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Jaunieši pēta profesiju
«aizkulises»

Karjeras nedēļas saistošākā aktivitāte skolēniem šķiet ekskursijas uz uzņēmumiem, lai klātienē redzētu, kā strādā mūsdienīga
ražotne. Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēni šonedēļ viesojās cauruļu ražotnē «Evopipes», iepazīstot tās produkciju. Tieši pa
šadu zilu 56 centimetrus diametrā cauruli pilsētā plūst dzeramais ūdens.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ pilsētā notiek
Karjeras nedēļa. Rosinot
jauniešus pārdomāti
izvēlēties savu nākamo
profesiju, ļaujot iepazīt
dažādu profesiju «aizkulises», skolēni piedalās virknē pasākumu – apmeklē karjeras
konsultācijas, viesojas
pilsētas profesionālajās
skolās, LLU, kā arī dodas
ekskursijās uz Jelgavas
uzņēmumiem un iestādēm. Tieši ekskursijas
ir pieprasītākais Karjeras nedēļas pasākums,
un lielākais interesentu
pieplūdums ir Pašvaldības operatīvās informācijas centrā (POIC).
Karjeras nedēļas koordinatore
Jelgavā Jeļena Grīsle stāsta, ka
pērn pasākumos piedalījās ap 7000
jauniešu, bet šogad dalībnieku

skaits varētu būt lielāks. Viņa
stāsta, ka skolēniem saistošākās ir
ekskursijas uzņēmumos, jo viņi savām acīm grib redzēt ražotnes, ar
kādām iekārtām mūsdienās strādā
un ko vispār Jelgavā ražo. Absolūts
līderis apmeklētāju ziņā ir POIC,
kur pieteiktas ap 20 skolēnu grupu ekskursijas. J.Grīsle piebilst,
ka interese ir arī par radošajām
darbnīcām pilsētas profesionālajās skolās un nodarbībām LLU
fakultātēs. Atsaucību guvušas arī
karjeras konsultācijas.
POIC dispečeru ikdienā ielūkojās arī Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas 8. klases skolēni.
Uzrunātie jaunieši atzīst – nebija
aizdomājušies, ka viņus novēro
ar videokamerām, un spriež, ka
turpmāk vairāk sekos līdzi savai rīcībai, lai nepārkāptu noteikumus.
Viņi nenoliedz, ka mēdz «grēkot»,
visbiežāk – šķērsojot ielu neatļautā
vietā vai pie sarkanās gaismas.
«Izrādās, pilsētā ir 87 videonovērošanas kameras – tas taču ir
ļoti daudz!» pārsteigumu neslēpj

Roberts Ļeontjevs. Skolēniem
tika stāstīts arī par situācijām,
kad jāzvana POIC pa tālruni 8787,
un «Pilsētsaimniecības» aplikāciju. Viņi atzina, ka turpmāk to
izmantos savā ikdienā, jo nereti
paši ir ievērojuši, ka nedarbojas
kāds luksofors vai pilsētā sabojāta
ceļa zīme.
Vairāk nekā desmit skolēnu grupas šonedēļ uzņems arī polimēra
cauruļu ražotne «Evopipes». Tajā
jau viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8. klase. Klases audzinātāja
Signe Lūsiņa stāsta, ka nedēļas
sākumā jaunieši bijuši pie karjeras
konsultanta, izzinot savas intereses un iespējas, un klase Karjeras
nedēļas laikā iecerējusi doties
četrās ekskursijās – uz «Evopipes»,
biznesa parku «NP Properties»,
«Latvijas pienu» un «Amo Plant».
Uzrunātie skolēni atzīst, ka tieši
ekskursijas ir interesantākais
Karjeras nedēļas pasākums. Vispirms tā esot iespēja uzzināt, ko
vispār Jelgavā ražo, redzēt, kāda
izskatās mūsdienīga ražotne, no-

skaidrot, kādu profesiju pārstāvji
ir nepieciešami, un uzzināt, cik
liela ir nozarē strādājošo alga. «Es
nezināju, ka tepat Jelgavā ražo tik
dažādas caurules. Manuprāt, katra
ekskursija ir vērtīga, jo redzam ko
jaunu,» nosaka Valsts ģimnāzijas
audzēkne Amanda Zvaigzne, kura
nākotnē grib studēt vides zinātnes. «Manuprāt, īpaši noderīgas
ekskursijas uz uzņēmumiem ir
skolasbiedriem, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesiju,»
spriež 8. klases skolnieks Mārtiņš
Mārcis Galažis.
Jautāts, kāds ieguvums ir uzņēmumam no skolēnu ekskursijām,
«Evopipes» pārdošanas vadītājs
Gints Pērkons uzsver, ka tā ir iespēja dalīties zināšanās. «Protams,
no skolēna nav nekāda tūlītēja
ekonomiska ieguvuma, taču esam
paplašinājuši viņa redzesloku. Arī
mums taču vajadzēs jaunus darbiniekus, un esmu pārliecināts, ka
šādā veidā mēs varam ieinteresēt
kādu izvēlēties inženiera mehāniķa profesiju,» atzīst G.Pērkons.
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Naktī uz otrdienu nolija divas
trešdaļas mēneša normas
 Ligita Vaita

Otrdienas, 14. oktobra, rītā lietus ūdens applūdināja vairākas ielas
un krustojumus pilsētā.
Naktī deviņu stundu laikā
bija nolijusi teju mēneša
nokrišņu norma, līdz ar
to lietusūdeņu kanalizācijas sistēma nespēja
nekavējoties savākt visu
uzkrāto ūdeni.
Dažu stundu laikā ūdens no
vairuma pilsētas ielu bija aizskalots,
tomēr rīta stundās satiksme un pārvietošanās bija būtiski apgrūtināta.
Intensīvā lietus apstākļos vietām
pārplūdušas bija Raiņa iela, Pulkveža Brieža iela, ielas ap Valsts ģimnāziju un Mākslas skolu. «Situāciju
sarežģītāku padara arī lapkritis, kas
nozīmē, ka daļa gūliju ir aizklātas ar
sakritušajām lapām. Lietusūdens
novadīšanai tik intensīvu nokrišņu
apstākļos ir nepieciešams laiks, tā
nevar notikt uzreiz. Šādos apstākļos
caurtekas nespēj uzņemt visu ūdens
daudzumu. Pēc neilga brīža, kad arī
lietus nedaudz norimās, ūdens tika
savākts,» situāciju skaidro domes
deputāts Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes galvenais speciālists
projektu īstenošanas jautājumos

Vilis Ļevčenoks, piebilstot, ka arī
privātajās teritorijās būtu jāpārliecinās par grāvju sistēmas caurteku
tīrību. «Ja caurtekas ir aizsērējušas,
nav brīnums, ka krājas ūdens un tā
novadīšanas sistēma nedarbojas,»
skaidro V.Ļevčenoks.
Tam piekrīt arī Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, uzsverot, ka pret dabas
stihijām neviens nav pasargāts
– vairākās stundās nolijusi teju
mēneša norma, un lietusūdens
kanalizācijas sistēma nespēj uzņemt
tik daudz ūdens. Speciālisti uzsver,
ka nekavējoties tika pārbaudīta
lietus ūdens kolektoru darbība un
konstatēts, ka tie darbojas atbilstoši
savai jaudai.
Apsaimniekošanas speciālisti
kopā ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu apsekoja visas
kritiskākās vietas, lai pārliecinātos
par to, kādā stāvoklī ir lietusūdens
kanalizācijas sistēma. Tāpat tika
veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai attīrītu gūlijas no lapām
un nodrošinātu sistēmas darbību
atbilstoši to veiktspējai.
Vidēji oktobra nokrišņu daudzums pilsētā ir 60 milimetri, bet
naktī no pirmdienas uz otrdienu
deviņu stundu laikā nolija 45 milimetri nokrišņu. Tas ir aptuveni
divas trešdaļas mēneša normas.

Oktobrī nedaudz audzis
siltumenerģijas tarifs
 Sintija Čepanone

Oktobrī nedaudz palielinās siltumenerģijas tarifs
Jelgavā, taču tas ir par
7,3 procentiem zemāks
nekā pērn oktobrī. Tarifa
kāpums saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības cenas
neprognozētu palielināšanos.
Šī gada oktobrī SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifs Jelgavā
ir 62,02 eiro par megavatstundu,
neieskaitot PVN, un tas ir par 1,1
procentu vairāk nekā septembrī,
informē SIA «Fortum Jelgava»
komunikācijas vadītāja Guntra Matisa. Viņa skaidro, ka tarifa kāpums
saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības
cenas palielināšanos. Saskaņā ar šā
brīža dabasgāzes cenu prognozēm

šāds tarifs saglabāsies arī novembrī
un decembrī.
Taču, salīdzinot ar 2013. gada
oktobri, siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir par 7,3 procentiem zemāks.
«Šis tarifa samazinājums, kuru
uzņēmums veica pērn decembrī,
bija iespējams, pateicoties pārejai siltumenerģijas ražošanā no
dabasgāzes uz šķeldu, kas šobrīd
nodrošina līdz pat 85 procentiem
no pilsētas siltumapgādei nepieciešamās slodzes,» tā G.Matisa.
Šobrīd uzņēmums vērtē, vai un
cik liels tarifa tālāks samazinājums
ir iespējams pēc subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieviešanas un
plānotajiem Energoefektivitātes
direktīvas ieviešanas pasākumiem.
Par faktiski piemēroto siltumenerģijas cenu uzņēmums katru
mēnesi informē savā mājas lapā
www.fortum.lv.

Pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības – iegādājas zemi un ēku Svētes ielā 8
 Jānis Kovaļevskis

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēdē 9.
oktobrī deputāti lēma
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamajam īpašumam
Svētes ielā 8. Ēka ar
tam piegulošo zemes
platību atrodas autoostas teritorijā, un
pašlaik tai ir divi nomnieki.

«Zemesgabals atrodas pilsētas
centrā – stratēģiski svarīgā vietā,
kurā perspektīvā pēc autoostas
pārcelšanas uz teritoriju pie
dzelzceļa stacijas varēsim veikt
sabiedrisko apbūvi, jo blakus
esošā teritorija jau līdz šim bija
pašvaldības īpašumā,» pamatojot lēmumu par īpašuma iegādi,
norādīja domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Deputāti lēmumu par zemes un
ēkas iegādi Svētes ielā 8 pieņēma
vienbalsīgi, piekrītot, ka atbilstoši

apstiprinātajam pilsētas attīstības plānam nākotnē varētu lemt
par kādas sabiedriski nozīmīgas
ēkas celtniecību šajā vietā. «Apzināmies, ka esošo ēku, kurā šobrīd
atrodas bārs un veikals, perspektīvā nāksies nojaukt, lai atbrīvotu
autoostas teritoriju jauna objekta
attīstībai. Vēl neesam lēmuši
par to, kas tieši varētu atrasties
autoostas teritorijā, bet pavisam
noteikti tas nebūs lielveikals,» tā
domes deputāts Vilis Ļevčenoks.
Patlaban īpašums pieder Mār

upē reģistrētam uzņēmumam
«Pērle–M». Nekustamais īpašums
sastāv no zemesgabala ar kopējo
platību 1534 kvadrātmetri un uz
tā esošās ēkas. Īpašuma atsavināšanas cena ir 90 000 eiro.
Jāpiebilst, ka 2013. gadā īpašums iznomāts divām juridiskām
personām. Ēkā Svētes ielā 8
darbojas bārs «Tiem jau putni
galvā» un aizkaru salons. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas
plānojumu 2009. – 2021. gadam
īpašuma plānotā izmantošana ir

sabiedriskās un darījumu teritoriju apbūve.
Īpašums atrodas pilsētas centra
zonā un robežojas ar Jelgavas
pilsētas pašvaldībai piederošiem
zemes īpašumiem. Pašlaik piegulošie ceļi un laukumi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Šajā
situācijā īpašuma iegādāšanās
Jelgavas pilsētas pašvaldības
īpašumā dos iespēju novērst teritorijas stāvokļa pasliktināšanos
un veicinās tās revitalizāciju, kā
arī publiski nozīmīgu sabiedriskā

transporta pieturvietu ierīkošanu
starppilsētu pasažieru pārvadājumiem, liecina informācija domes
sēdei sagatavotajā lēmumprojektā.
Lai pašvaldība varētu gādāt par
savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tostarp ielu, ceļu
un laukumu rekonstruēšanu un
uzturēšanu, nekustamo īpašumu
Svētes ielā 8 plānots iegādāties
par pirkuma līgumā norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas
cenu 90 000 eiro.
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Starta programmai
nepieciešama tikai ideja
 Jānis Kovaļevskis

No 2014. gada 1. janvāra bijusī Hipotēku banka
pārtapa par Latvijas attīstības finanšu institūciju
«Altum», kuras galvenais uzdevums ir sniegt finanšu
atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, kā
arī stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos. «Altum»
Jelgavas filiāli kopš pavasara vada Mārīte Lazdiņa,
kuras pārziņā ir arī konsultāciju centri Bauskā un
Dobelē. Sarunā vadītāja uzsver, ka šobrīd «Altum»
piedāvā septiņas uzņēmējdarbības atbalsta pro
grammas un šobrīd uzņēmējiem tajās pieejami
60 miljoni eiro. «Mūsu nosacījumi, salīdzinot ar
komercbanku piedāvājumu, ir ļoti pievilcīgi, tomēr
apzināmies, ka pieņemt lēmumu par sava biznesa
uzsākšanu nav viegli, tādēļ sākumā ikvienu, kuram ir
ideja, aicinām uz sarunu, lai kopīgi meklētu atbildes
uz jautājumiem, vai šī biznesa ideja ir dzīvotspējīga
un kura no atbalsta programmām katrā situācijā
ir piemērotākā,» stāsta «Altum» Jelgavas filiāles
vadītāja M.Lazdiņa.
«Jelgavā ir labi sakārtota biznesa
atbalsta vide, gan pašvaldība, gan
uzņēmēju organizācijas ir orientētas uz rezultātu, tomēr potenciālo
biznesa uzsācēju nav tik daudz. Tas
lielā mērā saistīts ar to, ka te ir vieglāk atrast darbu – ja ne Jelgavā, tad
Rīgā,» spriež M.Lazdiņa, uzsverot,
ka pēdējā laikā arvien lielāka interese par sava biznesa uzsākšanu ir
vecāko kursu studentiem.
Kuras no piedāvātajām «Altum» atbalsta programmām
ir vispopulārākās Jelgavā un
reģionā kopumā?
Viena no populārākajām pro
grammām Zemgalē ir lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumu
programma – tajā Latvijā kopumā
piešķirti 463 aizdevumi par 23
miljoniem eiro, bet Zemgalē vien
šajā programmā piešķirti 150 aizdevumi par 9,6 miljoniem, kas ir 42
procenti no valstī
izsniegtās summas. Jelgavas filiālē tie ir 87 aizdevumi par 6,2
miljoniem eiro.
Otra populārākā programma Zemgalē ir
lauksaimnieku
apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programma,
kurā Zemgalē
piešķirts 361
aizdevums par
18,6 miljoniem
eiro, kas ir 36
procenti no kopējās piešķirtās aizdevumu
summas. Tajā
skaitā Jelgavā
tie ir 260 aizdevumi par 14,6
miljoniem eiro.
Interese ir par
visām programmām, bet īpašu uzsvaru vēlamies likt uz biznesa uzsācējiem un ražotājiem.

ņēmējam par aizņēmumu jāmaksā
no 1,5 līdz 2 procentiem gadā. Ja
aizņēmuma summa pārsniedz 7
tūkstošus, tad paša līdzdalība ir
10 procentu apmērā no projekta
kopējām izmaksām. Maksimālā aizņēmuma summa šajā programmā
ir 76,8 tūkstoši eiro. Uz šādiem nosacījumiem nav iespējams saņemt
aizdevumu nevienā komercbankā.
Tomēr visa pamatā ir ideja un vēlme
uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Kā rīkoties cilvēkam, ja viņam ir ideja un vēlme uzsākt
savu biznesu?
Cilvēkam ir jāatnāk pie mums
uz konsultāciju, lai saprastu, kā
šo ideju var attīstīt un vai tā būs
dzīvotspējīga. Ja mēs nonākam līdz
kopsaucējam, tiek slēgta vienošanās, un topošais uzņēmējs soli pa
solim attīsta savu ideju, sagatavo
biznesa plānu, reģistrē uzņēmumu,
noslēdz līgumu
par aizdevuma
saņemšanu un
sāk strādāt.
Katrs gadījums
ir individuāls, tādēļ piedāvājam
arī iespēju bez
maksas apgūt
nepieciešamās zināšanas finanšu
plānošanā, grāmatvedībā, mārketingā vai citā
būtiskā jomā.

«Lai uzsāktu uzņēmējdarbību un saņemtu aizdevumu līdz 7
tūkstošiem eiro, nav
jāiegulda savi līdzekļi, turklāt Starta pro
grammas aizdevumam
tiek subsidēti 70 – 80
procenti no aizdevuma
procentos maksājamās summas. Faktiski
uzņēmējam par aizņēmumu jāmaksā no
1,5 līdz 2 procentiem
gadā.»

Atbalsta instrumentu piedāvājums ir plašs, tomēr jo
projām mums ir samērā maz
uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem, salīdzinot ar vidējiem
rādītājiem ES.
Mūsu uzdevums ir palīdzēt mainīt šo situāciju un sniegt nepieciešamo atbalstu. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību un saņemtu aizdevumu līdz
7 tūkstošiem eiro, nav jāiegulda savi
līdzekļi, turklāt Starta programmas
aizdevumam tiek subsidēti 70 – 80
procenti no aizdevuma procentos
maksājamās summas. Faktiski uz-

Kas ir tie
cilvēki, kuri
pie jums nāk
ar savām idejām – kāda ir
viņu līdzšinējā
pieredze, izglītība?
Pārsvarā tie ir
salīdzinoši jauni cilvēki, īpaši
Starta programmā, kurā atbalstu var saņemt jau no 18 gadu
vecuma. Ir gan cilvēki ar pieredzi
uzņēmējdarbībā, gan iesācēji. Grūti
izcelt kādu konkrētu cilvēku grupu
vai noteiktas profesijas pārstāvjus.
Jāpiebilst, ka biznesu veiksmīgi var
sākt arī cienījamā vecumā. Mums
ir klients, kurš uzņēmējdarbību
kopā ar meitu uzsāka 75 gadu
vecumā.

«Biznesa plānam nav jābūt maģistra darba līmenī – tam jāsniedz atbildes par konkrētās
biznesa idejas realizācijas iespējām. Ja mēs redzam šīs atbildes,
ar to pietiek, lai saņemtu atbalstu savam biznesam,» topošos
uzņēmējus iedrošina Latvijas
attīstības finanšu institūcijas
«Altum» Jelgavas filiāles vadītāja
Mārīte Lazdiņa.
Publicitātes foto

grammā saistībām jābūt dzēstām
vismaz divus mēnešus, bet pārējās
programmās – vismaz gadu pirms
aizdevuma pieteikuma iesniegšanas. Pats ieraksts parādnieku
reģistrā nav šķērslis, lai saņemtu atbalstu no «Altum». Tomēr
jārēķinās, ka arī mēs vērtēsim
potenciālā aizņēmēja saistības un
maksātspēju.

tirgus cenas, kas šajā gadījumā pie
maksimālā 20 procentu garantijas
apjoma segs tikai 80 procentus
no izsniegtā aizdevuma. Šāds
darījums būtu iespējams tikai tad,
ja pircējs veiktu pirmo iemaksu
20 procentu apmērā no īpašuma
vērtības. Tā ir pārāk liela summa
jaunajām ģimenēm, tādēļ, visticamāk, jāmeklē citi risinājumi.

Cik apzinīgi jūsu klienti veic
maksājumus?
Mūsu klientu disciplīna ir ļoti
laba, un kavējumi šobrīd ir zem
1 procenta. Šajā ziņā programma
darbojas veiksmīgi.

Samērā ilgi esat strādājusi
Jēkabpilī, vadot bankas filiāli.
Ar ko atšķiras biznesa vide
Jelgavā?
Jelgavā ir sakārtota uzņēmējdarbības atbalsta vide. Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā ir izveidota Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa, vietējā Ražotāju
un tirgotāju asociācija sadarbībā
ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru regulāri rīko
dažādus informatīvus pasākumus
uzņēmējiem. Jaunajiem uzņēmējiem tas ir būtisks atbalsts, ir pie
kā vērsties pēc padoma. Jūtams,
ka pašvaldībai ir interese par uzņēmējdarbības attīstību, līdz ar to
ir vieglāk strādāt, jo visi orientēti
uz rezultātu.

Kāda ir situācija ar mājokļu
galvojumu programmu pēc
pieņemtajiem grozījumiem
Maksātnespējas likumā un
«nolikto atslēgu» principa
ieviešanas? Vai jelgavniekiem
vispār ir interese par šo iespēju?
Cilvēki ir interesējušies par iespēju saņemt galvojumus komercbanku izsniegtiem aizdevumiem
ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai. Tas nozīmē,
ka aizdevumus ģimenēm izsniegs
komercbankas, savukārt «Altum»
sniegs aizdevumu galvojumus 10
– 20 procentu apmērā, bet ne vairāk kā par 20 tūkstošiem eiro, tām
bankām, ar kurām tiks noslēgti sadarbības līgumi. Neviena komercbanka šobrīd nav noslēgusi līgumu
ar «Altum» par šīs programmas īstenošanu. Ja līgums tiktu noslēgts,
teorētiski programmas darbība
būtu iespējama. Tomēr, ņemot
vērā, ka programmas nosacījumi
pēc «nolikto atslēgu» principa ieviešanas vairs neatbilst aktuālajai
kreditēšanas tirgus situācijai, ir
maz ticams, ka kreditētājiem būs
interese iesaistīties programmā.
Mainoties kreditēšanas tirgus
nosacījumiem, bankām jāanalizē
riski un jālemj par hipotekāro
aizdevumu nosacījumiem jaunajā
situācijā, kā arī jāsniedz savs redzējums par to, kādas izmaiņas
programmā būtu nepieciešamas,
lai aizdevumi mājoklim ģimenēm
būtu pieejami.

Vai uz atbalstu var pretendēt
arī cilvēki, kuriem ir bijušas
maksātspējas problēmas un
Kur ir problēma?
kuri ir iekļauti Latvijas BanBankas nevēlas uzņemties pakas parādnieku reģistrā?
Ja saistības ir dzēstas, cilvēks pildu risku, jo īpašuma ātrās reavar saņemt atbalstu. Starta pro lizācijas vērtība ir 60 procenti no

Vai no 2015. gada plānotās
izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa likmēs varētu bremzēt
interesi par uzņēmējdarbības
uzsākšanu?
Šis jautājums ir ārpus «Altum»

«Altum» piedāvātās
atbalsta programmas
• Starta programma
• Mikrokreditēšanas programma
• MVU mikrokreditēšanas pro
gramma
• MVU izaugsmes aizdevums
• Komersantu konkurētspējas
uzlabošanas programma
• Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi
lauksaimniekiem
• Zemes iegādes kreditēšanas
programma
Plašāk – www.hipo.lv

darbības jomas. Tas ir ekonomikas
un politikas veidotāju kompetencē.
Skaidrs, ka jebkura nodokļa pieaugums ietekmē uzņēmējdarbības
vidi, tomēr šaubos, ka tas varētu
būtiski samazināt interesi par
«Altum» atbalsta programmām.
Kādi ir visbiežāk sastopamie
šķēršļi atbalsta saņemšanai?
Kādas kļūdas pieļauj pretendenti?
Visbiežāk uzmanību vēršam uz
to, vai riski ir pietiekami labi izvērtēti, kā izpētīts tirgus, cik kompetenta ir uzņēmuma komanda.
Galvenokārt tas attiecas uz biznesa
uzsācējiem, kuri ir iedegušies par
savu ideju, bet nav pietiekami izvērtējuši dažādus blakus faktorus.
Mūsu konsultanti darbojas kā
mentori un palīdz klientiem atrast
labāko risinājumu.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūsu ikdienu
ietekmēja šīs nedēļas
lietavas?
Iluta, studente:
– Sausām kājām šonedēļ uz
skolu – Jelgavas tehnikumu
– nebija iespējams nokļūt. Piemēram, otrdienas
rītā mums nodarbības notika Zemgales prospektā, kur vēl šobrīd
norit remontdarbi, un nokļūšana
līdz skolai bija liels piedzīvojums. No
paša rīta pilsētā bija milzīgas peļķes,
taču vēlāk jau ūdens aizplūda – pēcpusdienā pārvietošanās pa pilsētu
bija normāla.
Zinaīda, pensionāre:
– Kuram tad
patīk lietus?
Taču mēs zinām mūžseno
teicienu: nav
nepiemērotu laikapstākļu, tikai atbilstoši jāsaģērbjas. Es tā arī darīju
– atbilstoši apavi, lietussargs, silts
apģērbs – un devos ikdienas gaitās.
Peļķes pie gājēju pārejām gan bija
nepatīkams pārsteigums, taču nav
jau tā, ka nevar ielu pāriet.
Vasilijs, pensionārs:
– Braucot ar
auto, ievēroju,
ka satiksme
kļuvusi lēnāka,
vairākās vietās
veidojās sastrēgumi, jo ielas bija
applūdušas. Piemēram, Mātera un
Ūdensvada ielas krustojumā otrdien
bija tik liela peļķe, ka tur pat policija
satiksmi regulēja. Ar mašīnu braucot, jau nekas, var iztikt, bet kājām
iet gan bija nepatīkami. Jo īpaši pie
autoostas pretim «Pilsētas pasāžai».
Tur nebija iespējams sausām kājām
šķērsot ielu! Autovadītāji cenšas būt
saudzīgi, bet ne visiem izdodas.
Jeļena, mamma:
– Puika otrdien
neaizgāja uz
bērnudārzu –
vienkārši peļķe
Raiņa ielā pie
mājas bija tik liela, ka nemaz nemēģinājām iet laukā. Parasti uz dārziņu
ejam kājām, bet otrdien tas nebija iespējams. Atbildīgie dienesti gan ātri
atbrauca, savāca lapas, kas traucēja
ūdeņiem notecēt, un tad jau viss bija
kārtībā. Ikdienas pastaigas maršrutā
pa pilsētu pēcpusdienā gan lietus
nekādas problēmas nesagādāja,
galvenais, lai sausas kājas.
Aivars, celtnieks:
– Protams, ka
ietekmēja! Pat
ļoti! Visi darbi apstājās, jo
bruģi lietainā
laikā likt nevar, līdz ar to arī naudu
nevar nopelnīt. Bet ar laikapstākļiem jau nevar cīnīties – vienkārši
jāsadzīvo. Tiesa, pie mums Viskaļu ielas rajonā atšķirībā no pilsētas centra nekas applūdis nebija.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Brīvlaikā – basketbols ar
BK «Jelgava» puišiem, kino
un aktivitātes «Lediņos»
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas rudens skolēnu
brīvlaiks, kurā saturīgi
pavadīt brīvo laiku, piedaloties brīvlaika akcijā,
aicina bērnu un jauniešu
centrs «Junda». 1. – 6.
klašu skolēni no 27. līdz
29. oktobrim aicināti
sportot kopā ar basketbola kluba «Jelgava»
spēlētājiem, peldēt, doties uz «Multikino» un
«Lediņos» apgūt komandu spēli «Kenoss». Aktivitātēm obligāti iepriekš
jāpiesakās.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Linda Spalva stāsta, ka uz brīvlaika
akcijas aktivitātēm gaidīti 1. – 6.
klašu pilsētas skolēni. Katru dienu
izbraukšana no «Jundas» Pasta
ielā 32 plānota pulksten 11.45, atgriešanās – pulksten 16. Pirmdien,
27. oktobrī, skolēni gaidīti sporta
dienā Jelgavas 6. vidusskolā, kur
varēs peldēt un spēlēt basketbolu
kopā ar BK «Jelgava» spēlētājiem.

ziņas

Pilssalas ielā būvē
stāvlaukumu un ietvi

Bērniem līdzi jāņem maiņas apavi,
ērts apģērbs, peldpiederumi, tostarp
Blakus Pasta salai, Pilssalas ielā, tiek būvēts stāvlauobligāti – piepūšamie uzroči vai
kums, kurā vieta paredzēta 83 automašīnām.
peldveste neatkarīgi no peldētprasmes. Dzeramo ūdeni un našķus
organizatori nodrošinās. Dalības
maksa – 3,50 eiro.
Otrdiena, 28. oktobris, ir kino
diena, kad skolēni dosies uz «Multikino» Rīgā, lai noskatītos animācijas piedzīvojumu filmu «Kastīši».
Biļešu cena un transporta izmaksas
– 6 eiro. L.Spalva piebilst: ja skolēns
vēlēsies pirms kino iegādāties kādu
našķi, līdzi jāņem tēriņa nauda.
Savukārt trešdien, 29. oktobrī,
skolēni gaidīti «Lediņos», lai mācītos
jauno komandas spēli «Kenoss»
un piedalītos radošās aktivitātēs
«Lediņu» teritorijā. Jāpiebilst, ka
noslēgumā visi tiks cienāti ar meža
zupu. Dalības maksa – 3,50 eiro.
Brīvlaika akcijai obligāti iepriekš jāpiesakās un jāsamaksā
dalības maksa. To var izdarīt
«Jundas» ēkā Pasta ielā 32. Organizatori aicina to izdarīt savlaicīgi,
jo vietu skaits ir ierobežots. Vieta  Ligita Vaita
garumā. Praktiski tas nozīmē, ka
garantēta tikai tad, kad veikta
ietve gājējiem būs no Lielās ielas
apmaksa.
Sagatavošanas darbi
līdz Jelgavas pilij, jo daļa ietves
sākušies Pilssalas ielā,
izbūvēta jau iepriekš,» skaidro
blakus Pasta salai, kur
E.Kidere.
tiks izveidots stāvlauStāvlaukumam paredzētajā vietā
kums 83 automašīnām.
atrodas arī vēsturiska koku aleja un
kuma anketa, pretendenta dzīves
Paralēli notiek arī ietves
baltā vāze, ko jelgavnieki noteikti
gaitu apraksts, atsauksmes vai
izbūve Pilssalas ielā.
pamanījuši kā šīs vietas atpazīsrekomendācijas. Iesniegtos ierosinātamības zīmi. E.Kidere norāda, ka
jumus apkopos un izvērtēs speciāli
«Pašlaik sākušies sagatavošanas pašlaik ir novērtēts vāzes stāvoklis
izveidota komisija.
Pieteikuma anketa un nolikums darbi – trases nospraušana, koku un nolemts, ka uz būvniecības
elektroniskā formā pieejams Jelga- zāģēšana, nederīgās grunts norak- laiku tā tiks demontēta. «Vēlāk
vas pašvaldības mājas lapā www.jel- šana,» informē pašvaldības iestā- vāze tiks uzstādīta atpakaļ, vien
gava.lv un SIP mājas lapā www.sib. des «Pilsētsaimniecība» projektu pielāgojot tās vietu stāvlaukuma
jelgava.lv. Izdrukātā veidā to var sa- vadītāja Eva Kidere. Viņa norāda, izkārtojumam,» skaidro E.Kidere,
ņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības ka šajā objektā tiek īstenoti divi norādot, ka arī vēsturiskā koku
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā projekti: viens – par stāvlaukuma aleja tiks saglabāta.
izbūvi, otrs – par ietves izbūvi.
Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā Pilsielā 11 un SIP Sarmas ielā 4.
«Tiks izbūvēta ietve Pilssalas salas ielā atļautais braukšanas ātPieteikumus var iesniegt līdz 31.
oktobrim Jelgavas pilsētas pašval- ielas posmā no Pasta salas līdz rums ir līdz 30 kilometriem stundā.
dības Klientu apkalpošanas centrā. Jelgavas pilij aptuveni 300 metru Transportam satiksme netiek slēgta
Sīkāka informācija par konkursu
– SIP, pa tālruni 63005496 vai epastu snezana.zenovjeva@dome.
jelgava.lv.
Jāpiebilst – nolikums paredz, ka
brīvprātīgos, kuri balvu saņēmuši  Ilze Knusle-Jankevica
iepriekšējos gados, atkārtoti nominācijai pieteikt nedrīkst.
Frankfurtes grāmatu

Meklē Jelgavas brīvprātīgos
 Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu Jelgavas
iedzīvotāju interesi par
brīvprātīgo darbu un
sekmētu jauniešu iesaistīšanos tajā, Jelgavas
pilsētas pašvaldība aicina valsts, pašvaldības
iestādes, reliģiskās un
nevalstiskās organizācijas līdz 31. oktobrim
pieteikt brīvprātīgā darba veicējus konkursam
«Gada brīvprātīgais Jelgavā 2014».
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP) informē, ka apbalvojums tiks piešķirts par aktīvu brīvprātīgo darbu Jelgavas pilsētā un to
pasniegs 5. decembrī SIP telpās.
Piesakot apbalvošanai brīvprātīgā darba veicēju, jāiesniedz pietei-

Dots starts SIA «Zemgales Eko» organizētajam
makulatūras vākšanas
konkursam skolēniem.
Mācību gada beigās,
izvērtējot nodotās makulatūras apjomu proporcionāli skolēnu skaitam,
tiks noteikta skola, kura
iegūs videi draudzīgākās
skolas titulu un balvu
«Labo nodomu koks».
Makulatūras vākšanas konkursā
Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
aicinātas piedalīties jau piekto gadu,
un, kā norāda SIA «Zemgales Eko»
valdes loceklis Aleksejs Jankovskis,
konkursa mērķis paliek nemainīgs
– rosināt bērnus domāt un rīkoties
videi draudzīgi, kā arī veidot bērnos
izpratni par to, ka, iesaistoties dalītās atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, tiek veicināta dabas resursu un vides saglabāšana.
Konkursa nolikums pieejams
mājas lapā www.zemgaleseko.lv.
Saskaņā ar to piedalīties konkursā
var jebkura Jelgavas pilsētas izglītības iestāde, tostarp bērnudārzi,
aizpildītu pieteikuma anketu, kas
pieejama «Zemgales Eko» mājas
lapā, nosūtot pa e-pastu eko@eko.

jelgava.lv vai faksu 63023511. Lai
iespējas uzvarēt visām izglītības
iestādēm būtu vienādas, uzvarētājs
tiks noteikts proporcionāli skolēnu
skaitam katrā skolā, tas ir, savāktās
makulatūras daudzums uz vienu
izglītības iestādes audzēkni. Drīkst
vākt dažāda veida makulatūru,
piemēram, avīzes, žurnālus, grāmatas, biroja papīru, kartonu, taču
nedrīkst vākt makulatūru, kas ir
netīra, slapja, laminētus papīra izstrādājumus, tostarp tetrapakas.
Konkurss norisināsies visu mācību gadu līdz pat Spodrības mēneša
noslēgumam. Balvu fondu nodrošina SIA «Zemgales Eko». 1. vietas
ieguvēji līdztekus dāvanu kartei
150 eiro vērtībā kancelejas un biroja
preču iegādei iegūs ceļojošo balvu
«Labo nodomu koks» un titulu
«Videi draudzīgākā skola Jelgavā».
Skolas, kas konkursā iegūs otro un
trešo vietu, saņems dāvanu kartes
attiecīgi 100 un 70 eiro vērtībā.
Pašlaik «Labo nodomu koks»
atrodas Jelgavas 5. vidusskolā – šī
skola pagājušajā mācību gadā organizētajā makulatūras vākšanas
konkursā savāca 17,4 kilogramus
makulatūras uz vienu skolas audzēkni, taču konkursa laikā kopumā septiņas pilsētas skolas, kas
piedalījās konkursā, savāca 24,03
tonnas makulatūras.

gadatirgū paziņoti ES
2014. gada Literatūras
balvas ieguvēji – labākie
jaunie autori Eiropā. To
saņēmuši 13 rakstnieki,
tostarp jelgavnieks Jānis
Joņevs par savu debijas
romānu «Jelgava 94».
Rakstnieks cer, ka šī balva palīdzēs grāmatas
tulkošanā un ļaus Jelgavas vārdam izskanēt
pasaulē.

«Es ļoti ceru, ka šī balva palīdzēs
grāmatas tulkošanā un vienlaikus
arī ļaus Jelgavas vārdam izskanēt
pasaulē,» tā J.Joņevs, norādot,
ka jau šobrīd ir uzsākts darbs pie
romāna «Jelgava 94» tulkošanas.
Latvijas Literatūras centra vadītājs Jānis Oga precizē, ka šobrīd
J.Joņeva darbs tiek tulkots piecās
valodās – lietuviešu, igauņu, angļu, franču un poļu – un pirmie
tulkojumi varētu tikt pabeigti
janvāra vidū.
Katrs uzvarētājs saņem 5000 eiro,
un viņu darbu izdevējiem ir iespēja
piesaistīt ES finansējumu godalgoto grāmatu tulkošanai citās
valodās, lai tās sasniegtu jaunus
tirgus. J.Oga skaidro, ka tas nozīmē
– Latvijas izdevniecībām ir lielākas
iespējas saņemt ES finansējumu
tulkojumiem, ja vēlēsies tulkot kādu
no godalgotajiem darbiem. «Tas,
protams, palielina arī iespēju, ka
citu valstu izdevniecības izvēlēsies
tulkot un izdot mūsu rakstnieka

Īsi
 Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācija organizē
sabiedrību saliedējošo akciju «Jelgavas tautību gaismā».
Jelgavnieki līdz 31. oktobrim
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4 aicināti ziedot
sveces vai neizdegušu sveču
galus, lai vēlāk, tos pārkausējot,
izlietu lielu sveci, kas būs kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā.
«Aicinām visus Jelgavas pilsētas
iedzīvotājus neatkarīgi no tautības
un vecuma ziedot vairākas sveces
vai sveču galus, lai pārkausējot
izlietu vienu lielu sveci. Svece idejiski apvienos visu cilvēku pozitīvos
vēlējumus un labās domas mūsu
Latvijai dzimšanas dienā. Svece tiks
prezentēta projekta noslēguma
pasākumā «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...», kas veltīts Latvijas
Republikas dibināšanas gadadienai,» tā Sabiedrības integrācijas
pārvalde.

Foto: Krišjānis Grantiņš
– darbu zona ir brauktuves malā un
piegulošajā teritorijā. Nepieciešamības gadījumā uz brauktuves tiks
izveidotas darba vietas, kuru posma
garums būs līdz 50 metriem, un divvirzienu satiksme šajos posmos tiks
organizēta ar ceļa zīmēm, informē
«Pilsētsaimniecība».
Gan stāvvietas, gan ietves izbūvi
veic SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Projektu līguma termiņš ir 2015. gada 8. janvāris, taču
būvnieks plāno, ka pie labvēlīgiem
laika apstākļiem darbus varētu
pabeigt ātrāk.
Būvdarbu līguma «Gājēju ietves
izbūve no Pilssalas ielas posmā
no Pasta salas līdz Jelgavas pilij»
līgumcena ar PVN ir 95 480,40 eiro,
savukārt līguma «Atklāta stāvlaukuma izbūve» līgumcena ar PVN ir
351 418,46 eiro.

Jānis Joņevs no
rāda, ka jau šobrīd ir uzsākts
darbs pie romāna «Jelgava 94»
tulkošanas piecās
valodās – lietuviešu, igauņu, angļu,
franču un poļu.
Foto: Ivars Veiliņš
J.Joņeva darbu,» tā J.Oga.
Eiropas Komisijas paziņojums
vēsta, ka ES 2014. gada Literatūras
balvu saņem Bens Bluši (Albānija), Milens Ruskovs (Bulgārija),
Jans Ņemecs (Čehija), Makis Tsits
(Grieķija), Odnija Eira (Islande),
Jānis Joņevs (Latvija), Armins Ēri
(Lihtenšteina), Pjērs Mejlaks (Malta), Ogņens Spahičs (Melnkalne),
Marente de Mora (Nīderlande),
Ugļeša Šajtinacs (Serbija), Birgila
Oguza (Turcija) un Īvija Vailda
(Apvienotā Karaliste). J.Joņevs
atzīst, ka līdz šim nav lasījis nevienu
no pārējo nominantu darbiem, bet
ir gatavs iepazīties ar amata brāļu
uzrakstīto.
ES Gada balva literatūrā tiek
pasniegta labākajiem jaunajiem
autoriem Eiropā neatkarīgi no viņu
izcelsmes valsts un valodas. Mērķis
ir izcelt labāko Eiropas mūsdienu
literatūrā, veicināt pārrobežu tirdzniecību un rosināt citu valstu literatūras darbu tulkošanu, publicēšanu
un lasīšanu. Literatūras balvu rīko
Eiropas Komisija sadarbībā ar Ei-
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 Tikai līdz 19. oktobrim Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā skatāma
unikāla Orenburgas (Krievija)
mākslinieces Irinas Maļikovas
smalki izšūtu apkaklīšu izstāde.

Rakstnieks Jānis Joņevs saņem Eiropas Gada
balvu literatūrā

Sākas cīņa par videi
draudzīgākās skolas titulu
 Sintija Čepanone

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ropas Grāmatu tirgotāju federāciju,
Eiropas Rakstnieku padomi un
Eiropas Izdevēju federāciju.
J.Joņeva debijas romāns jau
saņēmis vairākas balvas tepat Latvijā – tas atzīts par labāko debiju
latviešu literatūrā pērn, saņēmis
balvu konkursā «Kilograms kultūras» un iekļuvis starp simts tautā
iemīļotākajām grāmatām sociālajā
TV projektā «Lielā lasīšana».

ITĀĻU, KRIEVU, ANGĻU
valodu kursi Jelgavā
SĀKOT NO 28.OKTOBRA

DALĪBAS MAKSA: 32/36 EUR
Vieta: ZEMGALES

NVO CENTRS

Lielā iela 15, Jelgava T.

26559279

www.zemgalei.lv/valodas

Tās muzejā nogādājusi mākslinieces meita Olga, ļaujot jelgavniekiem novērtēt patiešām smalkus
darbus. Dažu apkaklīšu radīšanai
māksliniece veltījusi pat mēnesi
darba.
 Tuvojoties ikgadējai labdarības akcijai «Eņģeļi pār Latviju»,
fonds Ziedot.lv aicina pieteikties
cilvēkus, kas var ziedot fondam
pašdarinātus adījumus – cimdus,
zeķes, šalles un citus –, ko pret
ziedojumiem pārdot labdarības
tirdziņos. Ziedojumi tiks novirzīti
smagi slimu bērniņu ārstēšanas
programmai «Eņģeļi pār Latviju».
Labdarības projektu vadītāja biedrības «Bērnu un jauniešu rotaļu un
attīstības centrs «Oranžais stars»»
vadītāja Inga Baļe informē, ka
atsaukties akcijai aicināts arī ikviens Jelgavas rokdarbnieks, kurš
gatavs ziedot savus adījumus, ko
vēlāk pārdot labdarības tirdziņā.
Rokdarbnieki aicināti sazināties
ar I.Baļi pa tālruni 22080338 vai
e-pastu inga.bale@inbox.lv.
 22. oktobrī Jelgavā uz pirmo
sēdi sanāks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) biedru intereses Zemgales
reģionā pārstāvošā Zemgales
reģionālā padome, informē LTRK
Sabiedrisko attiecību dienests.
Sēdē aicināts piedalīties ikviens
uzņēmējs. Darba kārtība: uz ņēmēju diskusija par aktuāliem
uzņēmējdarbības vides attīstības
jautājumiem reģionā, padomes
priekšsēdētāja un vietnieku ievēlēšana, kā arī padomes Zemgales
reģionālās padomes reglamenta
apstiprināšana. Sēde notiks 22.
oktobrī pulksten 14 viesnīcas
«Zemgale» (Skautu ielā 2) Baltajā
zālē. Papildinformācija – pa e-pastu jelgava@chamber.lv vai tālruni
28646086 (Baiba Nolberga).

Ritma Gaidamoviča

JELGAVAS DOME PAZIŅO
2014. gada 25. septembrī domes sēdē tika pieņemts
lēmums Nr.14/3 par Jelgavas pilsētas attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam aktualizēšanu.
Programmu paredzēts aktualizēt līdz 2014. gada 30.
decembrim. Atbildīga par attīstības programmas aktualizēšanu ir Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte, tālrunis 63005569.
Pilsētas attīstības plānošanas dokumenti pieejami mājas
lapā http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/
dokumenti0/attistibas-planosana/jelgavas-pilsetasattistibas-planosanas-32/
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Jelgavā savulaik piekoptas
sengrieķu apbedīšanas tradīcijas

1 – Jāņa kapi,
2 – Literātu
kapi

Foto: Krišjānis Grantiņš un no A.Tomašūna arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

austrumu daļā), kas tur tika ierīkota
agrāk nekā tika uzcelta pati baznīca.
Stacijas parka apkaimē tiek
Pēc 1785. gada, kad Kurzemes
rekonstruētas ielas ap topošo
muižnieku landtāgs aizliedza
vienoto autotransporta un
veikt apbedījumus pie baznīcām
dzelzceļa satiksmes termināli.
pilsētas teritorijā, vajadzēja ierīkot
Projektā līdzās būvdarbiem
kapsētas ārpus pilsētas robežām,
tika iekļauta arī arheoloģiskā
un kapi tika paplašināti tagadējā
uzraudzība, ko veic vēsturnieks
Alunāna parka teritorijā. Tolaik pilAndris Tomašūns. Tā kā šajā
sētas robeža gāja pa Vaļņu un Jāņa ielu
apkaimē bija vairākas kapsētas,
un tagadējais Alunāna parks atradās
Literātu kapos atrasta
atrasti vairāk nekā 400 apbedījau aiz Jelgavas robežas. Šajos kapos,
sudraba medaļa, kas
jumu, bet daudz interesantāki
veicot būvdarbus, atrasti ap 400 apbeizgatavota 1793. gadā
un «runīgāki» par pīšļiem ir
dījumu, bet identificēt iespējams labi
sakarā ar Maincas ieņempriekšmeti – gan tie, kas likti
ja trīs cilvēkus. A.Tomašūns norāda,
šanu. Spriežot pēc novietoaizgājējam līdzi kapā, gan tādi,
ka identificēt personu iespējams, ja lījuma, tā un vēl dažas sudraba
kas nejauši pazaudējušies.
dzās atrasta kāda lieta ar iegravētiem
monētas, kas gan bija ļoti sliktā
datiem vai plāksne uz zārka. Literātu
stāvoklī, atradušās mirušā kabatā.
Arheoloģijā atradumus iedala pēc to kapos pēc līdzās atrastām lietām izJāpiebilst, ka kopumā būvdarbu
vecuma: tie, kas ir vecāki par 17. gadsimtu, devies identificēt laulātu pāri, bet vēl
zonā atrastās monētas ir datējamas,
tiek dēvēti par senlietām, bet jaunāki – par uz kāda zārka bijusi misiņa plāksne,
sākot ar 16. gadsimtu, un tās ir dažādas – Poarheoloģiskajiem atradumiem. «Viss, ko uz kuras ar melnu krāsu uzrakstīts
lijas, Zviedrijas šiliņi, ēres, hercoga J.E.Bīrona
esam atraduši Stacijas parka apkaimē, ir cilvēka vārds, uzvārds, dzimšanas un
monētas, Brandenburgas, Saksijas kūrfirstēs,
arheoloģiskie atradumi, kas pārsvarā da- miršanas dati. Jāņa baznīcas kapos
Krievijas impērijā kalta nauda.
tējami ar 18. – 20. gadsimtu. Šie atradumi gan neviens nav identificēts. «Veicot
ir dažādi – sākot no muzejiskām vērtībām grunts izņemšanu Pasta ielā starp Jāņa bijuši pat trīs kārtās – apbedījumu dziļums
un beidzot ar lādiņiem, kas jāved iznīcināt,» baznīcu un Alunāna parku, tika atsegti Pasta ielas posmā bijis no 70 centimetriem
tā A.Tomašūns, piebilstot, ka ne vienmēr ir apbedījumi vecajos Jāņa baznīcas kapos. līdz pat diviem metriem.
iespējams noteikt atraduma vecumu.
Pasta iela caur vecajiem kapiem tika izbūvēta padomju laikos – 20. gadsimta 60. gados. Atrod Harona ziedojumus
Glabāti trīs kārtās
Vēlāk šajā teritorijā izbūvēja arī ūdensvadu,
Interesantākie atradumi ir mirušajam
Stacijas parka apkaimē, kur notiek būv- gāzesvadu, siltumtrasi – viss tika pārrakts līdzi dotās monētas – tā sauktais Harona
darbi, vēsturiski atradās divas kapsētas krustu šķērsu, sajaucot kaulus un padarot ziedojums. Tādas konstatētas 15 apbedīju– Literātu kapi pie jaunbūvējamā Sporta mirušo identifikāciju praktiski neiespēja- mos. Atrastās monētas datējamas no 1745.
ielas posma un kapsēta pie Jāņa baznī- mu,» tā viņš. Tā kā šajā kapsētā apbedījumi līdz 1888. gadam. Sengrieķu mitoloģijā
cas (tagadējā Pasta iela Alunāna parka veikti no 18. gadsimta beigām, dažviet tie Harons bija pārcēlājs pazemes valstībā,
kas par samaksu mirušo dvēseles cēla
pāri upei. Parasti Harons prasīja vienu
monētu, tāpēc senie grieķi to mēdza likt
mirušajiem zem mēles. «Mēs gan biežāk
atradām pa divām monētām, Krievijas
impērijas laika vara naudiņu. Bija, kad
naudiņa uzlikta mirušajam uz acīm, ielikta
mutē, bet citos apbedījumos tā atradās pie
galvas labajā pusē,» stāsta A.Tomašūns.
Vienā apbedījumā mirušajam nauda bija
palikusi kabatā – sešpadsmit 18. gadsimta
Prūsijas monētas kopā ar 1793. gadā kaltu
piemiņas medaļu. Harona ziedojumus
vēsturnieks sauc par lielāko pārsteigumu,
jo atklāj, ka 19. gadsimtā Jelgavā tāpat kā
citviet pasaulē modē bija interese par antīko kultūru. «Literātu kapos tika glabāta
inteliģence – skolotāji, juristi. Acīmredzot
tolaik antīkais bija modē – šos motīvus
atradām arī uz kāda kapu pieminekļa,»
spriež A.Tomašūns. Interesanti, ka 1839.
gadā Jelgavā uzskaitīti izglītotie pilsētnieki
– Jelgavā bija 28 advokāti, 15 ārsti, 39
skolotāji, 11 skolotājas.
Saglabājušās arī dažas apģērbu detaļas, piemēram, drēbes, mežģīne, kas
varētu būt pārsegta pāri mirušā sejai, apavu zoles. Atrastas arī dažādas Īsā medicīnas vēsture
Apbedījumi ļauj spriest arī par tā laika
pogas – gan metāla, gan kaula –, bet vēsturnieks Andris Tomašūns, kas būvobjektā veic arheoloģisko uzraudzību, spriež, ka vairumā gadījumu bijušas medicīnu. Kādā apbedījumā, kas pēc tajā
auduma pogas, kas laika gaitā līdz ar apģērbu satrūdējušas. Jāpiebilst, ka atrastajiem priekšmetiem datējams ar
1807. gadu, atrasts zoba kronītis, bet citā –
šie atradumi datējami ar 19. gadsimtu.

Vēstures avoti liecina, ka daļa Stacijas parka un Alunāna parks, kur tagad notiek
būvdarbi, bija kapi – Literātu kapi, kuros glabāta inteliģence, un Jāņa baznīcas kapi.
Vēsturnieks un satiksmes termināļa ielu rekonstrukcijas projekta arheoloģiskās uzraudzības veicējs Andris Tomašūns stāsta, ka tur laika gaitā bijušas dažādas kapsētas
– pareizticīgo kapi, katoļu baznīcas kapi, tāpat tur apglabāti no holēras mirušie un
cietumā nošautie. Arheoloģiskā izpēte ļāvusi apzināt, kur tieši atradās apbedījumi,
un A.Tomašūns izveidojis karti ar kādreizējo kapsētu teritorijām. Viņaprāt, tieši
iegūtā informācija ir pats vērtīgākais arheoloģiskās izpētes ieguvums. A.Tomašūns
lūdz sazināties ar viņu pa tālruni 29555695 ikvienu, kam ir kādas fotogrāfijas, kurās
redzami vecie Jāņa, katoļu, vecticībnieku u.c. kapi no Stacijas parka puses.
Skārda plāksne, kas bija piestiprināta zārkam,
ļāva identificēt mirstīgās atliekas – tā liecina,
ka šajā vietā zemē guldīta Anna Sofija fon
Ovandere, dzim. Bīdigere (1774 – 1829). Blakus apbedījumā atrasts un identificēts viņas
vīrs. Kopumā no apmēram 400 atklātiem
apbedījumiem identificēt izdevies vien trīs
– šo pāri un vēl kādu personu pēc līdzi ieliktām lietām ar iegravētu vārdu un datiem.
sadzīves lietas. A.Tomašūnam arī izdevies
dažus traukus atjaunot, saliekot kopā
lauskas. Viņš stāsta, ka trauki bijuši dažādi
– gan zupas terīnes, gan servīzes – šķīvji un
kaučuka un krūzes –, gan aukstās gaļas formas, gan olu
porcelāna zobu trauciņi, gan karotes un galda piederumu
protēzes, kas varētu stikla turētājs.
būt izgatavotas 19. gadsimta otrajā pusē. Retums ir zelta plombe, Vērtība rodas, ja priekšmetus izrāda
jo dārgmetāls Stacijas parka apkaimē prakVisi atradumi tiek fotografēti un datēti,
tiski nav atrasts. Tāpat uzietas brilles, kādā bet ne visi saglabāti – daļa ir tik sliktā
galvaskausā bijušas skrotis, kas norāda stāvoklī, ka tos nevar izņemt no zemes,
– cilvēks gājis bojā no šāviena galvā.
citi ir nevērtīgi. A.Tomašūns stāsta, ka apIr arī daži emocionāli atradumi, piemē- bedījumos atrastās mirstīgās atliekas tiek
ram, sievietes mirstīgās atliekas ar nedzi- saliktas maisos un daļa jau ir pārapbedītas
mušu bērnu vēderā. Galvu palauzīt likuši Meža kapos, kur speciāli atvēlēta vieta
arī divi galvaskausi ar nozāģētu paura daļu pārapbedījumiem. Savukārt priekšmeti
– pa vienam katros kapos. «Rīgas Doma baz- tiek sašķiroti un vērtīgākie no tiem – nonīcas viduslaiku apbedījumos šādi gadījumi mazgāti un iespēju robežās attīrīti no apauir vairāki, un viena no versijām ir tāda: ja guma. Nekādu citu tīrīšanu A.Tomašūns
cilvēkam bijušas garīgas kaites, šādā veidā neveic, lai nesabojātu vēstures liecības.
pēc viņa nāves tika izlaisti ārā nelabie spēki, Priekšmetus pēc tam ievieto maisiņos,
kas viņā mita. Bet pilnīgi droši apgalvot, ka tiem sagatavo īsu aprakstu, bet pēc darbu
tā bijis, nevaru,» tā A.Tomašūns.
pabeigšanas tie tiks nodoti Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam.
Tā dzīvoja vidusmēra jelgavnieks
«Manā skatījumā vērtīgākais ieguvums
Atradumi ir vēstures liecības, kas pa- ir informācija, piemēram, par to, kur vēsrāda, kā tolaik dzīvoja Jelgavā – kādus turiski atradās kapi, un tos varēs iezīmēt
sadzīves priekšmetus izmantoja, kādi bija kartē. Savukārt priekšmetu vērtība ir
paradumi un tradīcijas. Diemžēl dažkārt atkarīga no tā, vai tos izliek apskatīšanai,
atrastās lietas bija tik sliktā stāvoklī, ka tās vai pastāsta stāstus, ko tie nes līdzi,» tā
izdevās tikai nofotografēt, bet ne saglabāt. vēsturnieks.
A.Tomašūns stāsta, ka, piemēram, alva
Muzeja direktore Gita Grase norāda, ka
nesaglabājas – tai piemetas tā sauktais speciālisti saņemtos priekšmetus izvērtē
alvas mēris: tā pārvēršas baltā pulverī un izlemj – iekļaut pamatkrājumā vai
un sabirst, bet metāla detektors to tomēr palīgkrājumā, pēc tam priekšmeti tiek
uzrāda. Savukārt varš un cinks strādā reģistrēti, aprakstīti. Tas jāizdara piecu
kā konservanti, un priekšmeti saglabājas gadu laikā. G.Grase stāsta, ka šobrīd notiek
gan paši, gan iekonservē dēļus, kam tie darbs pie Lielās ielas rekonstrukcijas laikā
piestiprināti.
uzietajiem atradumiem, piemēram, VentsStacijas parka apkaimē būvlaukumā pilī tiek restaurētas Kurzemes–Zemgales
atrasti dažādi priekšmeti – gan rotas, hercogistes laika metāla muitas plombes.
piemēram, gredzeni, auskars, krelles, kak- «Tomēr jāsaprot, ka ne viss, kas ir muzeja
larotas, gan brilles, gan apģērba detaļas, krājumā, tiek eksponēts. Mūsu krājumā
galvenokārt pogas no kaula un metāla, ir ap 90 000 priekšmetu, bet tas, ko redz
mežģīnes, krustiņi, arī zārku naglas, rok- muzeja apmeklētāji, ir apmēram pieci proturi, apkalumi, monētas, ausu bakstāmais, centi,» norāda muzeja vadītāja. Tomēr ir arī
kabatas pulksteņu atslēgas (pulkstenis gan priecīga ziņa: Jelgavas reģionālais Tūrisma
neviens netika atrasts). Šajā ziņā vērtīga centrs novembrī piedāvās izstādi par Lielo
bija atkritumu izgāztuve, kas atrakta pie ielu posmā no Čakstes bulvāra līdz Katoļu
Literātu kapiem – tur bijušas dažādu trau- ielai, un iespējams, ka vismaz fotogrāfijās
ku lauskas, tostarp porcelāna, tējas sietiņš, būs apskatāmi šajā ielas posmā uzietie
kaula knaģis, zvans, mucas krāns un citas arheoloģiskie atradumi.
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Bokseriem – zelts un bronza

Nedēļas nogalē Daugavpilī aizvadītas Latvijas
meistarsacīkstes boksā
jauniešiem,
junioriem un kadetiem. Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra sportistiem izdevies
izcīnīt piecas zelta un trīs bronzas godalgas.
Čempiona titulu izcīnīja Ēriks Mantulis
(svara kategorijā līdz 46 kg), Edmunds Lindermanis (līdz 62 kg) un Ēriks Balodis (līdz
76 kg). Junioru konkurencē zeltu izcīnīja
Artjoms Haņevičs (līdz 75 kg) un Artūrs
Špade (līdz 91 kg), savukārt bronzas godalga šoreiz tika Valērijam Kovšam, Edgaram
Rozenfeldam un Markam Biļikam.

Pārbaude pirms pasaules
čempionāta

Gatavojoties pasaules čempionātam, kas
novembra sākumā notiks Vācijā, karatists
Kalvis Kalniņš aizvadītajā nedēļas nogalē
Austrijā piedalījās Premjerlīgas noslēdzošajā posmā, kurā uzvarēja, bet kopvērtējumā
tas deva trešo vietu. Šīs bija pēdējās pārbaudes sacensības pirms pasaules čempionāta, tāpēc sportists neslēpa gandarījumu
par veiksmīgo startu: pirmajā cīņā uzvara
ar 6:1 pret šveicieti, otrajā cīņā – 2:0 pret
holandieti, ceturtdaļfinālā – uzvara ar 1:0
pret beļģi, pusfinālā – 3:0 pret itāli. Finālā
bija nopietnākais pretinieks – šī gada U-21
Eiropas čempions itālis Luca Maresca. Cīņa
noslēdzās neizšķirti – 5:5, tomēr tiesneši
uzvaru piešķīra mūsu sportistam, kas
rezultātā deva uzvaru posmā.
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sports
Gints Freimanis no turkiem JLSS daiļslidotājai
nebaidās
panākumi Horvātijā
FK «Jelgava»
kapteinis
Gints Freimanis abās Latvijas Futbola izlases Eiropas
čempionāta
Foto: Romāns Kokšarovs
kvalifikācijas spēlēs 10. un 13. oktobrī (pret
Islandi 0:3, pret Turciju 1:1) laukumā devās
uz maiņu un izlases treneru korpusam
pierādīja sevi no labākās puses. Tiesa, spēlē
pret Turciju jau kompensācijas laikā viņš
nopelnīja otru brīdinājumu un līdz ar to arī
noraidījumu, kas mūsu futbolistam liegs
16. novembrī samērot spēkus ar vienu no
titulētākajām pasaules futbola komandām
– Nīderlandi.

Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkne
Diāna Ņikitina godam pārstāvējusi Latviju starptautisko daiļslidošanas sacensību
«ISU Grand Prix» 7. posmā Zagrebā, Horvātijā. Īsajā programmā Diāna ieņēmusi
5. vietu, kas ir viņas līdzšinējās karjeras
labākais rezultāts, bet izvēles programmā uzrādījusi ceturto labāko rezultātu,
kopvērtējumā izcīnot 5. vietu un tādējādi
uzlabojot savu personisko rekordu. Īsajā
programmā Diāna tika pie 49,26 punktiem, bet izvēles programmā saņēma
96,19 punktus, kas kopā deva 145,45
punktus un Diānai ļāva savu līdzšinējo labāko rezultātu uzlabot par 20 punktiem.
Jāpiebilst, ka kopumā šajās sacensībās
uz starta izgāja 32 sportistes.

Jelgavas skolēnu sporta
stundas vadīs Ineta Radeviča
 Krišs Upenieks

Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klase
šogad olimpiskās skolotājas
Inetas Radevičas uzraudzībā
kļūs par Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) jaunā projekta
«Sporto visa klase» dalībnieci.
Projekts paredz iesaistīto skolu
3. klašu skolēniem katru nedēļu
nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo
sporta nodarbību iekļaušanu
mācību programmā papildus
tām divām sporta nodarbībām,
kas paredzētas obligātajā izglītības programmā.
Dalībnieču vidū ir sešas Latvijas skolas,
un mūsu pilsētu šajā projektā pārstāvēs
Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klase sporta
skolotājas Nataļjas Gorškovas vadībā. Viņa
neslēpj, ka bērni šo brīdi gaidījuši jau ilgāku
laiku un tagad ir ļoti priecīgi: «1. klasē šie
bērni bija olimpiskā klase, tāpēc arī pilsēta
izvēlējās tieši mūs, tāpat blakus skolai ir
laba sporta bāze. Bērni ļoti apzinīgi gatavojās šim brīdim.»
Sporta skolotāja stāsta – lai gan projekta
sākums ir paredzēts 3. novembrī, šī klase
jau tagad, pateicoties pašvaldības atbalstam, sporto aktīvāk nekā citi skolēni. «Projekta laikā klasei paredzētas piecas sporta
nodarbības nedēļā, proti, sportosim katru
dienu. Tādējādi būs divas programmā jau
paredzētās sporta stundas, viena futbola
nodarbība, peldēšana LLU peldbaseinā, uz

4. vidusskolas sporta klasi visa gada laikā pieskatīs bijusī vieglatlēte Ineta
Radeviča, kura ir 2010. gada Eiropas čempione, 2011. gada bronzas medaļas ieguvēja, Atēnu un Pekinas olimpisko spēļu dalībniece, kā arī trīs gadus
atzīta par Gada sportisti Latvijā.
Foto: Krišjānis Grantiņš
kuru jau dodamies, kā arī viena vispārējās
sagatavotības nodarbība. Protams, tā ir
atzinība arī skolai: ja iepriekš mums bija
mūzikas novirziena klase, tad tagad tāda
būs arī sportā,» piebilst skolotāja.
Svinīgajā sporta klašu prezentācijas pasākumā piedalījās LOK prezidents Aldonis
Rubļevskis, LMT prezidents Juris Binde,
LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers, Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs
Jānis Mežeckis. «Novērtēsim jūsu sekmes,

novērtēsim to, lai jūs būtu atsaucīgi arī mājās. Galvenais – jums brīžiem būs jāpārvar
pašiem sevi, jāpiedalās sporta sacensībās,
jābūt mērķtiecīgiem. Kopā ar olimpiskajiem
vadītājiem nākamajā gadā tiksimies finālsacensībās,» motivējošus vārdus bērniem
teica Ž.Tikmers. Skolotāju lomā projekta
laikā iejutīsies sporta sabiedrībā labi zināmi
cilvēki, kuri sportā ir sasnieguši lielus panākumus: I.Radeviča, Anastasija Grigorjeva,
Dainis Kūla, Ivo Lakučs, Mārtiņš Pļaviņš

Lielākā līdaka – 3,05 kilogramus smaga
 Sintija Čepanone

Aizvadītajā svētdienā, 12. oktobrī, makšķernieki tika aicināti
uz tradicionālajām makšķerēšanas sacensībām «Lielupes
līdaka». Kaut todien nemitīgi
lija, sacensības guva rekordlielu atsaucību – tajās piedalījās
15 dalībnieki individuāli un
64 makšķernieki komandās
pa divi. Lielāko līdaku – 3,05
kilogramus smagu – no Liel
upes «izcēla» Uldis Ķekars, kurš
startēja komandā ar Leonīdu
Antēnu, bet Lielākās zivs tituls
tika 2,74 kilogramus smagajam
Gata Baloža zandartam.
Atbilstoši sacensību nolikumam lomā
tika ieskaitītas līdakas un asari. Savukārt
plēsīgās zivis tika vērtētas nominācijā
«Lielākā zivs».
Par sacensību «Lielupes līdaka 2014»
uzvarētājiem komandu vērtējumā atzīts
U.Ķekars un L.Antēns, kuri sacensībās
parasti startē ar komandas nosaukumu
«Jūras kraukļi». Viņu kopējais loms – četras līdakas (3050 grami, 1540 grami, 1080
grami un 1270 grami) un desmit asarīši, kas
kopumā svēra 1700 gramus. Vīri atzīst, ka
lietus plānus startēt sacensībās nav mainījis.
«Mēs bijām nobrieduši startēt šajās sacen-

sībās – vobleri noslīpēti, āķi uzasināti. Nu,
kā nepiedalīsies?!» saka Uldis, atklājot gan,
ka makšķerējot trīs reizes nācies no laivas
smelt ārā lietus ūdeni. Kaut arī uzrunātie
makšķernieki neslēpa, ka jau visu pagājušo
nedēļu zivīm vien zināmu iemeslu dēļ ķērās
slikti, tāpēc arī sacensībās loms nav tas
iespaidīgākais, Leonīds spriež, ka uzvarēt
šajā reizē palīdzējusi veiksme. «Šādā laikā
jau vēdzeles vislabāk ķeras, bet mums
paveicās – vispirms sāka nākt asari un tad
arī līdakas. Laikam jau pieredze nospēlēja
lomu, bet vislielākā nozīme makšķerēšanā
vienmēr ir veiksmei,» tā viņš.
Otrā vieta komandu konkurencē tika
Vairim Lasmanim un Agrim Neijam par
3860 gramiem asaru, savukārt trešajā
vietā palika Helmuts Dežūrovs un Juris
Skudra par 1600 gramu smagu līdaku un
150 gramus smagu asari.
Savukārt individuālais starts visveiksmīgākais izrādījās Jevgeņijam Borisovam, kuram no Lielupes izdevās izvilināt asarīšus ar
kopējo svaru 520 grami, un Jurim Āboliņam
par 180 gramiem asaru.
Arī šogad tika apbalvots lielākās zivs
«saimnieks» – kamēr citiem ķērās asari un
līdakas, G.Balodis no Lielupes pamanījās
izmānīt 2740 gramus smagu zandartu.
Jāpiebilst, ka sacensības organizēja makšķerēšanas sporta klubs «Lielupes brekši»
sadarbībā ar Sporta servisa centru. Sacensību mērķis – popularizēt makšķerēšanu

kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, kā arī
noteikt veiksmīgāko makšķernieku līdaku
ķeršanā un iesaistīt iedzīvotājus tautas
sporta aktivitātēs.
Uldis Ķekars un Leonīds Antēns
makšķerēšanas sacensībās «Lielupes
līdaka» no Lielupes izmānīja desmit
asarīšus un četras līdakas. Smagākā,
kura ir Ulda «nopelns», svēra 3,05
kilogramus un tika atzīta par «Liel
upes līdaku 2014».
Foto: Krišjānis Grantiņš

un Māris Verpakovskis.
4. vidusskolas 3.c klasi visa gada laikā
pieskatīs bijusī vieglatlēte I.Radeviča, kura
ir 2010. gada Eiropas čempione, 2011. gada
bronzas medaļas ieguvēja, Atēnu un Pekinas
olimpisko spēļu dalībniece, kā arī trīs gadus
atzīta par Gada sportisti Latvijā. «Gribēju
piedalīties šajā projektā, un pilsētai šoreiz
nebija lielas nozīmes, jo visi taču dzīvojam
Latvijā. Tas manā dzīvē būs labs turpinājums pēc sportistes karjeras. Visi esam ļoti
draudzīgi, klase ir sportiska, bērni zina, kā
jāuzvedas, ir kārtīga disciplīna. Gribu, lai
bērni saprot, ka dzīve ir kustība, ka bez tās
nekā nebūs,» tā Radeviča.
Projekta mērķis ir attīstīt bērnu vispārējo
fizisko sagatavotību, uzlabot stāju, nodrošināt nepieciešamu slodzes apjomu. Šādā
veidā tiks iegūti objektīvi dati par iesaistīto
skolēnu fizisko attīstību un veselību un ļaus
izdarīt secinājumus par projekta lietderību,
kā arī noskaidrot iesaistīto pašvaldību,
sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku
viedokli par projektu un tā norises veidu
un formu.
Projekta «Sporto visa klase» finansēšanā
netiek izmantoti valsts sporta budžeta
līdzekļi – to atbalsta LOK un Starptautiskās Olimpiskās komitejas programma «Olimpiskā solidaritāte», iesaistītās
pašvaldības un reģionālie olimpiskie centri,
Latvijas Futbola federācija, kā arī piesaistītie atbalstītāji. Pirmais posms sāksies 2014.
gada 3. novembrī un ilgs līdz 2015. gada 24.
maijam. Tajā kopumā piedalīsies 164 3. klašu audzēkņi no Jelgavas, Rīgas, Daugavpils,
Valmieras, Liepājas un Ventspils.
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Piedāvā darbu
Dārzeņu apstrādes uzņēmums SIA «Lejnieki
Food» piedāvā darbu uz konveijera dārzeņu
mizotājiem(-ām). Darba specifika – ar nazīti
jāizgriež kartupeļiem un burkāniem «actiņas».
Ar transportu nodrošinām maršrutā Jelgava–
Āne–Garoza–Emburga. Tālrunis 26182777.
Vajadzīga slimas sievietes aprūpētāja. Laba samaksa. Tālrunis 26029152 (Laimonis Auglis).
SIA «Zelta Vārpa 7» piedāvā darbu gatavas
produkcijas pakotājiem(-ām) un konditoriem(-ēm) (raugu mīklas izstrādājumu
ražošanai). Tālrunis 29780329.

Meklē darbu
LU 3. kursa studente var palīdzēt skolēniem mācību priekšmetos no 1. līdz 9.
klasei. Tālrunis 25270995.
Sieviete no Bauskas novada Īslīces pagasta meklē
aprūpētājas darbu, ir sertifikāts. Varu dzīvot pie
jums mājās un aprūpēt. Tālrunis 20657807.
Aprūpētāja (50) no Bauskas novada, ir sertifikāts,
darba pieredze. Varu strādāt par auklīti. Ir iespēja
dzīvot pie jums mājās un aprūpēt slimnieku. Strādāšu ar brīvdienām. Tālrunis 20659205 (Inga).
Celtnieks meklē darbu. Varu veikt visu
veidu darbus. Tālrunis 29759970.
Auklītes darbu. Tālrunis 28236557.
Kvalificēts mūrnieks. Varu veikt dažādus celtniecības darbus – plītis, kamīni. Tālrunis 29422824.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Sieviete (50) var aprūpēt vecus cilvēkus,
iztīrīt dzīvokli. Tālrunis 25356925.

Izīrē
Kravas mikroautobusu, 25 EUR/dienā.
T.27116666

Pārdod
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Pārdod mazlietotus ledusskapjus, saldētavas,
veļas mašīnas, gāzes un elektroplītis, televizorus
un mūzikas centrus. No Vācijas, Šveices. Lēti.
Garantija. Veikals Uzvaras ielā 12. T.29141057

Pērk
Sudraba un zelta monētas, ordeņus, nozīmītes. Tel.28850080
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Dažādi
K.Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu kursiem (ADR) 3. novembrī pl.10:00 T.26656604
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Ādas ārsts Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju
pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu
Jelgavā, Dambja ielā 10. T.29217661.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt
darījumu; iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Izgatavoju metāla – kāpnes, vārtus,
margas, balkonus, sētas, grilus, jumtiņus,
nojumes, soliņus utt. Sametināšu visu, kas
nepieciešams! T.28678242.
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407
«Verners DE» sadzīves tehnikas veikals
tagad jaunās telpās Jelgavā, Lielajā iela 32!
Lielākas telpas, lielāka preču izvēle atlaides
un īpašie piedāvājumi! Iespējams bezprocentu kredīts un preču apdrošināšana!
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
EDUARDS BUTKUS (1923. g.)
AUSMA DZENĪTE (1938. g.)
ILGA ĀBELE (1923. g.)
MARJANS GAIBOVIČS (1939. g.)
IRINA ČEREPŅINA (1970. g.)
LĪGA TRUMPĪTE (1935. g.).
Izvadīšana 15.10. plkst.13 Baložu kapsētā.
ALEKSANDRA ZVEJNIECE (1924. g.).
Izvadīšana 17.10. plkst.13 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1903.sērija.
9.35 «Vasara Romā». Vācijas komēdija. 2013.g.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Labākās draudzenes». Norvēģijas filma bērniem.
13.00 ««Sporta studijas» diskusija».
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1903.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 8.sērija.
0.35 «Baltijas neskartā daba. Baltās ziemeļu pludmales».
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 490.sērija.
9.30 «Mana ģimene 7». Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 7». Seriāls. 8. un 9.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 491.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 18.25 Sporta ziņas
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 3.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā». Dok.filma.
21.10 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
21.40 «Minhauzens – barons uz lielgabala lodes».
Vācijas vēsturiska piedzīvojumu filma. 2012.g.
23.20 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 3.sērija.
23.50 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 82.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 9. un 10.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 68.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 91.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 71.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 35. un 36.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.35 «Gatavo 3».
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 21.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 23. un 24.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 11.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
0.05 «Zeltacs». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma.
2.35 «Nekā personīga».
3.20 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 35.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 21. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1904.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
10.30 «Kruīzs septītajās debesīs. Džērsija». melodrāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.30 «Ciemiņš virtuvē».*

15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1904.sērija.
16.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Trešā reiha propagandisti. Pirmā daļa».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Nezūdība». Dokumentāla filma.
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Ģimenes dzīve». Romantiska kriminālkomēdija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 491.sērija.
9.30 «Mana ģimene 8». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 8». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 492.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 «Par cilvēkiem un bruņrupučiem». Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
23.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 6.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 91.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestības medības». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 21.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 69.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 92.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 72.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Dziesma Solveigai».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 16.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 4».
9.00 «Medikopters 3». Seriāls. 14.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 11.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 33.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 24. un 25.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
0.15 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g. 3.sērija.
1.10 «Medikopters 3». Seriāls. 14.sērija.
2.05 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
2.55 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 22. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1905.sērija.
9.35 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.25 «Latvija var!»*
11.55 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.25 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1905.sērija.
16.20 JAUNUMS. «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 1.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.

tv programma
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
0.55 «Valdība». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 492.sērija.
9.30 «Mana ģimene 8». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 8». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 493.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.20 TIEŠRAIDE. «Eirokausa izcīņa basketbolā».
«VEF Rīga» – «Szolnoki Olaj».
21.30 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
22.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.50 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.50 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 25.sērija.
0.40 «Par cilvēkiem un bruņrupučiem». Dokumentāla filma.
1.35 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 92.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Inga Lindstrēma. Dziesma Solveigai». Romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 22.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 70.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 93.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 73.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 32.sērija.
22.10 JAUNUMS. «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 1.sērija.
23.15 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Mīlestība un baloži». Krievijas komēdija. 1984.g.
2.30 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 4».
9.00 «Medikopters 4». Seriāls. 35.sērija.
10.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 34.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 1.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 25. un 26.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 9.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
1.35 «Medikopters 4». Seriāls. 35.sērija.
2.30 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.10 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 23. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1906.sērija.
9.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
9.55 TIEŠRAIDE. «Turcijas prezidenta Redžepa Tajjipa Erdogana
oficiālā vizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas ceremonija pie
Melngalvju nama».
10.20 «Aculiecinieks».*
10.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1906.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Es varu būt premjerministrs».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Trešā reiha propagandisti. Pirmā daļa». Dokumentāla filma.
1.10 «Aizliegtais paņēmiens».

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 493.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 16. oktobris
9.30 «Mana ģimene 8». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 8». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 494.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Saules mātes». Dok.filmu cikls. 7.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2014».
23.10 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.00 «Autosporta programma nr.1».
0.30 «Tavs auto».*
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 93.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Draugi uz mūžu». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
11.55 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 1.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 71.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 94.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 74.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
22.15 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 «Tuksneša vidū». ASV trilleris. 1997.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.10 «Zīlniece». (ar subt.).
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 4».
9.00 «Medikopters 4». Seriāls. 36.sērija.
10.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
11.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 26. un 27.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 8.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lidojums». ASV spraiga sižeta filma.
0.55 «Kinomānija 6».
1.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.20 «Medikopters 4». Seriāls. 36.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 24. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
9.30 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 5.sērija.
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.15 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 5.sērija.
2.10 «Es varu būt premjerministrs».*
3.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.15 «Province».* (ar subt.).
4.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 494.sērija.
9.30 «Mana ģimene 8». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Mana ģimene 9». Seriāls. 1.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 8». Seriāls. 7.sērija.

16.30 «Mana ģimene 9». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 495.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 35.sērija.
21.55 «Eiropas kinovakari».
22.10 «Laimīgajiem veicas». Lielbritānijas komēdija. (ar subt.).
0.20 «Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda «Viegli» koncerts».*
1.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 94.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Atvadas no Hannas». Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 72.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 75.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.55 «Terorists». ASV spraiga sižeta filma.
1.50 «Dzīvīte».
2.10 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.50 «Zīlniece». (ar subt.).
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 4».
9.00 «Medikopters 4». Seriāls. 37.sērija.
10.05 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 35.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
13.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 27. un 28.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
21.00 «Vecie čomi». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
22.50 «Monstrs». ASV un Vācijas biogrāfiska drāma. 2003.g.
1.05 «Medikopters 4». Seriāls. 37.sērija.
2.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Sestdiena, 25. oktobris
LTV1
5.00 «Firmas noslēpums».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 5.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 JAUNUMS. «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
12.00 «Superbrālis». Dānijas ģimenes filma. 2009.g. (ar subt.).
13.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.00 «Ciemos».* TV spēle.
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.27 ««Teātris.zip»».
21.47 «A.Ostrovskis. «Līgava bez pūra»». Valmieras teātra izrāde.
0.15 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.05 «Sporta studija».
2.50 «Nakts vēstules». Koncertuzvedums Kuldīgas estrādē.

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle». «Skonto» – «Ventspils».
16.05 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
16.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Tsmoki Minsk» – «VEF Rīga».
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Jo es tā teicu».
ASV romantiska komēdija.
21.05 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.35 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 29.sērija.
0.10 «Laimīgajiem veicas». Lielbritānijas komēdija. (ar subt.).
2.15 «Kāpēc nabadzība? Saules mātes».
Dok.filmu cikls. 7.sērija.
3.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 35.sērija.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 16. oktobris

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 95.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 5.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 6.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
12.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 32.sērija.
13.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.45 «Veselības gada balva 2014». Apbalvošanas ceremonija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Sapņu komanda 1935». Latvijas sporta drāma. 2012.g.
0.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 5». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
9.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.10 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija. 2003.g.
13.00 «Mīlestības prieks». ASV drāma. 2006.g.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.05 «Vecie čomi». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Ralfs – postītājs». ASV animācijas filma.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Mana bezkaunīgā meitene».
ASV romantiska komēdija. 2008.g.
0.40 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija. 2003.g.
2.20 «Mīlestības prieks». ASV drāma. 2006.g.
3.45 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 9.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 26. oktobris
LTV1
5.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 6.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Baltijas neskartā daba. Noslēpumainie meži un purvāji».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Krāmu pavēlniece». Vācijas romantiska komēdija. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Mana tēva divritenis».
Polijas traģikomēdija. 2012.g. (ar subt.).
23.30 «Dzīvnieku prāta noslēpumi».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.30 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
1.30 «Dzied grupa «Bet bet»».*
2.00 «Dzied grupa «Autobuss debesīs»».*
2.35 «Vai Rīga jau gatava?»*

«Vārds uzņēmējiem»
19. oktobrī – tirdziņš «Hercogā»

Ziemas apģērbi, apavi un aksesuāri bērniem –
19. oktobrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā «Hercogs».
Stūrītis «Dāvinu» – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 17. oktobrim, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942, 26456942.

«Verners DE» sadzīves tehnikas veikals
mainījis atrašanās vietu

«Verners DE» sadzīves tehnikas veikals tagad atrodas
jaunajās telpās – Jelgavā, Lielajā ielā 32.
Lielākas telpas, lielāka preču izvēle,
atlaides un īpašie piedāvājumi!
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101

Piedāvā apmācības oktobrī un novembrī
• Vizāžas pamati – 07.10., 28.10., 24.11.
• Manikīra un pedikīra speciālists – 01.10., 26.11.
• Gēla nagu modelēšana – 15.10., 05.11.
• Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) – 29.10., 19.11.
• Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija –
29.10., 19.11.
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija –
15.10., 06.11.
• Skropstu ilgviļņi – 15.10., 06.11.
• Vaksācija – 06. – 07.10., 10. – 11.11.
• Solāriju darbinieku apmācība – 13.10., 17.11.
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija –
13.10., 27.10., 13.11.
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681,
63048239; e-pasts salons-mk@inbox.lv.

2.50 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».
Čempionu koncerts Kongresu namā.
4.05 ««Nebridis nezināsi, cik dziļš», Emilis Melngailis».
Videofilma par komponistu E.Melngaili.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. 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 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
14.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.25 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.55 «Kruīzs septītajās debesīs. Sicīlija». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
18.35 TV PIRMIZRĀDE. «Jukonas skartie». Dok.filma. 1.daļa.
19.35 «Minhauzens – barons uz lielgabala lodes».
Vācijas vēsturiska piedzīvojumu filma. 2012.g.
21.15 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 7.sērija.
23.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 35.sērija.
0.10 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums
«Viena saule, viena zeme»».*
2.15 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma. (ar subt.).
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 83.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
6.20 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 7.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 8.–10.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2008.g.
13.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».

21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 23. un 24.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.00 «Atvadas no Hannas». Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
1.45 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
2.30 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 83.sērija.
3.15 «LNT brokastis».
4.00 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 JAUNUMS. «Čūska no 23. dzīvokļa». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
6.45 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.20 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.05 «Trakie romantiķi». ASV komēdija. 2005.g.
15.00 «Ralfs – postītājs». ASV animācijas filma.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 7.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Rītdiena nemirst». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma.
0.40 «Pēkšņā nāve». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
2.40 «Trakie romantiķi». ASV komēdija. 2005.g.
4.15 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 10.sērija.

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
Interesenti aicināti pieteikties:
•dekupāžas kursi – no 23.10.2014. plkst.18;
•tamborēšana, adīšana – otrdienās plkst.18;
•radošās nodarbības bērniem – ceturtdienās plkst.16;
•tekstilmākslas studija – piektdienās plkst.15.30.
Pieteikties pa tālruni 26824834;
e-pasts radosasdarbnicas@inbox.lv.

SIA «Nordic Plast»
vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē
Rūpnīcu ielā 4.
Darba pienākumi – atkritumu šķirošana.
Alga «uz rokas» – no 300 līdz 400 EUR.
Visiem interesentiem lūgums
CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni 67069812.

No 2014. gada 1. oktobra Zemgales Veselības centra Zobārstniecības klīnikā bērniem
līdz 18 gadiem pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi.
Mēs rūpēsimies par to, lai vizīte ir patīkams piedzīvojums:
• augsta līmeņa speciālisti;
• īpaša pieeja katram pacientam;
• pilns zobārstniecības pakalpojumu klāsts: terapeitiskā zobārstniecība, zobu higiēna, mutes, sejas un žokļu ķirurģija
un ortodontiskā ārstēšana;
• mājīga atmosfēra, harmoniska vide un bērnu stūrītis mazajiem pacientiem;
• jaunākās paaudzes tehnoloģijas;
• digitālā zobu rentgena un digitālā panorāmas rentgena izmeklējumi.

Izcils ārstēšanas rezultāts un kvalitāte!

Gaidīsim jūs Jelgavā, Zemgales prospektā 15. Pieraksts pa tālruni 63024731 vai mājas lapā www.zvc.lv.
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Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.09.2014. lēmumu Nr.14/2

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 25. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14-20
«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA JELGAVAS PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu,
1.4 daļu un 1.6 daļu, 3.1 pantu, 9. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno ar likumu «Par nekustamā īpašuma
nodokli» deleģētās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
2. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.
3. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības.
4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
lielākās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:
5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
5.2. būves kadastrālās vērtības.
6. Ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta šī zemes vienība. Ja uz vienas zemes vienības ir vairākas
būves, tad katrai būvei piekritīgo zemes vienības daļu aprēķina proporcionāli katras būves platībai.
7. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai.
8. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktās likmes.
9. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
10. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
11. Noteikumu 5. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 25. SEPTEMBRA SAISTOŠAJIEM
NOTEIKUMIEM NR.14-20 «NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA
JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ»
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldībai likumā «Par nekustamā īpašumi nodokli» (turpmāk – likums) tiek deleģētas tiesības
pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos
noteikumus. Saskaņā ar likuma 1. panta otrās daļas 3.3 punktu ar nodokli neapliek inženierbūves
– ielas un ceļus. Būvju klasifikācija ir noteikta Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumos Nr.1620 «Noteikumi par būvju klasifikāciju». Atbilstoši šai klasifikācijai klasē «ielas
un ceļi» ietilpst arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu, kas arī ir ar nodokli neapliekami. Likuma
1. panta 2.1 daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus, kas
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi no 0,2
līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos. Tā kā atsevišķi laukumi tiek un var tikt izmantoti maksas pakalpojumu sniegšanai
(transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi), tad pašvaldības ieskatā šādi saimnieciskā darbībā
izmantojamie nekustamā īpašuma objekti ir apliekami ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5
procentu apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Likuma 3. panta 1.4 daļa nosaka, ka vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Lai sekmētu vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai
nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu, vidi
degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta nekustamā
īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības). Likuma 3. panta 1.6 daļa nosaka,
ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Lai veicinātu pašvaldības
administratīvās teritorijas sakārtošanu un pasargātu sabiedrību un vidi no ilgstoša būvniecības
procesa, gadījumos, kad būve normatīvajos aktos noteiktajā laikā netiek pabeigta un nodota
ekspluatācijā, būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, līdz būves pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanai pašvaldībā apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības). Likuma 1. panta otrās daļas
9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m² un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem
saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas. Lai neradītu nodokļa maksātājiem palielinātu
nekustamā īpašuma nodokļa slogu, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju
palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
Likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Saistošajos noteikumos noteikts, ka maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpilde ir veicama 7 gadu laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta otrās
daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu, 1.4 daļu un 1.6 daļu, 3.1 pantu,
9. panta otro daļu.
– Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka par nekustamā īpašuma nodokļa objektu nosaka
inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, kuri ir
vai nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosakot nodokļa
likmi 1,5 procentu apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības vai 1,5 procentu apmērā no
inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
– Vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta nekustamā
īpašuma nodokļa likme 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).
– Būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 procentu
apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves
kadastrālās vērtības).
– Tāpat Saistošie noteiktumi paredz neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju
palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, kā arī noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi
gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
– Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
– Būves, kuru būvniecībā būs pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, apliks ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās
kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības)
no 2016. gada 1. janvāra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.
Informācija par saistošo noteikumu ietekmi Neietekmēs.
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Informācija par saistošo noteikumu ietekmi Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties
uz administratīvajām procedūrām
Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
4. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Nav notikušas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Pasākumi pilsētā
 16. oktobrī pulksten 10 – jauno uzņēmēju un jauno līderu konference «Uzrāviens»
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 16. oktobrī – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. oktobrī pulksten 19 – «Pannas teātris» piedāvā PIRMIZRĀDI: G.Kalniņa un I.Bernova
muzikāla dzīves spēle «Kukulis» (komēdija 2 daļās). Izrādē piedalās Ģ.Ķesteris, M.Doveika,
Z.Daudziņa, A.Siliņš. Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena – € 8 –18 (kultūras namā).
 18. oktobrī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss «Savienojumi» pēc Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 18. oktobrī pulksten 18 un 14 (papildkoncerts) – koncerts «Jumpravai 30». Grupa
uzstāsies nemainīgā sastāvā – trīs Aigari un Ainārs. Skanēs dziesmas no visa grupas
darbības laika un jaunā albuma «Laiks runā». Biļešu cena – € 10 – 17 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 16 – Krievu kultūras nedēļas ietvaros Jelgavas krievu biedrības
«Istok» un draugu koncerts «Kopīgo motīvu meklējot» (kultūras namā).
 22. oktobrī pulksten 13 – praktisks seminārs lauksaimniekiem par interaktīvu rīku
darba vides risku novērtēšanai – OiRA (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33).
 22. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: skumji un jautri
stāsti pēc A.Čehova «Tikšanās, lai arī notika, bet...». Izrādē piedalās J.Berngardte, I.Kločko,
J.Herbsta, A.Trukšs, N.Smirnova, M.Busels, T.Začeste, M.Efendijevs, J.Ļisova, I.Nazarenko,
K.Zaicevs. Režisore J.Černaja. Biļešu cena – € 6 – 9 (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 16 – izglītojoša nodarbība vecākiem «Zīdīšanas teorija un prakse.
Atbalsts jaunajai māmiņai». Dalība – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 24. oktobrī pulksten 19 – mūzikls «Cukurs. Herberts Cukurs». Iestudējuma autori
– J.Ķirsis, P.Draguns, J.Millers. Galvenajā lomā Juris Jope. Stāsts par Liepājā dzimušā
aviatora leģendāro lidojumu no Rīgas uz Gambiju, piedzīvojumiem un traģisko likteni.
Biļešu cena – € 10 – 30 (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 16 – muzicē Martina Deringa (soprāns, Vācija) un Aivars Kalējs
(ērģeles) (Sv.Annas baznīcā).
 25. oktobrī pulksten 17 – Baltkrievu kultūras nedēļai veltīts koncerts «Mani radi».
Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 No 26. līdz 28. oktobrim – KINO. Jaunā pilnmetrāžas multiplikācijas filma «Zelta
zirgs»: 26. oktobrī pulksten 14 un 16; 27. oktobrī pulksten 12, 14, 16, 18; 28.
oktobrī pulksten 12. Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(kultūras namā).
 27. oktobrī – «Palīdzēsim mazulim iepazīt pasauli droši!» – izglītojoša nodarbība
vecākiem par bērnu drošību (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33).
 29. oktobrī pulksten 15 – Hercoga Jēkaba dzimšanas diena (404 gadi) (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 29. oktobrī pulksten 19 – Jelgavas Kamerorķestra koncerts. 1. daļa – A.Šnitke:
«Gogoļa svīta». 2. daļa – V.Gavriļins: svīta simfoniskajam orķestrim «Teātra divertisments», A.Hinastera Svīta no baleta «Estancia». Diriģents – A.Meri. Koncerta vadītāja
– L.Jakovļeva. Teicējs – M.Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris L.Lencs. Biļešu cena – € 2
– 4 (kultūras namā).
 30. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Dienvidamerikas krāsainākā
valsts – Brazīlija». Vakara viesis – tūrisma aģentūras «Impro» gids Andris Geidāns (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. oktobrī pulksten 19 – Ulda Marhilēviča autorkoncerts «Tava sirds ir Tavas mājas!».
Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
 31. oktobrī pulksten 16 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).

Izstādes
 No 15. oktobra līdz 1. decembrim – Silvas Linartes gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 20. oktobrī pulksten 17 – fotoizstādes «Mūsdienu Baltkrievijas stāsti» atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 25. oktobrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 24. oktobrī pulksten 15 – Elitas Viliamas grafikas un pastmarku izstādes atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 21. decembrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 30. oktobrim – somu žurnālista un rakstnieka Juku Rislaki karikatūru izstāde
«Soms skatās uz Latviju». Autors jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo Latvijā, Jūrmalā.
Viņa vaļasprieks ir karikatūru zīmēšana. Šī ir viņa pirmā karikatūru izstāde (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 30. oktobrim – starptautiskā izstāde «Īstenība. Labestība. Pacietība mākslā»
(k/n 2. stāvā).
 Līdz 30. oktobrim – Laimis Baltmanis. Gleznas. Pirmā personālizstāde (k/n 1. stāvā).
 Oktobrī – Ilonas Austrumas fotogrāfiju izstāde «Dabas noskaņas». Izstāde apskatāma
no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 15 līdz 20 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 Līdz 3. novembrim – starptautiskās jauniešu apmaiņas «Together Forever» projekta
dalībnieku fotoizstāde «Pinhole Summer» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 9. novembrim – Giedra Šukščus (Lietuva) fotografikas izstāde «Laika zīmes:
nojauta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 9. novembrim – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants porcelāna izstāde «Brīvā
laika ekvivalente» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 9. novembrim – «Academia Petrina» absolventa Lietuvas Republikas prezidenta
Antana Smetonas (1874 – 1941) piemiņas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. novembrim – izstāde «Kad priekškaramais novēlies...» (Ā.Alunānam – 166,
Jelgavas Alunāna teātrim – 55) (Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 16. oktobris

«Jūtos paveikusi visu iecerēto»
Šodien Celmu
ģimeni zina un
pazīst visā Latvijā,
taču, sākot darbu
ar mūzikas novirzienu Jelgavā,
viņiem bieži nācās
«iet pret straumi».
«Man viss šķita tik
stagnātisks, bet es
taču gribēju novatorismu! Tāpēc
nereti saņēmu arī
kritiku,» atskatoties uz mūzikas novirziena
attīstību Jelgavā,
teic viena no tā
dibinātājām Liena
Celma.
Foto: Krišjānis
Grantiņš
 Ligita Vaita

Pērn oktobrī savu 60 gadu jubileju svinēja 4. vidusskolas direktors Agris Celms, un šis laiks
sakrita ar mūzikas novirziena
35 gadu jubileju. Taču A.Celma
sievas Lienas Celmas ieguldītais
darbs pie mūzikas novirziena
izveides un attīstības ir ne
mazāks, un viņai dzīves apaļā
jubileja apritēja šogad 4. augustā. Kaut arī L.Celmai nebūt
nepatīk gozēties prožektoru
gaismā, ģimene un kolēģi stingri pateikuši: «Krāšņs un skaists
koncerts būs arī šogad!»
25. oktobrī mūzikas novirzienam būs
iemesls satikties vēlreiz, jo šoreiz uz tā
attīstību varēs atskatīties L.Celmas acīm.
Taču, lai 4. vidusskolas kori mirdzētu tā,
kā esam pieraduši, ieguldīts milzīgs darbs.
«Darbs, darbs un vēlreiz darbs. Pirmajos
gados strādājot arī ar «parastajām» klasēm,
pārliecinājos, ka mūziku var iemācīt ikvienam. Tikai tas prasa milzīgu pacietību un
darbu,» secina L.Celma.

«Mūzikas skolotājam jābūt spilgtam,
kaut uzkrāsojot spilgtas lūpas»

Tie, kas skolotāju Celmu pazīst, zina, ka
viņa katru iznākšanu publikā uztver ļoti
nopietni un tai rūpīgi gatavojas – pat tad,
ja labprātāk ielīstu kādā stūrī un nevienam
acīs nerādītos. «Es vienmēr esmu teikusi,
ka mūzikas skolotājam jābūt spilgtam. Pat
ja nav spēka vai saprotam, ka kādā brīdī
tik labi neizskatāmies, jāuzkrāso spilgtas
lūpas,» smej L.Celma. Tāpat viņa vienmēr
sapurina arī savus kolēģus un skolēnus.
Viņa uzsver, ka nekad viens visu nevar
izdarīt, tāpēc ap sevi ir izveidojusi spēcīgu
komandu. «Ik pa laikam kādam no mums
uznāk nogurums. Turklāt skolotāja darbā
ātri vien iezogas rutīna, ar ko mēs pastāvīgi
cīnāmies. Tāpēc, ja jūtam, ka kāds kļūst
noguris un vēlas it kā paiet malā, vadību
pārņem otrs. Sevišķi «Spīgo» meitenes to
noteikti jūt – mēs ar Līgu esam lieliska
komanda,» tā L.Celma.

«Diriģente džinsos,
kas tup kora priekšā»

Tagad Celmu ģimene jau ir gana atpazīstama un vien retais var šaubīties par viņu
metodes pareizumu, taču sākums nebūt
nav bijis viegls un mūziķu saimē sākotnēji
viņi ir gana kritizēti. «Ienākot tajā vidē, man
viss šķita tik stagnātisks. Bet es taču gribēju
novatorismu! Biju redzējusi ārvalstīs spožus
korus, kas uz skatuves bija brīvi un oriģināli, un arī es gribēju sev tādu kori!» stāsta
L.Celma, atklājot, ka vienmēr rūpējusies,
lai kora tērpos ir kāda «odziņa», lai koris uz
skatuves jūtas atraisīts un kustas, nevis ir
statisks. Agrāk tas šķita kas neiedomājams,
par ko viņa kā diriģente daudz kritizēta.
Šķirstot fotoattēlus, L.Celma atceras vēl
kādu amizantu gadījumu koncerta laikā.
«Lūk, šeit ir bilde, kur es kā diriģente esmu
džinsos, turklāt tupu kora priekšā. Bet es
nevarēju citādāk iedomāties – ja maniem
bērniem korī tajā brīdī ir tāda kustība,
es viņus iedrošināju, darot līdzi. Par šo
gadījumu visa mūzikas pasaule «vārījās»,»
smejas diriģente.
Taču viņa īpaši lepojas par vēl kādu pienesumu kormūzikā. «Mēs ar Celmu bijām
pirmie, kas kora pavadījumam pievienoja
basģitāru un bungas. Tagad tas šķiet normāli un ierasti, vai ne?» tā diriģente. Taču
L.Celma uzsver, viņa nekad nav baidījusies
eksperimentēt, jo gribējusi, lai viņas koris
ir oriģināls.

Koncertā – atskats uz mūzikas
novirziena panākumiem

Kaut arī lielākā iniciatore koncertam bija
meita Līga, repertuāru rūpīgi domājuši visi
kopā. «Katrai repertuārā iekļautajai dziesmai ir sava vēsture. Piemēram, koncerta
atklāšanas dziesmu «Labrīt, puķe!» 1995.
gadā Agris Celms veltīja man, un, pateicoties šai dziesmai, mēs Dziesmu svētkos
uzvarējām. Man pirmoreiz bija labākais
koris valstī!» lepojas L.Celma.
Tāpat meiteņu kora izpildījumā tiek
atdzīvinātas «Ziedu impresijas», ko sākotnēji Līga Celma-Kursiete kopā ar dzejnieku
Kārli Vērdiņu uzrakstīja savam žetonvakaram. «Tolaik gan «Ziedu impresijas» bija
vienbalsīgs cikls, taču ar Celma palīdzību

tas tika aranžēts un izveidots par gana
sarežģītu darbu,» skaidro L.Celma.
Jubilejas koncerts būs kā atskats uz visa
mūzikas novirziena attīstību, taču šoreiz
– vairāk L.Celmas redzējumā, atdzīvinot arī
citu komponistu mūziku, ne tikai A.Celma
radīto. Jāpiebilst, ka koncerta īpašais viesis
būs dziedātājs Andris Ērglis, kam uzticēts
solo Raimonda Paula dziesmā «Pērļu
zvejnieks».

«Jūtos pilnībā gandarīta»

«Jāteic, ka šobrīd jūtos, it kā ar šo
koncertu ir jānoslēdzas kādam lielam
nozīmīgam posmam manā dzīvē. Pēc
panākumiem Pasaules koru olimpiādē un
arī divām Skolēnu dziesmu svētku balvām
2005. un 2010. gadā jūtos pilnībā gandarīta. To nav paveikusi neviena skola!» lepna
ir L.Celma.
Skolotāja teic, ka, sākot strādāt Jelgavā,
vēlējusies dzīves laikā izveidot spēcīgāko
mūzikas novirzienu valstī, radīt oriģinālu
un novatorisku meiteņu kori, kā arī just,
ka bērni skolā dzied un muzicē ar prieku.
«Jau ātri vien sapratu, ka man mūzikas
novirziens ir jāveido tik spēcīgs, lai meitām,
ja kāda no viņām gribētu to pārņemt, būtu
kur strādāt. To esmu īstenojusi!» rezumē
L.Celma.

Trešā diska tapšanā
iesaistījies maestro

Tomēr skaidrs, ka ar jubilejas koncertu
nedz mūzikas novirziena, nedz «Spīgo»
plāni neapstājas. «Esam iecerējuši izdot
trešo disku. Jau pašlaik ierakstītas vairākas dziesmas kopā ar maestro Raimondu
Paulu no cikla «Upju dziesmas». Nākamgad
ceram to pabeigt. Un, protams, Skolēnu
dziesmu svētki nākamgad! Mums ir divas
Lielās balvas, un uz mums jau citādāk skatās, no mums gaida. Tā ir liela atbildība,»
tā «Spīgo» ilggadējā diriģente.
Uz mūzikas novirziena nu jau 36 aizvadītiem gadiem L.Celmas acīm varēs atskatīties 25. oktobrī pulksten 17. Ieejas biļetes
pret ziedojumu jau iepriekš apmaināmas
4. vidusskolas kancelejā no pulksten 8.15
līdz 15, bet 121. kabinetā – no pulksten
15 līdz 18.

LLU Meža fakultātei – 75
 Ligita Vaita

Šonedēļ LLU Meža fakultātē
(MF) svin uzreiz trīs nozīmīgas
jubilejas – fakultātes 75. jubileju, augstākās mežizglītības
Latvijā 95 gadu jubileju, kā arī
desmit gadus, kopš Jelgavā
darbojas meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts «MeKA». Uz
salidojumu 17. oktobrī aicina
visus esošos un absolvējušos
LLU Meža fakultātes studentus.
LLU MF dekāns Dagnis Dubrovskis
aicina visus MF studējošos un absolventus
uz kopīgu sanākšanu un atkalredzēšanos
fakultātes telpās. «Izmantojiet iespēju
atgriezties savā Alma Mater, kur aizvadīti
skaistākie jaunības gadi un izkopts zinā-

šanu pūrs, kur gūta pieredze un dāvāta
piederība «mežiem». Lai taka uz Meža fakultāti neaizaug!» aicina D.Dubrovskis.
Salidojuma dienā, 17. oktobrī, jau no
pulksten 12 MF 16. auditorijā notiks jubilejai veltīta konference, kurā fakultātes
dekāns D.Dubrovskis stāstīs par fakultāti
– tās darbību šodien un iecerēm nākotnē.
Pulksten 13.30 viesi aicināti apmeklēt
LLU MF un SIA «MeKA» atklātās lekcijas
katedrās un apskatīt laboratorijas. Savukārt pulksten 17 norisināsies svinīgā sēde
un svētku koncerts Jelgavas pils aulā.
Dienas noslēgumā, pulksten 19.30, viesi
aicināti uz «mežu» absolventu salidojumu
fakultātē Akadēmijas ielā 11 un Kokapstrādes katedrā Dobeles ielā 41.
Ieeja jubilejas pasākumos – par ziedojumiem. Saņemt papildu informāciju, kā arī
pieteikt sveicējus var pa e-pastu mfdek@
llu.lv vai tālruni 63021619.
Jāpiebilst, ka «MeKA» ir meža un kok-

snes produktu pētniecības un attīstības
institūts, kas dibināts 2004. gadā un kurā
darbojas LLU zinātnieki un absolventi.
Fakultātes pirmsākumi meklējami 20.
gadsimta 20. gadā, kad Latvijas Augstskolas (vēlāk – Latvijas Universitāte)
Lauksaimniecības fakultātē (LF) atklāja
Mežkopības nodaļu. Pirmajā nodaļas
darbības gadā tajā bija pieteikušies 98
studenti. Drīz studentu un arī darbinieku
skaits bija apmēram trešā daļa no visas
LF, tāpēc gaisā arvien biežāk virmoja
ideja par atsevišķas fakultātes izveidi.
Līdz 1939. gadam fakultāti absolvēja 9067
speciālisti, un 38,5 procenti no tiem bija
mežkopji, informē LLU.
Patstāvīga Mežsaimniecības fakultāte
ir kopš 1939. gada, taču pašreizējā nosaukumā LLU Meža fakultāte darbojas kopš
1991. gada, un tās sastāvā ir trīs katedras:
Mežkopības katedra, Meža izmantošanas
katedra un Kokapstrādes katedra.

