsakārto
pabalstu sistēma, ņemot
piemēru kaut
vai no Lielbritānijas. Mēs paši dzīvojām tur,
un bērnam mēnesī pienācās
80 mārciņas līdz pat 18 gadu
vecumam, bet šeit – tikai astoņi
lati mēnesī. Bieži tieši šis faktors
mudina ģimenes pārcelties uz
ārzemēm. Tie, kuri veido ģimenes,
domā ilgtermiņā, nevis kā pirmajā
gadā par māmiņalgu dzīvos, bet
pēc tam nezina, ko darīs.
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VDEĀK Jelgavas nodaļa tagad
atrodas Filozofu ielā
 Sintija Čepanone

Kopš 1. oktobra Jelgavā
ir tikai viena Veselības un
darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas
(VDEĀK) nodaļa – Jelgavas nodaļa, kas atrodas
Filozofu ielā 69 jeb slimnīcas «Ģintermuiža» telpās. VDEĀK specializētā
nodaļa mūsu pilsētā
kopš jūlija ir slēgta.
Jelgavas nodaļas vadītāja Inta
Riekstiņa stāsta, ka pirms iestādes
reorganizācijas mūsu pilsētā bija
divas VDEĀK nodaļas – Jelgavas
nodaļa Pasta ielā un Jelgavas
specializētā komisija Filozofu
ielā, kurā pieņēma psihiatriskos
slimniekus. Optimizējot iestādes
darbu, pieņemts lēmums specializēto komisiju Jelgavā slēgt, līdz
ar to vispārējā komisija no Pasta
ielas pārcelta uz Filozofu ielu. Tādējādi psihisko spēju ierobežojuma
pakāpe mūsu pilsētā vairs netiek
izvērtēta – šie pacienti invaliditātes
ekspertīzi no 6. augusta var veikt
Rīgas specializētajā nodaļā Ventspils ielā 53 (tālrunis informācijai
un pierakstam 67394101).
I.Riekstiņa norāda, ka līdz ar
vispārējās komisijas atrašanās

vietas maiņu klientu skaits nav
samazinājies. «Jaunajās telpās
strādājam tikai kopš oktobra sākuma, taču jau vasarā, pirms no
Pasta ielas pārcelties uz Filozofu
ielu, apziņojām ārstus par VDEĀK
Jelgavas nodaļas adreses maiņu,
iespēju robežās informējām arī
slimniekus. Taču pieļauju, ka
tomēr vēl ir kāds, kam šī informācija paslīdējusi garām,» tā viņa,
akcentējot, ka Jelgavā VDEĀK
vispārējā komisija izvietota agrākajās specializētās nodaļas telpās
un tagad atrodas Filozofu ielā 69
(tālrunis 63023232).
Jāatgādina, ka VDEĀK ir Labklājības ministrijas padotības valsts
pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi. Invaliditātes
ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai
psihisko spēju ierobežojuma pakāpi
un iespējas integrēties sabiedrībā.
Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkam vispirms ir jādodas pie sava
ģimenes vai ārstējošā ārsta, kurš,
ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas
ārstēšanas rezultātus, izlems jautājumu par cilvēka nosūtīšanu
uz VDEĀK nodaļu invaliditātes
ekspertīzes veikšanai. Invaliditātes
ekspertīzes laikā tiek lemts, vai
cilvēkam noteikt invaliditāti.

Sakārtos ietves posmu
Pulkveža Brieža un Rīgas ielā
 Sintija Čepanone

Tiklīdz, demontējot
bruģi no ietvēm Lielajā
ielā, būs iegūts nepieciešamais materiāla
apjoms, tiks sakārtota
gājēju ietve Pulkveža Brieža ielā gar 22.
namu un apmēram
450 metrus garais gājēju ceļa posms Rīgas
ielā no Skautu līdz
Institūta ielai. Lielās
ielas rekonstrukcijas
gaitā noņemtais bruģa
segums jau līdz šim
ieklāts vairākās vietās
citur pilsētā.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» paralēli ielu
rekonstrukcijai turpina sakārtot
problemātiskākās brauktuves
un gājēju ietves citviet pilsētā,
izmantojot rekonstrukcijas gaitā iegūto materiālu. Pašlaik šim
mērķim tiek izmantots nofrēzētais vecais asfalts un bruģis, kas
demontēts Lielajā ielā.
«Ar bruģa segumu, kas iegūts
Lielās ielas rekonstrukcijas gaitā, jau pašlaik sakārtoti atsevišķi citi gājēju ceļa posmi, būtiski
uzlabojot ietvju kvalitāti pilsētā.
Bruģa segums uzklāts, piemēram, K.Barona ielā posmā no
Uzvaras līdz Pasta ielai, Dobeles
ielā no Uzvaras līdz Pasta ielai,
tāpat sakārtoti gājēju ietvju posmi Sarmas un Sakņudārza ielā,

kā arī gar Pulkveža O.Kalpaka
ielas 16. namu,» norāda «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas daļas vadītājs Māris
Mielavs, piebilstot, ka ar Lielajā
ielā demontēto bruģi noklāts arī
jaunizveidotais stāvlaukums pie
Sociālo lietu pārvaldes.
Taču pieprasījums pēc otrreiz
izmantojamā materiāla pilsētā
ir liels, tādēļ pašlaik uz sakārtošanu «rindā gaida» arī vairāki
citi posmi. Tiklīdz būs pieejams
nepieciešamais materiāla apjoms, kā pirmais tiks savests
kārtībā gājēju ietves posms
Pulkveža Brieža ielā no Vārpu
ielas gar 22. namu, bet pēc tam
– ietve Rīgas ielā no Skautu līdz
Institūta ielai. M.Mielavs stāsta,
ka, savulaik rekonstruējot Rīgas
ielu, projekta līdzekļus šim mērķim nebija iespējams piesaistīt,
tādēļ aptuveni 450 metrus garais gājēju ietves posms palika
nenobruģēts. «Principā tie ir
apmēram 900 kvadrātmetri,
kas vēl jānobruģē, lai vienlaidus
būtu sakārtota gājēju ietve visas
Rīgas ielas garumā,» tā viņš,
akcentējot, ka tas tiks izdarīts,
tiklīdz Lielajā ielā būs demontēts pietiekams bruģa apjoms,
lai darbus varētu veikt vienā
piegājienā,» tā viņš, akcentējot,
ka, izvērtējot nepieciešamo darbu apjomu, tostarp ietves vecā
asfalta seguma nofrēzēšanu un
pamatnes izlīdzināšanu, nebūtu
racionāli bruģi šajā posmā ieklāt
pa daļām.

Avārija atklāj vājos
punktus

Foto: Ivars Veiliņš
Daudzdzīvokļu māja Katoļu ielā 8 ir viena no četrām, kur pagājušās nedēļas nogalē, palielinoties spiedienam apkures sistēmā, plīsa cauruļvadi. Malvīnes Bobrovskas dzīvoklī ūdens krietni sabojājis griestus
istabā un virtuvē. Šī ir visvairāk cietusī māja, tādēļ, lai ēka ātrāk izžūtu, tai jau pieslēgta apkure.
 Sintija Čepanone

Pēkšņi palielinoties spiedienam apkures sistēmā, pagājušās nedēļas nogalē teju vienlaicīgi četrās daudzdzīvokļu
mājās plīsa apkures sistēmas caurules, appludinot dzīvokļus. Avārijas situāciju visās mājās izdevās novērst, un
šonedēļ SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) turpina apsekot dzīvokļus, lai iespēju robežās īpašniekiem tos palīdzētu savest kārtībā. Siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava» skaidro, ka avārijas cēlonis ir
neparedzēta spiediena palielināšanās katlumājā Ganību
ielā, kas ēkās ar nolietotu siltumapgādes sistēmu izraisīja
cauruļvadu plīsumu: «Avārija parādīja vājākos posmus
– mājas ar ļoti nolietotu iekšējo apkures sistēmu.»
Pirmais, par kuru naktī uz
piektdienu ziņots JNĪP Avārijas
dienestam, bija nams Katoļu ielā
8 – tur bēniņos lielā spiediena dēļ
bija plīsusi apkures caurule. Pāris stundu laikā līdzīga informācija saņemta arī no Lielās ielas
9, Lielās ielas 3 un Puķu ielas 3
iedzīvotājiem. «Divās mājās bija
plīsuši cauruļvadi, bet Lielajā
ielā 9 un Puķu ielā 3 – bojāti
sildķermeņi dzīvokļos. Avārijas
situācija, siltummezgla telpā
noslēdzot ūdens padevi, tika
novērsta, un pašlaik visās mājās
apkures sistēma jau salabota,
līdz ar to siltuma pieslēgšana
netiks aizkavēta. Taču daudzos
dzīvokļos nepieciešami papildu
darbi, jo apsekošanas laikā fiksētas atsevišķas problēmas. Tās,
vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem, iespēju robežās cenšamies
risināt,» norāda JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis.
Uzrunātie iedzīvotāji, arī tie,
kuru mājoklis nav apdrošināts,
notikušo uztver ar sapratni.
«Notikušajā nevainoju ne siltumapgādes uzņēmumu, ne
JNĪP – paši dzīvokļu īpašnieki
vien esam vainīgi, ka pienācīgi
neesam uzturējuši kārtībā māju.
Ir tikai saprotami, ka apkures
sistēma mājā ir nolietojusies,

bet nevienam jau īsti tas nerūp
līdz brīdim, kad notiek avārija,»
spriež Malvīne Bobrovska no
Katoļu ielas 8. mājas. Viņai
dzīvoklī applūduši griesti, taču
kundze lēš, ka pati tiks galā ar
remontdarbiem. «Pati griestus
nobalsināšu, JNĪP inženieriem
vien palūgšu virtuvē atjaunot
elektrību, kas pēc applūšanas
tika atslēgta,» tā viņa, stāstot,
ka, no griestiem sākot tecēt
ūdenim, naktī samirkuši uz
plaukta atstātie dokumenti, taču
arī tie nu jau sausi. Kaimiņiene
Ausma Martinelli atklāj, ka pēc
avārijas mājā savā virtuvē vien
savākusi piecus sešus spaiņus
ūdens. «Laikam jau vajadzēs
taisīt remontu, bet tad es domāju – vai ir vērts? Māja veca,
bet līdzekļu, ko ieguldīt tās sakārtošanā, cilvēkiem nav, tāpēc
pieļauju, ka vēl ne vienu vien
līdzīgu situāciju piedzīvosim,»
spriež A.Martinelli.
Saistībā ar bojājumiem ēku
iekšējos apkures sistēmas cauruļvados 5. oktobra naktī SIA
«Fortum Jelgava» veica iekšējo
izmeklēšanu, lai noskaidrotu,
vai siltumapgādes sistēmas
darbībā bija kādi faktori, kas
varēja veicināt bojājumu rašanos
daudzdzīvokļu māju iekšējos

apkures sistēmas cauruļvados.
«Izanalizējot katlumājas Ganību
ielā 71 darbību 5. oktobra naktī,
noskaidrots, ka pēc katlumājas
esošās automātiskās vadības
sistēmas nomaiņas darbu veikšanas un siltumtīklu cirkulācijas sūkņa pārslēgšanas uz
automātisko regulēšanas režīmu
spiediens padeves līnijā palielinājās līdz 8 bāriem – parasti
centralizētas siltumapgādes sistēmas tīklā tas ir ap 6 bāriem,»
skaidro «Fortum Jelgava» valdes
locekle Aina Bataraga, piebilstot, ka spiediens padeves līnijā
nekavējoties tika samazināts un
nepilnas minūtes laikā sūkņa
darbība normalizēta.
Ar šo īso tehniskās problēmas brīdi pietika, lai tas radītu
avārijas situāciju četrās mājās.
«Visticamāk, ja mājās apkures
sistēma būtu labā stāvoklī, šādas tehniskas kļūmes rezultātā
tādiem bojājumiem rasties nevajadzētu, taču mēs atzīstam arī
savu vainu, jo tonakt katlumājā
uz īsu brīdi spiediens pagaidām
vēl līdz galam nenoskaidrotu
iemeslu dēļ palielinājās,» tā
A.Bataraga.
SIA «Fortum Jelgava» atvainojas ēku iemītniekiem un, kaut
arī avārijas sekas lielākoties jau
novērstas, kopā ar JNĪP turpina
izmeklēt notikušā apstākļus.
«Lai ātrāk izžāvētu visvairāk
cietušo māju Katoļu ielā 8, pēc
mājas iedzīvotāju lūguma ēkā
uzsākta apkures padeve,» piebilst A.Bataraga.
J.Vidžis norāda – lai līdzīgās
situācijās JNĪP varētu operatīvi
reaģēt un novērst avārijas, kas
skar siltummezglu, SIA «Fortum Jelgava» turpmāk Avārijas
dienestam nodrošinās piekļuvi
siltuma un karstā ūdens apgādes
sistēmai dzīvojamās mājās.

NĪN parādnieki atbalsta programmai piesakās kūtri
No 1.lpp.

Foto: Ivars Veiliņš
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«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja – lai pieteiktos NĪN atbalsta
pasākumam, nodokļa maksātājam jāvēršas pašvaldībā,
jānoskaidro savs līdz 2012. gada
1. oktobrim nenomaksātā NĪN
parāda apjoms un jāaizpilda
iesniegums par piedalīšanos pasākumā. Gadījumā, ja pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma
nauda jau nodota tiesu izpildītājam piedziņai, iesniegumam
papildus jāpievieno arī lēmuma
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu
samaksas apliecinājums.

Nodokļa maksātājiem, kuri
līdz 31. decembrim pieteiksies
šim atbalsta pasākumam, būs
iespēja arī saņemt pamatparāda
samaksas termiņa pagarinājumu, kura maksimālais laiks
var būt līdz 60 mēnešiem. Tiesa, šādā gadījumā maksājums
sadalāms vienādās daļās un
katru mēnesi NĪN parādniekam jāsedz vismaz 50 lati. Lai
saglabātu dalību šajā atbalsta
pasākumā, nodokļa maksātājam
būs jāseko līdzi noteiktajiem
parāda samaksas termiņiem un
savlaicīgi jāveic gan parāda, gan
kārtējie nodokļa maksājumi.

Jāatgādina, ka kārtējais NĪN
nomaksas termiņš ir 2012. gada
15. novembris.
Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa tiks atjaunota, ja
nodokļu maksātājs neievēros
maksājumu grafiku, savukārt
pēc parāda sekmīgas nomaksas
nokavējuma nauda nodokļa
maksātājam tiks dzēsta.
Lai pieteiktos NĪN atbalsta pasākumam,
iesniegums saskaņā ar normatīvajiem
aktiem pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā)
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2012. gada
31. decembrim.
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Īsi
 Zemgales veselības centram
(ZVC) piešķirtas papildu kvotas
valsts atmaksāto pakalpojumu
saņemšanai. Līdz šim ierobežotā
valsts finansējuma dēļ iestāde bija
spiesta ierobežot ārstu vizītes un
diagnostiku par valsts līdzekļiem,
taču tagad situācija ir mainījusies.
Tas nozīmē, ka «gaidīšanas rindas»
ZVC tiks pārkārtotas un tajās reģistrētie pacienti pakalpojumus varēs
saņemt krietni agrāk, bet pacienti,
kuri sākotnēji bija veikuši pierakstu
uz pilnas maksas pakalpojumiem,
nu var pārcelt savu pierakstu uz
valsts apmaksātajiem. Šobrīd iestāde intensīvi veic klientu apziņošanu
par pozitīvajām izmaiņām un pārceļ
pierakstu datumus. «Taču diemžēl
ne vienmēr tas ir iespējams, tāpēc
lūdzam atsaukties pacientus, kuri ir
pierakstījušies «gaidīšanas rindā»,
lai varētu pārcelt pieraksta datumu
uz tuvāku laiku,» aicina ZVC mārketinga vadītāja Elīna Rozīte.
 Trešdien, 17. oktobrī, pulksten
18 SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) māju vecākos un dzīvokļu īpašniekus, kuri
vēl nav pārslēguši pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu atbilstoši
likuma normām, aicina uz semināru. Tikšanās laikā īpašniekiem
tiks skaidroti galvenie dzīvojamo
māju pārvaldīšanas pamatprincipi:
procesa nepārtrauktība, saglabājot
dzīvojamās mājas lietošanas un
sniegto pakalpojumu kvalitāti; optimāla un maksātspējai atbilstoša
pārvaldīšanas izdevumu veidošana;
dzīvokļu īpašnieku drošības un
apkārtējās vides kvalitātes nodrošināšana. Tāpat semināra dalībnieki
tiks iepazīstināti ar pārvaldīšanas
līguma struktūru un juridiskajām
niansēm. Seminārs notiks JNĪP
Konferenču zālē (Pulkveža Brieža
ielā 26, 2. stāvā). Dalībnieki aicināti
tam pieteikties iepriekš pa tālruni
63023398.
 Jelgavas Latviešu biedrība
informē, ka 21. oktobrī pulksten 13 Zinātniskās bibliotēkas
telpās notiks biedrības atskaites
kopsapulce. Tajā arī jāievēl jauns
valdes sastāvs, kas turpinās biedrības darbību. Ierasties aicināti
visi biedri.
 Paziņoti Latvijas labākie dizaineri un pasniegta «Gada balva
dizainā». Kategorijā «Modes/
tekstila dizains» galveno balvu
saņēmusi Jelgavas māksliniece
Ilizane Grīnberga. Māksliniece
balvu ieguva par ādas somu kolekciju «Lielpilsēta – NY», kurai
iedvesmu smēlusies ceļojumā Ņujorkā. «Šo piecu somu modeļi man
atgādina urbāno lielpilsētas arhitektūru,» tā māksliniece. Somas
jelgavniekiem būs iespēja redzēt
novembrī Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, kad
sāksies īpašas izstādes, kas veltītas
māksliniekiem, kuri šogad atzīmē
apaļas jubilejas. Starp viņiem ir arī
I.Grīnberga, kura šogad svin 50.
dzimšanas dienu. Pati māksliniece
atzīst, ka šī balva ir pagodinājums,
jo konkurence bijusi liela. «Tas ir
apliecinājums tam, ka ādas dizains, kam esmu veltījusi daudzus
gadus gan kā māksliniece, gan
pedagoģe, ir dzīvotspējīgs, tas
vienmēr ir mūsdienīgs un aktuāls,»
tā I.Grīnberga.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
saka paldies Jelgavas pašvaldībai, Sabiedrības integrācijas
pārvaldei un aģentūrai «Kultūra»
par Veco ļaužu dienai veltīto
festivālu «Pretī rudenim». Tā laikā
notikušajos sporta svētkos piedalījās vairāk nekā 100, bet svētku
koncertu apmeklēja ap 500 pilsētas
senioru. «Paldies arī par jauko balli,» senioru vārdā saka Pensionāru
biedrības vadītāja Marija Kolneja.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju iela 8, Jelgava,
vvsk@inbox.lv, 63021897

aicina darbā mājturības skolotāju.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Meklē risinājumus, lai uzlabotu
satiksmes drošību Atmodas ielas posmā
«Vai nav iespējas izveidot gājēju pāreju
pāri Atmodas ielai vietā, kur pie tās pienāk
Asteru iela?» ar šādu jautājumu redakcijā
vērsās Aija. Viņa norāda, ka šajā vietā ielu
šķērso ļoti daudzi šī rajona iedzīvotāji, tajā
skaitā bērni un māmiņas ar ratiem, turklāt,
ja kādreiz šajā ceļa posmā Atmodas ielā atļautais braukšanas ātrums bija 50 kilometri
stundā, tad nu jau labu laiku tas ir 70. «Lai
no Asteru ielas tiktu pāri Atmodas ielai,
ir jāšķērso divas braukšanas joslas katrā
virzienā, tātad kopā četras. Zinot, ka šeit
bieži vien automašīnas brauc ar vēl lielāku
ātrumu nekā atļauts, tad ielas šķērsošana
ir diezgan liels izaicinājums,» tā viņa, īpaši
norādot uz situāciju ziemā, kad tikt pāri
valnim, kas radies, sniegu nošķūrējot ar
smago tehniku, nav iespējams. «Domāju,
ka būtu ļoti lietderīgi, ja situāciju Atmodas
ielā izvērtētu atbildīgās iestādes,» tā lasītāja,
cerot uz šīs problēmas izpratni un jautājuma atrisināšanu.
«Atmodas un Asteru ielas krustojums ir
T veida krustojums. Gājēju ietve izbūvēta
Atmodas ielas pretējā pusē, kur nav apbūves un nav arī iestāžu un veikalu, kas būtu
izvietoti aiz ielas, līdz ar to gājēju satiksmes
plūsma, kas šķērsotu Atmodas ielu, ir neliela,» situāciju vērtē pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas

plānotāja Dzidra Staša, atgādinot, ka 2009.
gadā tika pārvietota autobusu pieturvieta
no Atmodas ielas uz Asteru ielu un mainīts
sabiedriskā transporta maršruts, lai samazinātu gājēju, kam nepieciešams šķērsot
Atmodas ielu pie šī krustojuma, skaitu.
Dz.Staša norāda, ka neregulētu gājēju
pāreju atļauts izveidot ielām, kurās gājējiem jāšķērso tikai divas braukšanas joslas
– pa vienai katrā virzienā. Atmodas ielā ir
četras braukšanas joslas – katrā virzienā
divas. Šī krustojuma satiksmes intensitāte
un plūsmas neatbilst ar luksoforu regulēta
krustojuma normatīvajām prasībām, līdz
ar to pašlaik šajā krustojumā gājējiem
šķērsot brauktuvi atļauts atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem, pirms tam pārliecinoties, ka tas nav bīstami,» skaidro
satiksmes organizācijas plānotāja.
Jāpiebilst, ka, lai uzlabotu satiksmes
drošību šajā krustojumā, Satiksmes
kustības drošības komisijas sēdē 10.
oktobrī skatīts jautājums par satiksmes
organizācijas risinājumiem Atmodas ielas
posmā no Dobeles šosejas līdz Asteru
ielai. Tiesa, līdz laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» nodošanai tipogrāfijā drukāšanai
pieņemtais lēmums šajā jautājumā vēl
nebija paziņots.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Betonu izmanto lietderīgi
Līga grib zināt, «kāpēc jaunajā topošajā
Pasta saliņā tiek būvēti tādi apkārtējai videi
nepiemēroti betona monstri». Viņa raksta:
«Dzīvoju netālu no būvobjekta un, katru
dienu vērojot būvniecību, secinu, ka kāds
ir bijis ļoti ieinteresēts izmantot pēc iespējas
vairāk betona, acīmredzot savās personiskās (peļņas) interesēs.» Tāpat viņa vēlas
noskaidrot, vai tiek plānots padarīt drošāku
velosipēdistu pārvietošanos, piemēram,
pāri tiltiem uz promenādes pludmali, uzliekot jebkādus norobežojumus starp Lielās
ielas brauktuvi iepretim pilij. «Velosipēdistu
plūsma kļūst arvien intensīvāka, brauc arī
bērni, daudz kājāmgājēju, bet blakus ir
automašīnu brauktuve,» tā viņa.
Komentējot «Jelgavas Vēstneša» lasītājas
viedokli par it kā nelietderīgi izmantotām
betona plāksnēm, labiekārtojot Driksas
krastmalu, pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja
Daina Done norāda, ka, risinot Čakstes
bulvāra labiekārtojumu, arhitekti paredzējuši izveidot gājēju promenādi gar Driksas
upes krastu, savukārt, lai nodrošinātu
gājēju celiņu izveidošanu divos līmeņos, nepieciešama betona atbalsta siena visā ielas
posmā. «Augšējais bruģētais gājēju celiņš
paredzēts paralēli velosipēdistu celiņam,
un starp tiem būs skaldītu laukakmeņu
seguma josla ar soliem, atkritumu urnām,
promenādes apgaismes balstiem un apstādījumiem – nelielām krūmu grupām. Bet
otrs gājēju celiņš paredzēts gar pašu upi
apmēram pusmetru virs vidējā ūdens līmeņa, un tas izbūvēts no betona. Starp abiem
celiņiem līdz ar to veidojas apzaļumota nostiprināta krasta nogāze, kas nofiksēta ar
betonētu atbalsta sienu. Abas gājēju ietves
tiek savstarpēji savienotas ar betonētiem
pandusiem un kāpnēm. Augšējā gājēju
promenādes līmenī paredzēts izveidot

divus skatu laukumus terases, un abas
veidotas betonā kā pārkares virs upes un
pāri ietvei, no kurām ikdienā kā ūdenskritums upē tecēs ūdens,» lielā betona apjoma
nepieciešamību pamato D.Done.
Savukārt, atbildot uz jautājumu par velosipēdistu un gājēju celiņu pār Driksas un
Lielupes tiltu, «Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša
norāda, ka kopējais gājēju un velosipēdu
ceļš šajā Lielās ielas posmā tika izbūvēts
laika periodā no 2000. gada līdz 2002. gadam atbilstoši izstrādātajam tehniskajam
projektam.
«Gājēju un velosipēda ceļa platums ir
trīs metri, kas no brauktuves atdalīts ar
0,75 metrus platu no apaļakmens izbūvētu
joslu, un tās platums atbilst Latvijas valsts
Standartam LVS190 2:1999 «Ceļu tehniskā
klasifikācija, parametri, normālprofili», kas
nosaka, ka automobiļu satiksmei sānu drošības telpas platumam jābūt 0,75 metri,»
skaidro Dz.Staša.
Ar ceļa zīmi «Gājēju un velosipēdu ceļš»
apzīmētajā ceļā, kāds ir arī pār tiltiem,
atļauts pārvietoties kā ar velosipēdiem, tā
kājām. «Vizuāli tas sadalīts ar sarkanas
un pelēkas krāsas bruģakmeņiem, bet
nav stingri nodalītas ceļa puses, pa kuru
iet gājējiem, pa kuru braukt velosipēdiem.
Normatīvajos dokumentos nav noteikts,
kādam jābūt ietves rakstam un krāsai
uz kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa,» tā
Dz.Staša, atgādinot, ka, pārvietojoties pa
kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, visiem
satiksmes dalībniekiem jābūt savstarpēji
korektiem un jāņem vērā Ceļu satiksmes
noteikumu 10. punkts, kas nosaka, ka «ceļu
satiksmes dalībniekiem jārīkojas tā, lai
neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi
traucējošas situācijas».
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Lietuvas šoseju no
Viskaļu līdz Platones
ielai nerekonstruēs

Lietuvas šosejā no Viskaļu līdz Platones ielai
rekonstrukcijas darbi nenotiks – šī posma sakārtošanai ERAF līdzfinasējums netika piešķirts, tādēļ
arī turpmāk tas tiks uzturēts pilsētas ielu ikdienas
uzturēšanas gaitā. Savukārt Lietuvas šosejas posma no Miera līdz Rūpniecības ielai rekonstrukciju
plānots pabeigt līdz nākamā gada novembrim.
Foto: Ivars Veiliņš
Gribētu noskaidrot, kas notiks ar
Lietuvas šosejas posmu no Platones
ielas līdz Viskaļu ielai? Visur rakstīts,
ka pašvaldība rekonstruēs Lietuvas
šosejas posmu no Rūpniecības ielas līdz
Miera ielai, savukārt «Latvijas valsts
ceļi» nākotnē plāno sakārtot Lietuvas
šoseju no Jelgavas pilsētas robežas līdz
Lietuvai robežai,» interesējas jelgavnieks Ārijs Rudaps.

Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Aļona
Virviča-Jansone informē, ka Lietuvas
šosejas posma no Platones līdz Viskaļu ielai rekonstrukcija tuvākajā laikā
diemžēl nav paredzēta.
«Jelgavas pašvaldība saskaņā ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
piešķirto finansējumu projektam «Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera

ielas līdz Rūpniecības ielai» uzsāka šī
posma rekonstrukciju, taču posmam
no Platones ielas līdz Viskaļu ielai finansējums nav piešķirts,» norāda viņa,
akcentējot, ka tādējādi Lietuvas šoseja
no Platones ielas līdz Viskaļu ielai tiks
uzturēta pilsētas ielu uzturēšanas
darbu gaitā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Kā jārīkojas, ja nopirktā prece
izrādījusies nekvalitatīva?
tante Ilze Žunde atgādina, ka saskaņā
ar Patērētāju tiesību aizsardzības
likumu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt
pretenzijas par preces neatbilstību
līguma noteikumiem (tajā skaitā preci
ar ražošanas defektiem) divu gadu
laikā no preces iegādes dienas. «Ja
defekts atklājas pirmā pusgada laikā
kopš preces iegādes, patērētājs pēc
savas izvēles var izvirzīt pārdevējam
vienu no šādām prasībām: salabot
preci, apmainīt pret tādu pašu vai
līdzvērtīgu vai lauzt pirkuma līgumu
un saņemt par preci samaksāto naudas summu,» norāda I.Žunde.
Viņa skaidro – ja sarunu ceļā ar pārdevēju par prasības izpildi vienoties
neizdodas, tad būtu jārīkojas saskaņā
ar MK noteikumos Nr.631 noteikto
kārtību un jāiesniedz pārdevējam
rakstisks prasījuma pieteikums.
Prasījums sastādāms brīvā formā vai
izmantojot veidlapu (veidlapu un paraugu var aplūkot PTAC mājas lapā:
www.ptac.gov.lv). «Prasījuma pieteikums jāsagatavo divos eksemplāros,
pielikumā pievienojot darījumu apliecinošo dokumentu kopijas. To var
PTAC Patērētāju informēšanas un iesniegt personīgi vai pa pastu, sūtot
komunikāciju daļas vecākā konsul- kā ierakstītu vēstuli ar paziņojumu

«Kādā veikalā nopirku preci, kura
izjuka divu mēnešu laikā. Nesu to atpakaļ, bet veikalā man sarīkoja tādu
cirku, kurš ilgst joprojām. Firma ir
pārreģistrēta, un tagad, kad es vērsos
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā
(PTAC), paziņo, ka manus trīs iesniegumus nav saņēmusi. Iesniegumus
es nesu uz to pašu veikalu, kur preci
pirku, trešo pat īpašniekiem personīgi, bet viņi to nav pieņēmuši un
parakstījuši. Turklāt tas veikals jau
ir pārreģistrēts uz citu firmu, kura,
starp citu, pieder tam pašam īpašniekam. Dzirdēts, ka daudziem ir problēmas ar šī veikala preču kvalitāti,»
neminot konkrētu veikalu, «Jelgavas
Vēstnesim» klāsta kāds lasītājs. Taču
viņš vēlas pircējus pabrīdināt par
problēmām, ar kurām var saskarties,
ja nopirkto preci būs jāatgriež. «Un
vispār – daudzi nemaz nezina, kā ir
jārīkojas tādos gadījumos, kaut vai
to, kāds iesniegums un kam jāraksta.
Cilvēki nezina elementāras pircēja
tiesības! Lūdzu, izskaidrojiet to lasīSagatavoja Sintija Čepanone
tājiem!» tā viņš.

no pasta, lai būtu apliecinājums par
dokumenta saņemšanu. Personīgi
iesniedzot prasījumu, jāpalūdz uz patērētāja eksemplāra parakstīties par
saņemšanu, kas arī kalpo kā pierādījums par saņemšanas brīdi,» tā viņa,
akcentējot, ka pārdevēja pienākums
ir desmit dienu laikā no prasījuma
pieteikuma saņemšanas dienas sniegt
rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz pieteikumā izvirzīto
prasību.
Ja uzņēmējs piekrīt izpildīt prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, tad
tā izpildāma septiņu dienu laikā vai
pēc abpusējas vienošanās citā noteiktā laikā. Savukārt, ja uzņēmējs atsaka
prasības izpildi, lai izšķirtu strīdu, ir
nepieciešams pieteikt neatkarīgo ekspertīzi, izvēloties ekspertu no PTAC
datubāzes. To, kura no pusēm pieteiks
neatkarīgo ekspertīzi un vai tā vispār
tiks pieteikta, nosaka patērētājs. Par
pieņemto lēmumu uzņēmējs jāinformē
rakstveidā. «Nesaņemot pārdevēja atbildi noteiktajā termiņā, patērētājam
ir tiesības vērsties PTAC ar rakstveida sūdzību,» informē I.Žunde.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Gādās, lai kanalizācijas aka nesmirdētu

Lielais betona apjoms, sakārtojot Driksas krastmalu, saskaņā ar
arhitektu piedāvāto risinājumu ir nepieciešamība – no šī materiāla
veidotas atbalsta sienas divu līmeņu gājēju celiņiem, no betona
būs arī celiņš gar pašu upi, kā arī divi skatu laukumi terases.
Tāpat betons izmantots pandusu un kāpņu izveidē, kā arī citos
būvniecības darbos.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavniece Irisa, kura ikdienā izmanto pilsētas sabiedrisko transportu,
«Jelgavas Vēstnesim» klāsta, ka starp
Mātera ielas 72. un 74. namu autobusa
pieturas teritorijā ir kanalizācijas aka,
kura dažkārt neciešami smird. «Ne
katru dienu, bet, šķiet, noteiktos laikapstākļos no šīs akas gaisā paceļas tāda
smaka, ka autobusa gaidīšana izvēršas
par īstu pārbaudījumu!» novēroto atklāj Irisa, pieļaujot, ka, iespējams, tur
kāds nelegāli iepludina kanalizāciju.

Viņa lūdz atbildīgos dienestus pārbau- sētsaimniecība» hidrotehnisko būvju
dīt situāciju un rīkoties, lai novērstu inženiere Žanna Barkovska.
smaku Mātera ielā.
Viņa norāda: ««Pilsētsaimniecība»,
sadarbojoties ar SIA «Jelgavas ūdens»,
Mātera ielas posmā no Stacijas ielas veic pilsētas inženierkanalizācijas tīklu
līdz Rūpniecības ielai ir koplietošanas apsekošanu un šādu vietu apzināšanu,
kanalizācijas tīkls – tas nozīmē, ka lai varētu plānot darbus, kas saistīti
lietus kanalizācijas notekūdeņi saplūst ar notekūdeņu sadalīšanu atsevišķos
ar saimnieciskās kanalizācijas notek- lietus ūdeņu un saimnieciskās kanaliūdeņiem, tāpēc smaka ir iespējama, zācijas tīklos.»
iepazīstoties ar jelgavnieces jautājumu,
norāda pašvaldības aģentūras «PilSagatavoja Sintija Čepanone
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Uzvar Baltijas čempionātā

Zemgales rudens
maratonā, kas vienlaikus bija arī Latvijas
un Baltijas čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā,
junioru grupā (1994. – 1995. dz.g.) uzvarēja Jelgavas BJSS smaiļotāja Karīna Laure
(attēlā). Viņai bija jāveic 8 km. Baltijas
čempioni tika noskaidroti tikai junioru un
pieaugušo vecuma grupās. Smaiļošanā
zēniem (1998. dz.g. un jaunāki) uzvarēja
jelgavnieks Artūrs Derkusovs. Sudraba
medaļa Robertam Altmanim (smaiļošana
zēniem), Markam Ozolinkevičam (smaiļošana junioriem) un Gatim Prankam (kanoe
airēšana vīriešiem). Bronza – Ronaldam
Barisovam (smaiļošana zēniem).

sports

Sveikti sportiskākie studenti Labo personisko rekordu
LLU notikusi Sporta balle, kurā sveiktas
sportiskākās fakultātes. LLU Sporta kluba
vadītāja Zilvija Poča stāsta, ka pirmkursnieki
pārbaudīja spēkus astoņos sporta veidos
– futbolā, galda tenisā, volejbolā, basketbolā, badmintonā, peldēšanā, vieglatlētikā
un cīņas sportā. Kopvērtējumā sievietēm
uzvarēja Pārtikas tehnoloģijas fakultāte,
otrā – Informācijas tehnoloģiju, trešā – Ekonomikas fakultāte. Vīriešu grupā labāko
trijnieks: Meža fakultāte, Lauksaimniecības
fakultāte un Tehniskā fakultāte. Sporta ballē
kausus saņēma arī LLU 21. Universiādes
uzvarētāji, kuri sacentās 12 sporta veidos.
Te sievietēm labākās ir Pārtikas tehnoloģijas,
Lauku inženieru un Ekonomikas fakultātes
komandas, bet vīriešiem – Meža, Tehniskās
un Lauku inženieru fakultātes komandas.

Starptautiskā turnīrā
svaru stieņa
spiešanā guļus, kas notika Vācijas
pilsētā Hercbergā, savu
personisko rekordu labojusi kluba
«Apolons» sportiste Jana Jansone
(attēlā). Viņa startēja svara kategorijā līdz 56 kilogramiem un uzspieda
55 kilogramus. Sacensībās piedalījās
seši apolonieši un visi izcīnīja medaļas: Oļegam Illarionovam 1. vieta, Jānim Lasmanim un Dainim Tkačovam
2. vieta, Mihailam Rekaikinam un
Maksimam Gordejevam 3. vieta.

Jelgavnieki piedalīsies Pasaules kausā boulingā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas boulinga kluba
«A-Z boulings» spēlētāji
Artūrs Ļevikins un Baiba
Baltmane pārstāvēs Latviju
Pasaules kausā, kas uzskatāmas par gada prestižākajām boulinga sacensībām
pasaulē.
Lai novembrī varētu doties uz Polijā notiekošo Pasaules kausu, vispirms
bija jāuzvar Latvijas atlasē, ko abi
jaunieši arī godam paveica. Treneris
Aivars Zizlāns norāda, ka šoreiz
atlasē piedalījās tikai paši stiprākie
– 16 vīrieši un četras sievietes. Artūra uzvara trenerim nebija pārsteigums, jo viņš boulingā trenējas jau
desmit gadus un pirms trim gadiem
Pasaules kausā izcīnīja 10. vietu 102
dalībnieku konkurencē, bet Baibas
uzvara gan bija negaidīta. «Viņa ar
salīdzinoši niecīgo pieredzi tomēr
spēja uzveikt vairākkārtējas Latvijas
čempiones,» norāda treneris.
Uz Poliju Artūrs brauks pēc uzva-

Tiekas ar
amerikāņu basketbolistu

ras. Viņam šis būs jau trešais Pasau- ka 20 gadus vecā jauniete Sporta
les kauss, bet Baibai tā būs debija pedagoģijas akadēmijā mācās par
šāda mēroga sacensībās. Jāpiebilst, boulinga treneri.

 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Šķēpmetēju klubs
Latvijā rīko
bumbiņas
mešanas
sacensības,
lai izraudzītos
jaunos talantus
un potenciālos
šķēpmetējus.
Jelgavnieki spēja izcīnīt vienu
pirmo, piecas
otrās un trīs
trešās vietas.
Foto: Ivars
Veiliņš

Pēc pārtraukuma Latvijas
Šķēpmetēju klubs atsācis
rīkot zonālās bumbiņas mešanas sacensības, lai talantīgākos audzēkņus piesaistītu
šķēpmešanai. Zemgales reģionālajās sacensībās labus
rezultātus uzrādīja arī Jelgavas skolēni.

audzēkņi, kuru talants jau redzams
bumbiņas mešanas sacensībās, tiek
aicināti uz nometnēm un pakāpeniski
apmācīti šķēpmešanā. Lai gan mūsu
pilsētā šķēpmešanas tradīcijas nav
ļoti attīstītas, viņa cer, ka Jelgavā
atkal uzradīsies kāds astoņdesmitmetrinieks. Jāpiebilst, ka šobrīd viens
no talantīgākajiem jaunajiem Latvijas šķēpmetējiem ir 17 gadus vecais
jelgavnieks Gatis Čakšs, kurš mācās
Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Viņš ir sestais Eiropā un astotais pasaulē starp
jauniešiem.
Iespējams, šķēpmešanas attīstību
Jelgavā veicinās tas, ja pie mums
notiks ikgadējās olimpiskā čempiona
Jāņa Lūša kausa izcīņas sacensības.
Pēdējos gados tās notika Bauskā, bet

Jelgavnieku labākie rezultāti bumbiņas mešanas sacensībās
Vecuma grupa

Meitenes

Zēni

1997. – 1998. dz.g. (B)

1. Aleksandra Kačane (5. vsk.) – 45,89 m
3. Anna Kubliņa (4. vsk.) – 39,61 m

2. Valdis Miķelsons (JVĢ) – 73,01 m

1999. – 2000. dz.g. (C)

2. Ksenija Kislicina (5. vsk.) – 48,30 m
3. Anna Ševčenko (6. vsk.) – 44,65 m

2. Andrejs Kostjuks (6. vsk.) – 58,90 m

2001. – 2002. dz.g. (D)
2. Laura Kārkle (4. vsk.) – 36,90 m
		

2. Valts Rinalds Krivošenkovs (4. vsk.) – 45 m
3. Nikita Markovs (6. vsk.) – 44,40 m

Šķēpmetēju kluba valdes locekle Inese
Voitkeviča atzīst, ka ir doma nākamgad
sacensības rīkot Jelgavā. «Konkrētas
vienošanās gan vēl nav, jo nākamā gada
sacensību kalendārs tiks veidots ne
agrāk kā novembra sākumā,» tā viņa.

SIA «Smurfit Kappa Baltic» (www.smurfitkappa.lv)
ir gofrētā iepakojuma ražošanas uzņēmums, kas šobrīd
aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam
kartona izciršanas operatoru.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze un sapratne par iekārtu
iestādīšanu.
Uzņēmums piedāvā:
• darba vietu Jelgavā;
• darbu 3 maiņās;
• iespēju pilnveidot savas zināšanas un pieredzi
starptautiskā uzņēmumā;
• jaukus darba kolēģus;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Sporta pasākumi
 12. oktobrī pulksten 14.30 – Jelgavas skolu olimpiskās stafetes peldēšanā
(LLU peldbaseinā).
 13. oktobrī pulksten 14 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2»
– «Varavīksne» (ZOC).
 13. oktobrī pulksten 17 – LBL spēle:
BK «Jelgava» – BK «Jūrmala» (ZOC).
 17. oktobrī pulksten 19.30 – Latvijas Hokeja federācijas spēle: HK «Zemgale» – HK «Juniors» (ledus hallē).

darbus. Tālrunis 26279736.

Noskaidros
labāko
makšķernieku
Sestdien, 13. oktobrī, notiks Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes
līdaka 2012». Reģistrēties
sacensībām varēs sacensību dienā no pulksten
7.45. Sacensības sāksies
pulksten 8.30.

Šī gada pasaules prestižākajās pasaules boulinga sacensībās «Pasaules kauss», kas
notiks novembra beigās Polijā, Latviju pārstāvēs Jelgavas boulinga kluba «A-Z bouFoto: no A.Zizlāna arhīva
lings» audzēkņi Baiba Baltmane un Artūrs Ļevikins.
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Trīs Jelgavas skolās – 2. un 3. pamatskolā
un 4. vidusskolā – notikusi amerikāņu
basketbolista Krisa Mūra internacionālā
sporta darbnīca. Basketbolists, kurš lielāko
daļu karjeras aizvadījis Eiropas klubos,
skolēniem stāstīja par veselīgu dzīvesveidu, sportista karjeru un profesionālo
sportu, kā arī demonstrēja dažādus trikus.
Vienlaikus tā bija iespēja 5. – 6. klases
skolēniem pārbaudīt savas svešvalodas
zināšanas, jo
www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
saruna notika
www.jelgavasvestnesis.lv
angļu valodā.
sadaļā «Pasākumi»
Šos pasākumus finansēja
Meklē darbu
Skolu sporta
Santehniķis – veicu visu veidu santehnikas
federācija.

 Ilze Knusle-Jankevica

Meklē šķēpmešanas talantus

Zemgales sacensībās piedalījās 167
dalībnieki un bija pārstāvēta Jelgava,
Jelgavas novads, Bauska, Jaunpils.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta
skolotāja un sacensību koordinatore
Laila Nagle stāsta, ka tieši ar mērķi
valstī meklēt jaunos talantus pirms
teju 20 gadiem tika dibināts Šķēpmetēju klubs. No pirmā «iesaukuma»
izauguši tādi zināmi sportisti kā Vadims Vasiļevskis, Ainārs Kovals un arī
jelgavnieks Andis Anškins, kurš šobrīd
ir Lailas kolēģis Valsts ģimnāzijā un
basketbola klubā «Jelgava» rūpējas
par sportistu fizisko sagatavotību.
Profesionālo karjeru Andis pārtrauca
pirms trim gadiem – 30 gadu vecumā.
Lai gan Andis ne reizi nekļuva par Latvijas čempionu, viņš ir vairākkārtējs
čempionāta medaļnieks un pārstāvējis
valsts izlasi Eiropas kausa sacensībās.
Anda personīgais rekords ir 81,80 metri, kas atbilst starptautiskajam Sporta
meistara normatīvam.
L.Nagle stāsta, ka perspektīvākie

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sporta servisa centrs informē, ka
makšķernieki var startēt individuāli vai komandā (pa diviem cilvēkiem). Ķert drīkst tikai plēsīgās zivis
– līdakas, asarus, zandartus, salates,
samus, lašus. Uzvarēs komanda un
dalībnieks, kas būs noķēris vislielāko
lomu. Sacensības ilgs līdz pulksten 15,
un makšķerēt drīkstēs tikai norādītajā
teritorijā – Lielupē no tilta līdz Svētes
ietekai. Lomu svēršana sāksies pulksten 15.10. Organizatori gan piebilst,
ka par lielākās līdakas izvilkšanu tiks
pasniegta speciālā balva.
Sacensības sāksies pulksten 8.30.
Pulcēšanās vieta – pie Lielupes aiz
airēšanas bāzes Pils salā.
Ar sacensību nolikumu var iepazīties
mājas lapā: www.sports.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: divpadsmit izsoles daļas ar
sauso un vēja gāzto koku koksnes kopējo krāju 194 m3
Zemgales virsmežniecības 3. centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirtes dabā var apskatīt no š.g. 17. līdz 23. oktobrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, mob. tālrunis
26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta
un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 26. oktobrim
plkst.10 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2012. gada 26. oktobrī plkst.10 JPPA
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – Ls 25;
6.2. daļai Nr.2 – Ls 14;
6.3. daļai Nr.3 – Ls 13;
6.4. daļai Nr.4 – Ls 5;
6.5. daļai Nr.5 – Ls 45;
6.6. daļai Nr.6 – Ls 4;
6.7. daļai Nr.7 – Ls 178;
6.8. daļai Nr.8 – Ls 79;
6.9. daļai Nr.9 – Ls 44;
6.10. daļai Nr.10 – Ls 52;
6.11. daļai Nr.11 – Ls 68;
6.12. daļai Nr.12 – Ls 113.

NB! Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar
pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»: a/s «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA
0050 0010 0312 1, norādot attiecīgo izsoles daļu.

Darba laiks: pilna slodze.
Darba vieta: Jelgava.

8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Matemātikas privātskolotāja. Tālrunis
25926314.

Piedāvā darbu
SIA «Delanas» piedāvā darbu virtuves strādniecei(-kam) bez kaitīgiem ieradumiem, ar
pieredzi. Tālrunis darba dienās 26657786.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881

Pērk
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet – atbrauksim! T.25454592

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Dažādi
Ādas izmaiņu, veidojumu, slimību diagnostika un ārstēšana. Dr. Paula Ozoliņa prakse
dermatoloģijā, Stankus doktorātā, Dambja
ielā 10. T.63026604.
Angļu sarunvalodas kursi. Valodu Vēstniecība, tālr.25608988.
Brauciens uz Poliju ar autobusu 12. oktobrī. T.29958825.
Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
... skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
/H.Skuja/
Irēnīt, skumju brīdī esam kopā ar tevi un
taviem tuviniekiem, tēti mūžībā pavadot.
Īpašumu konversijas pārvaldes kolēģi
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N.Dzirkale/
Skumju brīdī esam kopā ar Georga Svikuļa
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Būvvaldes kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
LIDIJA VASIĻJEVA (dz. 1937. g.)
SERGEJS KUZINS (dz. 1954. g.)
ZAIGA LIDIJA ČERNIKA (dz. 1937. g.)
MONIKA INDRIKOVA (dz. 1949. g.)
GEORGIJS PAVLOVIČS (dz. 1939. g.)
SERGEJS JURASOVS (dz. 1968. g.)
FRANCIS PARAKEVIČS (dz. 1951. g.)
INĀRA DZENE (dz. 1955. g.). Izvadīšana
11.10. plkst.14 no Zanderu kapličas.
IVANS KRIVCOVS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.15 Bērzu kapsētā.
NATALJA MAIBOGINA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 11.10. plkst.13 Zanderu kapsētā.
GEORGS SVIKULIS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 12.10. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Liepājas Dienvidu
kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

15. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 25.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!» (ar surdotulkojumu).
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1498.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Maurīcija». Daudzsēr. melodr.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Kontinentu ceļojums». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
13.30 «Ielas garumā». Cēsu vecpilsēta.*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 23.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1498.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 24.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
19.45 Birmingemas simfoniskā orķestra koncerts.
20.30 «Panorāma».
21.15 Birmingemas simfoniskā orķestra koncerts.
22.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Runā tieši!»*
23.20 «Laika dimensija».*
23.50 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 16.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.00 «Robotāda». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vingrošana.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 16.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes – Gruzijā». 1.sērija.*
20.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 3.sērija.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «No 57.paralēles!» 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Labu apetīti!» Romantiska drāma. 2010.g.

LNT
5.05 «Trauma». 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 10.raidījums.*
10.05 «Svētdienas bērni». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 153.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 156.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 31.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 11.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 3.sērija.
22.05 «Īstvika». ASV seriāls. 3.sērija.
23.05 «Impulss». ASV trilleris. 1990.g.
1.15 «Starpnieks». ASV seriāls. 9.sērija.
2.05 LNT ziņu Top 10.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 156.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 31.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 153.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 46.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 186.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 9.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra 5». 76.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Kāsla metode 2». 17.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 51.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 549. un 550.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 21.sērija.
19.00 TV3 ziņas.

19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 550.sērija.
21.00 «Kobra 16». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 172.sērija.
23.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 244.sērija.
2.00 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 1.sērija.
2.50 «Kobra 5». Seriāls. 76.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 186.sērija.

16. oktobris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 26.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!» (ar surdotulkojumu).
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1499.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 5.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 24.sērija.
11.15 «Meistardetektīva Blumkvista bīstamie
piedzīvojumi». Zviedrijas ģimenes filma. 1997.g.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00  «Neatklātā Afrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 2.sēr.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Ar cerībām Ukrainā».*
14.50 «Sievu spēles». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 90.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1499.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 25.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 57.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 17.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vingrošana.*
15.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 17.sērija.
16.30 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.45 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas spēle. Neptunas – VEF Rīga.
19.50 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņas atlases spēle
futbolā. Latvija – Lihtenšteina.
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «SeMS. Laboratorija».*
0.40  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 5.sērija.
1.40 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
2.30 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 14.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 11.raidījums.*
10.05 «Mīlestība pēdējā minūtē». Melodrāma. 2003.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 76. un 77.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 154.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 157.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 32.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 12.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Angļu vīns». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.05 «Intrigante 4». ASV seriāls. 8.sērija.
24.00 «Starpnieks». ASV seriāls. 10.sērija.
1.00 «Impulss». ASV trilleris. 1990.g.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 157.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 32.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 154.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 47.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 187.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 10.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra 5». 77.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kobra 16». 15.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 18.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 550. un 551.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 551.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 6.sērija.
23.05 «ŽKVD». Spraiga sižeta komēdija. 2008.g.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 245.sērija.
2.00 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 2.sērija.
2.45 «Kobra 5». Seriāls. 77.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 187.sērija.

17. oktobris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 27.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!» (ar surdotulkojumu).
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1500.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 57.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 25.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
14.55 «Ceļš uz ziemeļiem. Norvēģijas variants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1500.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 26.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 58.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 18.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Lihtenšteina.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 18.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 15.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 4.sērija.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 50.sērija.
23.45 «SeMS».*
0.20  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 15.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 15.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 12.raidījums.*
10.05 «Angļu vīns». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». 8.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 78. un 79.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 155.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 158.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 33.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 13.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. seriāls. 3.sērija.
22.10 «Svešinieks tevī». Krimināltrilleris. 2007.g.
0.40 «Starpnieks». ASV seriāls. 11.sērija.
1.35 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 7.sērija.
1.50 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.30 «Mentālists». Seriāls. 12.sērija.
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 158.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 33.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 155.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 48.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 188.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 11.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 7. un 8.sērija.
9.00 «Kobra 5». 78.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». 6.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 19.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 551. un 552.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 23.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 552.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 3.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 3.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.50 «Purvāji». ASV seriāls. 7.sērija.
0.45 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
2.45 «Kobra 5». Seriāls. 78.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 188.sērija.
4.10 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 48.sērija.

18. oktobris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 28.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!» (ar surdotulkojumu).
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1501.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 58.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 26.sērija.
11.15 «Province». Akmens mājas saimnieki (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1501.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 27.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 59.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. mākslas filma. 6.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 19.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 4.sērija.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. Neptunas – VEF Rīga.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 19.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēriju f. 16.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30  «Pārtikas planēta». Dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
0.20  «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 16.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 16.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 13.raidījums.*
10.05 «Bērnaukle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 80. un 81.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 156.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 159.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 34.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 14.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.55 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 18.sērija.
23.00 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 18.sērija.
23.55 «Starpnieks». ASV seriāls. 12.sērija.
0.55 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 5.sērija.

1.40 «Mentālists». Seriāls. 13.sērija.
2.30 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 159.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 34.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 156.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 49.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 189.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 12.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra 6». 78.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 3.sērija.*
11.20 «Kāsla metode 2». 20.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 552. un 553.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 553.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Kara māksla». ASV un Kanādas trilleris. 2000.g,
0.25 «Psiho». ASV trilleris. 1998.g.
2.25 «Kobra 6». Seriāls. 78.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 189.sērija.
4.05 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 49.sērija.

19. oktobris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilmas.
6.50 «Labrīt, Latvija!» (ar surdotulkojumu).
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 5.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 59.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 27.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 14.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 14.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 27. un 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Cilvēku planēta». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 7.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Veisenzē sāga». Daudzsēr. māksl. f. 6.sērija.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
10.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 20.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vingrošana.*
15.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 20.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 40.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 1.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki». 3. un 4.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju f. 1.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkomēdija. 6.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 5.sērija.
0.35  «Pārtikas planēta». Dokumentāla filma.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Betmens». Anim. ser. 17.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 14.raidījums.*
10.05 «Tu vai neviena». Romantiska komēdija. 2001.g.
12.00 «Viņpus». 18.sērija.
13.00 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 5». 82. un 83.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērnu stunda.
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 157.sērija.
16.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 160.sērija.
16.55 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 35.sērija.
17.55 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 15.raidījums.
19.00 «Māju sajūta». 3.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Briesmīgi skaists». Fantāzijas melodrāma. 2011.g.

Ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris
22.55 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
0.35 «Iemīlējušies». Ukrainas komēdija. 2011.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 160.sērija.
4.15 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 35.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 157.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 50.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 190.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 13.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu». 11. un 12.sērija.
9.00 «Kobra 6». 79.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 7.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 21.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 5.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 25.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 6.sērija.
21.30 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
23.50 «Sasodītā dzīve». Drāma. 1999.g.
1.55 «Kāds tēvs, tāds dēls». ASV komēdija. 1987.g.
3.35 «Kobra 6». Seriāls. 79.sērija.

20. oktobris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 15.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 25.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Drosmīgais skroderītis». Pasaku filma. 2008.g.
13.05 «Minhauzena precības». Dailes teātra izrāde.*
15.50 «Trīs Zemgales rozes. Bauska, Rundāle, Mežotne». Dok. f.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 6.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Ziņas».
21.25 Rīgas Tehniskajai universitātei – 150. «Radi tālāk!»
23.40 Nakts ziņas.
23.50 «Kompanjoni». ASV muzikāla traģikomēdija. 2006.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 «1000 jūdzes – Gruzijā». 1.sērija.*
13.30 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
13.40 «Zuši». Dokumentāla filma.
13.55 TIEŠRAIDE! Latvijas Virslīgas spēle futbolā. SK
Liepājas metalurgs – FK Daugava.
16.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 1.sērija.
16.30 «No 57.paralēles!» 3.sērija.*
17.00 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga– Enerģija.
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Abonents pašreiz nav sasniedzams». Melodr. 2.sērija.
21.00 «1000 jūdzes – Gruzijā». 2.sērija.
21.30  «Lilīhammera». Daudzsēriju kriminālkom. 7.sērija.
22.20 «Dzīvības cena». Francijas komēdija. 2003.g.
0.20 «Motociklisti».
0.50 «Lidojuma plāns».*
1.20 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāla daudzsēriju f. 1.sērija.
2.15 «SeMS».*

LNT
5.50 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». 5.sērija.
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 18.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 16.sērija.
14.25 «Latvijas faili». Dok. f. cikls. 4.sērija.
15.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 6.sērija.
19.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Decembra zēni». Romantiska drāma. 2007.g.
23.05 «Saldie meli». Romantiska komēdija. 2010.g.
1.10 «Mūsu tēvu karogi». ASV kara drāma. 2006.g.
3.35 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 51.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 191.sērija.

6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 19. un 20.sērija.
7.30 «Leons». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 12.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 5.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 2.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 21. – 23.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
16.50 «Džordžijas likums». ASV komiska drāma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.25 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedz. f. 2003.g.
23.40 «Bīstamās spēles 3». ASV drāma. 2004.g.
1.20 «Iekšējā lieta». Spraiga sižeta filma. 2002.g.
3.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 51.sērija.
4.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 191.sērija.

21. oktobris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 16.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 26.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 91.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Nezūdība». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Sapņu viesnīca: Meksika» (ar subt.). Daudzsēr. melodr.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Hercogiene» (ar subt.). Drāma. 2008.g.
23.40 Nakts ziņas.
23.50  «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvser. 7.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Abonents pašreiz nav sasniedzams». 2008.g. 2.sērija.
13.15 «Piedošanas svētdiena» (ar subt.). melodrāma. 2007.g.
15.00 «SeMS. Laboratorija».
15.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
16.00 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dok. f. 4.sērija.
16.45 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – CSKA.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Enerģija.
21.35 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
22.25  «Noziegums». Daudzsēr. krimināldrāma. 6.sērija.
23.30  «Lanževēna burvju triki». 3. un 4.sērija.
24.00 «Dzīvības cena». Francijas komēdija. 2003.g.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 14.sērija.
12.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 3.sērija.
13.55 «Trīs māsas». ASV seriāls. 6.sērija.
14.50 «Decembra zēni». Romantiska drāma. 2007.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes». Dok. ser.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». ASV seriāls. 8.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Psihoanalīze gangsteru gaumē 2». Kriminālkom. 2002.g.
1.50 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 14.sērija.
2.40 «Ekstrēms tuvpālnā».
3.20 «Saldie meli». Romantiska komēdija. 2010.g.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 52.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 192.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 21. un 22.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 6.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 24. un 25.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.00 «Zvārgulīte un pazudušie dārgumi». Anim. f. 2009.g.
15.30 «Sveicināts mājās, Rosko Dženkins!» Rom. kom.. 2008.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 2.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 4.sērija.
21.00 «Zvaigžņu ceļš». Spraiga sižeta fant. f. 2009.g.
23.35 «Karaliste». Spraiga sižeta drāma. 2007.g.
1.40 «Citplanētiešu mednieks». Fant. trilleris. 2003.g.
3.15 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 52.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 192.sērija.
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«Vārds uzņēmējiem»

Brāļu tirgus
pie t/c «Valdeka» –
13. oktobrī

Jelgavas Mākslas skola izsludina pieteikšanos
uz nodarbībām interešu izglītībā
Foto un datorgrafika: vidusskolēniem un
studentiem.

Jelgavā 13. oktobrī pie t/c «Valdeka» notiks
lauku labumu, amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus. Informācija pa tālruni
29392345 (LMT) (Ilze);
e-pasts: ilze.maurina@apollo.lv.

Nodarbības notiks otrdienās no plkst.16.
Pieteikšanās un līgumu slēgšana –
JMS sekretariātā Mazajā ceļā 2.
Tālruņi: 63023768, 63080180, 26674446.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Zemgales INFO» atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod kustamo mantu – automašīnu «VW Sharan».
Izsolāmā manta – automašīna «VW Sharan», 2002. gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.EN 9880.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties JPPA «Zemgales INFO» mājas lapas www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā «Kontakti»,
apakšsadaļā «Izsole», vai Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 15.30.
Sludinājums par izsoli ir publicēts laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», JPPA «Zemgales INFO» interneta mājas lapā www.
jelgavasvestnesis.lv un sludinājumu portālā www.ss.lv. Sludinājuma saturs noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.
Izsoles dalībnieks pirms izsoles – no 11. oktobra līdz 25. oktobrim – var apskatīt izsoles priekšmetu Pasta ielā 47, Jelgavā,
iepriekš sazinoties ar JPPA «Zemgales INFO» pa tālruni 63048800.
Izsoles organizēšanas kārtība, vieta un laiks:
Izsoles dalībnieks var piedalīties izsolē, iemaksājot nepieciešamo nodrošinājuma apmēru 10% (Ls 84) no izsoles
objekta nosacītās cenas jeb sākumcenas JPPA «Zemgales INFO» norēķinu kontā: a/s «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods
UNLALV2X008, konts LV72UNLA0050009984541. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, JPPA «Zemgales
INFO» atmaksā nodrošinājumu trīs darba dienu laikā pēc izsoles ar pārskaitījumu izsoles dalībnieka norēķinu kontā.
Pretendentam, reģistrējoties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
– kvīts par nodrošinājuma un dalības maksas samaksu (uzrādot oriģinālu);
– personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) vai juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu);
– juridiskas vai fiziskas personas pārstāvja pilnvara;
– juridiskām personām un fiziskām personām, ja tās reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, – Valsts ieņēmumu
dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas, par to, ka pretendentam nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz Ls 100.
Pretendentus reģistrē JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 līdz 2012. gada 26. oktobrim pulksten 10.30.
Reģistrācijas laiki tiek noteikti darba dienās no pulksten 8 līdz 15.
Izsole notiks JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 2012. gada 26. oktobrī pulksten 11.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – Ls 840 (astoņi simti četrdesmit lati);
Izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati).
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

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

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»

PIEDĀVĀ KURSUS OKTOBRĪ
Kursi

Mācību sākums

Māc. st. skaits

VALODU KOMPETENCE

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

Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
100 h
IELTS (International English Language Testing
16 h
System) sagatavošanas kurss
Angļu valoda apkalpojošās nozares
160 h
darbiniekiem - pamata līmenis
Angļu valodas gramatika vidusskolēniem 60 h
vidējais līmenis
Angļu valodas gramatika vidusskolēniem 60 h
augstākais līmenis
Vācu valoda - pamata līmenis, A2
100 h
Lietuviešu sarunvaloda - pamata līmenis
60 h
Krievu valoda - pamata līmenis, A1
100 h
100 h
Krievu valoda - pamata līmenis, A2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCE

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

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

Corel Draw Graphics

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

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE

03.10.
15.10.
15.10.

Projektu izsrādes pamati
Lietvedība
Lietvedības pamati

36 h
60 h
36 h

CITAS KOMPETENCES

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

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

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

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

Uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma grupās ar latviešu
valodas apmācību:
• slidotapmācība no 4 gadu vecuma Jelgavas ledus
hallē;
• boulings un bērnu joga no 3 gadu vecuma.
Interešu izglītība no 3 gadu vecuma:
• vizuālā māksla;
• keramikas pulciņš;
• floristikas pulciņš.
Atbalsta dienests: logopēds.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava; tālruņi uzziņām:
29379286, 22319986; mājas lapa: www.saulitesrakari.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli divas augošu koku cirsmas.
1. Izsoles priekšmets: divas augošu koku cirsmas ar
kopējo krāju 1606,28 kubikmetri:
1.1. cirsma Nr.1 – VMD Zemgales virsmežniecības
Jelgavas mežniecības 3. centra apgaitas 13. kvartāla
23. nogabalā ar augušo koku koksnes kopējo krāju
701,15 m³;
1.2. cirsma Nr.2 VMD Zemgales virsmežniecības Jelgavas mežniecības 3. centra apgaitas 9. kvartāla 5.,
11., 12., 13., 14., 15., 17. un 18. nogabalā ar augušo
koku koksnes kopējo krāju 905,13 m3.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu
soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā,
6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirsmas dabā var apskatīt no 8. līdz 16. oktobrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri (tālrunis
26542142).
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta
un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 19.
oktobrim plkst.10 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a;
5.2. Izsole notiks 2012. gada 19. oktobrī plkst.10 JPPA
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. cirsmai Nr.1 – Ls 16 300;
6.2. cirsmai Nr.2 – Ls 12 400.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
cirsmas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»: a/s
«SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts
LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, norādot maksājuma
mērķi «Augošu koku cirsmu Nr.1 vai Nr.2 izsoles
nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Kultūras pasākumi
 11. oktobrī pulksten 16 – O.Spārīša grāmatas «Versija par Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcu» prezentācija (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. oktobrī no pulksten 12 līdz 14 – Bērnu rīts ar Miglu un Lietu. Iespēja izzināt
latviešu tradīcijas, mīklu minēšana, radošā darbnīca un rotaļas. Dalības maksa – Ls 1;
seju apgleznošana – Ls 0,50 (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 14. oktobrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere
«Sprīdītis». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 2; 1,50 (kultūras namā).
 15. oktobrī pulksten 17 – izstādes «Baltkrievu zemes ģēniji» atklāšana un
literārais vakars, veltīts baltkrievu dzejnieku J.Kupalas un J.Kolasa 130 gadu
jubilejai (izstāde apskatāma līdz 26. oktobrim Sabiedrības integrācijas pārvaldes
darba laikā) (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 17. oktobrī pulksten 15 – muzejā aizsākas tematisko pasākumu cikls «Lai top!».
Pirmās tikšanās devīze – «Uz vadža mūžs mans karājas». Muzejā viesojas aktrises
Elvīra Baldiņa un Anita Tamulēna, Eduarda Smiļģa teātra muzeja vēsturniece Margita Mantiņa, muzicē Guntra Minkevica, pasākumu vada aktieris Dainis Ozoliņš.
Ieeja – bez maksas (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 17. oktobrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 18. oktobrī pulksten 19 – šlāgergrupas «Baltie lāči» un «Apvedceļš» koncertizrādē «Pasta nodaļas stāsti». Programmā – interesanti stāsti no dzīves, melodiskas un līdzi dziedamas dziesmas. Biļešu cena – 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
«Baltkrievu gadatirgus». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras nama Lielajā zālē).
 20. oktobrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Prievītes latviešu etnogrāfijā».
Dalības maksa – Ls 3 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 20. oktobrī pulksten 14 – N.Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa
fināls. Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes vecmeistaru koncerts.
Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 24. oktobrī pulksten 19 – Jolanta Gulbe-Paškeviča, Hans Antehed trio
(Zviedrija) un Deniss Paškevičs koncertā «Latvijas sajūtas». Programmā: populāras latviešu tautas dziesmas, R.Paula un I.Kalniņa dziesmas jaunā un aizraujošā
džeza manierē. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 18 – tūrisma vakars «Jelgava kinokadros» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. oktobrī pulksten 19 – deju grupas «Dzirnas» koncertprogramma «O’
Fortuna». Mūzika – Karls Orfs «Carmina Burana». Horeogrāfi A.Daņiļevičs un
M.Zmolnigs, režisors U.Brikmanis. Biļešu cena – 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 No 1. oktobra – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 No 3. oktobra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(kultūras namā).
 No 5. oktobra – Ivetas Meieres gleznojumi uz zīda izstādē «Rožu stāsti»
(kultūras namā).
 Līdz 17. oktobrim – izstāde «No Zuzannas Stašienes (Alunānes) rokdarbu
pūra» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 20. oktobrim – audzēkņu darbu izstāde «Figurālā kompozīcija» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 26. oktobrim – galerijas saimnieces Ilonas Drīliņas izstāde «Satiktie»
(galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 28. oktobrim – Ģederta Eliasa 125 gadu atcerei veltīta gleznu izstāde
«Esmu strādājis daudz» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. oktobrim – Alberta Pauliņa gleznu izstāde «Mans Tukums». Ieejas maksa – Ls 0,80 pieaugušajiem; Ls 0,40 skolēniem (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Ģedertam
Eliasam 125» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. oktobrim – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Linogriezums».
(tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 31. oktobrim – izstāde «Jelgavas sportisti vakar un šodien» (ZOC 2. stāvā).
 Līdz oktobra beigām – leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas
izstāde «Basketbols man pavēra ceļu uz pasauli!» (ZOC 1. stāva foajē).

Atvadu vārdi Georgam Svikulim
(1942 – 2012)
Negribas ticēt, bet starp mums vairs
nav Džordža. Jelgavas pilsētas galvenā
mākslinieka Georga Svikuļa.
Un tomēr Georgs neizdzēšami paliks
mūsu, viņa kolēģu, un daudzu jelgavnieku atmiņās, pilsētas atjaunotajās krāsās
un mākslas darbos. Izmaiņas Jelgavas
kolorītā var saukt par Georga sirds
darbu. Viņš vēlējās pilsētu redzēt gaišos
toņos, bez liekas pompozitātes. Tāds bija
arī pats Georgs. Līdz kaulam latvisks jeb
«latviensis vulgaris», kā vēstīja latīniskais uzraksts uz viņa mīļākā krekla. Kā
jau liepājnieks – ar spītu, īpašo humora
izjūtu un spēju pilnu krūti ieelpot tikai
spēcīgā vējā.
Georgs Svikulis bija Jelgavas pilsētas galvenais mākslinieks vairāk nekā
desmit gadu, un viņa idejas ir iemiesojušās daudzos jelgavniekiem svarīgos
un pilsētvidē pamanāmos mākslas objektos – piemiņas vietā visiem represētajiem jelgavniekiem Svētbirzē, pilsētas vēsturisko vārtu zīmēs, afišu stabos
tikko rekonstruētajā Raiņa ielā un citviet.
Georgs Svikulis bija neaizvietojams kolēģis Jelgavas pilsētas pašvaldības
Estētikas komisijā. Mākslinieka profesionālais skatījums bija noteicošais,
vērtējot sakoptākos un spožākos pilsētvides objektus.
Georga harizma neatstāja vienaldzīgu nevienu. Viņa trāpīgie izteicieni
un domu graudi ilgi dzīvos mūsu atmiņās un kolēģu vidū ir folklorizējušies.
Ikvienam no mums ir savs īpašais stāsts saskarsmē ar Džordžu, kas liek uz
dzīvi paskatīties pozitīvi – ar smaidu, jo Georgam nemēdza būt slikta garastāvokļa. Vismaz nekad neesam to izjutuši.
Ja notiek lietas, ko nespējam mainīt, mēs varam tikai būt klāt un glabāt
atmiņas. Vienmēr pozitīvs un tiešs. Tolerants, dzīvesgudrs un ar spēcīgu vēlmi
dzīvot – tādu Georgu atcerēsies cilvēki, kas kopā ar viņu strādāja.
Jelgavas pilsētas domes vārdā – Andris Rāviņš un Georga kolēģi

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris

Pieciem bērnudārziem būs
jauni koka pasaku tēli
Māksliniece Inese Valtere-Ūlande bērnudārzā «Sprīdītis» veido 2,8 metrus augstu
un divus metrus garu
skulptūru «Brīnumputns» – koka gaili,
kurā būs iestrādātas
metāla konstrukcijas
vingrošanai. «Koks
ir «dzīvs» materiāls,
ar kuru jārunājas,
un tas pats parādīs,
kā labāk darīt. Tieši
tāpēc pieļauju, ka būs
mazas izmaiņas no
sākotnējās skices. Es
ļoti ceru, ka bērniem
šis putns patiks,»
tā I.Valtere-Ūlande,
piebilstot, ka šobrīd
bērni izrāda lielu
interesi par teritorijā
notiekošo.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

otro elpu iegūst koki, kurus bija nepieciešams nozāģēt, rekonstruējot Raiņa, Lielo
Jelgavu tik tiešām var saukt
ielu un Pasta salu. «Šos kokus vajadzēja
par skulptūru pilsētu – šonedēļ
nozāģēt, bet mēs tos izmantosim otrreiz,
sācies pirmais Starptautiskais
radot jaunus spēļu elementus mazākajiem
Koka skulptūru simpozijs. Latjelgavniekiem,» stāsta direktors. Pirmdien
vijas un Lietuvas mākslinieki
mākslinieki izvēlējušies labākos kokus
šobrīd piecās pirmsskolas izsaviem darbiem, kas jau nogādāti bērnuglītības iestādēs veido koka
dārzos, un palēnām tur top skulptūras par
skulptūras – rotaļu elementus
tēmu «Baltu tautu pasakas». M.Buškevics
par tēmu «Baltu tautu pasaku
uzsver, ka šīs atšķirībā no smilšu, ledus un
tēli» –, kurām gatavām jābūt
metāla skulptūrām būs domātas ne tikai
līdz 17. oktobrim. Mākslinieku
skaistumam – tās būs arī funkcionālas,
rokām top gailis, pieci kaķi,
piemēram, bērni pa tām varēs kāpelēt,
šūpuļzirdziņš, zelta ābols, vilks
pasēdēt uz tām. «Skulptūras kalpos arī
un auns. Simpozijā otro elpu
kā mācību elements. Zinām, ka bērniem
iegūst koki, kas nozāģēti Raivienmēr tuvas ir bijušas pasakas, tāpēc arī
ņa, Lielajā ielā un Pasta salā to
tiek veidoti dažādi pasaku tēli, ar kuriem
rekonstrukcijas gaitā.
tās asociēt,» tā M.Buškevics. Piemēram,
bērnudārzā «Rotaļa» top pieci runči un koks
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts no pasakas «Pieci kaķi». Uz kaķiem bērni
Buškevics stāsta, ka nu ledus, smilšu un me- varēs apsēsties un iztēloties, kā ar astēm
tāla skulptūrām pievienosies arī koka māks- iespējams nocirst egli.
las darbi. «Ideja par šādu simpoziju nāca
no bērnudārza «Lācītis», kur bija nokaltis Priecājas par to, ka bērni
liels koks. Šo koku saredzēju kā materiālu var vērot tapšanas procesu
skulptūrai. Lai nav jālauza šķēpi, kur liks
Pirmajā simpozijā jaunus rotaļu elekoka skulptūras, radās ideja – pirmsskolas mentus iegūs pieci bērnudārzi, kas izvēizglītības iestāžu spēļu laukumos,» stāsta lēti sadarbībā ar Izglītības pārvaldi. Taču
direktors. Tā arī tika attīstīta doma par to, M.Buškevics uzsver, ka skulptūras ar laiku
ka mākslinieki strādās bērnudārzu teritori- būs visos bērnudārzos, tostarp privātajos.
jā, lai mazie jelgavnieki paši sekotu līdzi, kā «Jau nākamgad skulptūras par šo pašu
koka bluķis pārvēršas mākslas darbā, kādus tēmu tiks veidotas arī citās pirmsskolas
instrumentus mākslinieki izmanto, cik izglītības iestādēs,» tā M.Buškevics.
daudz darba jāiegulda. Lai bērnam raisītos
«Jelgavas Vēstneša» uzrunāto iestāžu vaizpratne par tēlniecību un mākslu.
dītāji, kuru bērnudārzos jau top skulptūras,
šo ideju vērtē ļoti atzinīgi. «Mēs esam priecīgi
Pilsētas kokiem otrā elpa
par to, ka bērni var vērot arī pašu skulptūru
Interesanti, ka dārziņu spēļu laukumos tapšanas procesu. Tas ir ļoti noderīgi, jo var

mainīt bērnu attieksmi pret darbu,» atzīst
«Zemenītes» vadītāja Mudīte Gavrilko,
kuras vadītās iestādes rotaļu laukumā varēs
vērot naivā vilka un atjautīgā auna attiecības, jo tēlnieks Zigmunds Bielis tur veido
skulptūru «Auns un vilks». Bērnudārza
«Lācītis» teritorijā Vitauta Tallata-Kelpša
rokām top moderna šūpuļzirdziņa versija
– uz šī zirga šūpoties varēs vienlaicīgi četri
bērni. «Lāča nebija, tāpēc izvēlējāmies zirgu,» tā vadītāja Ilze Strautniece, piebilstot,
ka nesen dārziņa teritorijā novākti vairāki
rotaļu elementi, kas savu jau bija nokalpojuši, bet nu laukumu papildinās šūpuļzirgs,
kas noteikti būšot pieprasīts. «Prieks par to,
ka ekonomiski tiek izmantots koks – no ielu
rekonstrukcijas ieguvums ir arī mazākajiem
jelgavniekiem,» tā I.Strautniece.

Gailis, kaķi un ābols

Bērnudārzā «Sprīdītis» top «Brīnumputns» gaiļa formā, ko veido latviešu
māksliniece Inese Valtere-Ūlande, kas pazīstama kā ledus, smilšu un koka tēlniece.
Šī skulptūra ir pasaku tēls, kas iekļausies
bērnu laukumā ar savu funkcionalitāti,
komiskumu un uzjautrinošo garu. Savukārt
Gundars Kozlovskis «Rotaļā» veido piecus
kaķus, ko varēs gan samīļot, gan arī uz tiem
atpūsties, jo kaķus paredzēts izmantot kā
soliņus. Zelta ābolu veido Donats Mockus
no Lietuvas bērnudārzā «Kamolītis», un te
nu katrs pats varēs izvēlēties, vai šis ābols
ir kā liels cietoksnis vai pils ar gaišu skatu
nākotnē, jo ābola vienā sānā būs iestrādāts
mazs lodziņš.
M.Buškevics piebilst, ka katrs bērnudārzs
saņems arī īpašu plakātu ar visām koka
skulptūrām un informāciju par tām.

Izdota grāmata par Svētās Trīsvienības baznīcu
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 11. oktobrī, pulksten
16 Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī prezentēs nupat
izdoto profesora Ojāra Spārīša
grāmatu «Versija par Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcu», kas
gandrīz 300 lapaspusēs atklāj
faktus par tās vēsturi, 200
fotogrāfijās – kāda tā izskatījusies agrāk un šodien. Grāmata
nopērkama tornī.
Kā atzīst O.Spārītis, viņa nolūks, rakstot
grāmatu, bija rosināt jelgavnieku vides
izjūtu un patriotismu vērtēt kopsakarā ar
savas pilsētas tēla veidošanos gan toreiz,
gan tagad. Grāmatā autors iepazīstina
ar Svētās Trīsvienības baznīcas vēsturi
un nozīmi pilsētas kontekstā no pašiem
tās pirmsākumiem 16. gadsimtā līdz pat
mūsdienām. Jāpiebilst, ka viņš ar Trīsvienības baznīcu dzīvi saistījis jau 35 gadus.
Tieši pirms tik ilga laika O.Spārītis sāka
interesēties par šo neparasto kultūras fe-

Foto: Ivars Veiliņš
nomenu, bet pēdējos piecus gadus savāktos
materiālus apkopojis grāmatā, kas izdota ar
Jelgavas pašvaldības finansiālu atbalstu.
«Kaut pats esmu rīdzinieks, mani kā
mākslas zinātnieku piesaistīja šī pirmā
luterāņu mūra baznīca Eiropā un pirmā mūra sakrālceltne, kas kalpoja par
jelgavnieku tikšanās un kultūras telpu.
Vieta, ar kuru jelgavnieki var patiesi
lepoties,» tā O.Spārītis, uzsverot, ka

viņš redz Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa smaili kā spilgtu arhitektonisku
orientieri pilsētas telpā, kā mūsu laika
zīmi un Latvijas saimnieciskās prasmes
un dzīves stabilitātes simbolu.
Grāmata «Versija par Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcu» izdota ar Jelgavas pilsētas pašvaldības finansiālu
atbalstu. No šodienas tā ir nopērkama
tornī par 14 latiem.

