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No Lielupes izvelk 7,27
kilogramus smagu līdaku

Jelgavniekam Ralfam Reinholdam,
kurš, kā pats atzīst, makšķerē, kopš
sevi atceras, sestdienas rītā no Liel
upes izdevās izvilināt lielāko zivi –
7,27 kilogramus smagu līdaku.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Dimperānu, un tieši viņu ekipāža
ar 7,27 kilogramus smagu līdaku
«Ir, ir lepnums un ganieguva 1. vietu komandu konkudarījums,» prieku par
rencē. Ralfs atzīst, ka sacensībās
savu lomu neslēpj jelpiekodusies vēl viena branga
gavnieks Ralfs Reinlīdaka, taču «tā aizgāja ar visu
holds, kuram sestdien
vizuli», savukārt Žoržam trāpīnotikušajās sacensībās
jusies apmēram puskilogramu
makšķerēšanā no laismaga līdaka, kuru viņš palaidis
vām «Lielupes līdaka
atpakaļ.
2015» uzsmaidīja veikSacensību galvenais tiesnesis
sme: pie Iecavas ieteJuris Kaminskis norāda, ka šis
kas pulksten 9.40 viņš
sacensībām «Lielupes līdaka» ir
izvilka sacensību lielāko
rekordgads atsaucības ziņā – lielomu – 7,27 kilogramus
lākās zivs meklējumos Lielupē
smagu līdaku.
posmā no Lielupes tilta uz leju
līdz Svētes ietekai devās kopumā
Ralfs Lielupē vienā laivā iz- 50 laivas: pa diviem makšķerniebrauca kopā ar pārinieku Žoržu kiem bija 38 laivās, pa vienam – 12

laivās. Makšķernieku ierastākais
loms sestdien bija asarīši un līdakas – kopumā noķertas 16 līdakas
–, bet kolēģi īpaši uzteica Leonīda
Antēna izmakšķerēto 1,6 kilogramus smago meža vimbu – dažs to
dzīvē pat nebija redzējis.
Komandu konkurencē zelta
medaļas ieguva R.Reinholda un
Ž.Dimperāna ekipāža, sudraba
– L.Antēna un Ulda Ķekara ekipāža, bet bronzas – Artūra Šalajeva
un Nikolaja Musorina tandēms.
Savukārt individuālajā konkurencē 1. vieta tika Andrim
Brūverim par 2,23 kilogramus
smagu līdaku, otrā vieta – Aleksandram Kolibeļkinam, trešā
– Igo Rībenam.

Šonedēļ dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projekta gaitā uzsākti
būvdarbi Cukurfabrikas dzelzceļa stacijā. Lai
nodrošinātu pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu
no vilciena, mainītas vilcienu apstāšanās vietas,
bet būtiskākās izmaiņas
sagaidāmas no 22. oktobra.

Kā informē VAS «Latvijas dzelzceļš», lai nodrošinātu pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu no vilciena būvdarbu laikā Cukurfabrikas
stacijā, mainītas vilciena apstāšanās vietas: iekāpšana un izkāpšana
notiek uz esošajām platformām,
taču tās saīsinātas. Savukārt no 22.
oktobra pasažieru plūsmu novirzīs
uz jaunajām pagaidu platformām,
būvdarbu laikā būtiski mainot
gājēju ierasto kustības virzienu,
– tās būs novietotas brauktuves
otrā pusē.

Jāatgādina, ka Cukurfabrikas
stacijā līdztekus peroniem plānots
izbūvēt jaunu nelielu stacijas ēku
ar uzgaidāmo telpu, vietu biļešu
tirdzniecībai un sanitāro mezglu,
kas piemērots arī personām ar
kustību traucējumiem.
Lai darbus paspētu pabeigt laikā
un mazāk traucētu vilcienu kustību, tie notiks sešas dienas nedēļā
no pulksten 8 līdz 20. «Latvijas
dzelzceļš» aicina iedzīvotājus un
pasažierus izturēties ar izpratni
pret iespējamām ar būvniecības

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Centralizētā apkure
nodrošināta gandrīz
80 procentiem ēku

Jāpiebilst, ka veicināšanas
balva pasniegta arī sacensību
jaunākajam dalībniekam – sešus
gadus vecajam Aleksandram Ābomam. «Es noķēru līdaku, bet viņa
bija zem mēra un ieskaitē negāja,  Sintija Čepanone
tāpēc atlaidu,» saka Aleksandrs,
kuram ļoti patīk makšķerēt.
Līdz šīs nedēļas vidum
Viņš Lielupē devās kopā ar tēti
centralizētā apkure mū
Intaru. «Es pats neesmu nekāds
su pilsētā bija nodromakšķernieks, bet dēlam patīk.
šināta gandrīz 80 proViss sākās ar vaļiem, delfīniem
centiem SIA «Fortum
un haizivīm, un tagad man viņš
Jelgava» klientu, taču
jāatbalsta makšķerēšanā,» saka
jāņem vērā, ka uzņēIntars.
mums turpina saņemt
J.Kaminskis piebilst, ka šo piecu
iesniegumus apkures
gadu laikā, kopš tiek rīkotas sacenpieslēgšanai, līdz ar to
sības «Lielupes līdaka», lielākā līdaapkurei pieslēgto ēku
ka bijusi 8,6 kilogramus smaga.
skaits strauji mainās.

Sākas remontdarbi Cukurfabrikas stacijā
 Sintija Čepanone

Latvijas Neatkarības
kara laikā viena no
spilgtākajām epizodēm
bija bermontiāde, kurā
īpaša vieta bija Jelgavai. 1919. gada vasarā
Jelgavā pulcējās Latvijas
Republikas nāvīgākie ienaidnieki – 1919. gada
jūlijā kaujās pie Cēsīm
Attēls: Nodedzinātā
nesakautās vācu karaJelgavas Reālskola 1919. gadā
spēka daļas, politiski
dažādi noskaņotās krievu militārpersonas, no pārliecinātiem monarhistiem līdz sabiedrības padibenēm. Tradicionāli pieņemts uzskatīt, ka
galvenais bermontiādes ļaunais tēls ir avantūrists P.Bermonts-Avalovs,
persona ar neskaidru biogrāfiju, bet bez ievērības nevar atstāt vācu
militārās vadības nevēlēšanos izvest karaspēku no Latvijas un attiecīgi nodrošināt P.Bermonta komandēto tā saukto Rietumkrievijas
Brīvprātīgo armiju ar vācu karaspēka brīvprātīgajiem, kas veidoja
70 procentus no kopējās 17 000 karavīru lielās Bermonta armijas.
Atšķirībā no Latvijas armijas Bermonta armija nenoliedzami bija arī
labāk apbruņota.
P.Bermonta karaspēka uzbrukums Rīgas virzienā notika 1919.
gada 8. oktobrī. Pēc ļoti sīvām cīņām 11. novembrī Bermonts no
Rīgas ieņemšanas bija spiests atteikties un atkāpties uz savu citadeli – Jelgavu. Pats Bermonts, sapratis, ka viņa militārā avantūra
ir piedzīvojusi neveiksmi, pameta karaspēku un aizbēga uz Vāciju.
Bermonta karaspēka vadību turpināja vācu ģenerālis M.Eberhards,
kurš mēģināja vienoties ar Latvijas Pagaidu valdību par pamieru, bet
valdība šo ierosinājumu neatbalstīja.
Jelgavas atbrīvošanas operācija tika uzticēta pulkvedim Krišjānim
Berķim, un tā notika 1919. gada 20. – 21. novembrī. Latvijas armijas
īstenotā Jelgavas atbrīvošanas operācija norisinājās vairākos virzienos
vienlaicīgi, un 21. novembra vakarā Bermonta karaspēks no pilsētas bija padzīts. Novembra beigās tika atbrīvota visa Kurzeme, 23.
novembrī Latvijas Pagaidu valdība pat pieteica karu Vācijai, kas gan
nebija nopietns pieteikums plaša mēroga karadarbībai, bet vēlme
saņemt no Vācijas kontribūciju par Pirmajā pasaules karā nodarītajiem
postījumiem Latvijas teritorijā.
Atkāpjoties bermontieši pastrādāja noziegumus pret civiliedzīvotājiem – šāva, laupīja un dedzināja. Jelgavā tika nopostītas vai nodedzinātas ievērojamas kultūrvēsturiskas nozīmes celtnes – «Academia
Petrina» ar tajā esošo bibliotēku, arhīvu un zinātnisko instrumentu
kolekciju, tāpat ugunsgrēkā smagi cieta Jelgavas pils un Jelgavas
Reālskolas ēka (tagad LLU Ekonomikas fakultāte). Vandalisma, sprādzienu un ugunsgrēku rezultātā postītas arī privātās ēkas, Jelgavas
stacija un dažu Jelgavas baznīcu inventārs.
Pieminot Jelgavas atbrīvošanu no Bermonta karaspēka un šajās
cīņās kritušos karavīrus, katru gadu 21. novembrī notiek Jelgavas
atbrīvotājiem veltīts piemiņas brīdis Meža kapos.

darbiem saistītām neērtībām, kā
arī uzturēties tikai tajās vietās, kur
tas ir atļauts.
Modernizācijas darbu laikā
maksimāli tiks saglabāts esošais
vilcienu kustības grafiks, un tikai
atsevišķos gadījumos iespējamas
nelielas izmaiņas vilcienu kustībā,
par ko pasažieri iepriekš tiks informēti – informācija par izmaiņām
būs pieejama gan stacijās un vilcienos, gan AS «Pasažieru vilciens»
mājas lapā, kā arī pa dzelzceļa
uzziņu tālruni 80001181.

63048800

Plānots, ka apkures pieslēgšana tiks pabeigta
jau šīs nedēļas laikā, ja
vien kāds no klientiem
nevēlēsies apkures pieslēgšanu vēl kādu laiku
novilcināt.

SIA «Fortum Jelgava» pārstāve
Guntra Matisa informē, ka līdz
otrdienas pēcpusdienai apkure
mūsu pilsētā jau bija nodrošināta
332 daudzdzīvokļu ēkām un 43
juridiskajiem klientiem.
«Pirms ēka tiek pieslēgta apkurei, pārliecināmies, ka iedzīvotājiem nav uzkrāts parāds
par siltumenerģiju vai parāda

gadījumā parādnieki ir veikuši
darbības, lai to nomaksātu, piemēram, noslēguši vienošanos par
pakāpenisku parāda atmaksu,»
informē G.Matisa, skaidrojot, ka
apkure vispirms tiek pieslēgta
tām ēkām, kuras par siltumenerģiju ir norēķinājušās savlaicīgi un
pilnā apmērā.
Jāatgādina – lai pieslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ir jāvēršas pie
mājas vecākā vai nama pārvaldnieka, kas tālāk organizē apkures
pieslēgšanu. Šāda kārtība nodrošina to, ka ēkas iekšējā apkures
sistēma apkures pieslēgšanas
brīdī ir kārtībā. Pēc pieprasījuma
saņemšanas no mājas pārvaldnieka un pēc siltumenerģijas parāda
izvērtēšanas, ja klientam tāds ir,
siltumenerģija tiek pieslēgta 1 – 2
darba dienu laikā. Savukārt juridiskajiem klientiem ar rakstisku
iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāvēršas SIA «Fortum
Jelgava» Klientu daļā.
SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģiju piegādā 16 000 mājsaimniecību jeb 415 daudzdzīvokļu
mājām, kā arī 71 juridiskajam
klientam, tostarp uzņēmumiem
un iestādēm.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Visefektīvāk rēķinus par
siltumu var samazināt, siltinot
mājokļus
 Jānis Kovaļevskis

no jauna izbūvēti 23 kilometri
trašu. Rezultātā izdevies sama«Kopš esam uzņēmuzināt siltumenerģijas zudumus
šies atbildību par Jelno 24 līdz 16 procentiem. Tas ir
gavas siltumapgādes
labs rādītājs, ņemot vērā mūsu
sistēmu, veikti būtiski
klimatiskos apstākļus un augieguldījumi biomasas
sto gruntsūdens līmeni. Savukoģenerācijas stacijas
kārt individuālie siltumpunkti
projekta attīstībā, kā
paaugstinās siltumenerģijas
arī investēts kopējā
piegādes drošību un sniegs iesiltumapgādes infraspēju pielāgot siltumenerģistruktūras sakārtošajas padeves intensitāti katras
nā, samazinot siltumājas vajadzībām. Mēs gan
ma zudumus, tādēļ
neiesakām ekonomēt uz karstā
siltuma ražošanas un
ūdens sagatavošanas rēķina,
piegādes izmaksas rajo temperatūrā, kas ir zemāka
žošanas un pārvades
par 55 grādiem, pastāv risks,
pusē būtiski samazināt
ka varētu attīstīties baktērijas,
vairs nevaram,» uzsver
kuras izraisa saslimšanu ar tā
SIA «Fortum Jelgava»
saukto leģionāru slimību. Tādēļ
valdes locekle Aina
iedzīvotāju drošības dēļ aicinām
Bataraga.
vismaz laiku pa laikam karstā
ūdens sagatavošanas sistēmā
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» palielināt temperatūru līdz 55
uzņēmuma pārstāve vērš uzma- grādiem.
nību uz to, ka šogad investīcijas
veiktas 108 siltumpunktu sakārVai individuālie siltumtošanā, tostarp 101 daudzdzī- punkti palīdzēs nodrošināt
vokļu mājā, kas
vienmērīgu
iedzīvotājiem
siltumenerģidos plašākas iejas piegādi vispējas pielāgot
siem dzīvokapkures sistēļiem?
mas tempeTas lielā mērā
ratūru savām
atkarīgs no tā,
vajadzībām, kā
kādā stāvoklī
arī nodrošinās
ir ēkas iekšējās
augstāku silsiltumapgādes
tumapgādes drošību. Tieši šo sistēmas. Ja tās ir labā tehniskā
uzlabojumu dēļ 10 dzīvojamām kārtībā un dzīvokļi ir aprīkoti
mājām vēl šonedēļ darbu veik- ar atbilstošiem sildķermeņiem,
šanas laikā tiks pārtraukta tad šādām problēmām nevajasiltumenerģijas piegāde.
dzētu būt. Tāpat no savas puses
iesakām iedzīvotājiem sildķerKā esat sagatavojušies jau- meņus aprīkot ar siltumenernajai apkures sezonai?
ģijas padeves regulatoriem un
Vasarā bijām iecerējuši tur- alokatoriem jeb siltumenerģijas
pināt veco siltumtrašu rekons- patēriņa proporcionalitātes mētrukciju un veikt individuālo rītājiem. Tas sadarbībā ar ēkas
siltumpunktu nomaiņu vai uz- pārvaldnieku daudzviet jau ir
stādīšanu, kur to līdz šim nebija, izdarīts, nodrošinot atbilstošu
– kopumā 101 pilsētas daudzdzī- komforta līmeni. Pozitīvas atvokļu ēkā. Šim mērķim piesais- sauksmes esam saņēmuši arī
tījām ES līdzfinansējumu, tomēr no renovēto daudzdzīvokļu ēku
birokrātisko procedūru dēļ pro- dzīvokļu īpašniekiem, kuriem
jekta realizācija aizkavējās, un siltumenerģijas patēriņu un
būvdarbus varējām uzsākt tikai līdz ar to arī maksājumus par
jūlija beigās. Tādēļ darbi ievilkās apkuri izdevies samazināt pat
arī rudens periodā. Lielākā daļa divas trīs reizes.
no plānotā jau paveikts, bet
atsevišķās ēkās arī oktobrī turKāds šobrīd ir siltumenerpināsies siltumpunktu nomaiņa ģijas tarifs, un vai ir cerības,
un uzstādīšana.
ka nākotnē tas varētu samazināties?
Kādi no šī projekta būs
Šobrīd tarifs ir 53,73 eiro par
ieguvumi iedzīvotājiem?
megavatstundu bez PVN. Esam
Pēdējo gadu laikā, veicot ie- sagatavojuši un iesnieguši reguguldījumus siltumtrašu no- latoram jauno tarifa projektu,
maiņā, esam rekonstruējuši 93 kurš būs mazliet zemāks, tomēr
procentus no siltumapgādes tīk- neko vairāk solīt nevaram, jo no
liem. Kopējais siltumtrašu tīklu uzņēmuma puses esam daudz
garums Jelgavā ir 74,6 kilomet- investējuši, lai kļūtu efektīvāki
ri, pēdējos 10 gados renovēti vai un spētu piedāvāt siltumenerģi-

«Esam sagatavojuši un
iesnieguši regulatoram
jauno tarifa projektu,
kurš būs mazliet zemāks.»

«Ņemot vērā gāzes cenu neprognozējamās svārstības pēdējos gados, neuzdrošinājāmies jaunajā
tarifa projektā atteikties no piesaistes gāzes cenai. Tādēļ jārēķinās, ka arī turpmāk siltumenerģijas cena būs atkarīga no tā, kā mainīsies gāzes cena, tikai daudz mazākā apmērā,» uzsver
SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga.
Foto: Raitis Supe
ju par iespējami zemāku cenu. tenciālos klientus?
nerācijas stacijās spējam saražot
Ņemot vērā, ka šobrīd pasaulē
Centralizētās siltumapgādes elektroenerģiju tādā apjomā, lai
neviens nevar prognozēt gāzes lielākā priekšrocība ir klienta daļēji apgādātu Jelgavas pilsētu.
cenu, arī jaunais tarifs būs tai ērtības un drošība. Turklāt šis Arī citu pakalpojumu piedāvājupiesaistīts, jo apgādāt pilsētu siltumapgādes veids ir videi mā ar mūsdienu tehnoloģiskajiem
ar siltumenerģiju, izmantojot draudzīgākais un rada vismazāk risinājumiem iespējas ir plašas.
tikai biomasu, varam līdz mīnus CO2 izmešu. Piemēram, Jelgavas Piemēram, Tartu «Fortum» komčetriem grādiem. Pie zemākas sadraudzības pilsētā Pērnavā pānija šobrīd strādā pie projekta,
gaisa temperatūras izmanto- centralizētajai siltumapgādei ir lai nodrošinātu birojus ar centrajam gāzes katlumāju jaudu. pieslēgti vairāki privātmāju ra- lizētu gaisa dzesēšanu.
Tādā veidā atkarībā no laika joni. Arī Jelgavā 22 privātmājas
apstākļiem tiek saražots līdz 20 izmanto tieši centralizētās silKāda ir situācija ar paprocentiem tīklā padotās siltum- tumapgādes pakalpojumus. Ja rādniekiem pirms jaunās
enerģijas. Ilgtermiņā enerģijas ēka ir labi nosiltināta, tai blakus apkures sezonas?
cena būtiski nesamazināsies, ir centralizētās siltumapgādes
Nevaram teikt, ka situācija
tādēļ labākā iespēja samazināt tīkli un īpašnieks nevēlas inves- būtiski pasliktinās, tomēr par
maksājumus par siltumenerģiju tēt individuālās siltumapgādes nozīmīgiem uzlabojumiem šajā
ir ēku renovācija.
sistēmas izbūvē un ierīkošanā, jomā arī nevaram runāt. Augstu
tad centralizētā siltumapgāde novērtējam to māju iedzīvotāKad tiks apstiprināts jau- ir labākais risinājums. Visbie- jus, kuri iesaistās mājas kopīgo
nais siltumenerģijas tarifs? žāk cilvēki par centralizētās problēmu risināšanā un apLīdz šī gada beigām.
siltumapgādes
zinās, ka lielas
iespējām sāk
parādsaistības
Kāda šobrīd ir siltumener- i n t e r e s ē t i e s
par patērēto
ģijas patēriņa struktūra tad, kad sākas
siltumu nav
pilsētā, un kā pēdējos gados problēmas ar
tikai mūsu kā
mainījies siltumenerģijas individuālajiem
siltuma ražopatēriņš?
risinājumiem.
tāja problēma.
Mūsu lielākais klientu sektors Jāņem vērā arī
Esam izveidoir iedzīvotāji, kuri patērē aptu- tas, ka šobrīd
juši sistēmu, lai
veni trīs ceturtdaļas no pārdotās gāze ir sasniegusi pēdējos gados sekotu līdzi maksājumu dissiltumenerģijas. Pārējais sadalās zemāko cenas slieksni un no bio- ciplīnai, aicinām cilvēkus slēgt
starp ražotājiem un sabiedriska- masas saražotā siltumenerģija vienošanos par parādu nomakjām ēkām. Strādājam pie tā, lai nav būtiski lētāka. Bet, pieaugot su, vienošanās ietvaros nākam
piesaistītu arī jaunus klientus un gāzes cenai, biomasas enerģija pretim, samazinot nokavējuma
mūsu tīkls paplašinātos. Jo vairāk kļūs arvien konkurētspējīgāka. procentu maksājumus, ja viepatērētāju, jo blīvāks un efektī- Tas dos plašākas iespējas arī nošanās tiek pildīta. Tomēr ne
vāks būs siltumapgādes tīkls. Tas centralizētajai siltumapgādei visos gadījumos varam panākt
perspektīvā varētu atstāt iespaidu mūsu pilsētā.
risinājumu, īpaši tad, ja parādi
arī uz kopējo tarifu, stabilizējot
dzīvokļa īpašniekam uzkrājušies
un pat samazinot to. Tādēļ cerīgi
Šobrīd pārdodat siltum- vairāku tūkstošu eiro apmērā.
raugāmies uz tiem lielajiem pilsē- enerģiju un elektrību – vai Pēdējā laikā šim jautājumam
tas siltumenerģijas patērētājiem, perspektīvā ir plānots pie- rūpīgi seko līdzi arī pilsētas paškuri šobrīd neizmanto centralizēto dāvāt vēl kādus pakalpoju- valdība. Tas devis rezultātu, jo
siltumapgādi.
mus?
redzam, ka pašvaldības dzīvokļu
Jā, arī elektrības pārdošana īrnieki kļuvuši apzinīgāki un
Ar kādiem argumentiem šobrīd ir viens no «Fortum» atbildīgāk izturas pret savām
cenšaties pārliecināt po- pamatproduktiem, jo savās koģe- saistībām.

«Jelgavā 22 privātmājas izmanto centralizētās siltumapgādes
pakalpojumus.»

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt, valstī
būtu jāveic vēl
viena administratīvi
teritoriālā reforma?
Gunta, strādā Jelgavā:
– Esmu no
Tērvetes novada, un,
manuprāt,
kopš novada
izveides mums, tērvetniekiem,
ir labāk. Tagad esam paši par
sevi, savukārt agrāk bijām zem
Dobeles. Nevēlos, lai atkal Tērvetes novads būtu kādas lielākas
pašvaldības pakļautībā un paspārnē, tādēļ esmu pret administratīvi teritoriālo reformu. Man
ir labi tā, kā ir šobrīd. Turklāt, ja
tomēr izlems par labu reformai,
tad būs jāmaina dokumentācija,
kas atkal būs kārtējie naudas
izdevumi.
Ilvija, jaunā
māmiņa:
– Esmu par
to, lai paliek
tā, kā ir pašlaik, citādi atkal būs «putrošanās». Manuprāt, vēl viena
administratīvi teritoriālā reforma
būs vien lieka naudas izšķiešana.
Kam tas vajadzīgs?!
Elvars, pensionārs:
– Mani šī iecere neinteresē.
Nejūtu, kāda
ir starpība
pirms un pēc
iepriekšējās reformas. Visu savu
mūžu vienmēr esmu dzīvojis
pilsētā, tādēļ īsti nezinu, kas
laukos notiek. Šajā jautājumā
esmu pilnīgi vienaldzīgs. Man īsti
nerūp, vai mums ir rajoni, novadi
vai apgabali. Uz savas ādas līdz
šim nekādu reformas ietekmi
neesmu izjutis. Ja vajag, lai taisa
to reformu! Nav ne mazākās nojausmas, cik tā izmaksās un no
kurienes tai tiks ņemti līdzekļi.
Irina, grāmatvede:
– Nav starpības, vai dzīvoju rajonā
vai novadā,
tādēļ ir grūti
atbildēt uz šādu jautājumu. Dzīvojot pilsētā, mani šādas reformas tieši neskar. No ekonomiskā
viedokļa labāk būtu mazākās
teritorijas apvienot un novadus
paplašināt.
Raivis, studē
Latvijas Universitātē:
– Par šo jautājumu īsti
neesmu interesējies,
tomēr uzskatu, ka reforma nav
nepieciešama, ņemot vērā, ka
nejutu izmaiņas pēc iepriekšējās.
Reformai neredzu jēgu. Manuprāt, ir lieki veikt izmaiņas, kuras
iedzīvotāji tāpat neizjūt.
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Grantētās ielas gatavo ziemai
 Sintija Čepanone

Lai atbilstoši normatīviem
pilsētas ielas sagatavotu
ziemas sezonai, tuvākajā
laikā plānots veikt intensīvus grants seguma ielu
uzturēšanas darbus. «Tas
ir nepieciešams, lai pirms
pastāvīgā sala izlīdzinātu
brauktuvju grants segumu, atsevišķos posmos
atjaunojot virsējo diluma kārtu un likvidējot
seguma iesēdumus un
bedres,» norāda «Pilsētsaimniecības» ielu
ekspluatācijas inženieris
Edgars Rubenis.
Viņš skaidro, ka pilsētā ir vairāk
nekā 140 kilometru grants seguma
ielu, kuras regulāri tiek apsekotas
un pēc nepieciešamības veikta to
greiderēšana. «Šobrīd šie darbi ir
aktuāli arī tādēļ, ka tuvojas ziema,
un vēl pirms pastāvīgā sala ir jāizlīdzina iebrauktās risas, šķērsviļņi un
bedres, lai tās nesasaltu, apgrūtinot
pārvietošanos,» tā E.Rubenis.
Savukārt apmēram desmit grants
seguma ielu posmos, piemēram,
Augstkalnes, Vīgriežu ielā, Mednieku ielas posmā no Vidus līdz Viskaļu ielai, Liepājas ielas posmā no
Platones līdz Salnas ielai, šoruden
paredzēts atjaunot arī brauktuves

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins.
Pēc restaurācijas StaciRestaurācijas darbi uzticēti
jas parkā uz palikšanu
Jelgavas tēlniecei Mākslas skolas
atgriezusies skulptūra
pedagoģei N.Skujeniecei. Tēlniece
– lācēns ar medus podu
atzīst, ka pēc pirmās apskates šķi–, kas tur uzstādīta 20.
tis, ka tur jau nav nekā daudz ko
gadsimta 50. gados.
darīt, taču šis priekšstats pilnībā
Lācēns, pateicoties Jelmainījās darba procesā. «Lācēns
gavas tēlniecei Nellibija ļoti cietis. Tam nebija ne ausu,
jai Skujeniecei, atguvis
ne ķepu, ne purniņa, pat podiņš
ausis, purniņu, ķepas,
apgrauzts. Laika zobs tomēr bija
arī viņa medus pods ir
darījis savu,» atzīst N.Skujeniece.
salabots.
Restaurācijas procesā meklēti arī
šī lācēna līdzinieki citviet Latvijā.
Lācēna skulptūra Stacijas par- «Ogrē un Liepājā šie lācēni ir daudz
kā tika uzstādīta 20. gadsimta labāk saglabājušies, bet tie ir no50. gados. Tolaik līdzīgas figūras krāsoti. Šādu lācēnu man izdevās
izvietotas visā Latvijas teritorijā, atrast arī netālu no Ruļļu karjerām
piemēram, tāds lācēns ir arī Ogrē – arī tas ir labāk saglabājies, taču
un Liepājā.
tam vajadzētu atjaunot krāsoju«Lācēns parkā bija ļoti bēdīgā mu,» stāsta N.Skujeniece.
izskatā – bez ausīm tas drīzāk
Viņa gan atzīst, ka, restaurējot
atgādināja kurmīti ar saplēstu skulptūru, atļāvusies nelielu immedus podu. Rekonstruējot ielas provizāciju, lai lācēns būtu mazliet
ap Stacijas parku, nolēmām, ka laikmetīgāks un iekļautos komposkulptūra ir jāsaglabā, tikai tai zīcijā. «Tagad vien jāskatās, kā tas
nepieciešama restaurācija,» saka pārcietīs ziemu,» tā N.Skujeniece,
skaidrojot, ka ir bažas
par materiālu saderību,
jo padomju laika betons
atšķiras no mūsdienu
materiāliem.
Restaurēšanas darbi ilguši vairāk nekā mēnesi.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka māksliniecei par
restaurāciju samaksāti
350 eiro, bet skulptūras
granīta pamatnes izgatavošana un uzstādīšana
Foto: Ivars Veiliņš izmaksāja 924,45 eiro.
JPPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471)
aicina darbā

sekretāri(-u) uz laiku.

Prasības: pieredze lietvedībā, augsta atbildības izjūta, precizitāte, patstāvība; atsaucīga,
laipna un pozitīva attieksme pret kolēģiem,
iestādes viesiem un sadarbības partneriem;
ļoti labas saskarsmes prasmes.

Gaida idejas, ko darīt
ar «Villa Medem»

virsējo diluma kārtu. E.Rubenis
skaidro – atkarībā no satiksmes
intensitātes gadā grants segums
var nodilt pat par 1,5 – 2 centimetriem. Ņemot vērā, ka līdz ar to iela
kļūst zemāka, tiek apgrūtināta arī
lietusūdens novadīšana grāvjos, kas
ietekmē grantētā ceļa seguma kvalitāti. «Atbilstoši plānam šie darbi
atsevišķos ielu posmos tiek veikti
katru gadu, un šoruden diluma
kārta tiks atjaunota ielās, kur ir apgrūtināta ielu greiderēšana seguma
nolietojuma dēļ,» paskaidro viņš.
Tāpat veiks arī mehanizēto tīrīšanu ielās ar asfalta segumu, piemēram, Rūpniecības, Stacijas, Mātera,
Lielajā, Raiņa, Pasta, Dambja ielā.
Savukārt nomales uzpildītas ar
granti un šķembām tiks Rūpniecības, Tērvetes, Miera, Garozas ielā
un Kalnciema ceļā. «Nomaļu uzpildīšana ir ļoti svarīga no drošības
aspekta – piemēram, Kalnciema
ceļā nav ietves, līdz ar to gājēji pārvietojas pa ceļa nomali, bet arī tur
atsevišķās vietās autotransporta dēļ
izveidojušās salīdzinoši dziļas risas  Ilze Knusle-Jankevica
un bedres,» tā E.Rubenis.
Saskaņā ar līgumu ikdienas ielu
Viens no pirmajiem
uzturēšanas darbus Jelgavā nodrodarbiem, ko paveicis
šina SIA «Kulk».
jaunais vēstures piemiAr pilsētā aktuālajiem ietvju un
nekļa «Villa Medem»
ielu uzturēšanas darbiem var iepazīīpašnieks Karstens
ties «Pilsētsaimniecības» mājas lapā
Ostmanns, ir žoga
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
ap ēku sakārtošana,
«Sezonas aktualitātes».
norobežojot piekļuvi

Stacijas parkā atgriezies
lācēns ar medus podu

JPPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471)
aicina savai komandai pievienoties

gaismotāju

gaismas tehnikas operatora pienākumu
veikšanai kultūras pasākumos
gan telpās, gan ārpus tām
(estrāde, laukumu un ielas pasākumi u.c.),
piedaloties arī pasākumu mēģinājumos.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv vai iesniegt personīgi JPPI «Kultūra» birojā K.Barona
ielā 6, Jelgavā, līdz 2015. gada 19. oktobrim.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv vai
iesniegt personīgi JPPI «Kultūra» birojā K.Barona
ielā 6, Jelgavā, līdz 2015. gada 30. oktobrim.
Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

Vairāk informācijas par vakanci –
pa tālruni 63023461.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

objektam. Viņš atzīst:
cilvēki, redzot, ka objektā notiek rosība,
sāk to respektēt, tādējādi gadījumu, kad
tajā iekļūst nepiederošas personas, ir arvien
mazāk.

Kad investors no Vācijas
K.Ostmanns nolēma iegādāties
šo vēsturisko ēku, viņam bija
skaidrs, ka vispirms tā ir jāiekonservē, lai apturētu pieminekļa
bojāeju. «Pa vasaru sakārtojām
ēkas jumtu, lai sienās un pamatos neiekļūtu ūdens un to
negrautu, kā arī norobežojām
piekļuvi ēkai – Lapskalna ielas
pusē uzstādījām metāla žogu,
bet Uzvaras ielas pusē izbūvējām
pagaidu žogu, kas ir greznāks un
sasaucas ar ēkas fasādi,» stāsta
investora pārstāve Latvijā Sintija Gribule. Žoga metāla dekori
izgatavoti Latvijā.
Nākamais solis ir salabot
ēkas logus, bet pēc tam jau

Foto: Raitis Supe
varēs ķerties pie fasādes atjaunošanas. Kā norāda S.Gribule,
procesu kavē ilgā saskaņošanas
procedūra ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju. «Ja būtu iespējams pēc
atvieglotas procedūras saskaņot
vienkāršotu rekonstrukciju,
kas ļautu iemūrēt izkritušos
ķieģeļus un nokrāsot fasādi, mēs
to nedomājot darītu,» tā viņa,
piebilstot: ēka ir vēsturiska, par
to informācija atrodama gan
internetā, gan tūrisma bukletos,
tādēļ cilvēki nāk to apskatīt, bet
tā izskatās slikti.
Ēkas īpašnieks novērtē to, ka
Jelgavas pašvaldība ir pretimnākoša un ieinteresēta – Vācijā tā
nenotiekot. Piemēram, kamēr
vēl nebija uzstādīts žogs, uzņēmēja pilnvarotā persona vērsās
Pašvaldības policijā ar lūgumu
ik pa laikam apsekot objektu,
lai nodrošinātu, ka tajā neuzturas nepiederošas personas. «Es
pats savām acīm vairākas reizes
esmu redzējis Pašvaldības policijas mašīnu braucam garām.
Vienu reizi policijas darbinieki
arī pienāca un apvaicājās, kas
es esmu un ko te daru,» tā
uzņēmējs. Tāpat operatīvi un
veiksmīgi izdevies atrisināt
jautājumu par nokaltušu koku
nozāģēšanu, kā arī SIA «Jelgavas ūdens» izskaidrojis iespējas
pieslēgt objektam ūdeni.

Kopš aprīļa, kad jaunais investors iegādājās «Villa Medem»,
viņam ir radušās arī dažas idejas, ko tur ierīkot. Viens no
variantiem – izveidot industrijas
namu, kurā Eiropas kompānijām
vienuviet būtu iespējams meklēt
jaunus speciālistus, pasūtīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus.
«Latvijā nav izteiktas ražošanas,
nav arī derīgo izrakteņu, bet te
ir daudz augstskolu un gudru
cilvēku, daudz labu izgudrojumu, īpaši tehnoloģiju jomā,»
ar īpašnieka vīziju iepazīstina
S.Gribule. Kāpēc uzņēmējiem
būtu jāatvēl tik grezns nams ar
senu vēsturi? Tāpēc, ka Vācijā
nopietni uzņēmumi telpas biroju ēkās neizmanto, jo uzskata,
ka tas nav gana prestiži. Otra
ideja – ierīkot «Villa Medem»
modernu fitnesa un SPA centru,
kurā tiktu piedāvāta muskuļu
elektro stimulācija, kas ir efektīvs treniņu veids. Jāpiebilst, ka
K.Ostmannam viens šāds klubs
jau pieder.
Tomēr jaunais investors ir atvērts idejām un aicina ikvienu,
kam rūp vēstures pieminekļa
nākotne, padalīties idejās un
vīzijās, kas, viņuprāt, «Villa
Medem» varētu būt. Idejas var
iesūtīt elektroniski pa e-pastu
villa.medem@inbox.lv, kā arī
iemest pastkastītē, kas izvietota
pie ēkas vārtiem.

Karjeras nedēļā Jelgavas
skolēni iepazīst dažādus arodus
 Egija Grošteine

«Turpmāk vairāk būs
jāpiedomā, ko, ejot pa
ielu, saku, ja nu gadījumā POIC darbinieki
klausās,» pie šāda secinājuma Karjeras nedēļas
pasākumā «Kas slēpjas
aiz POIC durvīm?», ko
organizēja pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» koordinētais
Pašvaldības operatīvās informācijas centrs
(POIC), nonācis Jelgavas
4. vidusskolas skolnieks
Matīss pēc tam, kad no
POIC vecākā dispečera
uzzināja, ka pilsētā tiek
veikta videonovērošana
pat ar skaņu.
Šonedēļ valstī notiek Karjeras
nedēļa skolēniem, lai viņus iepazīstinātu ar dažādām profesijām.
Jelgavā jaunieši lielāku interesi
izrādījuši par bistro «Silva», šūšanas uzņēmumu «KKR» un
LLU Pārtikas tehnoloģijas fa-

kultāti – visi apmeklējumu laiki
tika aizņemti ļoti ātri, informē
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle. Īpaši aktuāli tas bija
devīto klašu skolēniem, jo tieši
viņiem pēc iespējas ātrāk jāiegūst
pārliecība, vai izvēlētais arods, ko
plānots apgūt tālākajā izglītībā,
tiešām būs piemērots.
Katru gadu Karjeras nedēļas
Jelgavā koordinatori uzrunā
dažādus vietējos uzņēmējus,
aicinot iepazīstināt skolēnus ar
uzņēmuma darbību, tā specifiku,
prasībām attiecībā uz darbiniekiem, karjeras iespējām, lai
tādējādi palīdzētu jauniešiem
izzināt savas karjeras iespējas
un nākamo profesiju izvēlēties
atbilstoši interesēm.
Šogad aicinājumam atsaucās
un savas durvis Jelgavas skolēniem vēra ne tikai uzņēmumi
un iestādes Jelgavā, piemēram,
«Jelgavas tipogrāfija», «Nakts
mēbeles», «Signum», Jelgavas
poliklīnika, Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde, POIC, bet arī
SIA «Tenachem» Dobelē, kas

ierindojas piecu pasaules vadošo
uzņēmumu sarakstā stikla pakešu hermētiķu ražošanā un ir
lielākais celtniecības hermētiķu
ražotājs Baltijā. Uzņēmumu
Dobelē brauca apskatīt divas
Jelgavas skolēnu grupas.
Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbībā ar pašvaldībām
un to izglītības pārvaldēm organizētais pasākumu cikls «Karjeras
nedēļa» tiek rīkots jau ceturto
gadu. Tas tiek darīts, lai aktualizētu savlaicīgas un apzinātas
tālākās izglītības un karjeras
virziena izvēles nozīmi un palīdzētu jauniešiem izzināt karjeras
iespējas atbilstoši savām spējām
un interesēm.
Jelgavā Karjeras nedēļu rīko
Sabiedrības integrācijas pārvalde
sadarbībā ar Jelgavas Izglītības
pārvaldi, Valsts izglītības attīstības aģentūru un citiem sadarbības partneriem. Tās laikā pilsētā
notiek izglītojošie un praktiskie
semināri, diskusijas, tikšanās ar
veiksmīgiem jaunajiem uzņēmējiem, mācību ekskursijas un citi
pasākumi.
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Īsi
 Sestdien, 17. oktobrī, Jelgavā
ieradīsies dzīvnieku barības «Purina»
labdarības buss, kurā varēs ziedot līdzekļus LLU Veterinārmedicīnas fakultātes mazo dzīvnieku patversmei. No
pulksten 12 līdz 14 ziedojumus varēs
nodot Hercoga Jēkaba laukumā, bet
no pulksten 15 līdz 17 – pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a.
Dzīvnieku vajadzībām noderēs auduma
izstrādājumi bez pogām, rāvējslēdzējiem,
kā arī citiem elementiem. Vispiemērotākās būs segas un dvieļi. Visiem, kas
sniegs savu artavu patversmes dzīvnieku
apstākļu uzlabošanā, «Purina» būs sagādājusi pārsteiguma dāvanas, proti, mājas
mīluļu saimniekiem noderēs uzņēmuma
ražotā barība, savukārt pārējiem – dažādi
suvenīri. Visas saziedotās mantas, kā arī
«Purina» barība tiks nogādāta LLU mazo
dzīvnieku patversmē Jelgavā.
 Labdarības veikalā «Tuvu» Pasta
ielā 20 sadarbībā ar Vācijas labdarības
organizāciju «Gain» pilsētas trūcīgās
un maznodrošinātās ģimenes bez
maksas var saņemt zīdaiņu līdz gada
vecumam pārtiku. Veikala vadītāja Zane
Rautmane stāsta: lai saņemtu pārtiku
zīdainim, vecākiem jāuzrāda izziņa, kas
apliecina, ka ir piešķirts trūcīgās vai
maznodrošinātās ģimenes statuss.
Ģimene pārtiku – 60 burciņas (30 sāļās
un 30 saldās) – var saņemt reizi mēnesī.
Pārtiku var saņemt labdarības veikala
«Tuvu» darba laikā – no otrdienas līdz
piektdienai no pulksten 10 līdz 18, sestdienās no pulksten 10 līdz 15. Sīkāka
informācija – zvanot veikala vadītājai pa
tālruni 26319985 (Zane).
 Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jelgavas nodaļa informē, ka 21. oktobrī pulksten
14 Sabiedrības integrācijas pārvaldes
telpās Sarmas ielā 4 notiks pilnsapulce. Biedriem ierašanās obligāta.
 Sestdien, 17. oktobrī, no pulksten
10 līdz 15 pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku
amatnieku Brāļu tirgus, informē tirgus
organizatore Ilze Mauriņa.
 Noslēgusies nepilnu kilometru
garā gājēju un veloceliņa izbūve no
pilsētas robežas virzienā uz Dobeli.
Pretim autobusu pieturai pie Aizupes
pamatskolas izveidota gājēju pāreja
un uzstādīts luksofors. Lai šķērsotu
brauktuvi, jānospiež luksofora poga, un
pēc 10 sekundēm autobraucējiem iedegsies sarkanais signāls, un gājēji vai velobraucēji varēs droši šķērsot autoceļu.

Ritma Gaidamoviča

Saistībā ar ražošanas apjomu pieaugumu
un uzņēmuma attīstību SIA «East Metal»
(reģ.Nr.40003328791) savam draudzīgajam
kolektīvam aicina pievienoties
inženierus(-es) (darbam Dobelē).
Prasības:
• augstākā/nepabeigta augstākā izglītība
(var būt pēdējā kursa students);
• latviešu valoda – brīvi, krievu un angļu valoda
– sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi
organizēt un plānot savu darbu.
Darba pienākumi
rasētājam(-ai)-inženierim(-ei):
• tehniskās dokumentācijas izstrāde pēc klienta
rasējumiem,
• tehniskās dokumentācijas sistematizēšana,
• palīgierīču konstruēšana ražošanas vajadzībām,
• piedāvājumu sagatavošana jaunajiem
pasūtījumiem,
• CNC programmu izstrāde plazmas griešanas
mašīnām;
inženierim(-ei):
• metināšanas plānu izstrāde,
• 3D modelēšana un metināšanas procesu secību
izstrāde,
• metināšanas plānu uzturēšana sistēmā.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu,
pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• darbu uz pilnu slodzi;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
CV sūtīt pa e-pastu kristine.kalnina@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704 (Kristīne, personāla vadītāja).
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Jelgavnieci tiesās par nelegālu
pieslēgumu gāzei: «Esmu
normāls cilvēks, ar gaišu galvu!»
 Sintija Čepanone

«Bija gadījums, kad mums radās aizdomas par krāpšanos ar gāzes skaitītāju,
taču īpašnieks «Latvijas Gāzes» speciālistus
«Naudas trūkums un nabadzīkategoriski atteicās ielaist savā mājā, lai
ba,» iemeslu, kāpēc nolēmusi
viņi varētu veikt nepieciešamās pārbaudes.
zagt gāzi, «Jelgavas VēstneTikai tad, kad pie īpašuma ieradāmies ar
sim» pamato Stadiona ielas 8
rakšanas tehniku, ārpus īpašuma robežas
saimniece Baiba Seržāne. Viņa
solot noslēgt gāzes piegādi, durvis pārbaugāzesvadam pirms skaitītāja
dei tika atvērtas,» tikai vienu no vairākiem
pašrocīgi pievienojusi cauruli,
desmitiem gadījumu, kad izdevās atklāt
to pa logu ielaidusi savā prinesankcionētu gāzes lietošanu privātmājā,
vātmājā, diezgan meistarīgi
atklāj U.Auniņš.
novadījusi gar telpu sienām un
Savukārt citā gadījumā šovasar, gāzes
pievienojusi apkures katlam.
speciālistiem mainot komunikācijas, gāzes
AS «Latvijas Gāze» Jelgavas
iecirkņa vadītājs Uldis Auniņš
caurule bija «iesprūdusi» sienā. Cenšoties
norāda – šis ir tikai viens no vaiatklāt šīs ķibeles iemeslu, tika atklāts
rākiem desmitiem precedentu,
«diezgan meistarīgi nostrādāts» nelegāls
kad «Latvijas Gāzes» speciālisti
pieslēgums, kas gāzi uz apkures ierīci
mūsu pilsētā atklājuši, ka kliennovadīja apkārt skaitītājam… Sabiedriskā
ti, vienkārši sakot, zog gāzi,
objektā, starp citu.
lai maksātu mazāk, nekā reāli
V.Makaris uzsver, ka saskaņā ar spēkā
patērē.
esošo tiesisko regulējumu par patvaļīgu
Vai tiešām naudas trūkums ir
dabasgāzes izmantošanu draud divkāršs
vienīgais iemesls nelegālai gāuzrēķins, kā arī Krimināllikumā ir parezes izmantošanai, un vai šādas
dzēta brīvības atņemšana, piemēram, līdz
darbības attaisno riskus?
pat astoņu gadu cietumsods gadījumā, ja
šādas manipulācijas izraisījušas vairāku
1969. gada 12. janvārī gāzes eksplozijas cilvēku nāvi.
rezultātā Jelgavā, Raiņa ielā 8, sabruka
piecstāvu māja, aprokot 39 cilvēkus, «Gāzes sistēma
tostarp 14 bērnus. «Toreiz katastrofas nav kosmosa kuģis»
galvenais cēlonis bija zināšanu un pieredzes
Diezin vai tā nopietni par sekām, ko
trūkums dabasgāzes lietošanas drošības varēja izraisīt nesakcionētais pieslēgums,
lietās, tomēr šīs pašas sekas ir sagaidāmas aizdomājās privātmājas Stadiona ielā saimarī no nelegāliem gāzes pieslēgumiem,» niece. AS «Latvijas Gāze» Jelgavas iecirkņa
brīdina AS «Latvijas Gāze» preses sekre- vadītājs stāsta, ka šis pārkāpums atklāts,
tārs Vinsents Makaris. Viņš informē, ka marta beigās veicot gāzes komunikāciju
šogad Latvijā ir atklāti jau seši nelegāli apsekošanu, un ir viens no precedentiem
pieslēgumi, taču tādu, vēl neatklātu, no- mūsu pilsētā, kas noslēgsies ar tiesas darteikti ir vairāk. «Varbiem. 11. novembrī
būt cilvēkiem, kuri
par to, ka viņa iejauneapzinās nelegālu
cās gāzes komercuzpieslēgumu bīstaskaites mēraparāta
mību, tas nešķiet
darbībā, kas radīja
daudz, taču situāiespēju patvaļīgi
cija ir ļoti nopietna.
patērēt gāzi, gaidāTas apliecina, ka ik
ma tiesa. Šobrīd vēl
dienu esam reāli tuvu nelaimei, ko var šajā gadījumā pastāv izlīguma iespējas, ja
izraisīt gāzes noplūde,» tā viņš, piebilstot, klients atlīdzina «Latvijas Gāzei» nodarītos
ka šī gada laikā Latvijā kopumā atklāti arī mantiskos zaudējumus, kas šajā gadījumā,
vairāk nekā 300 gadījumu, kad veiktas ņemot vērā, ka gāze patvaļīgi patērēta no
manipulācijas ar dabasgāzes skaitītājiem janvāra līdz martam, aprēķināti vairāk
nolūkā samazināt uzskaitītās dabasgāzes nekā 3600 eiro apmērā. Taču īpašniece līdz
daudzumu. Policija par šādām nelikumī- šim nav izrādījusi interesi situāciju risināt
gām darbībām uzsākusi vairākus desmitus ārpustiesas ceļā.
kriminālprocesu, turklāt vairākos no tiem
B.Seržānes īpašumā konstatēts, ka,
pirmstiesas izmeklēšana pabeigta un uzrā- izmantojot speciāli izgatavotu un pielāgotu
dītas apsūdzības ne vien personām, kuras ierīci, pie caurules, kura paredzēta blīvuma
ietekmējušas skaitītāju rādījumus, bet pārbaudīšanai, izveidots pieslēgums, kas
arī īpašumu saimniekiem, kuru interesēs apiet komercuzskaites mēraparātu. Caušādas darbības veiktas.
rule mājā ievadīta caur logu, un izgatavotā
Izrādās, mūsu pilsēta ir viena no tām, ierīce pievienota apkures katlam.
kas ievērojami papildina šo valsts kopējo
Lai gan sīkāk par šo pārkāpumu runāt
statistiku.
ar «Jelgavas Vēstnesi» kundze nevēlējās,
dažas pārdomas tomēr izdevās uzzināt.
Zog arī uzņēmēji
«Kādi profesionāļi?! Gāzes sistēma jau
Kas ir tie jelgavnieki, kuri, ietekmējot nav nekāds kosmosa kuģis! Es pati esmu
skaitītāju vai izveidojot nelegālu pieslē- normāls cilvēks, ar gaišu galvu! Ir tikai
gumu, zog gāzi? Vienota raksturojuma pieņemts, ka vīrieši tādas lietas dara, ka
viņiem nav, un kontrasts ir ievērojams tikai vīriešiem ir tehniskas zināšanas,»
– sākot no sociāli nelabvēlīgām personām, par nelegālā pieslēguma izveidošanu savā
maznodrošinātiem iedzīvotājiem un līdz īpašumā saka B.Seržāne. Doma par šādu
pat Jelgavā vairāk vai mazāk zināmiem risinājumu ietaupīt uz gāzes rēķina viņu
uzņēmējiem. «Privātmāja, privātmāja, urdījusi jau ilgāku laiku, līdz beidzot saņēdzīvoklis, privātmāja, dzīvoklis…» AS musies to īstenot. Iespējamās sekas, veicot
«Latvijas Gāze» Jelgavas iecirkņa vadītājs šādas darbības, viņa esot apzinājusies,
velk ar pirkstu pāri aktualizētajam gāzes vienlaicīgi gan norādot, ka, viņasprāt, «gāze
zagšanā pieķerto sarakstam. «Kafejnīca nav tik briesmīga, kā runā, – elektrība ir
Vecpilsētas ielā, veikals Lielajā ielā, lai- bīstamāka, jo ir neredzama». «Tagad, cik
mētava Satiksmes ielā…» turpina viņš, saprotu, tiesa man piespriedīs samaksāt
laužot stereotipu, ka maksājumus par gāzi, tik, cik visā gadā patērēju!» par gaidāmo
veicot pretlikumīgas manipulācijas, cenšas tiesu saka viņa – sieviete, kura šobrīd ir
samazināt tikai tie, kuriem iztikas līdzekļi bez darba.
ir krietni ierobežoti. U.Auniņš neslēpj, ka
īpašniekam, kuram daudzdzīvokļu mājā Mehānisku iejaukšanos skaitītājā
Lielajā ielā pieder veikala telpas, pieder arī konstatē ekspertīze
divas privātmājas Jelgavā, un visos šajos
Šobrīd Jelgavā dabasgāzi apkurei iztrīs objektos viņš ietekmējis gāzes skaitītāju manto ap 3000 mājsaimniecību, un AS
ar mērķi zagt gāzi.
«Latvijas Gāze» speciālisti veic sistemātis-

Par gāzes
zagšanu draud
pat cietumsods.

Šādu – mākslinieciski nomaskētu ar
jau nobirušiem egļu zariem – «Latvijas
Gāzes» speciālisti atklāja nelegālo pieslēgumu privātmājā Stadiona ielā 8.
Nelegālais gāzesvads mājā bija ievadīts
caur logu… Šobrīd gāzes piegāde mājai
ir pārtraukta, bet novembrī par šo precedentu īpašniecei gaidāma tiesa.
Foto: no «Latvijas Gāzes» arhīva

kas pārbaudes, lai pārliecinātos par gāzes
sistēmas, tostarp apkures ierīces, drošu
ekspluatāciju. Tāpat pārbaužu mērķis
ir gūt pārliecību par to, ka klienti gāzi
izmanto un par to norēķinās godprātīgi.
«Nopietni sekojam līdzi tam, kā tiek veikti
maksājumi par gāzi. Operējam ar speciālu
formulu, pēc kuras, ņemot vērā mājas
platību un citus parametrus, iespējams
aprēķināt vidējo gāzes patēriņu konkrētā
mājsaimniecībā. Ja mūsu aprēķini būtiski
atšķiras no klienta ikmēneša maksājuma
pēc gāzes skaitītāja rādījumiem, ir pamats
šo mājsaimniecību apciemot,» skaidro
Jelgavas iecirkņa vadītājs U.Auniņš. Kaut
arī lielākoties nelikumīgie gāzes pieslēgumi
tiek atklāti revīziju laikā, ko uzņēmums
veic reizi piecos gados, apsekojot katru
mājokli, dažkārt pārkāpumi tiek atklāti
ārpuskārtas pārbaudēs.
Viņš norāda, ka šādās un līdzīgās situācijās gāze nelegāli tiek patērēta tikai daļēji
– lai neradītu aizdomas, klients turpina
ik mēnesi maksāt zināmu summu par it
kā patērēto gāzi atbilstoši skaitītāja rādījumiem, taču daļa gāzes vienkārši netiek
uzskaitīta jeb tiek lietota nelegāli. Taču
katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, jo
daudzās mājsaimniecībās gāze nav vienīgais apkures veids, un atsevišķās situācijās tiešām ir tā, ka gāze tiek ekonomēta,
īpašuma apsildei reizēm izmantojot krāsni
ar cieto kurināmo – malku, briketēm. Jāpiebilst gan – lai cik pārliecinoši īpašnieks
arī taisnotos par gāzes taupīšanu apkurei,
melos pieķert nav «neiespējamā misija».
Proti, ja rodas aizdomas par mahinācijām ar gāzes skaitītāju, piemēram, ka
skaitītāja rādījumi pagriezti atpakaļ, tas
apturēts ar magnētu, mērierīce, vietā uzstādot citu, tiek paņemta ekspertīzei. «Ar
aci gāzes speciālisti var konstatēt tikai brutālu iejaukšanos mērierīcē, taču tās darbība
visbiežāk tiek ietekmēta filigrāni, un to var
noteikt tikai ekspertīze, ko uzticam veikt
neatkarīgiem valsts tiesu ekspertiem,»
stāsta U.Auniņš, norādot, ka ievērojamam
skaitam no pārbaudei paņemtajiem skaitītājiem ekspertīzē tiek atklāta mehāniska
iejaukšanās. «Lai gan sākotnēji liekas, ka
mehāniska iejaukšanās mērierīcē notiek
ārpus gāzes plūsmas, tas ir ļoti nopietns
pārkāpums, jo tādējādi korekti netiek
veikta patērētās gāzes uzskaite, turklāt,

iejaucoties skaitītāja darbībā, pastāv risks
ietekmēt skaitītāja hermētiskumu un radīt
gāzes noplūdi,» skaidro U.Auniņš, uzsverot,
ka patvaļīga dabasgāzes izmantošana un
iejaukšanās mērierīcēs ir ne vien problēma,
kas rada zaudējumus uzņēmumam, bet arī
būtisks drošības risks pārkāpējam, apkārtējiem cilvēkiem un īpašumam.
«Latvijas Gāzes» speciālisti uzsver: ja
ievēro visus drošības noteikumus, gāze
ekspluatācijā ir droša, taču jebkura nelegāla darbība, iejaucoties gāzes apgādes
sistēmā, rada noplūdes un sprādziena riskus, savukārt sprādziena rezultātā cietīs ne
vien ļaundaris, bet var pat sagrūt visa ēka.
«Gāzes skaitītājs ir ļoti smalks mehānisms,
un jebkura iejaukšanās tajā var radīt gāzes
noplūdi,» uzsver V.Makaris.

Var sagrūt ēka

Jebkuras nesankcionētas manipulācijas
ar gāzi var draudēt ar sagāzējumu, kā rezultātā var ciest iemītnieki, īpašums, bet
ļaunākajā gadījumā – pat ar gāzes noplūdes
izraisītu sprādzienu. U.Auniņš uzsver, ka
cilvēks riskē ne tikai ar savu īpašumu, savu
ģimeni, bet apdraud arī kaimiņus un citus
nevainīgus cilvēkus. Piemēram, ja gāzes
eksplozija notiek daudzdzīvokļu mājas 1.
stāvā, sekas var būt pilnīga ēkas sagrūšana.
V.Makaris norāda, ka, par laimi, pēdējās
desmitgadēs no tik dramatiskām sekām
izdevies izvairīties, «taču mēs nevaram neņemt vērā šādus nelaimes gadījumus citās
valstīs, turklāt AS «Latvijas Gāze» Avārijas
dienesta pieredze liecina, ka mēs esam ļoti
tuvu šādām nelaimēm, jo situācijas, kad
tiek atklātas gāzes noplūdes, ir bieži».
Būtisks drauds drošībai ir gāze tandēmā
ar sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem, un
U.Auniņš piebilst, ka šādi gadījumi piedzīvoti arī Jelgavā. «Šķiet, maijā saņēmām
izsaukumu uz daudzdzīvokļu māju Meiju
ceļā – tur kādā dzīvoklī parādu dēļ bija atslēgta gāze, un iemītnieki alkohola ietekmē
draudēja uzspridzināt visu māju. Kaut tie
bija tikai draudi, reaģējām nekavējoties, jo
ar gāzi nevar jokot,» tā Jelgavas iecirkņa
vadītājs.

Vienojies, nevis zodz!

Uz šo brīdi no visiem «Latvijas Gāzes»
klientiem Jelgavā ap 530 ir tādu, kuri uzņēmumam palikuši parādā par gāzi vairāk

nekā 70 eiro. Klientam, kas palicis parādā,
pastāv iespēja noslēgt vienošanos par
pakāpenisku parāda atmaksu, vienlaicīgi
veicot arī kārtējos maksājumus. Ja klients
to nedara, tiek pārtraukta gāzes piegāde,
celta prasība tiesā, un tad jau ar parāda
atgūšanu nodarbojas tiesu izpildītāji.
Daudzos gadījumos tieši uzkrātais parāds
ir iemesls nelegāla pieslēguma izveidei un
mahinācijām ar gāzes skaitītājiem. Kaut
arī gāzes speciālisti vērtē, ka pēdējā laikā
šīs darbības tiek veiktas diezgan rafinēti,
ar izdomu, kas apgrūtina to savlaicīgu
atklāšanu, arī AS «Latvijas Gāze» uzlabo
savas darba metodes to atklāšanā. «Tas var
notikt pēc gada, bet var arī – pēc dažiem mēnešiem. Agri vai vēlu zaglis tiks pieķerts,»
brīdina V.Makaris, atgādinot, ka tad jau par
patvaļīgi izmantoto dabasgāzi būs jāmaksā
dubultā un uzrēķins šādos gadījumos tiek
veikts kopš pēdējās skaitītāja pārbaudes.
Arī B.Seržānei pēc tiesas jārēķinās ar
ievērojamiem līdzekļiem – «Latvijas Gāzei»
radītie zaudējumi šajā gadījumā aprēķināti
3613,30 eiro apmērā, bet brīdī, kad gāzi
kundze sāka patērēt nelegāli, viņas parāds
bija tikai 93 eiro.
Jāpiebilst, ka pūles tiek veltītas ne tikai
tam, lai atklātu gāzes zagļus, bet arī lai atklātu tos cilvēkus, kuri palīdz īstenot šādas
nelegālas darbības. Kā liecina informācija
masu medijos, piemēram, augusta vidū Rīgas tiesas apgabala prokuratūra uzrādījusi
apsūdzību kādam 71 gadu vecam pensionāram par iejaukšanos gāzes komercuzskaites mēraparātu darbībā. Saskaņā ar
apsūdzību tas bijis viņa bizness – piedāvāt
par samaksu samazināt gāzes skaitītāja
rādījumus dzīvokļos un privātmājās Rīgā
un Jūrmalā. Apsūdzētajam draud īslaicīga
brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai
naudas sods.

AS «Latvijas Gāze» gāzes
sistēmas apkopei aicina
izmantot tikai sertificētu
meistaru pakalpojumus,
pārbaudīt skaitītāju,
iegādājoties īpašumu, kā
arī informēt par zināmiem
dabasgāzes zagšanas
gadījumiem, zvanot
uzņēmuma Kontaktu centram
pa tālruni 155.
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Hokejisti iekļūst
kausa ceturtdaļfinālā

Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā iekļuvis hokeja klubs «Zemgale/LLU». Mūsējie
cīņā pret HK «Liepāja juniors» ļoti labus
pamatus iekļūšanai nākamajā kārtā bija
ielikuši pirmajā spēlē (6:1), bet 8. oktobra
vakarā mājas spēlē vēlreiz apliecināja savu
meistarības pārākumu, spēli uzvarot ar
6:3, bet summā bija pārāki ar 12:6. Seši
vārti šo divu spēļu laikā uzbrucējam Jurim
Ziemiņam. Kausa ceturtdaļfināla pirmā
spēle paredzēta 2.
novembrī
izbraukumā pret
HK «Prizma».

BK «Jelgava» – labs sezonas
sākums

Pēc zaudējuma jūrmalniekiem pirmajā
sezonas spēlē
BK «Jelgava»
spēja izcīnīt
divas uzvaras.
7. oktobra
vakarā ar rezultātu 78:73 izbraukumā tika pārspēts
aizvadītās sezonas bronzas laureāts BK
«Jēkabpils», bet pirmajā mājas spēlē
ZOC sestdien, 10. oktobrī, jelgavnieki ar
rezultātu 87:75 izcīnīja uzvaru arī pret
BK «Barons/LDz». Nākamā spēle Jelgavas
basketbolistiem – jau 17. oktobrī pulksten
17 ZOC pret spēcīgo «Liepāja/Triobet».
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sports
Būs rogaininga sacensības

OK «Alnis» sestdien, 17. oktobrī, pulksten 10 organizē orientēšanās komandu
sacensības «Jelgavas rogainings 2015».
Pulcēšanās startam – pie ZOC. Reģistrācija
– no pulksten 8. Komandām (katrā jābūt
ne mazāk par diviem cilvēkiem) piedāvās
veikt kādu no divām distancēm. Viena
ilgs trīs, otra – sešas stundas. Sacensību
dalībnieki varēs paši izplānot, kādā secībā
nokļūt līdz kontrolpunktiem, kuriem būs
piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties
savākt pēc iespējas vairāk punktu. Pavisam
būs 50 kontrolpunkti ar vērtībām no 3
līdz 8 punktiem. Par katru pārtērēto laika
minūti tiks atskaitīti 2 punkti. Aktivitātes
dalībniekiem vēlams nodrošināties ar
kompasu un izvēlēties piemērotus apavus
un apģērbu.

Jelgavnieki izlasē
pie teikšanas netiek

10. oktobrī izbraukumā pret Islandi un 13.
oktobrī «Skonto» stadionā pret Kazahstānu
Latvijas nacionālā futbola izlase aizvadīja
divas pēdējās Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles. Ja izbraukumā, nonākot
zaudētājos ar 0:2, izdevās izraut neizšķirtu
2:2, tad mājās diemžēl piedzīvots zaudējums
pret Kazahstānas izlasi ar 0:1 un pēdējā vieta
grupā. Latvijas izlases bilance aizvadītajā
kvalifikācijas ciklā – pieci neizšķirti un pieci
zaudējumi. Jāpiebilst, ka no FK «Jelgava» uz
izlasi tika izsaukts vārtsargs Kaspars Ikstens
un aizsargs Gints Freimanis. Mūsu futbolisti
gan laukumā nevienā no spēlēm nedevās.
Tikmēr Latvijas U-21 izlase Daiņa Kazakeviča
vadībā viesojās Moldovā, kur izdevās izcīnīt
pārliecinošu uzvaru ar 3:0.

Arī šosezon «Biolars/Jelgava»
volejbolisti spēlēs ZOC
 Krišs Upenieks

Bez lielas ažiotāžas klāt ir
jaunā klasiskā volejbola sezona. «Biolars/Jelgava» jau
šīs nedēļas nogalē piedalīsies
Baltijas superkausa izcīņā,
bet sezonas turpinājumā
startēs Latvijas čempionātā,
Latvijas kausā un Baltijas līgā,
kura starpsezonā zaudējusi
ilggadējo ģenerālsponsoru
«Schenker», kas gan Latvijas klubiem neko būtiski
nemaina. Kluba menedžeris
Andrejs Jamrovskis «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta par aizvadītajiem treniņiem, komandas
komplektāciju un mērķiem.
Šī gada jūnijā mūžībā aizgāja volejbola
fanātiķis un Olaines ķīmiskās rūpnīcas «Biolars» vadītājs Jurijs Daņilko,
kurš ilgus gadus atbalstīja volejbolu.
Biznesmenis bija arī volejbola kluba
«Biolars/Jelgava» prezidents, bet tagad
stafeti pārņēmis viņa dēls Pāvels. «Viņš
uzreiz paziņoja, ka darbs, kas uzsākts,
turpināsies un «Biolars» rūpnīca arī
turpmāk atbalstīts volejbola komandu,»
A.Jamrovskis atzīmē, ka šaubu par kluba pastāvēšanu pēc traģiskā notikuma
nav bijis.
Kluba menedžeris arī informē par
jaunumiem sastāvā: «Šogad komandā

ir lielākās sastāva izmaiņas visā pastāvēšanas laikā. Komandu pameta cēlājs
Agris Leitis, kurš aizbrauca uz Šveici
trenēt «Sm’Aesch Pfeffingen» sieviešu
komandu, Rolands Ozoliņš karjeru turpinās «RTU/Robežsardzē», Andis Cimoška
turpmāk pārstāvēs Ozolniekus, Edgars
Baiks un arī es pats profesionālā līmenī
vairs nespēlēsim. Protams, komandai ir
pievienojušies jauni spēlētāji – 1. tempa
uzbrucēji Artūrs Beiša, kurš pagājušajā
sezonā spēlēja RTU, un Kārlis Volo
dins no Ozolniekiem, iepriekš sevi labi
fārmklubā Mārupē pierādījušais cēlājs
Jevgeņijs Vjatkins, bet no Izraēlas ir
atgriezies Aleksandrs Kudrjašovs.» Komandas galvenais treneris arī gaidāmajā
sezonā būs pieredzes bagātais speciālists
Jurijs Deveikus.
Komanda gatavošanos sezonai uzsākusi jau augusta sākumā, kad uzsvars likts
uz fizisko sagatavotību. Treniņi bijuši no
pirmdienas līdz sestdienai, bet, sākot ar
septembri, volejbolisti sākuši darboties
arī ar bumbām. «Pašreiz treniņu grafiks
ir šāds: pirmdienās esam svaru zālē, otrdienās un sestdienās komanda aizvada
vienu treniņu ar bumbām, bet trešdienās
un piektdienās – pat pa divām nodarbībām,» sagatavošanās procesu komentē
A.Jamrovskis.
«Biolars/Jelgava» gatavojas startēt
Latvijas čempionātā, Latvijas kausā
un Baltijas līgā, kuras ģenerālsponsors
šogad vairs nebūs loģistikas uzņēmums

Arī šajā sezonā
«Biolars/Jelgava»
komandu vadīs
pieredzējušais
Jurijs Deveikus.
Foto: Raitis Supe

Aprūpētāja vecam vai slimam cilvēkam. Ir pieredze, medicīniskā izglītība. Tālrunis 24932667.
Profesionāli celtnieki – iekšdarbu jomā. Izskatīsim
visus piedāvājumus. Tālrunis 20084475.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Autovadītājs, A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja
apliecība. Tālrunis 29682212.
Students meklē darbu brīvdienās kokapstrādes jomā. Tālrunis 26436284.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) aicina darbā kvalificētas(-us) šuvējas(-us) Jelgavā, K.Barona ielā 40. Tālrunis 29226133.
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) – santehniķim(-ei)
ar atbilstošu pieredzi. CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai zvanīt pa tālruni 29249472.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā psihologu(-ģi).
Tālrunis 63021897.

Pārdod
Jaunus un mazlietotus ledusskapjus,
saldētavas, veļas mašīnas (no 40 līdz 250
EUR). Garantija. Gāzes un elektro plītis (no
30 līdz 100 EUR). Televizorus, dekoderus.
Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057

Kvalitatīvu zāģētu, skaldītu malku ar piegādi. T.29800103
Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

«DB Schenker». A.Jamrovskis gan to nemin kā ļoti nozīmīgu faktoru, jo Latvijas
klubi no šīs naudas neko neesot ieguvuši
– šie līdzekļi tērēti līgas reklāmai, mārketingam un TV tiešraidēm. Runājot par
mērķiem – Baltijas līgā komanda vēloties
iekļūt labāko četriniekā, bet Latvijas
čempionātā un kausa izcīņā, kā ierasts,
uzdevums ir kļūt par zelta godalgu ieguvējiem. Baltijas līgas regulāro turnīru
plānots iesākt 31. oktobrī, kas ir vēlāk
nekā iepriekšējās sezonās.
Pirmo reizi novērtēt «Biolars/Jelgava» pārmaiņas skatītājiem būs iespēja
jau šajā nedēļas nogalē, kad «Daugavas» sporta namā Rīgā tiks aizvadīta

superkausa izcīņa, kurā piedalīsies
divas spēcīgākās Latvijas un Igaunijas
komandas. Šajā gadā Latviju pārstāvēs
jelgavnieki un «RTU/Robežsardze», bet
ziemeļu kaimiņus – Pērnavas un Tartu
vienības. Turnīra formāts paredz, ka
pusfinālā cīnīsies vienas valsts pārstāves,
kas nozīmē, ka 17. oktobrī mūsējie par
vietu finālā spēkosies ar RTU, bet dienu
vēlāk paredzētas medaļu cīņas. «Mērķis šajā turnīrā? Tikt finālā!» cerības
tuvākajā komandas pārbaudē komentē
A.Jamrovskis. Menedžeris piebilst, ka arī
šajā sezonā visas mājas spēles «Biolars/
Jelgava» aizvadīs Zemgales Olimpiskajā
centrā.

 Jānis Kovaļevskis
Jelgavas domes
kausa izcīņas
pēdējā turnīra
spēlē «Jelgava/LU»
pārspēja Murjāņu
Sporta ģimnāzijas
komandu «Zeltale
ja» ar 3:0, kas gan
šoreiz deva tikai
otro vietu, bet
kauss aizceļoja
uz Kauņu. Nākamās spēles mūsu
komandai – jau
šīs nedēļas nogalē
Baltijas līgā, kad
Jelgavā viesosies
komandas no Tartu
un Tallinas.
Foto: Ivars Veiliņš

10. un 11. oktobrī «Jelgava/LU»
volejbolistes startēja tradicionālajā Jelgavas domes kausa
izcīņā. Četrās spēlēs, izcīnot divas uzvaras un divas reizes piekāpjoties, jelgavniecēm izdevās
uzvarēt astoņos setos un izcīnīt
astoņus punktus. Tikpat punktu
izcīnīja arī Kauņas «Heksa» volejbolistes, tomēr, ņemot vērā
viesu uzvaru, savstarpējā spēlē
(2:1) jelgavniecēm šoreiz nācās
samierināties ar otro vietu.

mandu pārākums, lai gan, objektīvi vērtējot,
jelgavniecēm bija iespējas pacīnīties par
uzvaru arī šajās spēlēs. Pēc piedzīvotajiem
zaudējumiem bija uzkrājies sportiskais
niknums, un pēdējā spēlē pret «Zeltaleja/
MSĢ» atkal tika izcīnīta uzvara ar 3:0, kas
kopsummā deva astoņus punktus un otro
vietu. Astoņi punkti arī Kauņas komandai,
kura ar rezultātu 2:1 uzvarēja visās četrās
spēlēs. Savukārt Babītes komanda ar
sešiem punktiem palika trešajā vietā, bet

Meklē darbu

SIA «Latvijas logi» – PVC, koka logus, durvis, dzelzs durvis. 20877777

«Jelgava/LU» volejbolistes Domes kausā paliek otrās

Jelgavas domes kausa izcīņa bija pēdējā
pārbaude pirms Baltijas līgas sacensībām,
kuras ar spēlēm pret Igaunijas volejbolistēm
startēs 17. un 18. oktobrī Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44A. Līdztekus jelgavniecēm un Kauņas volejbolistēm Domes kausa
izcīņā aizvadītās nedēļas nogalē startēja arī
SK «Babīte», Minusas volejbola skolas komanda «RSU/MVS» un «Zeltaleja/MSĢ».
Domes kausa izcīņa tika izspēlēta pēc
apļa turnīra principa, katrā spēlē aizvadot
trīs setus. Par katru uzvarētu setu komandas nopelnīja vienu punktu. Jelgavnieces
turnīru iesāka vareni, ar 3:0 apspēlējot
Minusas volejbola skolas komandu, bet
turpinājums vairs nebija tik iespaidīgs – ar
2:1 tika atzīts gan Kauņas, gan Babītes ko-
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Minusas volejbola skola un «Zeltaleja/MSĢ»
četrās spēlēs spēja uzvarēt piecos setos un
attiecīgi izcīnīt piecus punktus.
Par labākajām spēlētājām Jelgavas komandas sastāvā atzītas Madara Nemme un
Līva Sola. Jāpiebilst, ka šosezon Jelgavas
komandas sastāvs piedzīvojis izmaiņas,
jo profesionālo karjeru noslēgusi viena no
ilggadējām komandas līderēm Ance Auziņa,
bet Ieva Tetere pievienojusies «Babītes»
komandai. Tikmēr jaunpienācējām Ingrī-

dai Zauerei (pārnāca no «Kuldīgas NSS»),
Lindai Jakobsonei un Evijai Spalvai (abas
pārnāca no «Zeltaleja/MSĢ») sava varēšana
laukumā vēl būs jāpierāda. Pirmo spēli
Baltijas līgas sacensībās mūsu komanda
aizvadīs 17. oktobrī pulksten 18 pret Tartu
Tehniskās universitātes komandu, bet
svētdien, 18. oktobrī, pulksten 12 spēlēs pret
Tallinas Universitātes komandu. Visas mājas spēles mūsu komanda aizvadīs Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44A.

Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela
67A. T.26984528
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336

Dažādi
Santehnikas pakalpojumi. 28892258
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Remonta darbi jūsu mājoklī vai birojā. Labs
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu, izteikt pamatkapitālu eiro, iesniegt prasību tiesā (uzturlīdzekļi). Raiņa 14, t.29179847
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
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

Līdzjūtības
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc mātes sauks.
/E.Zālīte/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aleksandram Kudrjavcevam,
mammu zaudējot.
SIA «Lazurj» kolektīvs
Tikai tavā pavardā, māt,
Uguns tik silti degs,
Ka smiltis, pat smiltis aukstās,
Nekad viņu neapsegs.
/I.Rudene/
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir kopā ar
Larisu Gičko, māti mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
MILDA BAJĀRS-SMILGA (1920. g.)
IRMA KUZŅECOVA (1924. g.)
ANATOLIJS RUSAKS (1930. g.)
TATJANA ŠKANDIBINA (1967. g.)
AINARS SUNĪTIS (1990. g.)
ALEKSANDRA SOKOLOVA (1928. g.)
DAINIS STIVRIŅŠ (1978. g.)
ALEKSANDRA FEDOTOVA (1924. g.)
PRASKOVJA KARPOVA (1920. g.)
KAMILLA SILANŽA (1929. g.).
Izvadīšana 15.10. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ĒRIKS GERASIMOVS (1934. g.).
Izvadīšana 15.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2108.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Laimīgā biļete». Romantiska komēdija. 2003.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 186.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2108.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
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!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 5.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Neparastās dabas formas». Dokumentāla filma.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 185.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.05 «Aculiecinieks».*
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā». 1/4 fināls vīriešiem.
14.25 «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā». 1/2 fināls vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Tūrists manā ciltī. Mongolija». Dokumentāls seriāls.
21.00 «Piedzīvojumi mākoņos». ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
22.55 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 15.sērija.
1.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 156.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.30 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 136.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 136.sērija. Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 4.sērija.
23.15 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 19.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.00 «Attīstības kods».
1.25 «LNT ziņu «Top 10»».
2.10 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Ēdiena daba».
12.15 «Par puiku». ASV seriāls. 7.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 24. un 25.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 8.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
1.30 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 3.sērija.
2.20 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 8.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 2.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 20. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Jānis Kubilis.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2109.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Vasara Amsterdamā». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.

13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 187.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2109.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Obama un karš». Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Notiesāšana». ASV vēsturiska drāma. 2010.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 186.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 1.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 3.vietu vīriešiem.
14.25 «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā». Fināls vīriešiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Lidojums virs Spānijas». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
21.55 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.50 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.00 «Lilīhammera 3». Seriāls. 5.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 157.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 19.sērija.
12.00 «Mīlestības spēle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
16.25 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.35 JAUNUMS. «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 1.sērija. Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Šķirties vai nešķirties». Vācijas komēdija. 2014.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija. Sal
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.45 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 3.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 25. un 26.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.00 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
1.05 «Pēdējais īstais vīrs 3». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
1.30 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 4.sērija.
2.25 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 9.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 21. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2110.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 41.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.50 «Kas te? Es te!»*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.40 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 188.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 40.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2110.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.25 «Obama un karš». Dokumentāla filma (ar subt.).

tv programma
LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 187.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 2.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Ar Latgali sirdī».*
12.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.05 «Momentuzņēmums».*
13.25 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
15.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Nanorevolūcija». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.00 «Pazust Latgalē». Dokumentāla filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Viljams Timrots.
Pēdējais piliens». Īsfilma.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Liene Linde.
Četri mielasti». Īsfilma.
23.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
23.35 «Tūrists manā ciltī. Mongolija». Dokumentāls seriāls.
0.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 158.sērija.
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Šķirties vai nešķirties». Vācijas komēdija. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
16.25 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.35 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2.sērija. Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.10 «Cietais rieksts 3». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Nikita 2». ASV seriāls. 27.sērija.
1.45 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 5.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 5.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 26. un 27.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.40 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
1.10 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 5.sērija.
2.05 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 10.sērija.
2.50 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 4.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 22. oktobris
LTV1
5.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2111.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 42.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 189.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 41.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2111.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 7.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 188.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Jānis Kubilis (ar subt.).

Ceturtdiena, 2015. gada 15. oktobris
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
15.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 7.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.15 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Nanorevolūcija». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
12.00 «Princese un sulainis». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
16.25 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.35 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija. Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 16.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 14.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 28.sērija.
1.15 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 158.sērija.
2.20 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 7.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.55 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 6.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 27. un 28.sērija.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sabotāža». ASV spraiga sižeta drāma. 2014.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 58.sērija.
2.20 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 11.sērija.
3.00 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 5.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 23. oktobris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris. Starpsezona».
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 190.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 42.sērija.
17.00 «Alpu dakteris. Starpsezona».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 7.sērija.
2.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.45 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 189.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 19.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
15.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Pazust skaņās». Dokumentāla filma.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «The Grateful Dead»».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Skaistuma valstība».
Francijas drāma (ar subt.). 2014.g.

23.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.45 «Pēdējais piliens». Īsfilma.
1.05 «Četri mielasti». Īsfilma.
1.45 «Sirds stīgu spēle».* Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Uta Danella. Mūsu mīlestības noslēpums». Vācijas melodrāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
16.25 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.35 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 4.sērija. Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 6.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.55 «Pazudis tulkojumā». ASV un Japānas liriska komēdija. 2003.g.
1.40 «Dzīvīte».
2.00 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 9.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 7.sērija.
15.55 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Ķertais profesors 2: Klampi». ASV komēdija. 2000.g.
23.10 «Meidijas liecinieku aizsardzība». ASV kriminālkomēdija. 2012.g.
1.25 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 6.sērija.
2.25 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 12.sērija.
3.05 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 24. oktobris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* Arhitekte M.Staņa.
7.00 «Avārijas brigāde. Bumba». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Karla un Jonass». Dānijas ģimenes filma. 2010.g. (ar subt.).
12.05 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
13.00 «Adreses».*
13.30 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.00 «Kurši». Dokumentāla filma.
14.30 «Kūku kari».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kaķu slepenā dzīve». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Čiekurkalna 5.–9. šķērslīnijas.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.20 «Skaistuma valstība». Francijas drāma (ar subt.). 2014.g.
1.15 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
7.55 «Lai dzīvo bērni!» Dokumentāla filma.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.55 «Kas tur dzīvo?»*
14.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.40 «Pazust skaņās». Dokumentāla filma.
17.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 19.sērija.
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 7.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7».
Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
1.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 7.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».

Ceturtdiena, 2015. gada 15. oktobris
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Visas upes plūst». Austrālijas seriāls. 1983.g. 10.–12.sērija.
15.05 «Karamba!» Humora raidījums.
15.15 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 23.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 3.sērija.
0.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
3.00 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 6.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.35 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.30 «Nebeidzamā dzīve». ASV ģimenes drāma. 2002.g.
12.25 TV PIRMIZRĀDE. «Neprātīgi iemīlējies: Mūzikls».
ASV muzikāla komēdija. 2013.g.
14.10 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
16.55 «Ķertais profesors 2: Klampi». ASV komēdija. 2000.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Sociālās kampaņas «Ķepas meklē mājas» noslēgums».
21.00 «Krēsla. Jauns mēness». ASV fantāzijas melodrāma. 2009.g.
23.40 «Ielu advokāts». ASV krimināldrāma. 2011.g.
2.00 «Neprātīgi iemīlējies: Mūzikls».
ASV muzikāla komēdija. 2013.g.
3.25 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 13.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 6.sērija.

Svētdiena, 25. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* I.Ziedonis.
7.00 «Avārijas brigāde. Rekets». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
11.00 «Lidojums virs Spānijas». Dok.seriāls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 TIEŠRAIDE. «Latvijas Nacionālā filmu festivāla
«Lielais Kristaps» noslēguma ceremonija».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Banku lēdija».
Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g. (ar subt.).
0.50 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.50 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
2.45 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
4.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Uguns pavēlnieks».* Izglītojoša TV spēle par drošību.
7.05 «Brīnumskapja skola».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Jānis Kubilis (ar subt.).
9.35 «SeMS. Laboratorija».*
10.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.20 «Manas māsas bērni vieni paši mājās».
Dānijas ģimenes filma.
12.45 «Kas tur dzīvo?»*
13.45 «Leģendārie albumi. «The Grateful Dead»».
14.50 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle».
«Skonto FC» – FK «Ventspils».
17.10 «Sapņu ceļojums. Malaizija». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Iznīcinātājs F-104». Vācijas drāma. 2015.g.
21.05 «Lilīhammera 3». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.05 «Anekdošu šovs 2».*
1.00 «Džezs Rīgai – 800».*

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
K.Ustupa autoskola

piedāvā
periodisko
apmācību – 95. kods.
Tuvākā grupa apmācības uzsāk
19. oktobrī.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Jelgavas pilsētas pašvaldības

pirmsskolas izglītības iestāde «Rotaļa»,
Lāčplēša iela 5, informē,

ka interešu izglītības nodarbības
peldētapmācībā bērniem vecumā no diviem mēnešiem
līdz trim gadiem sāksies no 19.10.2015.
Lai nodrošinātu bērnu dzīvībai un veselībai drošus
apstākļus un kvalitatīvu pedagoģisko procesu,
aicinām vecākus iepriekš pieteikties!
Tālrunis 63083102.

1.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.45 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.59 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 8.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 JAUNUMS. «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
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TV programma
11.00 «Bīsties – atvaļinājums!» Realitātes šovs. 2013.g. 16.sērija.
12.00 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.10 «Dzintara dziesmas 5».
16.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 6.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Ar pasauli nepietiek». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
23.40 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
0.35 «Rēgu rakstnieks». Francijas un Vācijas trilleris. 2010.g.
2.35 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 12. un 13.sērija.

4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 14.sērija.
5.45 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
6.10 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 7.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
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9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.05 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
15.15 «Krēsla. Jauns mēness». ASV fantāzijas melodrāma. 2009.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Zudis dzelmē 2». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2009.g.
0.35 «Sarkanais pūķis». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2002.g.
2.50 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
4.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 7.sērija.

UZŅEMŠANAS KOMISIJA TURPINA PIEŅEMT
DOKUMENTUS ESF GRUPĀS
Jelgavas tehnikums 2015./2016. mācību gadā piedāvā iegūt profesionālās kvalifikācijas:
• Bārmenis (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
• Autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases; no 17 gadu vecuma);
• Namu pārzinis (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
• Koka konstrukciju montētājs (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība – 12 klases).
Kāpēc izvēlēties šo profesionālās izglītības programmu?
• Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
• Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
• Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī).
• Apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi,
ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
• Profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanu un prasmju apliecinošo dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas.
Uzņem jauniešus vecumā no 17 līdz 29 (ieskaitot) gadiem.
Dokumentus pieņem: Jelgavas tehnikuma 222. kabinetā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis/fakss 63025605; e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKO L A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības oktobrī un novembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

13.10., 27.10., 10.11.
28.10., 04.11.
23.10., 13.11.
21.10., 11.11.
21.10., 11.11.
14.10., 28.10., 18.11.
14.10., 28.10., 18.11.
19 – 20.10., 23 – 24.11.
13.10., 09.11.
12.10., 26.10., 09.11.
15.10., 29.10., 12.11.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.
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Pasākumi pilsētā
 15. oktobrī pulksten 16 – lekcija «Pirmās astronomiskās observatorijas Latvijā un
Jelgavā likteņa gaitas»; pulksten 19.30 – tikšanās ar Suntažu observatorijas «StarSpace»
pārstāvjiem; pulksten 20.30 – zvaigžņu vērošana muzeja pagalmā. Ieeja – bez maksas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 15. oktobrī pulksten 20 – skanēs Dž.Pučīni «Mesa di Gloria», piedalās jauktie kori
«Ogre», «Muklājs» (Rīga), «Sidrabe» (Dobele), ērģelnieks Aigars Reinis, diriģents un
mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis (Svētās Annas baznīcā).
 16. oktobrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: Frederika Lou
mūzikls «Mana skaistā lēdija». Librets veidots pēc Bernarda Šova lugas «Pigmalions».
Režisore D.Vilne. Titullomā – K.Ozoliņa. Piedalās grupa «TirkizBand» un TDA «Lielupe».
Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 17. oktobrī pulksten 17 – Normunds Rutulis un Hans Anteheds trio koncertā «Vēstule
meitenei». Goda viešņa – K.Cīrule. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
 18. oktobrī pulksten 14 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls koncerts. Piedalās iepriekšējo gadu laureāti un viesmākslinieki. Biļešu cena – € 3
– 5 (kultūras namā).
 19. oktobrī pulksten 17 – baltkrievu zinātnieka austrumslāvu grāmatu izdevniecības
dibinātāja Franciska Skarina 525. jubilejai veltītas grāmatu izstādes atklāšana (no Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas fonda) un literāri muzikālais vakars. Izstāde apskatāma
līdz 24. oktobrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 19. oktobrī pulksten 18 – I.Zanderes, E.Ādamsona un J.Lūsēna jautra izrāde ar dziesmām un rotaļām «Čigānmeitēns Ringla». Režisore P.Pļavniece. Lomās – B.Neja, L.Šmukste,
K.Pūce, A.Putniņš un M.Upenieks. Biļešu cena – € 3 – 7 (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 12, 15 un 18 – KINO. Dokumentāla filma «Sudzisms» («Speciesism: The movie») (2013). Režisors M.Devrīzs. Filmas galvenais varonis, jauns koledžas
students, kopā ar skatītāju dodas aizraujošā un izzinošā piedzīvojumā, rosinot paskatīties uz cilvēku un dzīvnieku savstarpējām attiecībām no jauna skatupunkta. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 20. oktobrī pulksten 18 – «Bērnu zīdīšana»: tikšanās ar lektori zīdīšanas konsultanti
Ilzi Kuduliņu (Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26).
 21. oktobrī pulksten 10 – «Latvijas būvnormatīvu sistēma un standarti: izmaiņas un
ar tām saistītie izaicinājumi». Lektori – Pēteris Druķis, Būvniecības valsts kontroles biroja
direktors, un Ingars Pilmanis, «Latvijas standarta» vadītājs (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33).
 21. oktobrī pulksten 18 – izrāde «Fiksi ŠOVS 1» (krievu valodā). Multiplikācijas filmu
seriāla «Fiksiki» varoņu piedzīvojumi pēc tam, kad ģēnijs Čudakovs izgudroja ierīci, ar kuras
palīdzību var palielināt priekšmetus un dzīvas būtnes. Biļešu cena – € 8 – 15. Bērniem līdz
5 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 21. oktobrī pulksten 18 – «Vingrot ir viegli»: nodarbība Mārītes Oses vadībā (Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26).
 21. oktobrī pulksten 18 – Veselības mēneša aktivitāte: «Iedvesmas telpā» viesojas
Annas Pannas meistarklase «Veselīgi našķi». Pieteikšanās līdz 16. oktobrim pa tālruni
63012159, 63082101 (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 22. oktobrī pulksten 19 – Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncertsezonas atklāšanas un benefices koncerts «Ceļu veiks tas, kurš ies». Piedalās Strēlnieku trio un apvienotais
Rīgas studentu koris I.Teterovska vadībā. Diriģents D.Vuškāns. Soliste I.Pumpure (alts).
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras dienu 2015 noslēguma koncerts «Mana
dzimtā puse...». Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 18 – tikšanās ar lektori Inetu Jaunciemu: «Elpošana un zīmēšana
priekam un veselībai» (Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26).

Izstādes
 No 14. oktobra līdz 29. novembrim – smalku izšuvumu izstāde «Irinas Maļikovas
mežģīņu raksti» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 20. oktobrī pulksten 13 – baltkrievu mākslinieču Larisas Strižakas un Natālijas Horoļskas akvareļu gleznu izstādes «Mēs mīlam ziedus» atklāšana un meistarklase «Ziedi
baltkrievu tautas ornamentos». Izstāde apskatāma līdz 23. oktobrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Oktobrī – projekta «Zemgales tepiķis» laikā uzausto tepiķu izstāde (k/n 2. stāvā).
 Līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (k/n 1.
stāva Lielajā foajē).
 Līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas bērnu darbu izstāde «Jelgavas skati» (t/c
«Pilsētas pasāža» un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 Līdz 31. oktobrim – fotokonkursa «Jelgavai 750» trešā posma – «Vasara» – dalībnieku
darbu izstāde (k/n garderobes foajē).
 Līdz 1. novembrim – leļļu izstāde «Latviešu tautumeitas no Zviedrijas» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. novembrim – starptautiska Aleksandra Puškina oriģinālsējumu izstāde. Katra
grāmata demonstrē īpašu ādas dizaina mākslinieka A.Puškina tēmas redzējumu. Piedalās
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieki, tostarp jelgavniece Ilizane Grīnberga (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 27. novembrim – Rutas Štelmaheres gleznu izstāde «Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi»
(Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. decembrim – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Leļļu pasaule»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

Kultūras namā demonstrēs
filmu «Sudzisms»
 Egija Grošteine

Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē 20. oktobrī demonstrēs režisora Marka
Devrīza dokumentālo filmu
«Sudzisms» («Speciesism:
The movie»). Plānoti trīs
kino seansi – pulksten 12,
15 un 18.
Kā vēsta filmas anotācija, tās galvenais varonis ir jauns koledžas students
M.Devrīzs, kurš kopā ar skatītāju
dodas izzinošā piedzīvojumā, rosinot
paskatīties uz cilvēku un dzīvnieku
savstarpējām attiecībām no jauna
skatupunkta.
Dokumentālās filmas sižets stāsta,
ka mūsdienu rūpnieciskās fermas savu

darbību cenšas turēt noslēpumā. Milzīgajās industriālajās fermās tiek audzēta
lielākā daļa pārtikā izmantojamo dzīvnieku, savukārt liela daļa cilvēku par
tajās notiekošo praktiski neko nezina.
Dzīvnieku tiesību aizstāvju rīkoto
krāšņo un nedaudz muļķīgo akciju
ierosināts, topošais režisors M.Devrīzs
nolemj tuvāk izpētīt neskaidro dzīvnieku tiesību jautājumu, tādēļ, bruņojies
ar kameru filmēšanai un paņēmis līdzi
pāris draugu, viņš dodas aizrautīgā un
izzinošā, reizēm jautrā, bet reizēm – arī
biedējošā piedzīvojumā.
«Sudzisms» aicina skatītāju pievienoties jaunā koledžas studenta ceļojumam, izvaicājot ierastos priekšstatus
par cilvēku un dzīvnieku attiecībām un
kopīgi meklējot jaunas atbildes.
Ieeja – bez maksas.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 15. oktobris

Uz valsts svētkiem top
koncertprogramma
«Es savai Tēvzemei»

Turpinot tradīciju veidot kopīgu dāvanu Latvijai tās dzimšanas dienā, jau septīto reizi novembrī pie skatītājiem
dosies «Izklaides producentu grupas 7» un Latvijas Radio 2 veidota muzikālā programma, šogad – «Es savai
Tēvzemei». Jelgavas kultūras namā izskanēs divi koncerti – 14. novembrī pulksten 15 un 19. «Dziesmas par savu
tēvzemi nekad nevar skanēt par daudz. Aug jaunas klausītāju un mūziķu paaudzes, un mums ir prieks iedot jaunu
elpu tām dziesmām, kuras pauž to īpašo mīlestības un lepnuma sajūtu par savu zemi, kas tik ļoti nepieciešama
ikvienam,» saka Latvijas Radio 2 direktors Armins Ronis. Šogad valsts svētku noskaņā izskanēs dažādu komponistu
skaistākās dziesmas par Latgali, Kurzemi, Vidzemi un Zemgali, par Daugavu, Gauju, Ventu, Lielupi, Abavu, par jūru
un ezeriem, par pilsētām, mājām un dzimteni, par visu to, ar ko jūtamies patiesi lepni un bagāti, apzinoties savu
esību un piederību Latvijai. Dziesmas izpildīs Andris Ērglis, Anmary, Dainis Skutelis, Antra Stafecka, Normunds
Zušs, Viktors Lapčenoks, Oranžā kora meitenes Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta Gudovska un Jubilejas orķestris
Publicitātes foto
Jāņa Strazda vadībā. Biļešu cena – no 10 līdz 18 eiro.

Aptauja: tūristi no Turcijas Jelgavu
nodēvējuši par karalisku vietu
 Andra Ozola

Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) šajā sezonā
lepojas ar trīs lietām: salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
JRTC dubultojies informācijas
pieprasījumu skaits, pilsētā
šogad ienākuši 20 jauni tūrisma pakalpojumu sniedzēji
un popularitāti iemantojuši
daudzie ar ūdeņiem saistītie
tūrisma produkti – kuģīši,
SUP dēļi, flaibords, kanoe
laivas un citi.
JRTC vadītāja Anda Iljina Pasaules
tūrisma dienai veltītajā seminārā
uzsvēra, ka aizvadītajā tūrisma sezonā par populārāko tūristu apskates
objektu Jelgavā, tāpat kā pērn, atzīts
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis,
kuru apmeklējuši 27 832 interesenti,
kas ir par 11 procentiem vairāk nekā
pagājušajā gadā.
Otrs apmeklētākais pilsētas objekts
ir Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, kura apmeklētāju
skaits pieaudzis par astoņiem procentiem, bet trešais – Jelgavas pils muzejs,
kuram apmeklētāju šogad bijis tikai
par 0,3 procentiem vairāk nekā pērn.
Ceturtajā vietā ierindojas Ādolfa Alunāna muzejs ar 16 procentu apmeklētāju
pieaugumu, piektajā vietā – Kurzemes
hercogu kapenes ar 0,5 procentu pieaugumu, bet sestajā vietā ir aizvadītajā
sezonā vislielāko apmeklētāju skaita
pieaugumu (par 22 procentiem vairāk)
guvusī Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija.
Tūrisma speciālisti novērojuši: ja
pilsētā notiek bezmaksas brīvdabas pasākumi, tas būtiski neietekmē apmeklētāju skaitu muzejos, jo cilvēki labprātāk
apmeklē brīvdabas pasākumus, bet uz
muzeju vairāk nāk iebraucēji. Tā kā
svētku pasākumi galvenokārt notiek
pilsētas centrā, nomales objekti apmeklētāju pieplūdumu neizjūt.
Kā negatīva tendence tiek minēts tas,

ka Jelgavas pili šogad nav apmeklējusi
neviena grupa no Krievijas. Individuālie
tūristi gan joprojām brauc. Dzelzceļa
muzejā apmeklētāju skaita pieaugums
skaidrojams ar ekspozīcijas dažādošanu. Salīdzinoši vairāk nekā ikdienā
ekspozīcija apmeklēta Ledus un Smilšu
skulptūru festivālu laikā. Tā kā Latvijā
vasarā īsā laika posmā vienlaicīgi notiek
daudzveidīgi pasākumi, cilvēki izvēlas
lielākos, bet mazākos nepamana, secina
tūrisma nozarē strādājošie.
«JRTC šī gada astoņos mēnešos
pieprasītās informācijas apjoms palielinājies par 91 procentu, kas nozīmē,
ka, salīdzinot ar 2011. gadu, kad centrs
sāka savu darbu, tā darbinieki apmeklētājiem informāciju sniedz gandrīz
desmit reizes vairāk,» stāsta JRTC
Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja
Vita Kindereviča.
Šī gada astoņos mēnešos JRTC apmeklējis 4041 ārvalstu tūrists no 55
valstīm, kas ir par 82 procentiem vairāk nekā 2014. gadā. Visvairāk tūristu
Jelgavā šogad ieradušies no Lietuvas
un Igaunijas, kam seko Krievija, Vācija,
Polija, Francija, Turcija, Ukraina, Itālija, ASV, Zviedrija, Somija, Lielbritānija,
Spānija, Rumānija. Šī gada ārvalstu apmeklētāju valstu top 15 papildinājušas
tādas valstis kā Polija, Turcija, Ukraina,
Rumānija.
JRTC darbinieki šovasar izlases veidā aptaujājuši 224 apmeklētājus (144
ārvalstu un 80 Latvijas iedzīvotājus),
un arī šī aptauja iezīmē interesantas
tendences. Aktīvi ceļo Eiropas seniori, turklāt ne tikai ar auto. Šovasar
pensionāri no Vācijas un Francijas uz
Jelgavu atbraukuši pat ar velosipēdiem.
Tūristi no ASV Jelgavu nodēvējuši par
ļoti modernu un atjaunotu pilsētu, bet
izteikuši nožēlu, ka maz saglabājušās
senās ēkas un grūti izlasīt ielu nosaukumus, braucot ar automašīnu. Tūristi
no Austrālijas sacījuši, ka pilsētā ir
ērti pārvietoties ar velosipēdu, laba
vilcienu satiksme. Ceļotāji no Vācijas
pamanījuši, ka pabeigti remontdarbi
ap Jelgavas staciju, pilsētai ir 750 gadu

jubileja, atjaunots Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis. Viņuprāt, Jelgava ir
labi organizēta pilsēta, kur viegli var
atrast vajadzīgo informāciju. Ceļotāji
bija patīkami pārsteigti, ka nav ierobežojumu stāvēšanai un nakšņošanai
ar kemperi. Apmeklētāji no Turcijas
Jelgavu nodēvējuši par karalisku vietu,
bet ceļotājus no Igaunijas neapmierina,
ka pirmdienās un otrdienās ir slēgts
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs.
No Latvijas iedzīvotājiem visvairāk ceļo
rīdzinieki. Galvenokārt tūristi Jelgavā
ierodas ar privāto automašīnu, tūristu
autobusu vai vilcienu. Ierašanās galvenais
mērķis ir tūrisms. Pārsvarā atbraucēji
Jelgavā uzturas dažas stundas vai vienu
dienu. No pakalpojumiem visvairāk
izmantoti ēdināšanas pakalpojumi, kam
seko suvenīru iegāde, nakšņošana un
izbraukumi ar kuģīti. Latvijas iedzīvotāju
iespaidi par redzēto: kopš deviņdesmitajiem gadiem Jelgava ir ļoti mainījusies;
labas atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem; patīk Pasta sala, smilšu skulptūras;
sakopta, tīra pilsēta, laba atmosfēra.
Interesanti, ka daudzi Latvijas tūristi
Jelgavā vēlas apmeklēt dziedātājas Noras
Bumbieres pieminekli.
Savukārt pašvaldības iestādes «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics
atzīst, ka Jelgavu var dēvēt arī par
festivālu pilsētu, jo divi visapmeklētākie kultūras pasākumi pilsētā ir Ledus
un Smilšu skulptūru festivāli. Taču šo
pasākumu apmeklētāji norādījuši uz
vairākām vājām vietām svētku rīkošanā
– cilvēkiem, kuri atbraukuši uz festivālu, nav kur novietot auto un paēst. Tādēļ I.Pirvics pilsētas uzņēmējus aicina
svētku laikā padomāt par komplekso
pusdienu piedāvājumu.
Arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš uzsver, ka uzņēmēju
uzdevums ir «cīnīties par cilvēku» un
domāt, kā no šī cilvēka paņemt naudu. «Pilsēta ir ieguldījusi ievērojamus
līdzekļus teritorijas labiekārtošanā,
bet mūs interesē, kāda tam visam ir
atdeve,» saka pilsētas mērs.

