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SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Dambja ielas posmā
atjaunos segumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Dambja ielas
posmā no Sarmas ielas
līdz Mazajam ceļam
sākta seguma atjaunošana un noteikti satiksmes ierobežojumi.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs stāsta, ka šajā ielas posmā paredzēts nofrēzēt veco ielas segumu,
izbūvēt lietus ūdens uztvērējus,
ieklāt jaunu asfalta segumu un
uzstādīt jaunas ielas apmales,
kā arī atjaunot ielas horizontālo
marķējumu. «Nedēļas sākumā
ielas posmā izvietotas attiecīgas
ceļazīmes, lai nodrošinātu satiksmes plūsmu darbu laikā, bet pēc
tam sāksies vecā ielas seguma

nofrēzēšana,» skaidro iestādes
vadītājs, norādot: plānoto darbu
ilgumu prognozēt nav iespējams,
jo tas atkarīgs no laikapstākļiem.
Ja tie būs tādi, ka netraucēs veikt
darbus, Dambja ielas posms tiks
sakārtots šogad. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem posmu atjaunos
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» par 125 054,39 eiro.
Būvdarbu laikā Dambja ielas
posmā no Sarmas ielas līdz Kungu
ielai transporta kustība tiks nodrošināta pa divām sašaurinātām
braukšanas joslām un maksimālais braukšanas ātrums ir noteikts
30 kilometri stundā. Atsevišķos
posmos, kas nepārsniedz 50 metrus, satiksme būs pa vienu joslu,
divvirzienu satiksmi organizējot ar
ceļazīmēm. Darbu zonā transportam apstāties un stāvēt ir aizliegts.

Izsniedz tirgošanās atļaujas 2017. gadam
 Sintija Čepanone

Pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» sākusi izsniegt atļaujas
ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās
ielu tirdzniecības vietās
2017. gadam.
Foto: Austris Auziņš
Francūžiem piederošais metālapstrādes uzņēmums «TS Rīga» otrdien Jelgavā atklāja jaunuzbūvēto cehu, kas ļauj būtiski
palielināt ražošanas jaudu. Viens no galvenajiem argumentiem tam bija Jelgavā strādājošo zināšanas un prasmes, ko
uzņēmums uzskata par savu lielāko vērtību. Ceha atklāšanā klātesošie tika iepazīstināti ar modernizēto un optimizēto
ražošanas procesu. Viesu vidū bija arī Jelgavas domes pārstāvji, uzņēmuma delegācija no Francijas un sadarbības partneri.
 Ilze Knusle-Jankevica

Investējot gandrīz
miljonu eiro, paplašinājies metālapstrādes uzņēmums
«TS Rīga», kas ražo
mobilos koksnes un
zaļās masas šķeldotājus. Jelgavā saražotie
šķeldotāji pilnībā tiek
eksportēti – lielākie
tirgi šobrīd ir Vācija,
Francija, Beļģija un
Anglija, bet pamazām akcenti tiek virzīti arī uz tirgiem ārpus
Eiropas Savienības.
«2009. gadā, kad ne tikai
Latvijā, bet visā Eiropā bija
krīze un «TS Rīga» bija tuvu
bankrotam, to pārņēma mūsu
starptautiskais Francijas uzņēmums. Pateicoties Latvijas
cilvēku zināšanām par metālapstrādi un darbaspējām,
saskatījām te potenciālu. Pārnesot ražošanas procesus no
Francijas uz Latviju un ieviešot pasaulē zināmu vadības
sistēmu LEAN, kas tendēta
uz procesu optimizāciju un
veicina darbiniekus izrādīt iniciatīvu jautājumos, kuros viņi
ir specializējušies, mums trīs
gadu laikā izdevās uzņēmumu

nostabilizēt. Tas arī palīdzēja
pārliecināt mūsu mātes uzņēmuma vadību investēt jaunā
ceha izveidē,» otrdien jaunā
ceha atklāšanā norādīja «TS
Rīga» izpilddirektors Deivids
Derets, uzsverot: tieši darbinieki ir uzņēmuma lielākā
vērtība.
Uzņēmumā «TS Rīga» šobrīd strādā 40 darbinieki. Ražošanas vadītājs Gints Krūmkalns norāda, ka vēl 2003.
gadā, kad uzņēmums ienāca
Jelgavā, darbiniekus vajadzēja
sūtīt mācīties uz Lietuvu, bet
šobrīd situācija ir stabilizējusies – Jelgavā tiek sagatavoti
metinātāji un CNC darbgaldu
operatori, un lielākā daļa
darbinieku ir no Jelgavas un
tuvējiem novadiem. «Meklējot
darbinieku, vērtējam divas lietas – lai viņam ir izglītība vai
pieredze. Reizēm izglītība pat
ir būtiskāka, jo pieredzi cilvēks
var iegūt darba procesā. Pēdējos gados arvien vairāk sadarbojamies ar Jelgavas Amatu
vidusskolu, kur apmāca metālapstrādes speciālistus, un
pagājušajā gadā trīs audzēkņi
bija pie mums praksē, no kuriem viens ir palicis patstāvīgā
darbā. Tāpat mūsu inženieri ir
absolvējuši LLU Tehnisko fakultāti,» stāsta G.Krūmkalns,

neslēpjot, ka jauniešiem ir ambīcijas attiecībā uz atalgojumu
un, diemžēl, arī motivācijas
trūkums strādāt pat par konkurētspējīgu atalgojumu.
Metālapstrāde ir viena no
Jelgavas prioritātēm, tāpēc uzņēmuma un izglītības iestāžu
sadarbība vērtējama pozitīvi.
Uz to ceha atklāšanā norādīja
arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne,
papildinot: «Jebkura uzņēmuma, kas rada darbavietas un
maksā nodokļus, ienākšana
pilsētā un attīstīšanās Jelgavā
ir notikums.»
Uzņēmums «TS Rīga» atrodas Aviācijas ielā 18a, kur
līdzšinējām telpām blakus tika
uzbūvēts jauns cehs, dubultojot ražošanas telpas. Tas bija
nepieciešams, lai palielinātu
ražošanas jaudas, jo pēdējos
gados aug pieprasījums. Vēl
tika iegādātas arī divas jaunas
iekārtas – rotoru un disku
balansējamā iekārta, kas ir
būtiska, lai šķeldotājs strādātu
klusāk un ilgāk kalpotu, un
virpa disku un rotoru apstrādei. Vēl tika izveidota velmēto
profilu glabāšanas sistēma.
«Būtiski ir arī tas, ka pārkārtojām ražošanas procesus
un izveidojām savu loģistikas
sistēmu. Vienam šķeldotājam

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

jāizgatavo 300 – 350 detaļas,
un līdz šim mums ilgs laiks pagāja detaļu komplektēšanai,»
atklāj G.Krūmkalns.
Jāpiebilst, ka «TS Rīga»
ir Francijas grupas «S.E.E.»
uzņēmums. Grupai ir trīs
rūpnīcas – Francijā, Vācijā
un Latvijā. Pie mums tiek
izgatavotas visas šķeldotāju
metāla detaļas, bet krāsošana
un gala produkta montāža,
kā arī gatavās produkcijas
realizēšana tiek nodrošināta
Vācijā un Francijā. Nākamā
gada laikā uz Jelgavu plānots
pārcelt arī krāsošanas cehu
un daļu montāžas darbu pēc
krāsošanas, bet «TS Rīga»
ražošanas vadītājs norāda, ka
tam plānots piesaistīt apakš
uzņēmumu. Arī tagad ir dažas opcijas, kas tiek nodotas
apakšuzņēmumiem. «Pilnībā
visa ražošana uz Latviju pārcelta netiks, jo īpašniekam ir
ļoti būtiski saglabāt brendu
«Made in Germany», tāpēc
kaut pēdējā skrūvīte, bet tā
tiks ieskrūvēta Vācijā,» stāsta
G.Krūmkalns.
Šogad «TS Rīga» plāno saražot 765 iekārtas, sasniedzot
trīs miljonu eiro apgrozījumu.
Pērn tika saražotas 570 iekārtas, nodrošinot 2,2 miljonu
apgrozījumu.
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Lai saņemtu ielu tirdzniecības
atļauju pašvaldības iekārtotā ielu
tirdzniecības vietā, tirgotājam
«Pilsētsaimniecībā» jāiesniedz
atbilstošs iesniegums. Fiziskām
personām, kas reģistrējušas saimniecisko darbību, iesniegumam
jāpievieno saimnieciskās darbības
veicēja apliecības kopija, juridiskām personām – reģistrācijas
apliecības kopija, informē «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas
nodaļas speciāliste Inga Larina.
Noformējot atļauju, iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, tāpat tirgotājam arī
jāsamaksā tirgošanās nodeva par
ielu tirdzniecību publiskās vietās.
«Saskaņā ar saistošajiem notei-

kumiem par Jelgavas pašvaldības
nodevām maksa par tirgošanos
ar pašu ražoto lauksaimniecības
produkciju un pašu izgatavotiem
amatniecības darinājumiem ir
0,43 eiro dienā, 2,13 eiro nedēļā
vai 7,11 eiro mēnesī. Viena atļauja
tiek izsniegta vienam tirgotājam
uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu
tirdzniecības vietu,» tā I.Larina.
Atļauju var noformēt «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā,
pirmdienās, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 8 līdz
10 un no 15.30 līdz 16.30, kā arī
piektdienās no pulksten 8 līdz 10.
Jāuzsver, ka brīvdienās un svētku
dienās ielu tirdzniecības atļaujas
neizsniedz, un tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku
dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi.
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
iekārtoto ielu tirdzniecības vietu
sarakstu var iepazīties «Pilsētsaimniecības» mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Pakalpojumi», apakšsadaļā «Ielu
tirdzniecības vietas».

CIENĪJAMIE UZŅĒMĒJI UN JELGAVNIEKI!
Jelgavas uzņēmēji paliek uzticīgi tradīcijai Latvijas Republikas pro
klamēšanas gadadienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem dāvināt svētku
uguņošanu. Laika gaitā ziedotājiem pievienojušies arī paši jelgavnieki.
Aicinu saglabāt tradīciju arī šogad un ziedot līdzekļus, lai valsts svētki
mums izdotos krāšņi un svinīgi!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas domes,
pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju sadarbībai.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā (reģ. Nr.40008015856,
Citadele banka Jelgavas filiāle, kods: PARXLV22,
konts LV73PARX0012465510001 ar norādi «Svētku uguņošanai») vai
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
SEB BANKA Jelgavas filiāles ziedojumu kontā (reģ. Nr.90001282471,
LV94UNLA0050001058011 ar norādi «Svētku uguņošanai»).
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts
dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja
2016. GADA 22. SEPTEMBRA objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai,
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16-19 piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Jelgavā 2016. gada 22. septembrī (prot.Nr.12/1)

«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA JELGAVAS
PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ» 3. Saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma

nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» pēc tam, kad:
1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu, 3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;
1.4 , 1.5 un 1.6 daļu, 3.1 pantu, 9. panta otro daļu 3.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas 3.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas
pašvaldība īsteno ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» deleģētās tiesības ne- nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa beigām. Šādā gadījumā nodokļa maksākustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Jelgavas pilsētas administratīvajā tājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību
par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 euro,
bet nepārsniedz 107 000 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz
107 000 euro, – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas
veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa
mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā
īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības
veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai
valdījumā esošos objektus:
2.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem,
ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai
personai. Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta
nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta
kadastrālās vērtības;
2.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību

4. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām
vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram
kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.
5. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.
6. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības.
7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:
7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

7.2. būves kadastrālās vērtības.
8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:
8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
8.2. būves kadastrālās vērtības.
9. Ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta šī
zemes vienība. Ja uz vienas zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgo
zemes vienības daļu aprēķina proporcionāli katras būves platībai.
10. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas
(izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
11. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā «Par
nekustamā īpašuma nodokli» noteiktās likmes.
12. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
13. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā
īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši noteikumu nosacījumiem veic Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļa.
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr.14-20 «Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā».
15. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 22. SEPTEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.16-19 «NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ»
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pašvaldībai likumā «Par nekustamā īpašumi nodokli» (turpmāk – likums) tiek deleģētas
tiesības atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 – 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada
1. novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums
netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā
īpašuma nodokļa likme dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ir:
a) 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro;
b) 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106
715 euro;
c) 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro.
Ar 2017. gadu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Jelgavas pilsētā ir paredzētas
izmaiņas, kuras paredz noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas
veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.
Saistošie noteikumi paredz, ka samazinātās nodokļa likmes 0,2 – 0,6% apmērā piemēros
tikai tajos objektos, kuros dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta 1.7 daļā paredzēts, ka samazinātā
likme piemērojama likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem komersanta
īpašumā esošiem objektiem, ja tie ir izīrēti dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā. Saistošajos noteikumos šis nosacījums tiek attiecināts ne
tikai uz komersantu īpašumā esošajiem objektiem, bet arī uz citām juridiskām personām, kā
arī ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā
esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.
Pašvaldības ieskatā saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā samazinātās nodokļa likmes
motivēs tās personas, kuras reāli dzīvo Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, bet nav
deklarējušas savu dzīvesvietu, to izdarīt. Mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem
īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajā mājoklī, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres
tirgus attīstība. Atbilstoši reālajai situācijai precizēsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa.
Izdodot saistošos noteikumus, vienlaikus tiek saglabāts arī līdzšinējais tiesiskais regulējums
attiecībā uz paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes noteikšanu.
Saskaņā ar likuma 1. panta otrās daļas 3.3 punktu ar nodokli neapliek inženierbūves – ielas un
ceļus. Būvju klasifikācija ir noteikta Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos
Nr.1620 «Noteikumi par būvju klasifikāciju». Atbilstoši šai klasifikācijai klasē «ielas un ceļi»
ietilpst arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu, kas arī ir ar nodokli neapliekami. Likuma 1.
panta 2.1 daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmi no 0,2 līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos. Tā kā atsevišķi laukumi tiek un var tikt izmantoti maksas pakalpojumu sniegšanai (transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi), tad pašvaldības ieskatā šādi
saimnieciskā darbībā izmantojamie nekustamā īpašuma objekti ir apliekami ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.
Likuma 3. panta 1.4 daļa nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, ja to ir noteikusi
pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Lai sekmētu vidi degradējošu, sagruvušu un
cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī novērstu cilvēku
drošības apdraudējumu un pilsētas ainavas bojāšanu, vidi degradējošām, sagruvušām un
cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3%
apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
būves kadastrālās vērtības).
Likuma 3. panta 1.6 daļa nosaka, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa
izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos
noteikumos. Lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanu un pasargātu

sabiedrību un vidi no ilgstoša būvniecības procesa, gadījumos, kad būve normatīvajos aktos
noteiktajā laikā netiek pabeigta un nodota ekspluatācijā, būvi, kuras būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz būves pieņemšanas
ekspluatācijā apstiprināšanai pašvaldībā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3%
apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
būves kadastrālās vērtības).
Likuma 1. panta otrās daļas 9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek
dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu
ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas. Lai neradītu
nodokļa maksātājiem palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
Likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga
noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Saistošajos noteikumos noteikts, ka
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde ir veicama 7 gadu laikā.
Saistošo noteikumu izstrādē ir ievēroti likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.1 panta
pirmā daļā paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa likmju noteikšanas principi – objektīva
grupējuma princips, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti
atbilstoši objektīviem kritērijiem, efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro
nodokļa administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem, atbildīgas budžeta plānošanas
princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem
līdzekļiem, prognozējamības un stabilitātes princips, saskaņā ar kuru nodokļa likmes laikus
tiek noteiktas vismaz divu taksācijas gadu periodam.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu, 1.4, 1.5 un 1.6 daļu,
3.1 pantu, 9. panta otro daļu.
– Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2%
no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 57 000 euro, bet nepārsniedz 107 000 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 107 000 euro, – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai,
kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai,
viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos,
kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā
īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts,
pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:
fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā
taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 dzīvesvietas ir deklarēta vismaz vienai personai un
juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā,
tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no
nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.
janvārī plkst.0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.
Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai,
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
– Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka par nekustamā īpašuma nodokļa objektu
nosaka inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi,
kuri ir vai nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosakot
nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības vai 1,5 % apmērā no
inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
– Vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek noteikta
nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības).
– Būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad
parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa
likme 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības vai būves kadastrālās vērtības).
– Saistošie noteikumi paredz neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju
palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, kā arī noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir
septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

– Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.
Nosakot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa likmēm
dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai
daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku
dzīvokļu mājām ir indikatīvi plānotā nodokļa palielināšanas ietekme uz budžetu ir nebūtiska.
Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Neietekmēs.
Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties
Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
4. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
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Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

Apbalvo Jelgavas
bāriņtiesas darbinieces
 Ilze Knusle-Jankevica

Atzīmējot Latvijas
bāriņtiesu 20 gadu
darbību, Ziemeļblāzmas kultūras pilī Rīgā
piektdien notika svinīgs pasākums, kurā
apbalvoti vairāki bāriņtiesu darbinieki.
Ministru prezidenta Pateicības rakstu
saņēma arī Jelgavas
pilsētas bāriņtiesas
priekšsēdētāja Irisa
Guntra Turčinska,
savukārt Labklājības
ministrijas Atzinības
rakstu – bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece Anta Riekstiņa.
Pašvaldības izvirzīt
bāriņtiesu darbiniekus apbalvojuma
saņemšanai aicināja Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācija.
«Par Jelgavas bāriņtiesas
priekšsēdētāju strādāju kopš
bāriņtiesu sistēmas atjaunošanas 1996. gadā, bet bērnu
tiesību aizsardzības sistēmā
strādāju jau no 1991. gada,» norāda I.G.Turčinska, neslēpjot,
ka saņemtais apbalvojums ir kā
viņas mūža darba novērtējums.
«Tajā brīdī man kā filmā gar
acīm nozibēja visi 20 darba gadi
bāriņtiesā ar simtiem ģimeņu
dzīvesstāstu – gan priecīgiem,
gan skumīgākiem. Emocionāli
šis darbs ir smags, bet lielākais
gandarījums ir uz ielas pateikts
paldies, ka esam kādai ģimenei
palīdzējuši, mudinājuši pārvērtēt vērtības, pārdomāt un mainīt dzīvi, atgūstot iespēju pa-

šiem audzināt savus bērnus,»
teic bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Bāriņtiesai Latvijā ir uzticēta bērnu tiesību aizsardzības
funkcija, bet I.G.Turčinska
novērojusi, ka sabiedrībā valda
uzskats, ka šī institūcija tikai
izņem bērnus no ģimenēm.
«Tā tas nav. Mēs arī daudz
strādājam ar ģimenēm, lai bērni netiktu no tām izņemti, arī
atgriežam bērnus ģimenēs. Tāpat caur bāriņtiesu tiek kārtota
bērnu adopcija – ir patīkami
redzēt, ka ģimene, kurai liegta
iespēja radīt savus bioloģiskos
bērnus, pieņem ģimenē citu
bērniņu un viņu izaudzina,»
tā bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Iespējams, šis viedoklis sabiedrībā radies tāpēc, ka ģimenes
ar bāriņtiesu pārsvarā saskaras krīzes brīžos. I.G.Turčinska vērtē, ka vislielākais
bērnu tiesību pārkāpums ir
vardarbība ģimenē. «Diemžēl
vardarbība mūsu ģimenēs ir,
un pēdējā laikā aktualizējas
dažādi vardarbības veidi, tai
skaitā emocionālā vardarbība
un bērna pamešana novārtā,
par ko pirms dažiem gadiem
neviens pat nerunāja,» tā viņa.
Viņasprāt, situāciju var mainīt
tikai vecāku un visas sabiedrības izglītošana, jo bieži vecāki
kopē to ģimenes modeli, kādā
auguši paši: piemēram, ja pašus
bērnībā pēra, arī viņi uzskata,
ka nekas jau traks nav, ja bērns
par kādu pārkāpumu saņem
pērienu.
Jāpiebilst, ka Jelgavas bāriņtiesā strādā deviņi darbinieki:
priekšsēdētāja, priekšsēdētājas
vietniece, četri bāriņtiesas locekļi, psihologs, mediators un
sekretāre lietvede.

Depo rajonā būs
jauns apgaismojums
Vairākās ielās Depo rajonā tiek
ierīkots jauns ielu apgaismojums.
Foto: Austris Auziņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Vairākās ielās Depo
rajonā līdz 30. novembrim nebūs ielu
apgaismojuma, jo tur
tiek demontēti esošās
ielu apgaismojuma
līnijas koka balsti, kas
ir avārijas stāvoklī, un
uzstādīti jauni.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas daļas vadītājs Imants
Auders stāsta, ka ielu apgaismojuma līnijas tiks rekons-

truētas Birzes ielas posmā no
Līču ielas līdz Upes ielai, Līču
ielas posmā no Birzes ielas līdz
Upes ielai, Apšu ielas posmā
no ēkas Nr.1 līdz ēkai Nr.21,
Upes ielas posmā no Līču ielas
līdz Birzes ielai un Emburgas
ielas posmā no Birzes ielas līdz
Upes ielai. Darbu laikā šajos
ielu posmos būs atslēgts ielu
apgaismojums.
Situācija bija tik bīstama, ka
vējš vienu stabu bija izgāzis vēl
pirms darbu uzsākšanas. «Pašvaldība šīs līnijas no «Sadales
tīkla» pārņēma 2013. gadā, un
jau tad tās bija sliktā stāvoklī.

Pasākuma galvenie viesi – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un 12. Saeimas deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Tikšanās laikā plānots diskutēt par pašvaldības un valsts atbildību
izglītības jomā un uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībās un valstī
kopumā. Tiks skarta tēma par to, kā caur savstarpējām sadarbības
aktivitātēm informēt un izglītot sabiedrību, ļaujot līdzdarboties un
iesaistīties tai aktuālo pilsonisko jautājumu risināšanā.

Pasākums notiks 26. oktobrī plkst.16
Sabiedrības integrācijas pārvaldē.

Pasākums tiek rīkots biedrības «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» projekta «Iesaisties!» (līg. Nr.2016.LV/NVOF/PSA/045/38) ietvaros,
kas tiek īstenots programmā «NVO fonds». Pasākumu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Kopumā caur projektā plānotajām aktivitātēm tiks veicināta sabiedrības
informēšana un izglītošana par līdzdalības nozīmi un iespējām, kā arī rosināta līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politikas plānošanas procesos.

Pagājušajā gadā pieci balsti
tika pastiprināti ar betona pastabiem, bet tagad situācija jau
ir kritiska – vecie koka balsti
tiks demontēti un nomainīti
pret jauniem cinkotiem metāla
balstiem,» skaidro I.Auders,
norādot, ka elektroenerģijas
pārvadei tiks izmantots piekarkabelis, bet apgaismojuma
nodrošināšanai – otrreizēji
izmantojamie gaismekļi. Pavisam šajās ielās tiks nomainīti
38 balsti.
Darbus objektā veic SIA «Mītavas elektra», un izmaksas
kopā ar PVN ir 22 686,48 eiro.

Skolēnu brīvlaikā – kino

mācijā. Vairāk nekā stundu garajā
Latvijas Kinematogrāfistu savieSkolēnu brīvlaikā, 25.
nības izveidotajā programmā vaoktobrī, Jelgavas kulrēs redzēt tādas animācijas filmas
tūras namā notiks vaikā «Eža kažociņš», «Pasaka par
rāki kino seansi, kuros
vērdiņu», «Zelta sietiņš», «Sprīvarēs no jauna atklāt
dītis» un «Zaķu lielā diena», kas
latviešu literatūras klaradītas pēc Viļa Plūdona, Kārļa
siku ekranizācijā, kā
Skalbes, Annas Brigaderes, Raiņa
arī iepazīt sešdesmito
un Margaritas Stārastes darbu
gadu latviešu rokmūzimotīviem. Savukārt pulksten 15
ķu garu dokumentālajā
un 18 interesenti varēs apmeklēt
filmā «Sešdesmitie. Sāfilmu triloģijas «Savējie sapratīs»
kums».
pirmo daļu – dokumentālo filmu «Sešdesmitie. Sākums», kas
Kino diena kultūras namā stāsta par latviešu rokmūziSaņemot augstos apbalvojumus, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas sāksies pulksten 12 ar latviešu ķiem, kuri, spītējot cenzūrai un
priekšsēdētāju Irisu Guntru Turčinsku (vidū) un bāriņtiesas priekš- literatūras ekranizējumiem ani- aizliegumiem, atļāvās publiski
sēdētājas vietnieci Antu Riekstiņu (no kreisās) sveica arī Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.

Aicinām visus interesentus uz informatīvi izzinošu pasākumu «Dialogs
ar politiķiem», kurā ikviens sabiedrības loceklis varēs diskutēt par aktuāliem jautājumiem izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā
kopā ar politiķiem. Šī pasākuma mērķis ir veidot dialogu starp lēmumu
pieņēmējiem un sabiedrību aktuālu jautājumu apspriešanai un izpratnes
veicināšanai, kā arī skaidrot, kā ikviens iedzīvotājs var būt pilsoniski aktīvs, kā var veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un NVO
sektora iesaisti demokrātijas veicināšanas procesos.
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Īsi
 Ņemot vērā iedzīvotāju interesi
un aktivitāti, Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē, ka iesniegtais
būvniecības ieceres pieteikums
lielveikala «Depo» būvniecībai
ir noraidīts un cits nav saņemts.
SIA «Auras centrs» pēc sākotnējā
projekta noraidīšanas tiesā iesniedza
prasību pret Jelgavas pilsētas domi,
kurā apstrīdēja lēmumu nesaskaņot
lielveikala «Depo» izbūvi Cukura ielā,
taču pēc tam to atsauca. Šobrīd
jauna būvniecības iecere Jelgavas
pašvaldībā nav saņemta. Turklāt
pašvaldība precizē – privātīpašums,
uz kura būvniecība bija paredzēta,
atrodas Cukura ielā, nevis pļavā pretī
Jelgavas pilij.
 Latvijas Kaulu, locītavu un saist
audu slimnieku biedrības Jelgavas
nodaļa aicina uz informatīvu pasākumu «Rudens veltes», kas notiks
2. novembrī pulksten 14 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4. Interesentus gaidīs
tikšanās ar ārstu kineziologu jeb
kustību ārstu Visvaldi Bebrišu. Pasākums notiek sadarbībā ar Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldi,
finansiāli atbalsta Jelgavas pilsētas
dome.

 Jana Bahmane

Informatīvi izzinošs pasākums
«Dialogs ar politiķiem»
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paust savas alkas pēc brīvības
un neatkarības. Filmā šo laiku
latviešu mūzikā apspriež Maestro Raimonds Pauls, komponisti
Imants Kalniņš, Zigmars Liepiņš
un Boriss Rezņiks, mūziķi Niks
Matvejevs, Pits Andersons un citi.
Filmas garums – viena stunda.
Iestādē «Kultūra» norāda, ka
filmu seansi ar nolūku ieplānoti
skolēnu brīvlaikā, lai daudzveidotu kultūras pasākumu piedāvājumu pilsētā, nodrošinot kultūrprogrammu dažāda vecuma
auditorijai.
Biļetes uz seansiem var iegādāties Jelgavas kultūras namā.
Maksa par katru seansu – 2 eiro.

Savākti 10 500 kilogrami stikla

 Ilze Knusle-Jankevica

Četru mēnešu laikā,
kopš SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
piedāvā īpašu konteineru stikla uzkrāšanai,
noslēgts 481 līgums
par šādu pakalpojumu. «Kaut arī šis pakalpojums – konteiners
un tā izvešana – ir bez
maksas, klienti dažkārt
ir jāpierunā, un tas pārsteidz,» aicinot iedzīvotājus aktīvāk izmantot
šo bezmaksas iespēju
un šķirot stiklu, norāda uzņēmuma valdes
loceklis Alvils Grīnfelds.
Šo pakalpojumu uzņēmums
sāka piedāvāt jūnija vidū, un līdz
šim noslēgts 481 līgums – galvenokārt ar privātmājām, bet ir arī
līgumi ar daudzdzīvokļu māju
apsaimniekotājiem un juridiskām
personām. Četru mēnešu laikā
kopā savākti 10 500 kilogrami

stikla atkritumu – pudeles un
burkas –, un uzņēmums to vērtē
kā pozitīvu rādītāju. A.Grīnfelds
skaidro, ka pašlaik stikla atkritumi tiek uzkrāti atkritumu
šķirošanas stacijas «Brakšķi»
teritorijā atsevišķā krautnē, līdz
daudzums sasniegs pārvadāšanai
pieņemamu apjomu. «Lai atmaksātos transportēšana, jāuzkrāj aptuveni 30 tonnas. Stiklu nodosim
pārstrādei, izvērtējot iespējami
labākos piedāvājumus,» stāsta
uzņēmuma pārstāvis.
Privātmāju iedzīvotāji, izvēloties šo pakalpojumu, var ērti
šķirot atkritumus, stiklu atdalot
no sadzīves atkritumiem, un,
samazinoties kopējam sadzīves atkritumu daudzumam, arī ietaupīt
līdzekļus par to izvešanu. Pēc SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» novērojumiem, vidēji 8 – 10
procenti no sadzīves atkritumiem
ir stikla tara. «Iespējams, vasarā
vairāk tiek lietoti dzērieni stikla
pudelēs, tomēr šaubos, ka stikla
šķirošanai ir sezonāls raksturs, jo
cilvēki ikdienā patērē produkciju

stikla tarā,» norāda A.Grīnfelds.
Jāatgādina, ka stiklam paredzēti zili plastmasas konteineri ar 140
litru ietilpību. Tajos drīkst mest
dažādu veidu un krāsu pudeles
un burkas. Tām jābūt izskalotām,
taču var būt ar etiķetēm. Savukārt
tajos nedrīkst mest spoguļu stiklu,
stikla un keramikas traukus,
automašīnu stiklu un spuldzes.
Logu stiklu bez maksas var nodot
arī šķiroto atkritumu savākšanas
laukumos Ganību ielā 84, Paula
Lejiņa ielā 6 vai Salnas ielā 20.
Šobrīd konteineri tiek izvesti
vienreiz mēnesī, bet ir iespēja to
nodrošināt reizi divās nedēļās
(piemēram, ja kāds aizmirst izlikt
konteineru), apvienojot ar dienām,
kad tiek izvests stikls no dalītās
vākšanas punktiem. Klients stikla
konteineru var izvest arī retāk
nekā vienu reizi mēnesī – kaut
reizi ceturksnī vai pusgadā.
Pieteikt konteineru var, zvanot
pa tālruni 63026010 vai rakstot pa
e-pastu info@komunalie.lv un norādot adresi un vēlamo izvešanas
regularitāti.

 Oktobrī SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģijas tarifs Jelgavā
saglabājas iepriekšējā mēneša
līmenī un ir 49,17 EUR/MWh bez
PVN. «Saskaņā ar šī brīža prognozēm novembrī dabasgāzes tirdzniecības cena varētu samazināties
un līdz ar to varētu samazināties arī
siltumenerģijas tarifs SIA «Fortum
Jelgava» klientiem,» norāda SIA
«Fortum Jelgava» komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa. Par faktiski
piemēroto siltumenerģijas cenu uzņēmums katru mēnesi informē savā
mājaslapā www.fortum.lv.
 LLU Veterinārmedicīnas fakultātē veikta Latvijā unikāla operācija,
kuras laikā sunim implantēts kardiostimulators. «Rietumvalstīs šādas
operācijas veterināro universitāšu klīnikās tiek veiktas jau vairākus gadus,
taču Latvijā šāda veida operācija līdz
šim nebija veikta,» stāsta Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Ilmārs
Dūrītis. Operācijas norisē piedalījās arī
fakultātes studenti, un daži pat asistēja ārstiem. I.Dūrītis stāsta, ka suns,
kurš tika operēts, ir divus gadus vecs,
taču viņam konstatēti bīstami sirds
ritma traucējumi. «Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar pieredzējušo
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
ārstu kardioķirurgu Valtu Ozoliņu, no
kura arī mēs varam daudz ko mācīties,
tādēļ operācija tika veikta sadarbībā
ar viņu,» skaidro Veterinārmedicīnas
fakultātes dekāns. Viņš norāda, ka
tehnoloģiski kardiostimulatora implantācija dzīvniekam ir ļoti līdzīga kā
cilvēkam, jo arī mums ir četrkameru
sirds un līdzīgas sirds slimības – atšķiras tikai fizioloģijas un anatomijas
nianses. I.Dūrītis ir operētā dzīvnieka
ārstējošais veterinārārsts un norāda,
ka operācija noritēja veiksmīgi – pacients pēc operācijas jūtas labāk un
jau izrakstīts no klīnikas.
 Saistībā ar jumta remontdarbiem vēl līdz 23. oktobrim slēgta
Jelgavas pilsētas bibliotēka. Līdz
ar to pārcelta arī Jauno grāmatu
diena. Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Jauno grāmatu diena, kas bija paredzēta 20. oktobrī, pārcelta uz 27.
oktobri, informē bibliotēkā. Kamēr
slēgta centrālā bibliotēka, lasītāji
aicināti apmeklēt pilsētas bibliotēkas
filiāles – Pārlielupes bibliotēku Loka
maģistrālē 17, Miezītes bibliotēku
Dobeles šosejā 100 un bērnu bibliotēku «Zinītis» Lielajā ielā 15.
 Publiskā slidotava Pasta salā
savu vasaras sezonu noslēgusi un
tiek gatavota ziemas sezonas atklāšanai. Jelgavas pilsētas publiskās
slidotavas laukums Pasta salā vasaras mēnešos tika aprīkots ar multifunkcionālu segumu, lai tas būtu
pieejams apmeklētājiem arī gada
siltākajos mēnešos. Slidotavā varēja
nodarboties ar skrituļslidošanu,
inline hokeju, florbolu, strītbolu un
citiem sporta veidiem. Par plānoto
slidotavas atklāšanu ziemas sezonai
jelgavnieki iepriekš tiks informēti.
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TĒMA

Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

Četri atbalstīti projekti, no tiem realizēti – tikai divi; 25 000 eiro kopējais šim mērķim paredzētais pašvaldības finansējums, apgūti – tikai 7603,29 eiro. Tāda ir
šīgada pašvaldības līdzfinansētās daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmas «bilance». Nākammēnes pagalmu labiekārtošanas programma
oficiāli finišēs, un «Jelgavas Vēstnesis» ne tikai iepazīstina ar diviem šogad realizētajiem projektiem, bet arī izzina, kāpēc šī pašvaldības iniciatīva, neraugoties
uz to, ka tieši daudzdzīvokļu māju pagalmu kritiskais stāvoklis ir pašu iedzīvotāju viena no visskaļāk deklarētajām problēmām pilsētā, līdz galam tā arī neaiziet.
«Līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, savā budžetā šim mērķim paredzot 25 000 eiro, pašvaldība nodrošina jau otro gadu. Neraugoties
uz to, ka pašvaldība ir gatava segt līdz pat 50 procentiem no būvdarbu kopējām izmaksām un viena māja var pretendēt uz atbalstu līdz pat 5000 eiro, dzīvokļu
īpašnieki mēdz iebilst, ka šī summa ir pārāk maza, taču tajā pašā laikā, teiksim, vienģimenes māju saimniekiem sava īpašuma labiekārtošanas darbiem no pašvaldības nav iespējas piesaistīt nekādu finansējumu,» saka Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods. Jāpiebilst, ka pērn no kopumā pieejamajiem 25 000
eiro dzīvokļu īpašnieki apguva 15 663,77 eiro un no sešiem apstiprinātajiem projektiem realizēti tika pieci.

«Viss nav jāpaceļ
vienā piegājienā»
«Ja ir piedāvājums, tas jāizmanto, jo, iegūstot
pašvaldības līdzfinansējumu, varam ietaupīt
mājas iedzīvotāju līdzekļus,» saka Asteru ielas 17
pārstāvis Gatis Ozols, norādot, ka jau sākotnēji
mājas teritoriju bija paredzēts iežogot, bet, tā kā tas
ir viens no dārgākajiem labiekārtošanas darbiem, to
bija paredzēts īstenot ar laiku. Nu tas ir paveikts,
un iedzīvotāji ietaupījuši tieši 2000 eiro – summu,
ko viņiem līdzfinansēja pašvaldība.
Māju apsaimnieko SIA «Zemgales namu pārvaldnieks», un uzņēmuma ideju startēt pagalmu labiekārtošanas programmā iedzīvotāji teju vienprātīgi
atbalstīja. Tiesa, tas notika jau pagājušajā gadā.
«Mums nebija mērķa ielēkt pirmajā uzsaukumā, jo
apzinājāmies, ka vispirms tai domai par darbiem
iedzīvotāju apziņā jānostiprinās. Vajadzēja vienoties,
kurš darbs tad būtu paveicams vispirms, jo prioritātes jau katram savas. Līdz kopsaucējam nonācām
lēni, toties tas bija nepārprotams: teritorija jāiežogo.
Ja tas izdarīts, varam justies drošāk savā īpašumā,
neuztraukties, ka teritorijā var iekļūt nepiederošas
personas, klaiņojoši dzīvnieki. Turklāt, ja ir žogs,
pamazām var veidot pārējo infrastruktūru, tostarp
rotaļu laukumu, kas kalpos ilgāk, jo to izmantos

tikai pašu bērni,» spriež G.Ozols.
Šobrīd plānotie darbi jau pabeigti, un projekta
kopējās izmaksas ir 4153 eiro, tostarp 2000 eiro ir
pašvaldības līdzfinansējums. «Protams, šajā summā
nav ierēķinātas projekta izstrādes un ar to saistītās
izmaksas, taču tas notika pakāpeniski, izdevumus
sedzot no mājas uzkrājuma līdzekļiem vai pievienojot ikmēneša rēķinam,» tā G.Ozols.
Taujāts, kāpēc, viņaprāt, pašvaldības atbalstītā
pagalmu labiekārtošanas programma negūst lielu
atsaucību, G.Ozols pieļauj, ka viens no iemesliem
meklējams iedzīvotāju apziņā, proti, šādiem
darbiem ir jānobriest: «Kādam vajadzīgs gads,
kādam – trīs gadi, lai tiktu līdz reāliem darbiem,
tāpēc uzskatu, ka šī programma noteikti jāturpina. Novērtējot padarīto, jau šobrīd zinām – ja vien
programma būs arī nākamgad, startēsim atkal. Ja
gribi dzīvot sakārtotā vidē, par to ir jāmaksā, bet
nav jau vienā piegājienā viss jāpaceļ – šogad var
izdarīt vienu darbu, bet nākamajam, gada garumā
veidojot uzkrājuma fondu, sakrāt.» Jāpiebilst, ka
Asteru ielā 17 ir uzstādīts tikai žogs – paceļamo
barjeru vai slēdzamus vārtus iedzīvotāji plāno ierīkot mazliet vēlāk.

Foto: Austris Auziņš

«Šī trakā izdošanās
ir stimuls turpināt!»
Asteru ielas 6, 10 un 12 un Māras ielas 8 un 10
dzīvokļu īpašnieki, kas projektu īstenoja kopā, ir
lielisks apliecinājums tam, ka kopīgiem darbiem, ja
vien ir patiesa vēlēšanās, var apvienot ne tikai vienas, bet pat piecu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus.
«Nemaz nezinājām, ka šajās mājās dzīvo tik daudz
bērnu!» sajūsmu par paveikto – izbūvēto bērnu rotaļu
laukumu – neslēpj viena no idejas iniciatorēm Māras
ielas 8 iedzīvotāja Ieva Ķikute. Tieši viņa kopā ar
Indru Ledaini-Ķikuti – abas pēc profesijas ir ainavu
arhitektes – izstrādāja pagalma labiekārtošanas ideju
un panāca, ka to atbalsta arī kaimiņmājas.
Šobrīd visām piecām mājām pa vidu vecās
smilškastes vietā slejas krāsainas rotaļu ierīces, kas
paredzētas bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem,
četri soliņi ar atzvelti, divas atkritumu urnas un
zemē ierakti bluķīši kāpelēšanai. Mājas pārvalda
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP), un pārvaldniece Svetlana Sinagina stāsta,
ka sākotnēji šo projektu bija plānojuši īstenot tikai
vienas mājas iedzīvotāji, taču projekta izstrādes
procesā nebija ņemts vērā fakts, ka zeme, uz kuras
plānots rotaļlaukums, pieder kaimiņmājas dzīvokļu
īpašniekiem. «Domājot par iespējamo risinājumu,
nonācām pie secinājuma, ka neviens jau tāpat ne-

kontrolēs, kuras mājas bērni to jauno rotaļlaukumu
izmanto, tāpēc būtu korekti, ja iesaistītos visas
apkārtējās mājas, turklāt tā būtu iespēja samazināt
izmaksas,» stāsta S.Sinagina. I.Ķikute atzīst, ka
šis solis – iegūt vēl četru māju piekrišanu – mazliet
biedējis. «Taču mēs uzrunājām visu māju vecākos,
un viņi paveica teju neiespējamo – trijās dienās
mums bija nepieciešamais atbalsts. Paldies viņiem
par to!» saka viņa.
JNĪP izstrādāja projekta dokumentāciju, un pagalma labiekārtošanas projektu pašvaldība atbalstīja,
piešķirot 5603,20 eiro. Tieši tikpat daudz ieguldīja
iedzīvotāji, un izmaksas tika sadalītas piecās vienādās
daļās – katrai mājai sanāca maksāt ap 1100 eiro. Savukārt bluķus kāpelēšanai bez maksas atvēlēja Ievas
darbavieta – SIA «Flora», un tie ierakti iedzīvotāju
kopīgā talkā. «Šī trakā izdošanās ir stimuls turpināt!»
saka viņa, atklājot, ka ideālā gadījumā arī turpmākos
labiekārtošanas darbus īstenotu kopā ar kaimiņiem:
«Katrai mājai ir savs zemesgabals, bet mēs visi esam
vienā kvartālā, vienā teritorijā, kur ir gan lietusūdens
uztvērēji, gan gājēju celiņi, un to visu taču varētu
sakārtot nevis vienas mājas, bet visa kvartāla robežās.
Un mums jau ir viens piemērs, ka varam visi kopā,
nevis katrs par sevi!»

Kāpēc neizdevās?
 Sintija Čepanone

«Mūsu mājā cilvēki ir ļoti apzinīgi,
parādnieku praktiski nav, un par
savu īpašumu rūpējamies – jumtu
un pagrabu sakārtojām, caurules
nomainījām. Ko tālāk? Balkoni būtu
remontējami, kāpņutelpas… Bet vispirms izlēmām par labu pagalmam,
un, startējot kopprojektā ar kaimiņiem no Blaumaņa ielas 10, ieguvām
pašvaldības līdzfinansējumu 10 000
eiro,» uzskaitot iecerētos darbus –
sākot ar iekšējo ceļu un iebrauktuves
asfaltēšanu līdz pat bērnu rotaļu laukuma un apstādījumu izveidei – stāsta Blaumaņa ielas 8 mājas vecākais
Ēriks Reismanis, piebilstot: «Tas būs
tik kolosāli, kad mēs to īstenosim!»
Tiesa, noslēdzoties būvdarbu iepirkumam,
kļuva zināms, ka sapnis par sakārtotu pagalmu
Blaumaņa ielas 8 un 10 iedzīvotājiem šogad tā
arī paliks tikai sapnis, jo būvnieku piedāvātās
izmaksas par trešdaļu pārsniedza plānoto. Ar
līdzīgu situāciju saskārās arī Brīvības bulvāra
28 iedzīvotāji – lai iecerēto realizētu saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem, būtu nepieciešami vēl
apmēram 10 000 eiro, neskaitot pašvaldības

piešķirto līdzfinansējumu 5000 eiro, un ar tādu
izmaksu pieaugumu par lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas izbūvi un bruģa ieklāšanu mājas priekšā
arī viņi nebija rēķinājušies.
Būtiski saprast, ka šī situācija nav stāsts par
iedzīvotājiem, kuri tikai kurn, ka viss ir slikti un
neviens nenāk viņu pagalmu sakārtot, ne arī par
tiem, kuri atrunājas ar kaimiņu neieinteresētību
un katastrofālu līdzekļu trūkumu – mājas, kuru
dzīvokļu īpašniekiem ir šāda attieksme, visticamāk,
pat līdz projekta izstrādei nenonāk. Gan Brīvības
bulvāra, gan Blaumaņa ielas pārstāvji akcentē, ka
vienīgais šķērslis ir šobrīd nesamērīgās būvnieku
cenas, un savus pagalmu labiekārtošanas projektus
sadarbībā ar pārvaldnieku SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) tomēr cer īstenot
nākamajā gadā.
Būtiskajā kontroltāmes un reālajā būvnieku
tāmes cenu atšķirībā iedzīvotāji vaino būvniekus,
bet būvnieki atrunājas gan ar, iespējams, virspusējo
projektētāju pieeju, aprēķinot būvdarbu izmaksas,
gan ar aktīvo būvniecības sezonu. Projektētāji
atzīst, ka projekta provizoriskās izmaksas tiek
rēķinātas, ņemot vērā tā izstrādes brīdī vidējos
rādītājus visās pozīcijās, piemēram, vidējās būvmateriālu tirdzniecības cenas konkrētā mēnesī, vidējo
stundas samaksu konkrētā nozarē, bet būvnieki
oponē: «Šīs izmaksas ir pat ļoti aptuvenas, jo jautāt,
cik šobrīd maksā viena kvadrātmetra noasfaltēšana

vai nobruģēšana, ir tas pats, kas jautāt, cik šobrīd
maksā maize. Cenu amplitūda, ņemot vērā visus
aspektus, var būt iespaidīga.»
Neapšaubāmi, cenu ietekmē arī sezona, un, kā atzīst būvnieki, vasaras beigas un rudens ir sliktākais
laiks, lai cerētu uz saprātīgām būvdarbu izmaksām.
Viņi lēš, ka vasarā, salīdzinot ar pavasari, viena
un tā pati tāme varētu sadārdzināties par 5 – 10
procentiem, bet rudenī, salīdzinot ar pavasari,
pat par visiem 20 procentiem. «Pavasarī uz vienu
konkursu piesakās 20 firmas, šobrīd – labi ja pāris.
Līdz gada beigām darbs ir garantēts, un būvnieki
var izvēlēties sev finansiāli izdevīgāko projektu.
Agrā pavasarī būvfirmas ir badīgas un viena otra
ir gatava strādāt gandrīz par pašizmaksu, lai tikai
iekustētos,» atzīst būvfirmu pārstāvji.
Tieši uz nesezonu cer Brīvības bulvāra 28 iedzīvotāji. «Pašvaldības līdzfinansējums, protams, ir
nozīmīgs pienesums – tā ir reāla summa darbu
izpildei, taču, ņemot vērā būvdarbu izmaksu
atšķirības sezonā un nesezonā, apsveram domu
pārvaldniekam lūgt iepirkumu izsludināt janvārī
vai februārī. Apzināmies, ka tad uz pašvaldības
atbalstu cerēt nevaram, bet varbūt uz būvdarbu
izmaksu samazinājuma rēķina pavasarī tā trūkumu tik ļoti neizjutīsim,» spriež Brīvības bulvāra 28
dzīvokļu īpašnieku pārstāvis Dzintars Taruntājevs.
Savukārt Blaumaņa ielas 8 un 10 dzīvokļu īpašnieki savu kopprojektu plāno iesniegt pašvaldības

atbalsta saņemšanai nākamgad, informē JNĪP.
Jāpiebilst, ka šogad pašvaldības atbalstītajā
pagalmu labiekārtošanas programmā iedzīvotāji
pieteikumus varēja iesniegt līdz maija beigām
un drīz pēc tam tika paziņoti atbalstītie projekti.
Brīvības bulvāra 28 projekts gan bija izņēmums,
jo tas tika iesniegts, pretendējot uz pirmajā uzsaukumā neapgūto finansējumu, kam papildus
varēja pieteikties līdz 4. augustam.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods atzīst, ka, plānojot nākamā gada
pašvaldības budžetu, noteikti iestāsies par to, lai
līdzekļi tiktu paredzēti arī daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanas līdzfinansēšanai, taču
projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu pielāgot būvdarbu nesezonai, lai tādējādi, iespējams,
samazinātu būvdarbu izmaksas, gan, visticamāk,
neizdosies. «Jelgavas pilsētas pašvaldības daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas programma ir
radīta kā atbalsts līdzfinansējuma saņemšanai
to māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri paši vēlas
uzlabot savu dzīves telpu un dzīvot sakārtotākā
vidē. Taču pašvaldība var sludināt pieteikšanos
programmai tikai tad, kad ir pieņemts kārtējā
gada pilsētas budžets,» tā J.Strods, uzsverot, ka
tāpat ļoti svarīgi ir ievērot vienlīdzības principu –
dot vienādas iespējas visiem pretendentiem, tāpēc
arī saīsināt pieteikumu iesniegšanas termiņu
nebūtu pareizi.

Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

FK «Jelgava» uzvar līderus

16. oktobrī «SynotTip» Latvijas futbola Virslīgas 25. kārtas
spēlē futbola klubs
«Jelgava» aizvadīja
ļoti kvalitatīvu spēli
pret līdzšinējo čempionāta līdervienību Jūrmalas «Spartaks»
un uzvarēja ar rezultātu 2:0. Abus vārtus
guva pussargs Gļebs Kļuškins (att.), kurš
16. oktobrī atzīts par Virslīgas septembra vērtīgāko spēlētāju. Svarīgākā spēle
jelgavniekiem cīņā par Latvijas Virslīgas
čempionu titulu būs 22. oktobrī viesos
pret FK «Ventspils» futbolistiem (spēles
sākums pulksten 15), bet trešdien, 19.
oktobrī, jelgavnieki vēlu vakarā Rīgā
aizvadīja pārcelto spēli pret «Riga» FC.

Regbija izlase
pret Luksemburgu

Eiropas čempionāta 2. divīzijas kvalifikācijas turnīra ietvaros 22. oktobrī
Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
pulksten 15 Latvijas vīriešu regbija
izlase spēlēs pret Luksemburgu. Mūsu
izlase Eiropas čempionāta 2. divīzijas
kvalifikācijas turnīrā ielozēta vienā
apakšgrupā ar Čehijas, Lietuvas, Luksemburgas un Zviedrijas izlasēm.
Sacensību formāts paredz viena apļa
turnīru, kurā Latvijas izlasei plānotas
divas mājas spēles – 22. oktobrī Jelgavā
pret Luksemburgu, kā arī 2017. gada
29. aprīlī pret Zviedrijas izlasi. Biļetes uz
spēli varēs iegādāties tikai klātienē ZOC
kasēs. To cena būs 2 eiro, bet skolēniem
un pensionāriem ieeja – bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Lasmanim – Eiropas bronza Sveikti septembra
No 13. līdz
labākie sportisti
15. oktobrim
Luksemburgas
pilsētā Hammā
notika Eiropas
čempionāts
svaru stieņa
spiešanā guļus
ar ekipējumu senioriem, kurā Jelgavas
sporta kluba «Apolons» sportists Jānis
Lasmanis Latvijas izlases sastāvā izcīnīja
bronzas medaļu. J.Lasmanis startēja
svara kategorijā līdz 83 kilogramiem un
spēja uzspiest 160 kilogramus smagu
stieni, kas konkurencē ar sportistiem
no Norvēģijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un Somijas bija trešais labākais
rezultāts.

Par septembra labākajiem sportistiem
atzīti BMX braucēji Kristens Krīgers
un Vanesa Buldinska, kuri sasniedza labus rezultātus Eiropas kausa
kopvērtējumā. Kristens izcīnīja 2.
vietu, bet Vanesa ierindojās 8. vietā.
Savukārt airētāji Roberts Lagzdiņš
un Matīss Ozols izcīnīja 6. vietu C-2
grupā 19 kilometru distancē pasaules čempionātā maratonā junioriem
kanoe airēšanā. Bokseris Artjoms
Haņevičs kļuva par Latvijas čempionu
svara kategorijā līdz 82 kilogramiem,
bet cīkstonis Alberts Jurčenko izcīnīja
14. vietu pasaules čempionātā brīvajā
cīņā junioriem svara kategorijā līdz 74
kilogramiem.

Augstu sasniegumu
sportam – augstas prasības
 Ģirts Pommers

Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra (JCSVC) izveidotājs
karatē treneris Andris Vasiļjevs savu trenera karjeru
sāka sadarbībā ar Jelgavas
karatistiem Kristu un Kalvi
Kalniņiem, kas noslēdzās
2009. gadā ar Kalvja kļūšanu
par Eiropas junioru čempionu. Līdz šim brīdim 36 gadus
vecais treneris jau ir palīdzējis
sasniegt augstus mērķus Ungārijas un Malaizijas karatē
sportistiem. Oktobra sākumā
Andris izmantoja iespēju un
uz pāris dienām atgriezās
savā dzimtajā pilsētā Jelgavā,
lai atpūstos un satiktu sev
tuvos cilvēkus. Šādu atvaļinājumu viņa ikdienā ir ļoti
maz, jo treniņu un sacensību
grafiks ir pietiekami saspīlēts.

un vēl punkti, kuri ir jāpilnveido. Manā
pārraudzībā šobrīd ir visi karatē procesi
«Darbs ārzemēs bija loģisks solis kar- valstī – no sagatavošanās līmeņa līdz pat
jeras izaugsmē. 2009. gadā pārtraucām nacionālajai izlasei.»
sadarbību ar Latvijas izlases sportistu
Kalvi Kalniņu, pēc tam pieņēmu jaunu Jelgava nav vienaldzīga
izaicinājumu strādāt ar Ungārijas valstsRetajos brīžos, kad A.Vasiļjevam
vienību. Atskatoties atpakaļ, ir skaidrs, izdodas izrauties no intensīvā ikdienas
ka uz to brīdi bijām izsmēluši savu po- darba un atbraukt uz Jelgavu, treneris
tenciālu un pacietības resursu. Turpināt atzīst, ka pilsētā ir novērojamas pozitīstrādāt augstu sasniegumu sporta sistē- vas pārmaiņas. Tāpat viņš aktīvi seko
mā Latvijā nebija perspektīvi. Savukārt līdzi citu latviešu gaitām profesionālajā
darbs ar jebkuru nacionālo izlasi dod sportā – basketbolista Kristapa Porziņģa
iespēju trenerim būt «lielajā apritē», kas panākumiem Nacionālajā Basketbola
profesionālajā sportā ir vitāli svarīgi,» asociācijā, hokejistu startiem pasaules
tā par savu izvēli sākt karatē trenēšanu čempionātā, kā arī Latvijas sportistu starārpus Latvijas skaidro A.Vasiļjevs.
tiem nesenajās Rio olimpiskajā spēlēs.
A.Vasiļjevs joprojām uztur ciešas saites
Augsti sasniegumi ar
ar JCSVC. «Protams, ka es redzu pārungāriem un malaiziešiem
maiņas – Jelgava ar katru gadu kļūst par
Pēc trīs gadu sadarbības ar Ungārijas arvien skaistāku un sakārtotāku pilsētu.
karatē izlasi, kuras laikā treneris palīdzē- Arī sporta ziņā manāmas dažādas aktija šīs valsts sportistam Adamam Kovā- vitātes – acīmredzami tiek likts uzsvars
čam kļūt par 2009. gada Pasaules spēļu uz veselības veicināšanas pasākumiem
čempionu, jelgavnieks uzsāka sadarbību un tautas sportu, kas pilsētniekiem ir
ar Malaizijas Karatē federāciju, kļūstot ļoti svarīgi. Prieks, ka uzrodas jauni
par šī sporta veida galveno attīstītāju entuziasti ar svaigām idejām. Galvenais –
valstī. «Pirmie divi gadi Malaizijā bija ļoti jāizvairās no stagnācijas,» redzēto pilsētā
sarežģīts periods. Iegriezt riteni pareizajā vērtē speciālists.
virzienā tā, lai sistēma strādā un nes reTreneris īpaši izceļ futbola kluba «Jelzultātu, prasīja milzīgu piepūli un ļoti lie- gava» panākumus Eiropas līgā. «Jelgavas
lu pacietību. Divos gados veicām pilnīgu pašreizējā sistēmā mēs redzam vairākus
paaudžu maiņu komandā un uzvarējām Latvijas čempionus, kuri trenējas 3 – 4
visos galvenajos startos – Dienvidaus- reizes nedēļā, kas ir pietiekami, lai
trumāzijas spēlēs 2013. gadā uzrādījām sasniegtu šādu rezultātu. Tiklīdz mēs
valsts vēsturē labāko rezultātu, izcīnot vēlētos redzēt panākumus starptautiskā
lielāko zelta medaļu skaitu starp visiem līmenī, viss ieguldītais – treniņi, uzturs,
sporta veidiem, 2014. gadā uzvarējām medicīniskais atbalsts, finansējums – un
Āzijas spēlēs un izcīnījām Malaizijas daudzi citi ietekmējošie apstākļi būtu
vēsturē pirmo finālu pasaules karatē jāpalielina piecas vai pat desmit reizes.
čempionātā Brēmenē,» piebilst Andris. Piemēram, Malaizijā karatē kā viens
Jau zināms, ka šie rezultāti nav bijuši no vadošajiem sporta veidiem saņem
nepamanīti arī Malaizijas sporta funkcio- ievērojamu valsts atbalstu. Nacionālās
nāru vidū, tādēļ latvietim piedāvāts jauns izlases, kurā šogad bija 5 – 6 sportisti,
līgums: «Pamatlīgums par sadarbību ir treneri, fizioterapeiti, masieri un pat
sagatavots, risinām jautājumus par dažā- psihologs, budžets mērāms vairākos
diem papildinājumiem. Manā gadījumā simtos tūkstošu eiro. Par sporta attīsviss ir vienkārši – darbam ir nemainīgs, tību tur rūpējas vairākas institūcijas:
stabils rezultāts. Sistēma šobrīd strādā, Jaunatnes un sporta lietu ministrija,
protams, ka ir lietas, kas ir ļoti efektīvas, Sporta komiteja, Sporta institūts. Kara-

tē federācija nodrošina praktiski visus
nepieciešamos resursus, lai mēs sekmīgi
varētu veikt savu darbu.» Treneris gan
min arī negatīvas iezīmes, piemēram,
milzīgu birokrātiju, kas ietekmē lēmumu
pieņemšanas ātrumu.

Redz jelgavniekus Tokijas olimpiādē

Treneris lēš, ka 2020. gada Tokijas
vasaras olimpiskajās spēlēs Jelgavu
teorētiski varētu pārstāvēt vismaz divi
sportisti. «Mums ir BMX braucējs Kristens Krīgers, kurš jau sevi ir pierādījis
kā jaunu un talantīgu braucēju. Latvijā
šajā sporta veidā ir lieliskas un spēcīgas
tradīcijas – mums ir divkārtējs olimpiskais čempions Māris Štrombergs. Ir
radīta bāzes vieta Valmierā, kurā tad arī
šie braucēji kopā trenējas profesionālos
apstākļos, un, pats galvenais, startē augsta līmeņa sacensībās. Par otru cerību es
sauktu karatistu Kalvi Kalniņu, kurš ir
atgriezies šī sporta veida apritē. Ja šiem
sportistiem piesaistītu stabilu un pienācīgu finansējumu un izvirzītu konkrētu
mērķi, tas noteikti varētu izdoties.»
Šogad tika pieņemts lēmums 2020.
gada Tokijas olimpisko spēļu programmā
iekļaut arī karatē sacensības. A.Vasiļjevs
spriež, ka konkurence uz kvalificēšanos
izšķirošajām cīņām Tokijā būs ļoti sarežģīta. «Pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka
karatē būs Tokijas spēlēs, ir izmainījusies

Jelgavnieks
Andris
Vasiļjevs
(attēlā) šobrīd trenē
Malaizijas
izlases
karatistus
un savu
nākotni
saista ar
šīs valsts
sportistu
sagatavošanu 2020.
gada Tokijas olimpiskajām
spēlēm.
Foto: Dans
Alberts
Vasiļjevs
daudzu valstu attieksme pret šo sporta
veidu. Konkurence ir milzīga, piemēram, pēdējās Premjerlīgas sacensībās
piedalījās 73 valstis, bet atsevišķās svara
kategorijās dalībnieku skaits pārsniedza
130 sportistus. Tas nozīmē, ka, lai tiktu
pie godalgotām vietām, ir jāuzvar 6 – 8
cīņas. Tā ir milzīga gaļasmašīna». Tajā
pašā laikā pieredzējušais treneris atzīst,
ka jelgavniekam K.Kalniņam ir viss
nepieciešamais, lai šo grūto ceļu veiktu
– ielikta spēcīga pamatelementu bāze,
sportists vēl ir pietiekami jauns un nav
saskāries ar nopietnām traumām, tajā
pašā laikā ir iegūta starptautiska pieredze un panākumi. «Svarīgi, ka Kalvis
ir jau bijis starptautiskā apritē un viņu
tiešām karatē sabiedrība pazīst. Tas ir ļoti
svarīgi, jo «no malas» nokļūt virsotnē ir
praktiski neiespējami – karatē tiesāšana
bieži vien ir atkarīga no tā, vai sportista
pārstāvētā valsts ir šī sporta veida ietekmīgāko vidū.»
Jāpiebilst, ka jau tuvākajā laikā Jelgavā varētu viesoties Malaizijas karatē
izlase, kura te pavadītu laiku starp
sacensību posmiem Eiropā. Šādu ideju
A.Vasiļjevs lolojis jau ilgāku laiku, taču
tagad šāds notikumu pavērsiens ir kļuvis
reāls. «Jelgavas Cīņas sporta veidu centrā
ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu
trenēties. Tāpat pilsētā ir pieejama laba
ēdināšana un viesnīca. Arī Rīga nav tālu.»

IV Latvijas mazākumtautību forums Jelgavā
«Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi»
Šogad novembra vidū gaidāms ikgadējais Latvijas mazākumtautību forums.
Forums ir iespēja mazākumtautību pārstāvjiem satikties, lai pārrunātu aktualitātes integrācijas jomā gan savstarpēji,
gan ar lēmumu pieņēmējiem, sniegtu savus priekšlikumus par jomas attīstības perspektīvām, kā arī dalītos pieredzē.
IV Latvijas mazākumtautību forums «Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi» šoreiz notiks
Jelgavā 11. un 12. novembrī, un tā mērķauditorija ir Latvijas mazākumtautību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas,
pašvaldību speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar mazākumtautībām. Pirmie divi Latvijas mazākumtautību forumi notika
Rīgā, bet pagājušajā gadā – Ventspilī.
Forumu organizē biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma,
atbalsta Jelgavas pilsētas dome.
Interesenti aicināti pieteikties dalībai forumā līdz š.g. 1. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu JPDA Sabiedrības
integrācijas pārvaldes mājaslapā www.sip.jelgava.lv. Katra pretendenta dalība forumā tiks apstiprināta individuāli.
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Piedāvā darbu
Biedrība «Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra» (reģ. Nr.40008134754) piedāvā
darbu galvenajam energopārvaldniekam
no 2016. gada 1. novembra energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 ieviešanai.
Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu.
Prasības: enerģētikas inženiera vai būvniecības inženiera izglītība, energoauditora
specializācija tiks uzskatīta par priekšrocību.
Lūdzam CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa
e-pastu zrea@zrea.lv līdz 27. oktobrim.
Kontakttālrunis: 20023848. www.zrea.lv.
SIA «Sparlats» (reģ. Nr.40003225506)
aicina darbā darbiniekus taras noliktavā
un ogu pirmapstrādes līnijā. Interesentus lūdzu zvanīt pa tālruni 26185499,
26466501 vai rakstīt pa e-pastu: bauska.
factory@inbox.lv ar norādi «Dainim».

Meklē darbu
Sieviete meklē palīgstrādnieces darbu.
T.28188688.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.
Metinātājs. T.28472163.
Vīrietis (60 gadi) meklē darbu, ir apsardzes sertifikāts, autovadītāja apliecība. T.25968183.
Betonētājs armētājs meklē darbu brīvdienās. T.24782872.

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Malku maisos. T.26041297.
SIA «Latvijas logi», durvis, logi, žalūzijas.
T.20877777.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
Aicina bērnus no 6 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Juridiskais birojs ADEMIDE – pārstāvēs
Jūsu intereses tiesā, palīdzēs iesniegt
pieteikumu (maksātnespēja, uzturlīdzekļi
un cits). Raiņa 14. T.29179847
Zemes frēzēšana. Koku un krūmu izciršana. T.25994203.
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ātra un
profesionāla juridiskā palīdzība. T. 27106096.
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi. T.28265306.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Spiežam, pasterizējam, pārdodam ābolu
sulu. T.29774876.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
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.

Līdzjūtība
Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji, –
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un domās esam kopā ar Aivaru Zeltiņu,
no vectēva uz mūžu atvadoties.
Jelgavas Ledus sporta skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VERA RIEKSTIŅA (1927. g.)
ANELE ZOLNERE (1924. g.)
ZIGURDS RIŽEŠČENOKS (1954. g.)
GUNĀRS BORTIŅŠ (1937. g.)
MARIJA PREDIBAILO (1928. g.).
Izvadīšana 20.10. plkst.12.45 Baložu kapsētā.
MARGARITA RJABINKINA (1926. g.).
Izvadīšana 21.10. plkst.13 Baložu kapsētā.
SERGEJS ČEKSTERS (1956. g.)
RITA FOMENKO (1942. g.).
Izvadīšana 19.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ALEKSEJS PAŅŅIKOVS (1932. g.).
Izvadīšana 20.10. plkst.11.30
Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2317.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 33.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Kā pāraudzināt mammu?» Romantiska komēdija. 2015.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 289. un 290.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 32.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2317.sērija.
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 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». LTV videofilma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 287. un 288.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 626.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Vācija – Ukraina.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 627.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 42.sērija.
21.50 «Vēstules Sofijai». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 2013.g.
0.10 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 65.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 20. un 21.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2007.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 25.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Attīstības kods 2».
1.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Mans Āfrikas piedzīvojums». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g.
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 ««Gatavo 3» mežā».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 8.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 2.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
21.00 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
2.30 «Neesi ienaidnieks». Seriāls. 13.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 26.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 25. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2318.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 34.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Melu valgos». Vācijas drāma. 2012.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 291. un 292.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 33.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2318.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. «Donalds Tramps: māceklis par prezidentu».
Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Trīs sirdis». Francijas romantiska drāma. 2014.g.
1.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.15 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 289. un 290.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 627.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Beļģija – Itālija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 42.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 628.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Panamas dārgumi». Dokumentāla filma.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 43.sērija.
22.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 23.sērija.
23.55 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 6.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Kūkas katrai dienai». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 22. un 23.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 TV PIRMIZRĀDE. «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes».
Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2007.g. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 26.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Mīla kā romāns». Melodrāma. 2007.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Nolaupītais tētis». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
11.10 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 9.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 26. un 27.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 3.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 9.sērija.
1.05 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
1.30 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 1.sērija.
2.30 «Šķiršanās formula». Seriāls. 5.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 27.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 26. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2319.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 35.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 293. un 294.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 34.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2319.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Latvijas kods. Detektīvs Mārtiņš». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).

TV PROGRAMMA
8.35 «Skrundas pieturzīmes».*
9.10 «Momentuzņēmums».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 291. un 292.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 628.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 43.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 629.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais pērtiķis».
Dokumentāla filma.
21.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 44.sērija.
22.15 «Latviešu jaunie režisori. Pēteris Ķimelis.
Notikums Kālija parkā». Īsfilma.
22.40 «Latviešu jaunie režisori. Staņislavs Tokalovs.
Mazliet ilgāk». Īsfilma. (krievu val., ar subt.).
23.15 «Brīvība ratiņkrēslā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.10 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Mīla kā romāns». Melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2007.g. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 27.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 21.sērija.
22.10 «Surogāti». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
0.00 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Košākai dzīvei 3».
1.40 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
2.25 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Burvju akmens». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
11.10 «Bekstroms». ASV seriāls. 9.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 10.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 4.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.35 «Apokalipses vēstneši 2». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.35 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
1.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 28.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 27. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2320.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 36.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 295. un 296.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 35.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2320.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. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Ar sapni mugursomā».*
23.55 «Personība. 100 g kultūras».*
0.55 «Donalds Tramps: māceklis par prezidentu».
Dokumentāla filma.
1.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 293. un 294.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 629.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 44.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 630.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 45.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «100 g kultūras. Personība».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Gēnu mantojums. Tavs iekšējais pērtiķis». Dok.filma.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 68.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 66.sērija.
11.45 «Bēgšana uz salu 5». Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2007.g. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 28.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
22.10 «LNT ziņu dienests piedāvā: Hilarija Klintone».
Dokumentāla filma.
23.30 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.50 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
1.35 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
2.20 «Degpunktā 6».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.00 «Mazie resgaļi glābj situāciju». ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
11.10 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 11.sērija.
13.15 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 28. un 29.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 5.sērija.
17.55 «Meitenes». Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
22.00 «Pasauļu karš». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2005.g.
0.20 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
0.55 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.50 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.40 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 3.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 29.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 28. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 37.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 11.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 297. un 298.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 36.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 2.sērija.
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 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 11.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 5.sērija.
3.35 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
8.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 295. un 296.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 630.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Sporta studijas diskusija».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 45.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 631.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
21.10 «Leģendārie albumi. «Nirvana»». Dokumentāla filma.
22.10 «Lūinā Deivisā pašā». Muzikāla drāma (ar subt.). 2013.g.
0.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.50 «Latviešu jaunie režisori. Pēteris Ķimelis.
Notikums Kālija parkā». Īsfilma.
1.15 «Latviešu jaunie režisori. Staņislavs Tokalovs.
Mazliet ilgāk». Īsfilma. (krievu val., ar subt.).
1.45 «Anekdošu šovs 3».*
2.10 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
3.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 69.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
11.50 «Cepumiņu gribēsiet?» ASV romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 61.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 62.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Opus pro».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
0.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.25 «Dzīvīte».
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.10 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
7.35 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.00 «Ko vēlas meitene». ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
11.10 «Kāsla metode 6». Seriāls. 6.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 12.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
21.00 «Atkal 17». ASV fantāzijas komēdija. 2009.g.
23.05 «Divas dienas Ņujorkā». Francijas komēdija. 2012.g.
1.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.35 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.30 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 4.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 30.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 29. oktobris
LTV1
5.15 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Labākās draudzenes». Filma bērniem (ar subt.). 2009.g.
12.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
12.30 «Adreses».*
13.00 «Es mīlu ēdienu!»*
13.35 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.50 «8. Pasaules koru olimpiāde. Baltijas valstu zēnu koru koncerts».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Viltīgie izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Raiņa bulvāris. 1.daļa.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 «Trubadūrs». Operas iestudējums Alvja Hermaņa režijā (ar subt.).
1.40 «Lūinā Deivisā pašā». Muzikāla drāma (ar subt.). 2013.g.
3.30 «Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas svētku koncerts».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.). L.Purmale.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Futbola algoritms».*
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.45 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
15.55 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».
16.25 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.10 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 5.sērija.
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.30 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
23.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Seriāls. 14.sērija.
0.55 «Sporta studija».*
1.45 «Sporta studijas diskusija».*
2.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
3.00 «Cita realitāte - Gruzija». Dokumentāla filma.
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Purmale.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 14.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 30.sērija.
7.05 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 14.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 19.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
25. un 26.sērija.
12.30 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
13.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlas fjordos. Sieviete pludmalē».
Vācijas melodrāma. 2010.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 2». ASV seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 24. un 25.sērija.
23.40 «Varas spēles». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2009.g.
1.45 «Cepumiņu gribēsiet?» ASV romantiska komēdija. 2014.g.
3.05 «Šaubu ēnā».
3.50 «Luī 4». Seriāls. 14.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Īstie veči». Latvijas realitātes šovs.
12.15 «Mazie resgaļi glābj situāciju». ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
14.20 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.55 «Atkal 17». ASV fantāzijas komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma. 2006.g.
21.15 «Ceļojums uz Noslēpumu salu».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.10 «Pasēdēsim cietumā!» ASV komēdija. 2006.g.
1.05 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Divas dienas Ņujorkā». Francijas komēdija. 2012.g.
3.40 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 30. oktobris
LTV1
5.40 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 7.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Katoļu ģimnāzijas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Māja Mīrica ezerā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Nakts bez kroņa».
ASV romantiska komēdija. 2015.g.
23.15 «Viltīgie izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī. «Latvijas šlāgeraptaujas»
2015./2016. noslēgums».*
3.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
3.30 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
3.40 «8. Pasaules koru olimpiādes zvaigžņu koncerts II «Arēnā Rīga»».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.40 «Labākās draudzenes». Filma bērniem (ar subt.). 2009.g.
14.10 «Kas te? Es te!»*
14.40 TV PIRMIZRĀDE. «Spodrāks par spodru». Spēlfilma.
16.25 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012»». Dižkoncerts.
18.00 «Leģendārie albumi. «Nirvana»». Dokumentāla filma.

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»»

Speciālie kursi:
24., 25., 26. oktobrī –

«Pušķi, dekori un kompozīcijas
Ziemassvētkiem»,
7., 8., 9. novembrī –

«Skatlogu un galdu dekorēšana».
Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.

K.Ustupa autoskola
aicina uz kursiem
«Bīstamo kravu
pārvadājumi» (ADR)
Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2016. gada 24. oktobrī plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

aicina interesentus pieteikties
numeroloģijas kursiem (2 mēneši).
Tālrunis 29379805. Informācija – www.astrologijelgava.lv.

Latvijas Mednieku
apmācību centrs
organizē kvalitatīvus
kursus mednieka un
medību vadītāja
apliecības iegūšanai
Jelgavā.

Pieteikties pa tālruni 29282027; www.lmac.lv.

TV PROGRAMMA

19.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.30 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
21.30 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 24.sērija.
22.25 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
23.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.15 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.10 «Festivāls «Baltica 2015». Mantojuma vakars».*
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 31.sērija.
6.25 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.35 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 15.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 20.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
27. un 28.sērija.
12.30 «Pagātnes ēnas». Krievijas melodrāma (ar subt. latv. val). 2015.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Opus pro».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».

21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 26. un 27.sērija.
23.40 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.30 «Ķeza kaimiņos». Vācijas komēdija. 2014.g.
2.05 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
2.55 «Šaubu ēnā».
3.40 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 20.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.15 «Korelaina». ASV animācijas filma. 2009.g.
15.20 «Ceļojums uz Noslēpumu salu».
Komiska spraiga sižeta filma.
17.20 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Vieglā nauda». ASV trilleris. 2014.g.
0.35 «Asiņainais sports». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
2.25 «Iespējams tikai Krievijā 2».
3.55 «Šķiršanās formula». Seriāls. 2.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Orientēšanās sacensībās
iepazīs naksnīgo Jelgavu
 Jana Bahmane

Piektdien, 28. oktobrī, Jelgavā
jau 14. reizi notiks neparastās
orientēšanās sacensības «Nobīsties Jelgavā 2016», kurās
būs iespēja pierādīt savu
erudīciju un orientēšanās
prasmes naksnīgajā pilsētā.
Sacensībās aicināti piedalīties
jaunieši vecumā no 14 līdz 25
gadiem, kā arī ģimeņu komandas – bērni, jaunāki par
14 gadiem, un viens pieaugušais. «Orientēšanās sacensību
pamata mērķauditorija ir
vidusskolēni, taču jautri pavadīt rudens vakaru draugu
vai ģimenes lokā aicinām
ikvienu interesentu,» norāda
pasākuma organizatori.
Aptuveni trīs stundas garās sacensības
notiks Jelgavā, un dalībniekiem šajā
laikā būs jāapmeklē dažādi kontrolpunkti, izpildot organizatoru sagatavotos
uzdevumus. Būs arī speciāli sagatavoti

uzdevumi ģimeņu komandām. Pieteikties sacensībām komandas piecu cilvēku
sastāvā var tiešsaistē ej.uz/nobistiesjelgava vai arī pasākuma dienā no pulksten
17 līdz 17.50 bērnu un jauniešu centrā
«Junda» Skolas ielā 2. Dalībniekiem,
kuri jaunāki par 16 gadiem, dalībai
sacensībās nepieciešams vecāku apliecinājums. «Nobīsties Jelgavā» sacensību
nolikums un vecāku atļaujas paraugs
atrodams sacensību lapā ej.uz/nobistiesnolikums.
Orientēšanas sacensības bērnu un
jauniešu centrā «Junda» Skolas ielā 2
sāksies pulksten 18. Sacensību noslēgumā, ap pulksten 21.30, dalībnieki aicināti baudīt tēju un siltu zupu, savukārt
pulksten 22 notiks pasākuma dalībnieku
apbalvošana. Tā kā pasākums aizritēs
Helovīna svētku ieskaņā, jaunieši aicināti padomāt par tematisku vizuālā tēla
noformējumu, jo tiks vērtētas ne vien
orientēšanās prasmes, bet arī dalībnieku
atraktivitāte. Dalības maksa katram
dalībniekam – 3 eiro.
Pasākumu organizē bērnu un jauniešu
centra «Junda» Jauniešu klubs.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

«Spīgo» muzicēs
ar Raimondu Paulu

Muzikāls «kokteilis» britu
vokāla vitruozes izpildījumā
 Jana Bahmane

«Viņa ir ar maigu un pavedinošu balss toni apveltīta asu
tekstu autore, kas aizdedzina
savu dziļi izjusto mūsdienīgās
Londonas dziesmu plostu ar
soulmūzikas, eklektiskā džeza
un pasaules mūzikas kokteili,»
tā britu dziedātāju Annique,
kura 26. oktobrī viesosies
Jelgavā, raksturo Lielbritānijas
laikraksts «The Guardian».
Annique ir dziedātāja, komponiste un tekstu autore, kuras
pavadošā grupa muzicējusi
ar tādiem pasaulslaveniem
māksliniekiem kā Nina Simone, Elija Goldinga, Tims
Garlands un citiem.
Britu māksliniece ir uzaugusi muzikālā ģimenē un pirmās melodijas kopā
ar māsu sakomponējusi jau piecu gadu
vecumā. Muzikālo izglītību Annique ieguvusi Laikmetīgās mūzikas akadēmijā

Londonā, kas sniedza viņai iespēju veidot
lietišķus kontaktus un mācīties uzstāties
lielas auditorijas priekšā. Nozīmīgi viņas
muzikālās gaitas ietekmēja satikšanās ar
multiinstrumentālistu Kobiju Israeliti, un
veiksmīgā muzikālā sadarbība vainagojās
ar debijas albumu «Heads Up». «Kobija
čigānu un austrumu mūzikas ietekmes
savienojumā ar Annique dziļo džeza
mūzikas mantojumu diapazonā no Ellas
Ficdžeraldas līdz Čakai Hanai duetam
izdevās radīt lielisku kokteili no «french
cafe» stila vibrācijām, rūgtensaldas
popmūzikas un izjustas soulmūzikas,»
mūziķu sadarbību raksturo organizatori.
«Latvijas koncertos noteikti dziedāšu
arī skaņdarbu «London`s Burning»
(«Londona liesmās»), kas veltīts 2011.
gada Londonas nemieriem, kuri satricināja visus londoniešus, ieskaitot mani.
Bailes, haoss un eskalācija – tas bija tik
graujoši,» norāda māksliniece, kura dziesmās iedzīvina arī dziļi personiskas tēmas.
Biļetes uz koncertu var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā. Biļešu
cena – 10 – 20 eiro.

Pasākumi pilsētā
21. oktobrī pulksten 13 – meistarklases «Aušana un baltkrievu jostu pīšana» un
«Pīšana no salmiem» Baltkrievu kultūras dienu laikā. Pieteikšanās pa tālruni 26757978.
Dalība – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
21. oktobrī pulksten 19 – grupas «Tumsa» 25 gadu jubilejas tūres koncerts. Biļešu
cena – € 7 – 20 (kultūras namā).
22. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts «Draugi,
laipni lūgti!». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā
4, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
24. oktobrī pulksten 19 – Gruzijas nopelniem bagātā dziesmu un deju ansambļa
«Salkhino» koncerts. Biļešu cena – € 12 – 22 (kultūras namā).
24. – 27. oktobrī pulksten 11.30 – «Jundas» brīvlaika akcija «Mana rudens brīvdiena» 1. – 6. klašu skolēniem. Lieliska iespēja brīvlaikā gūt jaunus iespaidus, zināšanas
un prasmes. 24. oktobrī – «Ciemošanās diena»: ciemošanās Jelgavas tehnikumā,
25. oktobrī – «Meistarības diena»: darbošanās «Jundas» pulciņos, 26. oktobrī –
«Izzināšanas diena»: ciemošanās LLU, pie FK «Jelgava» un BMX trases apskate, 27.
oktobrī – «Pārgājiena diena»: piedzīvojumu pārgājiens dabā. Dalības maksa par katru
nodarbību – € 4,50. Iepriekš obligāti jāpiesakās «Jundā» Pasta ielā 32.
25. oktobrī pulksten 12 – KINO. Latviešu literatūras ekranizējumi animācijā. Filmu
programma bērniem: «Eža kažociņš», «Pasaka par vērdiņu», «Zelta sietiņš», «Sprīdītis»,
«Zaķu lielā diena». Programmas garums: 1 h 9 min. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
25. oktobrī pulksten 15 un 18 – dokumentālā filma «Savējie sapratīs. Sešdesmitie.
Sākums». Režisori – K.Luhaers, M.Bērents, I.Linga. Scenārija autore – D.Mazvērsīte.
Dokumentālo filmu triloģijas pirmā daļa stāsta par sešdesmito gadu latviešu rokmūziķiem, kas, spītējot cenzūrai un aizliegumiem, atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc
brīvības un neatkarības. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
26. oktobrī pulksten 18 – Rasmas Urtānes grāmatas «Tev skūpstu neizdzēst no
lūpām» atklāšanas svētki (Jelgavas bibliotēkā).
26. oktobrī pulksten 19 – koncerts: Annique ar grupu – bauda patiesiem mūzikas
gardēžiem. Jaunā Lielbritānijas vokālā sensācija Annique kopā ar multiinstrumentālistu K.Israeliti un profesionālu pavadošo grupu radījuši albumu «Heads Up». Biļešu
cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
27. oktobrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas bibliotēkā).
27. oktobrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem: T.Gabbe
«Pelnrušķīte». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 1 – 2 (kultūras namā).
28. oktobrī pulksten 19 un 21.30 – grupas «Dagamba» koncerts «Vivaldi roks».
Publika tiks pārsteigta ar A.Vivaldi «Gadalaikiem» nebijušā skanējumā. Biļešu cena –
€ 7 – 15 (kultūras namā).

Foto: no «Spīgo» arhīva
 Jana Bahmane

Atklājot savu jauno mūzikas albumu un godinot
jubilejā Maestro Raimondu
Paulu, Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» aicina uz koncertu «Ja
man saule roku dotu», kas
3. novembrī pulksten 19
notiks Jelgavas kultūras
namā. Koncertā «Spīgo»
muzicēs kopā ar Maestro,
izpildot viņa radītās melodijas, kas iemūžinātas kora
albumā, kā arī dziesmas no
iemīļotām teātra izrādēm.
«Šis būs viens no nozīmīgākajiem
koncertiem, kāds mums ir bijis.
Muzicēt ar Maestro ir liels gods un
atbildība – viņš kā burvis pieskaras
klavierēm, un viss notiek, bet mēs,

pieskaņojoties viņam, ieguldām
lielu darbu,» atklāj meiteņu kora
«Spīgo» mākslinieciskā vadītāja Līga
Celma-Kursiete. Viņa stāsta, ka ideja
ierakstīt Paula mūziku radās pirms
vairākiem gadiem, kad «Spīgo» gatavoja īpašu koncertprogrammu «Mēs
Maestro mūzikā», atzīmējot 35. gadu
jubileju kopš 4. vidusskolā aizsākta
mūzikas novirziena programma.
«Toreiz mēs izpildījām dziesmas no
Maestro cikla par Latvijas upēm.
Skaņdarbi bija paredzēti jauktajam
korim, taču mēs radījām pārlikumu
meiteņu balsīm un, izpildot šos skaņdarbus, sapratām, ka tie ir ieraksta
vērti. Pirmo dziesmu albumam
iemūžinājām jau 2014. gadā pirms
Pasaules koru olimpiādes,» tā L.
Celma-Kursiete. Zīmīgi, ka mūzikas
albums laists klajā šogad – Maestro
jubilejas gadā.
Koncerta pirmajā daļā klausītājiem

būs iespēja dzirdēt visas kora «Spīgo»
trešajā albumā «Ja man saule roku
dotu» iekļautās dziesmas – «Upju
dziesmu» ciklu un divas dziesmas
no «Saules dziesmu» cikla ar Ineses
Zanderes vārdiem. Savukārt otrajā
daļā skanēs teātra mūzika ar Jāņa
Petera vārdiem – fragmenti no
kaislīgajām «Kabīrijas naktīm» un
smeldzīgā mūzikla «Māsa Kerija»,
stāsta koncerta režisore Elizabete
Pavlovska. Koncerta noslēgumā izskanēs popūrijs no Ādolfa Alunāna
lugas «Draudzes bazārs» iestudējuma.
Koncertā piedalīsies arī 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota» un
dziedātāja Ance Krauze, pasākumu
vadīs Latvijas Nacionālā teātra
aktieris Mārtiņš Brūveris. Biļetes
uz koncertu var iegādāties Jelgavas
kultūras namā un «Biļešu paradīzes»
kasēs visā Latvijā. Cena – 6 – 10 eiro.

Latvijas jaunie voklālisti sacenšas
Noras Bumbieres fonda konkursā
 Jana Bahmane

Svētdien, 23. oktobrī,
pulksten 16 Jelgavas kultūras namā notiks Noras
Bumbieres fonda konkursa
«Latvijas jaunie vokālisti»
fināls, kurā dziedošie jaunieši savu vokālo meistarību atklās dzīvās mūzikas
pavadībā. «Iepriekšējos
gados konkursa dalībnieki
ir dziedājuši fonogrammas pavadījumā, taču šogad esam padomājuši par
dzīvo mūziku – finālistus
muzikāli pavadīs mūziķa
Edgara Jasa grupa,» stāsta
Noras Bumbieres fonda
dibinātāja un dziedātājas
māsa Māra Zustrupa.
N.Bumbieres fonda rīkotais jauno
vokālistu konkurss šogad notiks jau
devīto reizi, un M.Zustrupa atklāj,
ka šo gadu laikā konkursu iepazinuši jaunieši visā Latvijā. «Jauniešu
atsaucība ir pārsteidzoši liela, un, ja
interesenti konkursam arī turpmāk
pieteiksies tik kuplā skaitā, dalībnieku atlase finālam būs jārīko vairākās
kārtās,» vērtē fonda vadītāja. Šogad,
godinot Maestro Raimondu Paulu
80. jubilejā, visi vokālisti izpildīs

savam vecumam atbilstošu R.Paula
dziesmu. «Žūrija galvenokārt vērtē
konkursantu vokālo meistarību,
taču svarīga ir arī jaunā mākslinieka
spēja nodot klausītājiem skaņdarba
vēstījumu,» stāsta M.Zustrupa. Viņa
piebilst, ka jauno vokālistu konkursa
dalībnieki vienmēr sevi pieteikuši
ar labi pārdomātu priekšnesumu un
uguntiņu acīs.
Šogad konkursam pieteicās 168
dalībnieki, un 36 no tiem izvirzīti
finālam, tostarp arī trīs jelgavnieki – Emīlija Vuškārniece, Astrīda
Grosa un Dominiks Akopjans – un
kādreizējās konkursa laureātes dziedātājas un vokālās pedagoģes Rūtas
Dūdumas audzēknes. «Jāsaka, ka
meitenes ir ar savu «odziņu», tā arī
viņas mācu – katrā cenšos atmodināt
tās spējas, kas dziļi paslēpušās, mācu
dziedāt nevis kā patīk man, bet kā sanāk viņām. Šogad konkurss ir īpašs,
jo finālā visus dalībniekus pavadīs
mūziķu grupa. Manām audzēknēm
šī būs pirmā šāda veida pieredze,
par ko ļoti priecājos, jo nav nekā
kolosālāka par uzstāšanos dzīvās
mūzikas pavadījumā,» vērtē R.Dūduma. Viņa savus konkursa laikus
atminas kā nozīmīgu posmu ceļā uz
panākumiem. «Īsi pēc uzvaras Noras
Bumbieres fonda rīkotajā konkursā
tiku uzaicināta piedalīties koncertos,

kuros pirmo reizi uzstājos kopā ar
latviešu estrādes leģendām Viktoru
Lapčenoku, Ojāru Grinbergu, Žoržu
Siksnu un citiem. Man ir liels gods
izpildīt «džezīgās» melodijas, ko
agrāk izpildīja Nora,» tā dziedātāja.
Koncertu papildinās jelgavnieka
Ulda Timmas vokālā studija.
N.Bumbieres fonds par atbalstu
daudzu gadu garumā pateicas ie
stādei «Kultūra», kā arī mūzikas
pedagogiem un vecākiem, kuri atklāj
jauniešu talantus. «Mūsu ieceres un
mērķi ir lieli. Kas zina, varbūt kādu
dienu konkurss kļūs zināms arī ārpus Latvijas robežām,» teic N.Bumbieres fonda dibinātāja M.Zustrupa.
Biļetes uz konkursu «Latvijas jaunie vokālisti» var iegādāties Jelgavas
kultūras nama kasē. Cena – 3 – 5
eiro.
N.Bumbiere (1947 – 1994) ir viena
no visu laiku populārākajām Latvijas
estrādes dziedātājām. Plašākai auditorijai N.Bumbiere kļuva zināma
60. gadu beigās, kad sāka muzicēt ar
komponistu R.Paulu. Savukārt 70.
gados N.Bumbiere kļuva par populārāko Latvijas dziedātāju, dziedot
ansamblī «Modo», kā arī duetā ar
V.Lapčenoku. Dziedātājas vārds ir
cieši saistīts ar Jelgavu – šeit viņa ir
dzimusi, augusi un sākusi dziedātājas gaitas.

