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Pasažieri varēs novērtēt mūsu
pilsētā tapušos autobusus
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Svētdien jāpagriež pulkstenis
 Ilze Knusle-Jankevica

31. oktobrī pulksten
4 (naktī no sestdienas
uz svētdienu) Latvijā
notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku,
kad pulksteņa rādītāji
jāpagriež vienu stundu
atpakaļ, informē Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Evita
Urpena.
Šobrīd pavasarī un rudenī
pulksteņu rādītājus stundu uz
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvo-

tāji. Latvijā vasaras laiks tika
ieviests 1981. gadā. Sākot no
1997. gada, vasaras laiks Latvijā
ir spēkā no marta pēdējās svētdienas pulksten 3 līdz oktobra
pēdējās svētdienas pulksten 4.
Pāreju uz vasaras laiku un
atpakaļ Latvijā nosaka Ministru
kabineta noteikumi «Par pāreju
uz vasaras laiku». Savukārt
Eiropas Savienības ietvaros
pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīva 2000/84/EK
par noteikumiem attiecībā uz
vasaras laiku. Direktīva nosaka
vasaras laika sākumu un beigas
vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Saskata perspektīvu
sadarbībai ar Ķīnu
 Sintija Čepanone

Tuvākajās dienās pilsētas satiksmē
iekļausies arī pieci Jelgavā komplektētie holandiešu VDL grupas «Ambassador» modeļa autobusi. Tie nebūs
piesaistīti konkrētiem maršrutiem, bet
gan kursēs tajos, kuros pasažieru plūsma ir
lielāka, jo autobuss var uzņemt astoņdesmit
pasažierus.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Tieši Jelgava ir pirmā
pilsēta, kurā pavisam
drīz sāks braukt tepat
komplektētie autobusi.
Jau tuvākajā laikā pilsētas maršrutos kursēs
pieci mašīnbūves ražotnē «Amo Plant» tapušie
autobusi – tos pasažieru
pārvadātājs SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) no uzņēmuma iznomājis uz astoņiem
gadiem.
«Esam lepni, ka šie autobusi ir
Jelgavā radīts produkts un ka tieši
mūsu pilsēta ir pirmā, kas tos var
pārbaudīt arī uz ceļiem. Līdz ar to

pilntiesīgi varam teikt: Jelgava ir
atgriezusies mašīnbūvētāju saimē,»
paužot lepnumu par jaunajiem
autobusiem, kurus pasažieri varēs
novērtēt jau pavisam drīz, teic Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Šajā nedēļā JAP nogādāti visi pieci autobusi, kas turpmāk iekļausies
pilsētas satiksmē. Jāpiebilst, ka uz
tiem, simbolizējot mašīnbūves ražošanas atdzimšanu mūsu pilsētā un
apliecinot pašvaldības ieguldījumu
šī projekta realizēšanā, attēlots
Jelgavas ģerbonis. Visi jaunie autobusi arī aprīkoti ar GPS jeb globālās pozicionēšanas sistēmu, kas
uzņēmumam operatīvi ļauj iegūt
informāciju par precīzu maršrutu
izpildi.
«Jaunajos autobusos kopumā

ir 80 vietas, tostarp 32 sēdvietas,
kas pilsētas maršrutos, ņemot
vērā pasažieru skaitu, ir diezgan
optimāla ietilpība, tieši tādēļ arī šie
autobusi kursēs maršrutos, kur
pasažieru plūsma ir lielāka,» norāda JAP komercdirektore Viktorija
Ļubļinska, piebilstot, ka autobusi
nav piesaistīti konkrētiem reisiem
un autovadītājiem – tie kursēs saskaņā ar JAP izstrādāto grafiku, arī
autobusu šoferi mainīsies.
Tiesa gan – līdz šim autobusu
ekspluatācijas apmācības sadarbībā
ar «Amo Plant» beiguši četrpadsmit
šoferi, kas brauc pilsētas maršrutos,
taču pakāpeniski tādas tiks nodrošinātas arī pārējiem. «Cik man līdz
šim sanācis ar šiem autobusiem
braukt, par tiem varu teikt tikai to
labāko, jo, salīdzinot ar citiem auto-

busiem, šiem ir vairākas priekšrocības, piemēram, tie ir ekonomiskāki,
nedaudz augstāki, tādēļ vairāk
piemēroti mūsu apstākļiem, arī
durvis veras tā, ka iespējams tuvāk
piebraukt autobusa pieturvietai, un
tas savukārt nodrošina lielākas ērtības pasažieriem,» vērtē JAP šoferis
Leonīds Geidāns, gan uzsverot, ka
tomēr galvenie autobusu vērtētāji
būs pasažieri. Jaunajos autobusos
ir ratiņkrēslu rampa, kas atvieglo
iekļūšanu transportlīdzeklī cilvēkiem ratiņkrēslā un māmiņām ar
bērnu ratiņiem.
Jāpiebilst, ka JAP šos autobusus nav iegādājies, bet gan nomā.
Līgums noslēgts uz astoņiem gadiem, un tas paredz nodrošināt arī,
piemēram, garantijas remontus un
tehnisko apkopi.

«Tas, protams, ir tikai
pirmais, taču ļoti nozīmīgs solis, lai mēs
attīstītu sadarbību ekonomikas, zinātnes un
tehnoloģiju, kultūras,
izglītības un citās jomās. Kaut arī konkrētāki priekšlikumi par
sadarbību tiks apspriesti novembrī, kad paredzēta Ķīnas delegācijas
atbildes vizīte mūsu
pilsētā, iestrādes jau ir,
un mēs neapšaubāmi
būsim ieguvēji,» teic
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Pagājušajā nedēļā Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Ķīnas Tautas
republikas Liaoningas provinces pilsētas Huludao mērs Sun
Zhaolin parakstīja sadarbības
memorandu. Tas paredz starp
abām pilsētām veicināt sapratni,
nostiprināt un attīstīt draudzību
un sadarbību un ierosināt sadraudzības pilsētu attiecības.
Jau pašlaik izkristalizējušās
jomas, kurās sadarbība būtu saistoša kā Jelgavai, tā Ķīnas pilsētai

Huludao, un ieskicēts attīstības
virziens.
«Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC)
šī gada laikā vien četras reizes
viesojušies Ķīnas Tautas Republikas pārstāvji, un viņi vairākkārt
akcentējuši lietas, ko vēlētos no
mums aizgūt, īpaši pieaugušo
izglītības jomā. Savukārt vizīte
Ķīnā mums bija lieliska iespēja
saprast mūsu sadarbības virzienu,» stāsta JRPIC direktore
Sarmīte Vīksna, akcentējot, ka
līdz šim apzināta galvenokārt
Eiropas pieredze, tādēļ jo īpaši
būtiski bijis iepazīties arī ar
Ķīnas redzējumu. Tiekoties ar
Liaoningas provinces Cilvēkresursu un sociālās aizsardzības
departamenta pārstāvjiem, kuru
pārziņā ir arī pieaugušo izglītības
nodrošināšana un koordinēšana,
radītas iestrādes studentu un pasniedzēju apmaiņas realizēšanai,
pārrunātas studiju iespējas kā
augstākās, tā profesionālās izglītības līmenī, savukārt ķīnieši aicināja speciālistus no Latvijas kļūt
par ekspertiem, lai novērtētu tur
realizētās mācību programmas
noteiktās jomās un sniegtu savus
priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jelgava – jaunietim draudzīgākā pašvaldība Cienījamie uzņēmēji!
 Ritma Gaidamoviča

Pirmo reizi pasniegta Izglītības un zinātnes ministrijas «Darba ar jaunatni balva 2010». Par Latvijā
Draudzīgāko pašvaldību jaunietim atzīta Jelgava,
un šonedēļ saņemts diploms un piemiņas balva.
Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas
nodaļa sveikta kā Darbīgākā jaunatnes organizācija
sociālās atstumtības mazināšanai un līdzdalības
veicināšanai jauniešu vidū.
«Teikšu Jāņa Jaunsudrabiņa
vārdiem: «paldies» ir vienīgā valūta
pasaulē, kas nav mainījusi kursu.
Paldies par darbu!» balvas pasniegšanas ceremonijā klātesošos uzrunāja Latvijas Jaunatnes padomes
prezidente Laura Zvejniece. Jelgava

ir pirmā pašvaldība, kas Latvijā atzī- Atzinīgi novērtējot Jelgavas pašvaldības ieguldījumu darbā ar jauta par jaunietim draudzīgāko. Balvu natni, Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam šonedēļ
un diplomu Rīgā saņēma Jelgavas pasniegta Izglītības un zinātnes ministrijas balva nominācijā «DrauFoto: Ivars Veiliņš
domes priekšsēdētājs Andris Rā- dzīgākā pašvaldība jaunietim».
viņš. «Jaunieši – tā ir mūsu nākotne, pilsētā nebūtu vienaldzīgu jaunie- ar vienaldzīgo diemžēl nevar neko,»
tādēļ mums ir jāiegulda darbs savā šu, jo ar citiem visu var pārrunāt, atzīst priekšsēdētājs.
(Turpinājums 3.lpp.)
nākotnē. Man gribētos, lai mums sarunāt, virzīt viņu intereses, taču

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, mūsu
pilsētā ir tradīcija atzīmēt šos svētkus kopīgi, Hercoga Jēkaba
laukumā aizdedzot svecītes, kavējoties pārdomās un kopā dziedot.
Neatņemama šo svētku kulminācija ir uguņošana, ko krāšņāku varat
padarīt Jūs.
Jau vairākus gadus, sadarbojoties pašvaldībai un uzņēmējiem, šo
tradīciju ir izdevies saglabāt. Arī šogad Jelgavas pilsētas dome aicina
ziedot līdzekļus, lai valsts svētki jelgavniekiem un pilsētas viesiem
izdotos gaišāki un svinīgāki!
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas pilsētas pašvaldības
ziedojumu kontā: Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa,
reģ.Nr.90000049529, LV14UNLA0008000142580, a/s «SEB
BANKA», ar norādi «Svētku uguņošanai», vai pašvaldības aģentūras
«Kultūra» a/s «SEB BANKA» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā:
reģ.Nr.90001282471, LV94UNLA0050001058011,
ar norādi «Svētku uguņošanai».
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Torņa restorānā – augsta līmeņa apkalpošana, Vai plānojat
apmeklēt restorānu
izsmalcināti un skaisti noformēti ēdieni
Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī?
Pilsētnieks vērtē

 Sintija Čepanone

«Kad pirmo reizi ierados
Jelgavā, nakšņoju viesnīcā «Jelgava», tāpēc Svētās Trīsvienības baznīcas
torni vienkārši nevarēju
neievērot. Tiesa gan – es
pat iedomāties nevarēju,
ka no tā, kāds tornis bija
tolaik, varētu izveidot
kaut ko tik skaistu, ka šī
celtne pārtaps par sava
veida kultūras centru ar
dažādām zālēm, muzeja
ekspozīcijām, skatu laukumu un arī restorānu.
Esmu patiesi gandarīts,
ka ieguvu iespēju savu
ēdināšanas uzņēmumu
atvērt tieši šeit,» teic
franču uzņēmējs Bruno
Šaperons, kura vārds
jelgavniekiem jau pazīstams saistībā ar Amatu
vidusskolu. Tās audzēkņiem – topošajiem pavāriem un maizes un
miltu konditoriem – viņš
jau trešo gadu pasniedz
meistarklases.
Tieši viņa Latvijā dibinātais un
vadītais uzņēmums SIA «Bruno
Chaperon Consulting» konkursā
ieguva tiesības veidot restorānu
rekonstruētajā Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī. B.Šaperons atzīst,
ka šī Jelgavā ir īpaša celtne, tāpēc
arī restorāns būs īpašs – tāds, lai
pirmām kārtām jau pašiem jelgavniekiem šeit būtu patīkami atnākt
un ieturēt maltīti. Pašlaik uzņēmējam ir ļoti saspringts darba grafiks,
jo konkursa rezultāts tika paziņots
tikai pagājušās nedēļas beigās, bet
jau 16. novembrī restorānam jāver
durvis apmeklētājiem. «Jā, atlicis
pavisam maz laika, taču vienalga
viss būs augstā līmenī,» tā viņš.

Pavārs jau piektajā paaudzē

B.Šaperons stāsta, ka dzimis pavāru ģimenē. «Mūsu dzimtā pavāri
ir jau piektajā paaudzē, tāpēc, šķiet,
šis amats man ir asinīs. Strādāt
šajā jomā sāku piecpadsmit gadu
vecumā, no pavisam vienkāršiem
darbiem lēni, bet mērķtiecīgi esmu
tiecies uz augšu,» teic B.Šaperons.
To, ka vēlas strādāt tieši šajā jomā,
viņš sapratis ļoti agri, tādēļ arī

likumsakarīgs bijis solis par sava
uzņēmuma dibināšanu. «Francijā
nodibināju savu pirmo uzņēmumu,
kuru vadīju desmit gadus, bet pēc
tam to pārdevu, lai attīstītos – nodibinātu jaunu uzņēmumu, lielāku.»
Un tagad jau Šaperona kungam
ir divi restorāni Francijā un viens
pavisam drīz tiks atvērts mūsu
pilsētā. «Viena mana uzņēmuma
darbība saistīta ar banketu rīkošanu, bet otrs ir šokolādes fabrika, kur
top izsmalcināta šokolāde pēc paša
izstrādātām receptēm,» skaidro
uzņēmējs, atklājot, ka viņam bijis
tas gods rīkot banketus, piemēram,
Francijas prezidentiem Miterānam,
Širakam, Sarkozī un citiem valstsvīriem, Monako princesei, Grieķijas
miljardierei Kristīnai Onasis, citu
valstu augstām amatpersonām,
tostarp arī mūsu prezidentam
Valdim Zatleram. Un tas apliecina
viņa augsto profesionalitāti, kuru
varēsim novērtēt arī Jelgavā.
Savukārt pirms gandrīz diviem
gadiem dibinātais uzņēmums mūsu
valstī «Bruno Chaperon Consulting» galvenokārt orientēts uz
pavāru apmācību, dažādu kursu
organizēšanu. «Man ir patīkami
šeit strādāt, jo zinu, ka vienmēr
man pretī būs zinoši un zinātkāri
cilvēki, kuri vēlas papildināt savas
prasmes.» To B.Šaperons saka ne
tikai par tiem, kas piedalījušies
viņa vadītajās apmācībās, bet arī
par kolēģiem un Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņiem. Viņš uzskata, ka jau pašlaik par topošajiem
speciālistiem var teikt – viņi ir profesionāļi, jo viņi strādā kā profesionāļi.
«Viņiem ir ļoti liela vēlēšanās mācīties, darīt, viņi ir ieinteresēti apgūt
aizvien jaunas un jaunas lietas,
un tas ir ļoti būtiski, lai kļūtu par
augsta līmeņa speciālistu. Bet to, ka
viņi savu amatu ir apguvuši, beidzot
skolu, apliecinās arī diploms,» tā
Šaperona kungs.
Taujāts, kāds, pirms trim gadiem
uzsākot sadarbību ar Latviju, bijis
viņa mērķis, uzņēmējs smaida:
«Tā vienkārši notika! Šo sadarbību
es nemaz nebiju ieplānojis!» Proti,
pirms trim gadiem Francijas delegācijas sastāvā viņš bija ieradies mūsu
valstī, lai iepazītu Latviju, Jelgavu.
Pašvaldības vadītājs Andris Rāviņš
izteicis sadarbības priekšlikumu, un
tas franču uzņēmējam šķitis saistošs. «Esmu strādājis arī Ķīnā, un

Foto: Ivars Veiliņš
tas bija diezgan grūti, taču Latvija ir
Eiropā, un varbūt tāpēc man nebija
nekādu grūtību šeit iejusties. Es
tiešām šeit jūtos kā mājās, turklāt
Latvija no Francijas nav nemaz tik
tālu, mums ir līdzīgas kultūras!»

vienkāršākas un lētākas maltītes,
tā arī izsmalcinātus ēdienus. Galvenais priekšnosacījums – augsta
līmeņa apkalpošana, interesanti
ēdieni, turklāt vēl skaisti noformēti
un pasniegti.»

Tornī varēs paēst ikviens

Galvenais – domāt pozitīvi

Ideja par sava ēdināšanas uzņēmuma atklāšanu Latvijā
B.Šaperonam bijusi jau sen, turklāt
pēdējā gada laikā viņš jau meklējis
savam restorānam atbilstošas
telpas. «Tika izskatīti vairāki varianti ne tikai Jelgavā, bet arī Rīgā.
No vienas puses, Rīga restorāna
atklāšanai būtu pateicīgāka, jo tā
ir liela pilsēta, tur ir krietni vairāk
iedzīvotāju, tūristu. Taču man ļoti
patīk Jelgava, tāpēc gribas, lai ne
tikai tūristiem, bet pirmām kārtām
jelgavniekiem būtu jauka vieta, kur
ieturēt maltīti. Taujāts par uzdrīkstēšanos šeit atvērt savu restorānu
laikā, kad mūsu valstī vēl aizvien
runā par krīzi, viņš nosaka: «Krīze
ir cilvēku galvā! Arī Francijā ir krīze,
cilvēki streiko un saskaras ar līdzīgām problēmām kā Latvijā. Taču,
manuprāt, galvenais šajā laikā ir
ticēt veiksmei, un es ticu.»
Taču tajā pašā laikā viņš arī
apzinās, ka viegli nebūs: «Būs
jāatrod kompromiss starp franču
un latviešu virtuvi, ēšanas paradumiem un kultūru. Esmu iecerējis,
ka restorānā tornī piedāvāsim kā

Taujāts, kas tad tornī īsti iecerēts
– kafejnīca vai tomēr restorāns,
B.Šaperons atbild, ka tas būs kaut
kas pa vidu, taču noteikti augsta
līmeņa. Franču valodā šāda tipa ēdināšanas uzņēmuma apzīmēšanai
ir īpašs vārds, bet latviešu valodā
tāda nav. Taču šeit ikviens varēs
paēst pusdienas, vakariņas, ieturēt
biznesa pusdienas, tāpat arī atnākt,
lai nobaudītu izmeklētu kafiju un
smalkmaizītes. Iecerēts, ka tornī
tiks rīkoti banketi, pieņemšanas,
kā arī, iepriekš piesakot, paēst varēs
tūristu grupas.
Apgalvojumam, ka Latvijā nav
spēcīgas tradīcijas ēst ārpus mājas,
B.Šaperons gan īsti negrib piekrist.
«Cilvēki ir dažādi – ir tādi, kas ēd
tikai kafejnīcās, ir tādi, kas tikai
dažreiz ēd ārpus mājas, ir tādi,
kuriem patīk pasapņot... Taču, ja
cilvēks vēlas ko smalkāku, citādāku,
viņš dodas uz restorānu, jo zina – atmosfēra un tur pasniegtais ēdiens
atšķirsies no tā, kāds ikdienā tiek
gatavots mājās.»
Tiesa gan – pašlaik restorānam
Svētas Trīsvienības baznīcas tornī

vēl nav nosaukuma, tas pagaidām
nav iekārtots, arī komanda vēl
nav nokomplektēta. «Tam visam
nevarēju pievērsties agrāk, jo nebija
paziņoti pašvaldības izsludinātā
konkursa rezultāti. Taču tagad šajā
jomā sāksies intensīvs darbs. Es pašlaik vēl nevaru pateikt, kas strādās
manā uzņēmumā, taču zinu, ka
tie būs savas jomas profesionāļi,
cilvēki, kuri gan ar diplomu, gan
prasmēm spēs apliecināt, ka ir labākie,» tā B.Šaperons, pieļaujot, ka
darbu varētu nodrošināt arī Amatu
vidusskolas audzēkņiem, jo, pirmkārt, viņš tiem uzticas, otrkārt, tā
ir iespēja darbu piedāvāt vietējiem
cilvēkiem, kas, savukārt, nozīmē, ka
nodokļos samaksātais nonāks atpakaļ pašvaldības budžetā. Un tas jau
pašvaldībai ļaus atkal ieguldīt jaunu
profesionāļu sagatavošanā.
«Ir jābūt pozitīvam. Jādomā un
jādzīvo pozitīvi, nevajag skatīties
atpakaļ, bet gan tikai uz priekšu,»
savu dzīves filosofiju atklāj franču
uzņēmējs, jo tieši tas, viņaprāt, ir
veiksmes pamatā. Un varbūt tieši
tādēļ viņš neizslēdz iespēju savu
uzņēmējdarbību mūsu valstī izvērst
vēl plašāku. «Jā, varbūt pēc gadiem
pieciem restorāns tornī nebūs mans
vienīgais ēdināšanas uzņēmums
Latvijā, varbūt izvērtīsies kāds cits
sadarbības projekts ar Jelgavu. Katrā ziņā es to vēlētos, bet, vai tā būs,
rādīs laiks,» tā B.Šaperons.

«Jelgavniekiem
noteikti ir paveicies»

«Par viņa darbu runā
mūsu audzēkņu sasniegumi»

Sanita
Millere,
Rundāles
pils restorāna īpašniece:
«Rundāles
pils restorāna direktore esmu jau
septiņpadsmit gadus,
un 2008. gadā starp 27 Eiropas valstīm
tieši mēs saņēmām Francijas valdības un
Sarkozī uzņēmēja balvu. Šķiet, tad arī
mums sākās ļoti cieša sadarbība ar franču
pavāriem, savukārt ar Bruno Šaperonu
esmu pazīstama jau trīs gadus. Pavisam
noteikti varu apgalvot – Latvijai ir paveicies, ka Jelgavā ir Amatu vidusskola
un ka tajā ar visu savu sirdi un dvēseli,
pasniedzot meistarklases, strādā tik
augsta līmeņa profesionālis kā Šaperona
kungs. Savukārt Jelgavai ir paveicies, ka
tieši viņš tornī atvērs savu ēdināšanas
uzņēmumu, jo tas jelgavniekiem nodrošinās iespēju nobaudīt arī ļoti izsmalcinātu
maltīti. Diemžēl pašlaik lielveikalu pārtika

Gunta
Briede,
Jelgavas
Amatu vidusskolas
maizes un
miltu konditorejas
izstrādājumu specialitātes pasniedzēja:
«Šo trīs gadu laikā, kopš Bruno Šaperons
mūsu skolas audzēkņiem pasniedz meistarklases, mums izvērtusies lieliska sadarbība,
un varu teikt, ka mēs gan kā pasniedzēji,
gan kā savas jomas profesionāļi viens otru
papildinām. Šīs sadarbības rezultātā iegūst
skola, iegūst pasniedzēji, kuriem ir tā unikālā iespēja aizgūt viņa metodiku, atšķirīgo
pieeju ēst gatavošanā, apgūt franču virtuves
nianses. Taču vislielākie ieguvēji neapšaubāmi ir mūsu audzēkņi, un par to runā viņu
sasniegumi. Piemēram, divas mūsu maizes
un miltu konditorejas izstrādājumu specialitātes audzēknes ieguvušas tiesības savu profesionalitāti apliecināt, strādājot «Kūkotavā»
– vienā no Rīgas labākajām konditorejām,

un ātrās ēdināšanas uzņēmumi guvuši
virsroku, tādēļ žēl, ka aizvien mazāk
cilvēku apmeklē restorānus un arī tos
atver – Bauskas novadā mēs vēl aizvien
esam vienīgais šāda līmeņa ēdināšanas
uzņēmums. Taču es ticu, ka Šaperona kungam viss izdosies, jo viņš ir adaptējies kā
Jelgavas, tā arī Latvijas profesionāļu vidū
– tagad galvenais, lai arī paši jelgavnieki
viņu atbalsta. Mūsu sadarbības viens no
vērtīgākajiem ieguvumiem neapšaubāmi ir
īpašās rožu kūkas recepte, kuras izstrādē
ar savu profesionālo padomu un pieredzi
iesaistījās arī B.Šaperons, šai kūkai radot
ļoti daudzas lietas, piemēram, ievērojot
īpašu tehnoloģiju, kristalizētas īstu rožu
ziedlapiņas. Ja man jautā, ko B.Šaperonā
vērtēju visaugstāk, tad tā noteikti ir atklātība un uzticēšanās. Viņš arī man ir
iemācījis, ka ir ļoti svarīgi stāstīt par savu
darbu, dalīties profesionālos noslēpumos.
Šaperona kungs, ja viņam jautā kādu niansi par ēdiena tapšanu, nekad neatbildēs
vispārīgi, bet gan precīzi – viņš atklās savu
noslēpumu. Un tas liecina par to, ka viņš
tiešām ir augstas klases profesionālis.
Jelgavnieki var būt lepni, ka viņš savam
restorānam izraudzījies tieši Jelgavu.»

kas gatavo ekskluzīvas tortes. Viņas izturēja
ļoti sīvu konkursu, kurā līdztekus pārrunām
savu profesionalitāti vajadzēja apliecināt
gatavojot un tika vērtēta kā konditorejas
izstrādājumu garša, tā ekskluzivitāte. Mūsu
topošie konditori vairākkārt apliecinājuši
savas prasmes arī konkursos, izstādēs, un
mēs varam lepoties ar godalgotām vietām,
kuras izcīnītas ne tikai profesionālo skolu
audzēkņu, bet pat meistaru konkurencē.
Un tas noteikti nav tikai mans nopelns, bet
gan mūsu kopīgā darba ar B.Šaperonu rezultāts. Patiecoties viņam, gan pedagogiem,
gan audzēkņiem bijusi tā lieliskā iespēja sevi
pierādīt arī Francijā, iegūt apliecinājumu
savām prasmēm, paaugstinot konkurētspēju
visas Eiropas darba tirgū. Būdama Francijā,
esmu viesojusies B.Šaperona vadītajos uzņēmumos un varu tikai uzteikt viņu gan kā
uzņēmēju, gan kā savas jomas profesionāli
– viņš ir viens no tiem, kas atbalsta veselīgu
pārtiku – viņa uzņēmumos izstrādājumi top
uz dabīgo izejvielu bāzes, un tas, jāatzīst, Eiropā tomēr vēl aizvien ir retums. Esmu lepna
par to, ka man dota šī lieliskā iespēja strādāt
kopā ar viņu – manuprāt, viņš Latvijā ienesis
gaišumu, un esmu pārliecināta, ka tāds būs
arī viņa vadītais restorāns mūsu pilsētā.»

Romans
Dorondo,
strādā tipogrāfijā:
– Nemaz nezināju, ka
tur tāds būs.
Droši vien
aiziesim un
paskatīsimies, kā izskatās,
nobaudīsim arī kādu ēdienu.
Visticamāk, tas notiks īpašos
ģimenes svētkos, jo tas tomēr ir restorāns un atradīsies
kultūrvēsturiskā vietā, nebūs
parasts bistro.
Jevgeņijs,
strādā kokapstrādē:
– Protams,
iespēja pas t ā v, g a n
jau, ka gribēšu aiziet
izlūkos, lai
zinātu, kā pilsēta no augšas
izskatās. Domāju, ka tā būs
laba vieta, kur pāriem atzīmēt
svētkus. Prieks, ka tik lielā pilsētā kā Jelgava būs vēl viens
restorāns.
Mārīte, pārdevēja konsultante:
– Gan jau,
ka aiziesim
izdzert kafijas tasīti un
apēst kādu
kūciņu. Manuprāt, īpaši skaisti un romantiski tajā restorānā varētu
būt ziemas vakarā, kad laukā
daudz sniega, auksts, bet tur
augšā – silti, noraugies uz visu
pilsētu.
Aina, bijusī
medicīnas
darbiniece:
– Obligāti
torni apmeklēsim un arī
uz restorānu
aiziesim. Tieši lasījām, ka
arī pensionāriem tas būšot pa
kabatai, un mūs tas visnotaļ
iepriecina. Galvenais, lai tajā
restorānā ir saprātīgas cenas,
nu tā, lai katrs jelgavnieks var
aiziet. Tiesa, tur, cik dzirdēts,
būšot dikti maz vietas.
Inese, auklē
bērniņu:
– Ir taču krīze, kur vēl pa
restorāniem
staigās! Taču
nekad jau
nevar teikt
«nekad».
Kas zina, varbūt vienu reizi
turp aizejam. Dzirdot vārdu
«restorāns», gan ir bail no
augstām cenām ēdienkartē.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Saskata perspektīvu
sadarbībai ar Ķīnu
(No 1.lpp.)
S.Vīksna piebilst, ka šajā reģionā
strauji attīstās, piemēram, metālapstrādes, tekstilrūpniecības jomas, tas ir spēcīgs loģistikas centrs,
tāpēc arī mūsu speciālistiem šī
sadarbība būtu vērtīga pieredze.
Savukārt pašvaldības aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics uzteic Ķīnas tehnoloģiju sasniegumus, viņu speciālistu
zināšanas un prasmes šajā jomā,
kas perspektīvā varētu kļūt par
vienu no veidiem, kā veicināt
sadarbību izglītībā, kultūrā un
tūrismā. «Piemēram, gaismas un
skaņas tehnika tur ir ļoti augstā
līmenī, un mēs būtu priecīgi, ja
tāda būtu arī mūsu kultūras namā.
Taču apzināmies, ka mums trūkst
speciālistu, kas kvalitatīvi prastu
strādāt ar šo tehniku, jo Latvijā pat
nav tādas mācību iestādes, kur to
varētu apgūt. Un, manuprāt, šeit
paveras lieliskas sadarbības iespējas, proti, Jelgavā izveidot tādu kā
bāzes punktu, lai, iespējams, pat
visas Baltijas mērogā cilvēkiem
nodrošinātu iespēju apgūt šīs jomas
Ķīnas profesionāļu pieredzi,» ideju
atklāj M.Buškevics. Savukārt par
vienu no reālākajām sadarbības
formām kultūrā viņš min iespēju
sadarboties abu valstu mākslinie-

Jelgavas nodaļa sveikta kā Darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtības mazināšanai un
līdzdalības veicināšanai jauniešu
vidū. Balvu svinīgajā pasākumā
saņēma Jelgavas nodaļas vadītājs
Māris Liscovs. «Tas neapšaubāmi
ir liels pagodinājums, jo īpaši tāpēc,
ka šāda balva tiek pasniegta pirmo
reizi un mēs esam pirmie, kuri to
saņem. Tas noteikti ir visu nodaļas
jauniešu nopelns,» atzīst M.Liscovs,
norādot, ka šajā laikā organizācija
īstenojusi vairāk nekā 25 aktivitātes, no kurām divas ir pastāvīgas
– Jelgavas nodaļas jauniešu palīdzība zupas virtuvē un organizētās
radošās darbnīcas Jelgavas Bērnu
sociālajā aprūpes centrā. Jāpiebilst, ka svinīgā ceremonija notika
Latvijas jaunatnes politikas foruma
«Pašvaldību investīcijas jaunatnē.
Izaicinājumi darbā ar jaunatni»
gaitā.
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Ugunsgrēks hallē, visticamāk,
izcēlies no mikroviļņu krāsns

ciskajiem kolektīviem. «Paralēli
noteikti jādomā arī par to, lai Jelgava šķistu saistoša Ķīnas tūristiem.
Iespējams, mūsu pilsētā varētu
tapt neliels šīs valsts tūrisma birojs,
kura darbība būtu vērsta uz savu
tautiešu piesaisti mūsu pilsētai kā
vienam no mērķiem Latvijā,» tā
«Kultūras» direktors.
Jāpiebilst, ka Latvijas delegācijas
vizīte, kurā piedalījās arī mūsu
pašvaldības, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Jelgavas
uzņēmumu pārstāvji, notika Valsts
prezidenta Valda Zatlera vizītes un
Latvijas nacionālās dienas starptautiskajā izstādē «World Expo
2010» laikā. Arī mūsu uzņēmēji,
viesojoties Ķīnā, saskatījuši savu
uzņēmumu attīstības iespējas un
pārrunājuši abu pušu redzējumu
par savstarpējo ekonomisko sadarbību. «Ražotnes Ķīnā augsto  Ilze Knusle-Jankevica
tehnoloģiju ziņā ir lielisks piemērs,
Nedēļas nogalē Jelgavas
uz ko tiekties arī mums. Ķīnas
Sporta halles kafejnīcā
uzņēmējiem interesē Eiropas Saizcēlās ugunsgrēks. Lai
vienības teritorija, ražotņu atvērgan tas tika lokalizēts,
šana tuvāk tirgum, savukārt mūs
būtiski postījumi nodainteresē Ķīnas kapitāls, iespēja
rīti ne vien kafejnīcai,
piesaistīt investīcijas, kuras viņi
bet arī Sporta hallei –
gatavi ieguldīt ražotņu atvēršanā,
tās darbs uz laiku paraun jau pašlaik ieskicētas iespējas,
lizēts. Nu hallē gaidāmi
kā šīs vēlmes realizēt izdevīgi abām
vērienīgi remontdarbi
pusēm,» teic A.Rāviņš.

Jelgava – jaunietim
draudzīgākā pašvaldība
(No 1.lpp.)
A.Rāviņš uzskata, ka svarīgi ir
jauniešus rosināt izteikt priekšlikumus, savas domas, nevis kaut
ko viņiem uzspiest. «Iespējams,
daudz ko mēs redzam citādāk
nekā viņi, tāpēc svarīgi ir uzklausīt
viņus pašus, un to mēs darām,» tā
A.Rāviņš. Jelgavas pašvaldība citām
minēta kā labās prakses piemērs,
jo šeit gan darbojas jaunatnes lietu
speciālists, gan veiksmīgi strādā
Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes
lietu konsultatīvā komisija. Šobrīd
tiek izstrādāta Jelgavas pilsētas
jaunatnes politikas stratēģija 2011.
– 2015. gadam, lai nodrošinātu
mērķtiecīgu un ilgtspējīgu darba ar
jaunatni attīstību Jelgavā, mūsu pilsētai ir arī mehānisms nevalstisko
organizāciju atbalstam.
Taču tas nav vienīgais augstais
IZM novērtējums Jelgavai – Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes

ZIŅAS

– jāuzliek jauns jumts,
jāiestiklo logi, jānomaina zāles grīda. Sporta
servisa centra direktors
Juris Kaminskis prognozē, ka tas varētu prasīt
trīs četrus mēnešus,
tomēr tiek darīts viss, lai
jau nākamnedēļ durvis
apmeklētājiem vērtu
vismaz trenažieru un
aerobikas zāle.

Ugunsgrēks Sporta halles kafejnīcā izcēlās naktī no piektdienas
uz sestdienu. «Izsaukumu saņēmām pulksten 3.26. Uz notikuma
vietu devās divas mašīnas, taču
glābšanas darbu vadītājs konstatēja, ka nepieciešami papildspēki,
jo ugunsgrēks ir paaugstinātas
bīstamības,» stāsta VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas
komandieris Artūrs Hroļenko, norādot, ka glābšanas darbos iesaistīti arī ugunsdzēsēji no Kalnciema,
Elejas, Olaines, Rīgas, kopumā
astoņas mašīnas.
Pēc VUGD informācijas, dega
kafejnīca 180 kvadrātmetru pla-

tībā un 80 kvadrātmetri halles
jumta virs skrejceļa. Kaut arī
negadījuma cēlonis jānoskaidro
policijai, kas jau uzsākusi kriminālprocesu, ugunsdzēsēji pieļauj,
ka vainojams varētu būt bojājums
elektroinstalācijas savienojumā,
no kura aizdegusies mikroviļņu
krāsns, kas, iespējams, nebija
atvienota no strāvas. Lai gan
Latvijas plašsaziņas līdzekļos jau
izskanējušas vairākas versijas par
ugunsgrēka rašanās iemesliem,
arī SIA «Isobalt» ugunsgrēku
izpētes eksperts Valentīns Buiķis
kā ugunsgrēka izcelsmes vietu
norāda bojājumu mikroviļņu
krāsniņas elektroinstalācijā, informē apdrošināšanas kompānijas
«Gjensidige Baltic», kurā Sporta
halle ir apdrošināta, Mārketinga
nodaļas projektu vadītāja Jana
Norvele.
Halli apsekojuši vairāki eksperti, kas izvērtējuši gan metāla
nesošo konstrukciju, gan spēļu
zāles grīdas, gan sporta inventāra,
kas tika izmērcēts, stāvokli. «Eksperti atzina, ka nesošās metāla
konstrukcijas nav deformētas un
ir darba kārtībā, bet telpās, kurās
atradās kafejnīcas virtuve, jāveic
kapitālais remonts. Tāpat jādemontē zāles grīda, jo lielā mitruma
dēļ tā ir sabojājusies un vairs nav
lietojama,» stāsta J.Kaminskis.
Tagad būvnieki izveidos veicamo darbu izmaksu tāmes, kas
tiks iesniegtas apdrošināšanas
kompānijai. Tā izlems, cik lielu
kompensāciju izmaksāt.
Paralēli tam hallē notiek sakop-

Lai nodzēstu ugunsgrēku Sporta halles
kafejnīcā, ugunsdzēsēji izlietoja ap
30 kubikmetriem
ūdens. Tas un vēl lietus ūdens nodarīja
būtisku kaitējumu
sporta zāles grīdai,
kura saskaņā ar
ekspertu vērtējumu
jādemontē un jāklāj
no jauna. Sporta
servisa centra direktors Juris Kaminskis
lēš, ka šo darbu dēļ
halle varētu būt
slēgta trīs četrus
mēnešus.
Foto: Ivars Veiliņš
šanas darbi. «Pirmās nepieciešamības darbi ir izdarīti – hallei
uzlikts pagaidu jumts un izveidota
starpsiena starp kafejnīcu un tribīnēm. Tagad telpas tiek attīrītas no
sodrējiem. Lielā zāle tika pamatīgi
pielieta ar ūdeni, tajā nav elektrības, arī zāles grīda, kura stipri deformējusies, būs jāmaina,» stāsta
J.Kaminskis. Viņš lēš, ka grīdas
nomaiņa varētu ilgt trīs četrus
mēnešus. Sporta servisa centra
direktors gan cer, ka jau nākamnedēļ izdosies iztīrīt trenažieru
un aerobikas zāli, kā arī sakārtot
vieglatlētikas sektoru, kurā sporta
stundas varētu aizvadīt Jelgavas
Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Pārējie sporta pasākumi gan pārcelti uz
citām zālēm – Zemgales Olimpisko
centru, Sporta namu Raiņa ielā,
LLU Sporta namu un Jelgavas
novada Sporta centru.
«Gjensidige Baltic» otrdien
pieņēmusi lēmumu izmaksāt
atlīdzību Jelgavas Sporta hallei
par ugunsgrēkā radītiem zaudējumiem, bet pagaidām nav noteikta
atlīdzības summa. J.Norvele norāda, ka kompānijas pārstāvji bijuši klāt gan ugunsgrēka dzēšanas
brīdī, gan pēc tam vairākkārt ēku
apskatījuši. «Tā kā šobrīd būvniecības eksperti veic rūpīgu seku
likvidēšanas aprēķinu, jau tagad
ir zināms, ka lielākās izmaksas
būs saistītas ar sporta laukuma
grīdas nomaiņu, kas ir smagi bojāta ugunsgrēka dzēšanas laikā,» tā
J.Norvele, piebilstot, ka turpinās
arī dūmu smakas likvidēšanas un
žāvēšanas darbi.

Ielu uzturētāji ziemai gatavi
 Ilze Knusle-Jankevica

«Ceļu uzturēšanas ziemas dienests ir gatavībā
uzsākt darbus, tiklīdz tas
būs nepieciešams, un,
kaut arī pirmais sniegs
ātri nokusa, mēs bijām
gatavi un varējām operatīvi rīkoties,» uzsver
pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļ
čūns.
Lai varētu nekavējoties reaģēt,
«Pilsētsaimniecības» speciālisti seko līdzi laika prognozēm.
Naktīs, kad sinoptiķi prognozē
salu vai slapju sniegu, tiek veiktas dežūras uz pilsētas ielām, lai
konstatētu, vai ielas ir atbilstošas
drošai braukšanai. Papildus tiek
saņemta informācija par seguma
slīdamības, nokrišņu daudzuma,
gaisa temperatūras, sāls koncentrācijas izmaiņām no Jelgavas ielu
meteostacijām.
A.Baļčūns informē, ka ziemas
dienesta vajadzībām 2010. gadā no

Autoceļu fonda budžeta līdzekļiem
tika izlietoti 141 792 lati. Papildu
finansējums saņemts no Satiksmes
ministrijas tranzītielu ikdienas uzturēšanai – kopā nepilni 30 tūkstoši
latu. Jāpiebilst, ka pagājušā gada
decembrī vien ziemas dienestam
tika izlietoti 69 053 lati.
Šogad līdzekļus plānots izlietot,
kaisot un tīrot ielas, ietves un
celiņus. Ielu apsaimniekotājs SIA
«Kulk» šoziem nodrošinās 19
tehnikas vienības sniega tīrīšanai,
piecas vienības ielu kaisīšanai ar
pretslīdes materiālu, divas tehnikas vienības ietvju mehanizētajai
tīrīšanai, kā arī sētnieku darbu uz
ietvēm. Papildus tiks nodarbināti
Eiropas Sociālā fonda projektā
«Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai»
iesaistītie cilvēki. Ielu kaisīšanai
plānots pielietot mitrās sāls, smiltssāls un smilts maisījumus. Atsevišķos gadījumos var tikt pielietotas
smalkās frakcijas šķembiņas slīdamības samazināšanai uz C un D
kategorijas ielām.
Savukārt privātmāju īpašnieki

jau pašlaik aicināti pieteikties
pretslīdes materiāla – smilts – piegādei. Proti, saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem privāto
māju iedzīvotāji ir atbildīgi par
to īpašumam piegulošo ietvju
uzturēšanu kārtībā un tīrību, un
«Pilsētsaimniecība» viņiem bez
maksas piedāvā smilti (aptuveni
25 kilogramu iepakojumu) ietves
kaisīšanai. Pieteikties smilts maisījuma piegādei var aģentūrā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā,
pa tālruni 63084470 vai sūtot
aizpildītu pieteikuma veidlapu uz
e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. Pieteikuma
veidlapa pieejama mājas lapā: www.
pilsetsaimnieciba.lv.
Jāatgādina, ka pērnā ziema bija
viena no bargākajām pēdējos gados.
Šā gada februārī pēc intensīvas
snigšanas vietām Jelgavas teritorijā sniega segas biezums sasniedza
50 centimetrus, atsevišķu maģistrālo ielu malās bija izveidojušies
80 centimetrus augsti sniega vaļņi,
kas tika izvesti uz sniega izvešanas
laukumiem Lapskalna ielā pie
notekūdeņu attīrīšanas stacijas

un Kārklu ielā pļavā pie dzelzceļa.
Pavisam pagājušajā ziemā Jelgavā
tika izvesti aptuveni 17 000 kubikmetri sniega.
Ja tomēr iela ir grūti izbraucama, «Pilsētsaimniecība» aicina informēt operatīvo dežurantu pa tālruni 63023899. Tomēr A.Baļčūns
piebilst, ka liela sniega gadījumā
vispirms tiks notīrītas augstākas
kategorijas ielas, uz kurām satiksmes intensitāte ir 1000 – 5000
automašīnas diennaktī.
Jāpiebilst, ka arī «Latvijas Valsts
ceļi» (LVC) ir gatavi ceļu uzturē-

šanai ziemā, informē LVC Centra
reģiona Jelgavas nodaļas vadītājs
Jānis Lange. Viņš norāda, ka LVC
mājas lapā www.lvceli.lv katru
dienu pieejama informācija par
valsts autoceļu stāvokli. Par ceļu
stāvokli var ziņot operatīvajam
dežurantam pa tālruni 26443391
vai 63020467.
Ceļu uzturēšanas dienesti aicina
autovadītājus laikus aprīkot transporta līdzekļus ar ziemas riepām
un izvēlēties adekvātu braukšanas
ātrumu atbilstoši laika apstākļiem
un ceļa stāvoklim.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

OKTOBRĪ

Kursi

28.10. - 28.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
28.10. - 28.04. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

Īsi
 Otrdien, 2. novembrī, Jelgavas Pensionāru biedrība atsāk
jau par tradīciju kļuvušo akciju
«Dots devējam atdodas». Tās
laikā katru otrdienu līdz pat 21.
decembrim jelgavnieki aicināti
palīdzēt trūkumā nonākušajiem,
sarūpējot pārtiku, apģērbu un
citas ikdienā nepieciešamas lietas. Biedrības vadītāja Marija Kolneja stāsta, ka akcijā var piedalīties
ikviens pilsētas iedzīvotājs – gan
tie, kuriem ir iespēja palīdzēt, gan
tie, kuriem šī palīdzība nepieciešama. «Turpmāk katru otrdienu no
pulksten 10 līdz 15 Pasta ielā 44
gaidīsim pārtiku, apģērbu, apavus
un citas lietas, kas būs atspaids
trūkumā nonākušajiem. Šajā pašā
laikā pie mums aicināti vērsties arī
cilvēki, lai saņemtu šo palīdzību,»
tā M.Kolneja, norādot, ka labdarības paciņas Pensionāru biedrībā
var nogādāt arī pirmdienās, taču
svarīgi, lai sarūpētā pārtika ātri nebojātos. Kaut iepriekš atsaucīgākie
izrādījušies tieši pensionāri, pērn
akcijas laikā kopumā palīdzēts
gandrīz 400 ģimenēm.
 Tuvojoties Valsts policijas
jubilejai, tā vēlas noskaidrot
labāko policistu katrā pilsētā.
Tāpēc iedzīvotāji aicināti ziņot
par labāko likumsargu Jelgavā, informē Valsts policijas (VP)
Zemgales reģiona pārvaldes (ZRP)
priekšnieka palīdze Ieva Sietniece.
VP ZRP aicina iedzīvotājus pieteikt
policijas darbinieku, kurš par
godu VP 92. gadadienai ir cienīgs
saņemt apbalvojumu «Labākais
policists Zemgales reģionā». Savu
vērtējumu un kandidātu iedzīvotāji
var pieteikt līdz 26. novembrim.
Pieteikums ar pamatojumu jāsūta elektroniski uz e-pastu: ieva.
sietniece@zemgale.vp.gov.lv vai
arī jāpaziņo, zvanot pa tālruni
67014077 (uzticības tālrunis),
63004302.
 Arī šogad «Merrild» īsteno
labdarības akciju «Mēs jūs atceramies», kuras laikā sniedz vecajiem
un vientuļajiem cilvēkiem sirds
siltumu un uzmanību. Akcijas organizatori aicina arī jelgavniekus
ieteikt cilvēkus jau gados, kurus
reti kāds apciemo, lai patīkamus mirkļus viņiem sagādātu
«Merrild» un Latvijas Sarkanā
Krusta (LSK) cilvēki. LSK Jelgavas
komitejas priekšsēdētājs Jānis Vērzemnieks informē, ka jelgavnieki
cilvēkus, kuri pelnījuši patīkamu
pārsteigumu, var pieteikt pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 11 līdz 15, zvanot pa
tālruni 63021504. J.Vērzemnieks
piebilst, ka, izvērtējot un iesakot
cilvēku, nav jāņem vērā viņa materiālais stāvoklis.
 Jelgavas poliklīnika sāks cīņu
ar tiem, kuri novieto automašīnas poliklīnikas stāvvietā, taču
iestādi neapmeklē. Poliklīnikas
valdes locekle Anna Zīverte
norāda, ka vēl šogad plānots
labiekārtot stāvlaukumu pagalmā un izveidot automašīnu
reģistrēšanas sistēmu. Ar iecerēto projektu tiks atrisinātas divas
problēmas. Pirmkārt, labiekārtojot
stāvlaukumu ēkas pagalmā, tiks
izveidotas apmēram piecas papildu stāvvietas. Darbu nav daudz
– jānomaina žogs, jāuzklāj jauns
segums, jāizveido uzbrauktuve –,
un tos plānots paveikt vēl šogad.
Otrkārt, poliklīnika mēģinās izskaust situāciju, kad tās stāvvietā
automašīnas atstāj cilvēki, kuri
neapmeklē medicīnas iestādi, bet
dodas, piemēram, uz lielveikalu,
pie notāra. To plānots risināt,
ieviešot stāvlaukumā novietoto
automašīnu uzskaites sistēmu.
«Sistēma būs tāda – stāvlaukuma
iebrauktuvei un izbrauktuvei priekšā būs paceļamā barjera. Iebraucot
teritorijā, tiks izsniegts žetons vai
karte, kura jāreģistrē poliklīnikas
reģistratūrā. Tiem, kuri kartes
būs reģistrējuši, par stāvēšanu
nebūs jāmaksā, bet pārējiem tas
būs maksas pakalpojums,» stāsta
A.Zīverte.

Ritma Gaidamoviča
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Jelgavā darbu sāk pirmais pasta terminālis Latvijā
 Ilze Knusle-Jankevica

piegādes vieta var tikt norādīta pasta stacija
vai arī konkrēta adrese, kurā to nogādās
Tirdzniecības centrā «Pilsētas
kurjers. «Piemēram, ja bērns ciemojies
pasāža» sācis darboties pirpie vecmāmiņas Daugavpilī un aizmirsis
mais pasta terminālis Latvijā
mīļāko rotaļu lāci, diez vai vecāki brauks
– «Mana pasta stacija». Rīt, 29.
tik tālu tam pakaļ, bet lāci varēs atsūtīt pa
oktobrī, no pulksten 17 līdz 19
pasta staciju» stāsta I.Mazūre.
ikvienam būs iespēja iepazīties
Pasta stacija darbosies līdzīgi kā bankoar termināļa darbu un uzdot
māts un nodrošinās sūtījumu saņemšanu,
interesējošos jautājumus, innosūtīšanu, kā arī saņemto sūtījumu
formē pasta termināļa ieviesēja
atgriešanu, ja tas nepieciešams. I.Mazūre
«PostService» pārstāve Iveta
piebilst, ka termināli var arī izmantot,
Mazūre. Uz jautājumu, kāpēc
pasūtot preci no kataloga vai interneta
projektu sāka īstenot tieši
veikala, tāpat tiks piedāvātas pakas uzmūsu pilsētā, viņa norāda, ka
glabāšanas iespējas. «Ja lietotājs izvēlēsies
Jelgava vienmēr bijusi progrepaku sūtīt uz to «Manu pasta staciju», tā
sīva pilsēta un jau cara laikos
tiks uzglabāta terminālī un klients to varēs
bijusi «otra Pēterburga».
izņemt trīs dienu laikā,» tā uzņēmuma pārstāve. Norēķināties par pakalpojumu varēs
Ar termināļa palīdzību varēs nosūtīt gan tieši terminālī ar bankas maksājumu karti.
vēstules, gan pakas uz jebkuru Latvijas pil- Cena būs atkarīga no termināļa nodalījuma
sētu, kā arī saņemt sūtījumus. Kā sūtījuma lieluma, kurā sūtījums tiks ievietots, neat-

karīgi no tā, cik sver tā saturs vai uz kuru
pilsētu paka jāsūta.
Sākotnēji termināļi tiks uzstādīti dažādās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Liepājā,
Valmierā, Valkā, Ventspilī, Siguldā, Saldū,
Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā un Daugavpilī, bet
līdz gada beigām būs jau 40 termināļi visā
Latvijā. Notiek arī sarunas par sadarbības
iespējām ar Igaunijas pārstāvjiem. Lai sūtījums sasniegtu adresātu, jāzina un jāievada
saņēmēja mobilā telefona numurs, nevis
adrese, kā tas ir Latvijas Pastā. «Adresāts
saņems savā telefonā īsziņu, ka pasta
stacijā viņam pienācis sūtījums, un kodu,
ar kuru klients varēs atvērt nodalījuma
«Pilsētas pasāžā» darbu sācis pasta terminādurtiņas un izņemt sev domāto sūtījumu,»
lis, ar kura starpniecību var nosūtīt vēstuli,
darbības shēmu raksturo I.Mazūre. Saskapaku vai konfekšu kasti draugam vai darījuņā ar Pasta likumu sūtīt aizliegts pārtikas
ma partnerim jebkurā Latvijas vietā.
Foto: Ivars Veiliņš
produktus, kas ātri bojājas; radioaktīvus,
sprāgstošus, indīgus, viegli uzliesmojošus nav mitrumu necaurlaidīgā un neplīstošā dzīvniekus; asus priekšmetus bez atbilstoša
un pret aukstumu nenoturīgus priekšme- iepakojumā; naudu, monētas, vērtspapīrus, iepakojuma; narkotiskas un psihotropas
tus, skābes; traukus ar šķidrumu, ja tie obligācijas, dārgmetālus un dārgakmeņus; vielas; ieročus.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 23. septembra lēmumu Nr.11/2
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 23. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10-16
«ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES UN ĢEODĒZISKĀS DARBĪBAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ģeotelpiskās
informācijas, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI)
iegūšanas, iesniegšanas, pieņemšanas,
izsniegšanas un aktualizācijas kārtību, būvasu nospraušanas kārtību, kā arī ģeodēzisko
punktu uzturēšanas un uzraudzības kārtību
Jelgavas pilsētas teritorijā, ko veic Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Būvvalde
(turpmāk – Būvvalde).
2. Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības darbībai
nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas
savlaicīga iegūšana, atjaunināšana un uzturēšana;
2.2. kontrolēt ģeodēziskās darbības būvniecībā;
2.3. Jelgavas pilsētas teritorijā esošo ģeodēziskā tīkla punktu uzraudzība.
3. Jelgavas pilsētas ADTI uzkrāšana un glabāšana notiek digitālā vektordatu formā
*.dgn formātā.
4. Detālplānojumi, skiču un tehniskie projekti
jāizstrādā uz ģeodēziskās un topogrāfiskās
izpētes materiāliem, kas saskaņoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievadīti
Jelgavas pilsētas digitālajā ADTI datubāzē.
5. Pirms būvju nodošanas ekspluatācijā personai, kas saņēmusi būvatļauju, jāiesniedz
aktuāls teritorijas topogrāfiskais plāns papīra un digitālā vektordatu formā (*.dgn vai
*.dwg formātā).
II Ģeotelpiskās informācijas apstrāde
6. Jelgavas pilsētas digitālajā ADTI datubāzē
tiek ievadīti ar inženierkomunikāciju turētāju
organizācijām un Valsts zemes dienestu saskaņota augstas detalizācijas topogrāfiskā
informācija, tai skaitā izpildmērījumi un
izpildshēmas, kas saskaņotas ar Valsts zemes
dienestu un kas izpildītas digitālā vektordatu
formā (*.dgn vai *.dwg formātā) normatīvajos aktos noteiktajā ģeodēzisko koordinātu
sistēmā mērogā 1:500.
7. Būvvalde saskaņo ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes materiālus (izpildshēmas,
topogrāfiskos plānus), pārbaudot:
7.1. attēlotās informācijas atbilstību situācijai
dabā un aizsargjoslas;
7.2. lietoto grafisko apzīmējumu atbilstību
normatīvo aktu prasībām.
8. Būvvalde nesaskaņo ģeodēziskās un topogrāfisko izpētes materiālus (topogrāfiskie
plāni un izpildshēmas), kuros konstatēta iesniegtās informācijas neatbilstība normatīvo

aktu prasībām.
9. Nepieciešamības gadījumā Būvvalde ir tiesīga pieprasīt ģeodēziskās un topogrāfiskās
izpētes lietu vai citu papildus informāciju.
10. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes
izdrukas saskaņošanai iesniedz Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Informācijas
aģentūrā, aizpildot iesniegumu. Ģeodēziskās
un topogrāfiskās izpētes materiāli digitālā
vektordatu formā (*.dgn vai *.dwg formātā)
jānosūta uz e-pasta adresi topo@dome.jelgava.lv. Pēc saskaņošanas viens ģeodēziskās
un topogrāfiskās izpētes izdrukas eksemplārs
paliek Būvvaldē.
III Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte
11. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes
pamatojumam jāizmanto vismaz divi valsts
ģeodēziskā vai vietējā ģeodēziskā tīkla
punkti. Informāciju par apvidū esošajiem
vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem izsniedz
Būvvalde.
12. Informācijai par ģeodēziskajā un topogrāfiskajā izpētē izmantotajiem ģeodēziskajiem punktiem jābūt attēlotai izpētes
materiālos (plānā).
13. Veicot zemesgabala topogrāfisko uzmērīšanu, nepieciešams uzmērīt arī teritoriju vismaz 6 m platumā ap zemesgabala robežām,
kā arī ielas posmu visā ielas sarkano līniju
platumā, ja zemesgabals ar to robežojas.
14. Veicot topogrāfisko uzmērīšanu ielām,
uzmērīšana jāveic līdz ēku fasādēm. Vietās,
kur nav apbūve, uzmērīšana jāveic līdz ielas
sarkanajai līnijai. Ja ielas sarkanā līnija iet
aiz ēku fasādēm, iela jāuzmēra ielu sarkano
līniju robežās.
15. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus,
tiek konstatētas topogrāfiskajā materiālā
neuzrādītas apakšzemes komunikācijas
vai to novietojums neatbilst attēlotajam
novietojumam topogrāfiskajos plānos, jāuzmēra to novietojums dabā un jāuzrāda
izpildshēmā.
16. Apakšzemes komunikāciju ģeodēzisko
uzmērīšanu izpilddokumentācijas izgatavošanai veic vaļējā tranšejā vai speciāli
uzmērīšanai neaizbērtās tranšejas daļās, ko
organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju.
Pārbaudes veikšanai pie uzmērīšanas rakstiski
jāpieaicina Būvvaldes speciālists.
17. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav
nepieciešama un var izmantot esošo topogrāfisko vai kadastra materiālu:
17.1. avārijas darbu gadījumā;

17.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas
stabus (līdz 0,3 m dziļumam);
17.3. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs
būvprojekts;
17.4. veicot ēku rekonstrukciju, ja neizmainās to ārējā projekcija plaknē.
IV Būvasu nospraušana
18. Par būvasu nospraušanu jāaizpilda būvasu nospraušanas protokols (pielikums) un
jāiesniedz saskaņošanai Būvvaldē.
19. Ēkām būvasis dabā nostiprina uz būvasu
pagarinājumiem, apvidū nostiprinot speciālas konstrukcijas punktus (metāla stieņi,
sētiņas vai cita konstrukcija) tā, lai tie kalpotu
līdz ēkas pamatu izbūves beigām.
20. Būvasu nospraušanai jāizmato vismaz divi
valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.
21. Būvvalde ir tiesīga pieprasīt ģeodēzisko
darbu pārskata dokumentāciju.
V Vietējais ģeodēziskais tīkls
22. Būves un citi projekta elementi jāieprojektē tā, lai tie neaizsegtu redzamību uz blakus
esošajiem ģeodēziskā tīkla punktiem. Kad tas
nav iespējams, jāparedz ģeodēziskā punkta
pārnešana izstrādājot rekonstrukcijas projektu. Ģeodēziskā tīkla punkta rekonstrukcijas
projekts jāsaskaņo Būvvaldē.
23. Ja būvdarbi notiek tuvāk par 5 m no
vietējā ģeodēziskā tīkla punkta, būvdarbu
veicējam tas jānorobežo. Pirms būvdarbu
uzsākšanas būvdarbu veicējs sastāda ģeodēziskā tīkla punkta pieņemšanas aktu,
kas jānodod Būvvaldē. Pirms būvobjekta
nodošanas jāveic šī punkta ģeodēziskā pārbaude, kurā ģeodēzists dod slēdzienu par
ģeodēziskā tīkla punkta stāvokli. Protokols
kopā ar punkta nodošanas aktu jānodod
Būvvaldē.
24. Ja konstatēts, ka ģeodēziskā tīkla punkts
ir bojāts vai iznīcināts, būvdarbu veicējam
jāsedz visi ar šī punkta atjaunošanu saistītie izdevumi un jāveic ģeodēziskā punkta
rekonstrukcija, pamatojoties uz ģeodēziskā
tīkla punkta rekonstrukcijas projektu.
VI Maksas pakalpojumi
25. Informāciju no ADTI datubāzes izsniedz
par maksu saskaņā ar 1. tabulu. Minimālais
izsniedzamais ģeotelpiskās informācijas
apjoms no ADTI datubāzes ir viena planšete,
kas atbilst 1993. gada Latvijas topogrāfisko
karšu sistēmas lapu iedalījumam ar mērogu
1:1000.
26. Par vietējā ģeodēziskā tīkla punktu izmantošanu Jelgavas pilsētā noteikta maksa
saskaņā ar 1. tabulu.

Nr. p. k. Pakalpojuma veids

Mērvienība

1.

1 planšete

10,00

2,10

12,10

1 planšete

11,00

2,31

13,31

1 punkts

5,00

1,05

6,05

1 punkts

6,00

1,26

7,26

1 punkts

7,00

1,47

8,47

2.

3.
4.
5.

Informācijas izsniegšana no ADTI datubāzes uz
saņēmēja norādīto elektronisko pastu
Informācijas izsniegšana no ADTI datubāzes par
katras planšetes sagatavošanu un izsniegšanu uz
700MB CD kompaktdiska
Par vietējā ģeodēziskā punkta ģeotelpiskās
informācijas izsniegšanu uz saņēmēja elektronisko pastu
Informācijas sagatavošana un izsniegšana uz 700MB
CD kompaktdiska par ģeodēzisko punktu
Informācijas sagatavošana un izsniegšana izdrukas
veidā par ģeodēzisko punktu

Cena bez PVN (Ls) PVN (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

Ceturtdiena, 2010. gada 28. oktobris

Sports
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Cīņu par kausu turpina

Jelgavai četri čempioni

Sveikti labākie

Nedēļas nogalē – dāmu hokejs

Sporta pasākumi

FK «Jelgava» ar lielām pūlēm – 2:1 – uzvarēja Latvijas 1. līgas kluba FS «Metta/LU»
futbolistus un iekļuva Latvijas kausa izcīņas
ceturtdaļfinālā. Vārtus jelgavnieku labā
guva Valērijs Redjko un Artis Lazdiņš. Ceturtdaļfinālā iekļuvuši FK «Jūrmala VV» (pagājušā gada finālisti), FK «Daugava/RFS»,
FC «Skonto», SK «Liepājas metalurgs»,
FC «Daugava», «Valmieras FK/BSS» un
FK «Ventspils». Pretinieku pāri tiks izlozēti
(un nospēlētas spēles)
nākamā gada
martā. 2011.
gada aprīlī notiks pusfināli,
bet finālspēle
– maijā.

Latvijas meistarsacīkstēs boksā junioriem,
kadetiem un jauniešiem četras medaļas
izcīnījuši Jelgavas bokseri Andrejs Makreckis,
Jānis Rende, Artjoms
Haņevičs (attēlā) un
Ralfs Aušmanis. Kluba
«Olimpiskais rings»
sportisti A.Makreckis
un J.Rende startēja junioru grupā, A.Haņevičs
un R.Aušmanis no «Madaras» – jauniešu
grupā. Jelgavnieki izcīnīja arī četras sudraba
(Lauris Afanasjevs, Raivis Eihmanis, Oļegs
Ščerbakovs, Romāns Gazukins) un divas
bronzas medaļas (Maksims Drozdovs, Leonīds Gamajunovs).

Sveikti septembra veiksmīgākie sportisti.
Sporta laureāti šoreiz trīs: cīņu kluba «Milons» karatists Kalvis Kalniņš (divas zelta
medaļas divos starptautiskos turnīros),
pauerliftinga kluba «Apolons» pārstāve
Jana Jansone (divas zelta medaļas Pasaules GPC čempionātā) un BMX kluba
«Mītavas kumeļi» sportists Uldis Balbeks
(Baltijas čempions elites grupā, 3. vieta
starptautiskās BMX sacensībās). Arī Latvijas čempioni trīs – «Mītavas kumeļu» Kristens Krīgers
u n Va n e s a
Buldinska, kā
arī Kaspars
Vērnieks no
Agarska triāla
kluba.

Nedēļas nogalē Jelgavas Ledus hallē notiks Eiropas
čempionu kausa
sieviešu hokejā
1. posms. Latviju
šajās sacensībās
pārstāvēs komanda «Laima», kuras
sastāvā spēlē arī
trīs SHK «Zemgale»
hokejistes – vārtsardze Lolita Andriševska,
Eva Dinsberga (attēlā) un Žanete Vasiļevska.
29. oktobrī pulksten 19.30 «Laima» spēlēs
pret THM «Bisset Polonia Byton» no Polijas;
30. oktobrī pulksten 18.30 – pret «Herlev
Hornets» no Dānijas; 31. oktobrī pulksten 18
– pret «Valerenga IH» no Norvēģijas.

 28. oktobrī pulksten 19 – «Schen
ker» līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Daugavpils»
(ZOC).
 29. oktobrī pulksten 17 – LBL
čempionāts 2. divīzijā: «Zemgale/LLU»
– «Gulbene» (ZOC).
 30. oktobrī – Sporta servisa centra
2010. gada kausa izcīņa basketbolā.
Pulksten 11 – LLU Sporta namā;
pulksten 13 – Jelgavas novada Sporta
centrā – 2. grupa (Aviācijas ielā 8).
 30. oktobrī pulksten 14 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – «Valmieras FK» (ZOC).
 31. oktobrī pulksten 11 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā (LLU Sporta namā; 2. grupa – Jelgavas novada Sporta centrā
Aviācijas ielā 8).
 2. novembrī pulksten 19 – LBL
čempionāts: «Zemgale» – «Barons»
(ZOC).
 3. novembrī pulksten 19.30
– Latvijas atklātais virslīgas hokeja
čempionāts: «Zemgale/JLSS» – DHK
«Latgale» (Jelgavas Ledus hallē).
 3. un 4. novembrī pulksten 14
– Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiāde: basketbols 1995. – 1996. gadā
dzimušajiem (1. ģimnāzijā).

Nav ieskaišu, nav jāiespringst?!
 Ilze Knusle-Jankevica

Sports ir tāds pats mācību
priekšmets kā, piemēram,
matemātika vai angļu valoda. Ir noteiktas lietas, kas
sporta stundās jāapgūst,
tomēr skolēnu attieksme
pret sporta stundu nereti ir
citādāka nekā pret pārējiem
mācību priekšmetiem – var
pateikt, ka sāp galva vai
vēders, un stundā nepiedalīties. Lai gan nemitīgi
sabiedrībā tiek runāts par
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, Jelgavā vērojama
tendence, ka skolēnu interese par sportu mazinās.
«Pēdējos gados redzam, ka skolēnu
interese par sportu samazinās. Būtiski nemainās to skaits, kas sporta
stundas neapmeklē vai ar ārsta ziņu
no stundām tiek atbrīvoti. Mainās skolēnu vēlme nodarboties ar sportu pēc
stundām,» stāsta Jelgavas Izglītības
pārvaldes Sporta metodiskās apvienības vadītājs Andris Lukss.
Jaunāko klašu skolēniem visvairāk sporta stundās patīk spēlēt spēles, īpaši tautas bumbu. Arī 3. pamatskolas
6. klases skolēniem šis ir mīļākais sporta veids – klase tiek sadalīta komandās, un tas esot jautri, turklāt tautas
Ieskaites motivēja
bumba patīk kā zēniem, tā meitenēm.
Foto: Ivars Veiliņš
Šāda tendence parādījusies, kopš
pagājušajā mācību gadā atceltas obli- par naudu, bet uz sporta stundām tik šu skolēniem patīk vingrinājumi, kas bāzes un apstākļi Jelgavas skolās ir
gātās valsts ieskaites sportā. Arī vai- un tā nenāk. «Es vidusskolniecēm pat palīdz uzlabot figūru, piemēram, vēde- samērā labi un bāzu uzturēšanā invesrāki sporta skolotāji atzīst, ka skolēni saku, ka vēlāk viņas maksās naudu, ra prese, aerobika. Dažiem skolēniem tēti diezgan ievērojami pašvaldības līvairs tā necenšas, jo, beidzot skolu, lai uzturētu sevi fiziskā formā, bet arī vienkārši ir bail traumēties, tāpēc viņi dzekļi. Tomēr sāpju bērns ir stadioni,
nav jākārto ieskaite un jāizpilda no- šis arguments nav pārāk iedarbīgs,» stundās ir pasīvāki vai darbojas indi- kurus nepieciešams sakārtot. «Dauteikti normatīvi. «Īpaši sporta stundas stāsta J.Leitis. Dīvainākā atruna, ko viduāli. «Visvairāk man patīk spēlēt dziem stadioniem nav nožogojuma vai
nepatīk vidusskolas meitenēm, tomēr viņam nācies dzirdēt, ir, ka pa nakti tautas bumbu, bet ļoti baidos, ka man arī tas ir sabojāts. Tāpat jānomaina
daļai skolēnu motivācija piedalīties meitenes gultā kaķene piedzemdējusi trāpīs pa galvu ar basketbola bumbu,» sektoru un skrejceļu asfalta segums
stundās un uzlabot rezultātus ir zu- bērnus, tāpēc viņa nevar piedalīties stāsta 6. klases skolniece Marta, kura pret mūsdienīgu sintētisko segumu.
to jau ir pieredzējusi. Ir arī skolēnu Tāpēc arī meklēsim iespējas, lai nākadusi līdz ar ieskaišu atcelšanu,» stāsta stundā...
kategorija, kam ir bail, piemēram, majā ES budžeta plānošanas periodā
Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta
lēkt pār āzi vai no augstlēkšanas. no 2014. līdz 2017. gadam piesaistītu
skolotājs Jānis Leitis. Tiesa, mazāko Patīk spēles, nepatīk skriet
Izglītības metodiķis A.Lukss stāsta, Tomēr, ja bailes izdodas pārvarēt, Eiropas līdzekļus tieši šim mērķim,»
klašu bērniem sportot patīk – viņi nav
nedz īpaši jāpierunā, nedz jāpiespiež. ka ir mainījušies mācību priekšmeta reizēm skolēni atklāj, ka viņiem tas tā G.Auza. Viņasprāt, vislabākie aps«Mūsu klasē visiem patīk sportot, un «Sports» standarti, kas nosaka, kāda padodas, un dara to labprāt. «Man ir tākļi, lai nodarbotos ar vieglatlētiku,
vislabprātāk spēlējam florbolu vai ci- viela jāapgūst. Izvērtējot sporta bāzes divas audzēknes, kuras, atnākot uz ir 4. vidusskolai, kurai līdzās atrodas
tas spēles, arī stafetes ir interesantas,» stāvokli un iespējas, kā arī skolēnu skolu, neko nevarēja izdarīt. Bet ar Zemgales Olimpiskā centra stadions,
stāsta 4. klases skolnieks Deivids. Viņš prasmes, spējas un interesi, skolotā- savu centību viņas ir panākušas, ka pārējām skolām vieglatlētikas apmāatzīst, ka nav nekā tāda, ko viņš neva- jiem ir dota iespēja izvēlēties, kurus varu ielikt stabilu sešinieku,» stāsta cība rada problēmas. To, ka stadionu
rētu vai negribētu sporta stundā darīt. sporta veidus mācīt. Ir parādījušies arī Jelgavas 3. pamatskolas sporta skolo- sakārtošana varētu palielināt skolēnu
interesi par sportu, atzīst arī sporta
Deivids un viņa klasesbiedri labprāt jauni sporta veidi, kurus var iekļaut tāja Larisa Drusta.
Ir arī lietas, kuras grūtāk iemācīt skolotāji. «Mūsu skolas skolēniem
sporto arī ārpus skolas, piemēram, skolu programmās, – nūjošana, florbrauc ar riteņiem, spēlē basketbolu bols, frisbijs, badmintons. «Variējot un apgūt. J.Leitis uzskata, ka viens no ir tā priekšrocība, ka līdzās ir jauns
ir iespējams bagātināt mācību vielu, grūtāk apgūstamajiem sporta veidiem un kvalitatīvs stadions. Tas stundu
vai florbolu, ziemā slēpo.
kas ļauj paplašināt skolēnu iemaņas ir volejbols, jo iemaņas ir specifiskas padara dinamiskāku, jo 100 metru
un izkopt kustību kultūru,» uzsver un elementi diezgan sarežģīti. «Pie- sprintu vienlaikus var skriet astoņi
Vecāki raksta zīmes
mēram, piespēles nav nemaz tik viegli skolēni, bet garākas distances vai staTomēr, jo vecāki skolēni kļūst, jo A.Lukss.
Neskatoties uz demokrātiju, kas iemācīties, jo pieskāriens bumbai ir feti – seši. Līdz ar to vieglāk ir plānot
nelabprātāk iet uz fizkultūru. Dažiem
darbu, stunda nav tik garlaicīga, jo
ir ārsta zīme vai atbrīvojums no sporta valda sporta stundās, skolēni priekš- specifisks,» viņš piebilst.
tajā var pagūt izdarīt vairākas lietas,»
stundas, citi iztiek ar aizbildinājumu, roku dod sporta spēlēm, kurās nav
tā U.Ozols, piebilstot, ka atbilstoši
ka aizmirsies mājās sporta tērps, tāpat nepieciešamas īpašas iemaņas, un ne- Jāuzlabo stadioni
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadī- apstākļi ne vien rada interesi par pašu
populāra atruna ir: man sāp... galva, labprāt veic vingrinājumus, kas prasa
vēders, kakls vai kas cits. Jelgavas 4. fizisku piepūli. «Visās klasēs bubulis ir tāja Gunta Auza norāda, ka sporta procesu, bet arī par rezultātu.
vidusskolas skolotāja Nataļja Gorško- kross – nepatīk skolēniem skriet garos
Aicinu pieteikties pozitīvu,
va novērojusi, ka negribēšana parādās gabalus. Arī vidusskolas zēniem, kuri
Grāmatvedības uzņēmums
prasmīgu, radošu un
pēc 7. klases, bet visizteiktākā tā ir tomēr ir diezgan sportiski un aktīvi,
piedāvā darbu klientu menedžerim.
strādātgribošu angļu valodas
vidusskolas vecuma meitenēm. «Sko- nepatīk kross, jo distance ir trīs kiskolotāju pilnas slodzes darbam ar
• Darbs ar potenciālajiem klientiem.
lēni izdomā visādas atrunas, lai tikai lometri. Tad nu skrien tā negribīgi,»
bērniem, jauniešiem un
• Darba apmaksa – no Ls 20 līdz 90% no
nebūtu jāpiedalās stundā, un vecāki stāsta Jelgavas 4. vidusskolas sporta
klientu pirmo mēnešu maksas.
pieaugušajiem Angļu valodas
viņus atbalsta, raksta zīmes, lai ne- skolotājs Uģis Ozols.
studijā.
Arī aptaujātie skolēni atzīst, ka
būtu neattaisnoti kavētas stundas,»
Gaidīsim informāciju par jūsu
tā skolotāja. Viņas kolēģis J.Leitis viņiem labāk patīk komandu spēles
Lūdzu sūtīt savu CV uz
kandidatūru.
papildina, ka nereti vidusskolas mei- – tautas bumba, pionierbols, flore-pasta adresi: c.sanita@inbox.lv.
Tālrunis 29986018,
tenes jau apmeklē trenažieru zāli, bols, basketbols, futbols, volejbols.
e-pasts: kalendasia@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
aerobikas vai citas sporta nodarbības N.Gorškova novērojusi, ka vecāko kla-

Meklē darbu
Pieredzējis angļu valodas skolotājs piedāvā
privātstundas pieaugušajiem.
Tālrunis 63046122.
Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontus. Apdares darbi, elektroinstalācija,
santehnika. Remonts no 0 līdz atslēgai.
Tālrunis 28861525 (Jānis).
Pensionēta bērnudārza audzinātāja var
pieskatīt bērnus. Vēlams Jelgavas centrā.
Tālrunis 28690179.
Individuālas nodarbības krievu valodā.
Tālrunis 29388834.
Sieviete (38) – auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Vīrietis meklē pastāvīgu darbu Jelgavā.
Tālrunis 28483563.
Meklēju darbu celtniecībā. Flīzēšana, krāsošana, fasādes un iekšējās apdares darbi.
Jelgavā. Tālrunis 29987357.
Vācu, krievu, latviešu valodas tulks, gids,
pasniedzējs. Tālrunis 26872900.
Aprūpēšu un palīdzēšu sadzīvē vecam,
vientuļam cilvēkam pret iespēju dabūt
naktsmājas 3 naktis nedēļā.
Tālrunis 29743982.
Latviešu valodas privātstundas.
Tālrunis 63021031, 26636641.
Sieviete (60) meklē darbu – slimu, vecu
cilvēku aprūpe. Varu strādāt arī par auklīti,
pārdevēju. Tālrunis 29788771.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» piedāvā darbu galdniekiem.
Tālrunis 29537176.
Meklē aukli/mātes palīgu septiņgadīgam
zēnam pēc skolas nodarbībām. Darbs – 30
stundas nedēļā. Tālrunis 28379744 (zvanīt
pēc pulksten 18).

Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina bērnus no 4 līdz
5 gadu vecumam grupās ar latviešu
valodas apmācību.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs
attīstīt katrā bērnā ētisko, estētisko,
intelektuālo un fizisko aktivitāti
atbilstoši vecumam un ar individuālu
pieeju, veidojot bērnos iekšējo vēlmi
izzināt apkārtējo pasauli un kvalitatīvi
sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773, 63023866.

Aizsaulē aizgājuši
PALIKSENIJA KRIVENKOVA (dz. 1952. g.)
ANNA REŠŅAKA (dz. 1921. g.)
VISVALDIS RUŠĒVICS (dz. 1937. g.)
IRMA ARĀJA (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 28.10. plkst.14 Zanderu
kapsētā.
TATJANA KOBIĻŅIKOVA (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 29.10. plkst.13 Zanderu
kapsētā.
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1. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1092.sērija.
9.25 «Marko Polo». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.
11.20 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.20 «De facto».*
13.00 «Eirobusiņš».*
13.30 «Ielas garumā».*
14.20 «Šeit un tagad».*
15.00 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana».
Dokumentāla filma.
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 37.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 48.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1092.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 1.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «De facto».*
0.15 «Skats no malas».*

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 43. un 44.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 365.sērija.
13.00 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 10.sērija. Savanna
ar nedaudzajām akācijām, ziloņi un bifeļi, kuri
izmanto dzirdinātavas, kas ierīkotas dzīvniekiem.
Filma piedāvā ieskatu ziloņu bara ikdienas dzīvē.
13.30 «Dabas taka».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Minskas Dinamo
– Rīgas Dinamo.*
16.15 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 22.sērija.
17.15 «OK!» Izklaidējošs raidījums jauniešiem.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 365.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eiropa. Mīti un realitāte» (ar subt.).
20.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
21.10 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Basketbola apskats».
22.40 «Mīlēt precētu» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
0.15 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 50.sērija.
10.05 «Sanbergenas burvība». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 17.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 5.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 299.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 126.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
23.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 12.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 11.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Bads». Lielbritānijas šausmu filma. 1983.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.

tv programma
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 218.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 7.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 7.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 112., 113. un 114.sērija.
4.25 «Nakts joki».

23.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 13.sērija.
23.50 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 12.sērija.
0.55 «Draugi 7». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
1.50 «Dvīņu efekts». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2003.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.

TV5

5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 9.sērija.
5.55 «FIB eņģelis». Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 3. un 4.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 60.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 252.sērija.
9.35 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 866. un 867.sērija.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 10.sērija.
12.30 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 61.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 8.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 181.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 115., 116. un 117.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 184.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 253.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 174.sērija.
23.00 «28 dienas vēlāk». Trilleris. 2002.g.
1.10 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 8.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 8.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 115., 116. un 117.sērija.
4.25 «Nakts joki».

7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

2. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1093.sērija.
9.25 «Viss notiek».*
10.00 Latvijas Republikas 10.Saeimas pirmā sēde.
10.40 «Latvija var!»*
11.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.50 Latvijas Republikas 10.Saeimas pirmā sēde.
15.00 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1093.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 2.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle. VIP ložā
– Indras Siksalietes un Oskara Krišāna komandas.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabiņģis un
folkloriste Inese Krūmiņa. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 45. un 46.sērija.
10.50 «OK!» Izklaidējošs raidījums jauniešiem.*
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 10.sērija.
12.10 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
13.00 «Joka pēc». Seriāls. 18.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls. ASV – Gana.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 23.sērija.
16.55 «SeMS».
18.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.40 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas CSKA
– Rīgas Dinamo. Tiešraide.
21.15 «Zebra».*
21.35 «Autosporta programma nr.1».
22.05 «Sporta studija». Tiešraide. Iknedēļas analītiskajā
sporta raidījumā – vairāk par kādu līdzjutējiem
interesējošu tēmu, tāpat arī par visām citām
nedēļas aktualitātēm.
22.55 «Meli un krāpšana». Kanādas un ASV trilleris. 2004.g.

TV3

LNT

5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 8.sērija.
5.55 «FIB eņģelis». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 1. un 2.sērija.
7.20 «Gormiti». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 59.sērija.
8.05 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
9.10 «Iepirkšanās rokenrols».
9.45 «Garšu laboratorija».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 864. un 865.sērija.
12.05 «TV veikala skatlogs».
12.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 60.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.15 «Kobra». Seriāls. 7.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 180.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 112., 113. un 114.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 183.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 252.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 1.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 51.sērija.
10.05 «Kāzas Hārdingsholmā». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 18.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 6.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 300.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 127.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Brauciens pretī laimei. Madeira». Melodrāma. 2008.g.

TV3

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

3. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1094.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 2.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «20 gadi. 20 stāsti».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā» (ar subt.).*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1094.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 3.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs».
«Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 47. un 48.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Joka pēc». Seriāls. 19.sērija.
12.30 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas CSKA
– Rīgas Dinamo.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 24.sērija.
17.00 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 366.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 28. oktobris
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 FIBA Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm. TTT
Rīga – Cras Basket Taranto (Itālija). Tiešraide.
Otrā spēle šajā turnīrā rīdziniecēm – Olimpiskajā sporta centrā cīņa ar Itālijas klubu, kurā
lielākoties spēlē vietējās basketbolistes un arī
amerikānietes. Augumā gan pretinieces nav tās
dižākās turnīrā, un TTT Rīga savās mājās jācīnās
par uzvaru.
21.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «TV motors».
23.00 «Vistlera». Kanādas seriāls. 2006.g. 1. un 2.sērija.
0.35 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 366.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 52.sērija.
10.05 «Liktenīgais noslēpums». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 19.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 7.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 301.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 128.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 14.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 13.sērija.
0.45 «Draugi 7». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
1.35 «Līgava-līķis». Animācijas filma. 2005.g.
2.55 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 10.sērija.
5.55 «FIB eņģelis». Seriāls. 10.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 5. un 6.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 61.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 253.sērija.
9.35 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 868. un 869.sērija.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 11.sērija.
12.30 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 62.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 9.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 182.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 118., 119. un 120.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 185.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 10.
un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 254.sērija.
21.00 «Ektrasensu cīņas 8» (ar subt.). 11.sērija.
22.05 «Miliči 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
23.15 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
0.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.05 «Kobra». Seriāls. 9.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 118., 119. un 120.sērija.
4.25 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

4. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1095.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 3.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*

12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. No ielas uz «mēles»». Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1095.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 4.sērija.
19.20 Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Latvijas seriāls. 2.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabiņģis un
folkloriste Inese Krūmiņa. Tiešraide.
23.55 «Cerības festivāls».
0.10 «100 g kultūras».*
0.40 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 3.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 49. un 50.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.45 «Joka pēc». Seriāls. 20.sērija.
12.15 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls. Vācija
– Anglija.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 25.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 367.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Minskas Zubri. Tiešraide.
21.50 «Ar makšķeri».
22.20 «Ziemeļu puse».
22.50 «Regbijs ratiņkrēslā». ASV dokumentāla filma.
2005.g. Cilvēki ratiņkrēslā – tie ir cilvēki ar
īpašām vajadzībām.
0.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 367.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 53.sērija.
10.05 «Rasmuss un Juhanna». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 20.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 8.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 302.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 129.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
23.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 15.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 14.sērija.
1.05 «Draugi 7». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
1.55 «Svešinieki». ASV šausmu filma. 2008.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 11.sērija.
5.55 «FIB eņģelis». Seriāls. 11.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 7. un 8.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 62.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 254.sērija.
9.35 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 870. un 871.sērija.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 13.sērija.
12.30 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 63.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 10.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Seriāls. 183.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 121., 122. un 123.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 186.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 255.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 75.sērija.
22.00 «Mandžūru kandidāts». ASV trilleris. 2004.g.
0.35 «Kinomānija».
1.10 «Specvienība 3». ASV seriāls. 1.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 10.sērija.
2.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 121., 122. un 123.sērija.
4.15 «FIB eņģelis». Seriāls. 11.sērija.
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TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.25 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

5. novembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 35.sērija.
9.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 4.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 8.sērija.
14.30 «Abava». Telefilmas Rīga dokumentāla filma.
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 38.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 35.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma. 2.sērija.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Taksiste». Itālijas daudzsēriju komēdija. 4. sērija.
Marčellas taksometra tehniskās problēmas
liek viņai saprast, cik ļoti nepieciešama nauda.
Nejaušs gadījums nostāda viņu izvēles priekšā
starp godīgu rīcību un vieglu peļņu. Kristīnas
uzvedība traucē attīstīties Marčellas un Roberto
attiecībām. Viktorijas un Džovanni attiecības kļūst
aizvien sarežģītākas.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Taksiste». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 51. un 52.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas Zubri.*
16.10 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 26.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
368.sērija. Aklā sociālā rehabitoloģe Marina
Semjonova milicijā meklē palīdzību, jo viņu
izseko kāds vīrietis. Miliči apņemas darīt visu
iespējamo. Izmeklēšanā noskaidrojas, ka Marinas
tēvocis atrodas apcietinājumā par liela apjoma
zādzību. Nozagtās vērtslietas nav atrastas.
Nesen no ieslodzījuma atbrīvots viens no bandas
locekļiem Sergejs Šibins. Varbūt viņš izseko
Marinu? Noskaidrojas, ka arī aklajam bijušajam
ugunsdzēsējam Sergejam Ivanovičam seko. Vai ir
uzradies maniaks?
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas
Zubri. Tiešraide. Vēl viena abu komandu savstarpējā spēle Rīgā, un pēc tam mūsu hokejisti dosies
ļoti grūtā un nogurdinošā astoņu izbraukuma
spēļu tūrē.
21.50 «Zveja» (ar subt.).
22.20 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
22.50 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 2006.g. 7. un 8.sērija.
0.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 368.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 54.sērija.
10.05 «Grānlundes mantinieks». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Ātrā palīdzība 10». ASV seriāls. 21.sērija.
13.00 «Dzinēji 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.

14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
14.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 25.sērija.
15.05 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 9.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 303.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 130.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Betmens. Sākums». Spraiga sižeta piedzīvojumu
filma. 2005.g.
23.45 «Vasaras izpriecas». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
1.25 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
2.15 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
3.05 «Spelētāju klubs». ASV krimināldrāma. 1998.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 12.sērija.
5.55 «FIB eņģelis». Seriāls. 12.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 9. un 10.sērija.
7.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 63.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 255.sērija.
9.35 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.35 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 872. un 873.sērija.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 14.sērija.
12.30 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 1.sērija.
12.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.20 «Kobra». Seriāls. 11.sērija.
14.25 «Makleoda meitas 7». Austrālijas seriāls. 184.sērija.
15.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 124., 125. un 126.sērija.
17.05 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 187.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 14.
un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karstā čiksa». ASV komēdija. 2002.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.00 «Seši kadri» (ar subt.).
1.30 «Karnevāls». Melodrāma. 1981.g. 1. un 2.sērija.
4.05 «Kobra». Seriāls. 11.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.

6. novembris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 8.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 38.sērija.
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 10.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2006.g. 4.sērija.
12.45 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 7. un 8.daļa.
13.45 M.Zālīte, U.Marhilēvičs. «Tobago». Dailes teātra izrāde.*
16.40 «6 miljardi stāstu».*
16.45 «Cilvēku planēta. No ielas uz “mēles”». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei». Raidījums atspoguļos
pārvērtības laukos, zemnieku sētās, mazpilsētu
un pagastu ražotnēs, konkrētās ģimenēs, plaši un
vispusīgi stāstīs par lauku dzīvi, ar laukiem saistītām nozarēm un attīstības iespējām. Raidījums
būs ar pozitīvu un patriotisku noskaņu, ar galveno
domu, ka katrs pats ir savas Latvijas veidotājs.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Siržulauzējas». ASV komēdija. 2001.g.
23.25 Nakts ziņas.
23.35 «Cerības festivāls».
0.05 «Sauciens no kalna». ASV piedzīvojumu drāma. 1985.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».

TV programma
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 21.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas Zubri.*
16.10 Latvijas stiprinieku sacensības.
16.40 «Bordertauna». Seriāls. 8.sērija.
17.15 «Manas mīļotās fotogrāfija» (ar subt.). Krievijas
un Ukrainas romantiska komēdija. 2007.g.
Režisors A.Kolmogorovs. Lomās: N.Grebeškova,
N.Pšennaja, N.Šveca, S.Beļajevs. No fotogrāfa
Aleksandra aizgājusi sieva – pēc tam, kad kopā
nodzīvoti daudzi gadu desmiti. Viņam tik vien
prieka paliek kā kaimiņu laipnība un draudzība ar
jauno kolēģi Ivanu. Kad Ivans lūdz, lai Aleksandrs
viņam pārdod veco fotoaparātu, ko sen vairs
nelieto, Aleksandrs nav ar mieru. Ar šo aparātu
saistās ticējums, ka ar to fotografēta meitene
uzreiz un uz visiem laikiem iemīl to, kam fotogrāfija pieder. Ivans saņemas un nofotografē Mašu
– meiteni, kura katru gadu brauc uz Maskavu
pavadīt atvaļinājumu, bet Ivanam nav izdevies
viņā modināt atbildes jūtas – mīl bezcerīgi.
Tomēr Ivanam neizdodas likt lietā fotogrāfijas
burvju spējas – dīvainā kārtā fotogrāfija pazūd...
Izrādās, ka to savākusi Aleksandra divpadsmitgadīgā mazmeita, kas iemīlējusies Ivanā un visā
savā bērna apņēmībā nolēmusi cīnīties par vietu
viņa dzīvē...
18.50 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
19.20 «Kā kļūt laimīgam» (ar subt.). Liriska komēdija. 2008.g.
20.35 «Akekdošu klubs».
21.05 «Pūķa dēls». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g. 1.sērija.
22.35 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.
Argentīna – Meksika.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 4.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 10.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 9.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.55 «Betmens pret Drakulu». ASV animācijas spraiga
sižeta šausmu filma. 2005.g.
11.35 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.10 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
15.40 «Plezentvila». ASV liriska komēdija. 1998.g. Režisors G.Ross. Lomās: T.Magvairs, R.Viterspūna,
Dž.Denjelss, V.H.Meisijs. Tepat blakus ir brīnišķīga
pasaule, kur visi cilvēki ir smaidīgi un draudzīgi,
visas dienas – saulainas, kur dzīve ir ne vairāk,
ne mazāk, bet ideāla! Televīzijas šovs Plezentvila
vēl no tālajiem melnbaltās televīzijas laikiem
– 1958. gada! Tur ciemoties būtu jauki, bet
dzīvot... Un ja vēl atklājas, ka dzīvei tur ir tikai
parādes puse un nekas cits – grāmatām ir tikai
vāciņi, laulāti pāri guļ atsevišķās gultās un
neviens nekad neapšauba šo lielisko dzīvi. Un ja
vēl tur pietrūkst kā tik brīnišķīga kā krāsu!
18.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Latvijas zelta talanti 2010». TV šovs. Fināls.
0.15 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
2.50 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
3.15 «Izšķirošais lēmums». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
5.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 13.sērija.
5.55 «FIB eņģelis». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 11.sērija.
7.00 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.20 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.15 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.35 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 11.raidījums.
10.10 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.40 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 10.raidījums.
11.40 «Kinomānija».
12.15 «TV veikala skatlogs».
12.30 «Karstā čiksa». ASV komēdija. 2002.g.
14.45 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 10.raidījums.*
18.00 «Ragi un nagi». Animācijas filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 4.raidījums.
22.35 «Salauztā bulta». ASV spraiga sižeta trilleris. 1996.
g. Lomās: Dž.Travolta, K.Sleiters, S.Metisa,
D.Lindo u.c. “Salauztā bulta” ir militārs termins,
ar ko apzīmē atomieroču kaujas galviņu. To nupat
ir nozadzis nelietīgais Gaisa spēku pilots Viks
Dīkinss. Viņš ir nočiepis arī divus spridzekļus,
kurus iemainot no valdības cer saņemt pieklājīgu
summu. Bet viņa plānus draud izjaukt Railijs
Heils, Vika kādreizējais biedrs, kuram, Vikaprāt,
bija jābūt mirušam. Railijam palīdz Terija Kārmaikla, un viņi abi izmanto visdažādāko artilēriju
un pārvietošanās līdzekļus, riskējot ar dzīvību, lai
izjauktu Vika un viņa bandas plānus.
0.45 «Nulles populācija». Katastrofu filma. 2008.g.
2.30 «Pasaules neticamākie video 4».
3.15 «FIB eņģelis». Seriāls. 13.sērija.
4.05 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 13.sērija.

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Pilna māja» (ar subt.). Seriāls.
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12.35 «Būsim veseli!» (ar subt.). Autorraidījums.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
21.45 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.30 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
23.30 «Atklājums» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV trilleris. 1994.g. Režisors B.Levinsons.
Lomās: M.Duglass, D.Mūra, D.Sazerlends u.c.
Toms Sanderss uzskata, ka uz iecelšanu par
kompānijas viceprezidentu nebūs ilgi jāgaida. Bet
tad kādā dienā viņš uzzina, ka iecerēto amatu
ieņems Meridita Džonsone. Pirms desmit gadiem
abi bija kaislīgi mīlētāji, bet nu viss ir citādi
– Toms ir precējies un nolēmis būt uzticīgs sievai.
Taču Meridita nebūt nevēlas aizmirst bijušo un,
saņēmusi no Toma atteikumu, melīgi apsūdz viņu
par uzmākšanos. Labākā aizsardzība, kā zināms,
ir uzbrukums, tāpēc Toms pirmais iesniedz tiesā
prasību pret Meriditu.
1.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

7. novembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 9.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 39.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
11.30 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Uzticības solījums». ASV drāma. 1999.g.
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Septembris». ASV melodrāma. 1996.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Cerības festivāls». Rīgā notiks līdz šim vērienīgākais evanģelizācijas pasākums – Cerības
festivāls. Tā mērķis ir līdzdalīt pēc iespējas
lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju – neatkarīgi no
vecuma, tautības, sociālā statusa, ticības vai
politiskās pārliecības – uz vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti par cerību. Uz Cerības
festivāla skatuves kāps plaši pazīstami mūziķi
kā no Latvijas, tā arī no citām pasaules valstīm.
Savas balsis apvienos koris ar 800 dziedātājiem.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 «Ziemeļu puse».
0.25 «Savvaļas rozes». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 Latvijas stiprinieku sacensības.*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.
Nīderlande – Slovākija.*

16.00 «Bordertauna». Seriāls. 9.sērija.
16.30 «Basketbola apskats».*
17.05 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 2006.g. 7. un 8.sērija.
18.40 «Manas mīļotās fotogrāfija» (ar subt.). Romantiska
komēdija. 2007.g.
20.15 «Londonieši». Seriāls. 18.sērija.
21.05 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.
22.50 «Pūķa dēls». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g. 1.sērija.

LNT
6.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.25 «Pastaiga ar alu cilvēku». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Piedzīvojumu
komēdija. 2003.g.
12.15 «Latvijas zelta talanti 2010».*
15.40 «Betmens». ASV piedzīvojumu filma. 1989.g.
18.05 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 7.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
24.00 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
2.15 «Pusnakts piegāde». Romantiska komēdija. 1998.g.
3.40 «Plezentvila». ASV liriska komēdija. 1998.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 14.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi 2». Animācijas
seriāls. 12.sērija.
7.05 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Zvārgulīte». Ģimenes fantastikas piedzīvojumu
filma. 2008.g.
12.30 «Ragi un nagi». Animācijas filma. 2006.g.
14.20 «Dejo nost!»*
16.25 «Džordžijas likums». ASV komiska drāma. 2007.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
11.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 11.raidījums. Tiešraide.
0.05 F-1. Brazīlijas Grand Prix izcīņa.
2.35 «Putnu gripa». ASV trilleris. 2006.g.
4.10 «C.S.I. Ņujorka». Seriāls. 1.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Būsim veseli!» (krievu val.). Latvijas autorraidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas. Nedēļas
kopsavilkums.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.). Informatīvi
analītisks raidījums ar D.Petrenko.
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
22.20 «Humora festivāls Jūrmala» (ar subt.).
0.05 «Erotiskie stāsti. Sievas – striptīzdejotājas»
(latviešu val.). Erotisks seriāls.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
31. oktobrī plkst.15 – Liepājas teātra viesizrāde. G.Grekovs «Hanana». Drāma. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.
5. novembrī plkst.19 – A.Mielava koncerts «Audiobiogrāfija». Koncerts 2 daļās. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

7. novembrī plkst.16 – koncerts «Jelgavas rudens». Piedalās: Jelgavas

Kamerorķestris, «Silvesteri Orkesteri». Mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Programmā
K.Vanags, R.Garoza «Parallel Sounds». Biļešu cena: Ls 2; 1.

9. novembrī plkst.19 – Nacionālā teātra viesizrāde. U.Vidmers «Topdogi». Traģikomisks stāsts. Lomās: D.Bonāte, I.Slucka, J.Lisners, I.Puga, V.Šoriņš,
Z.Neimanis. Biļešu cena: 5; 4; 3.

16. novembrī plkst.19 – koncerts «Latviešu kino zelta dziesmas».

Koncertā kopā ar «Mirage Jazz Orchestra» piedalīsies Aisha, A.Ērglis, I.Akuratere,
I.Pētersons, J.Stībelis, L.Reiniks, L.Šomase, A.Auzāns, K.Zaharova un D.Skutelis.
Biļešu cena: Ls 10; 9; 8; 7.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 30. oktobrī pulksten 18 – grupas «Riči» otrās koncertturnejas koncerts «Riči un Anna
Dribas». Muzikāli aizraujošs ceļojums, kas ļaus tikties ar latviešu, angļu, itāliešu, spāņu,
franču, meksikāņu, krievu un čigānu tautas populārām melodijām. Piedalās eksotisko
deju teātris «Karinedance». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 30. oktobrī pulksten 18 – koncerts Reformācijas dienas ieskaņā «Esmu bērns tavs».
Muzicē Valdis Indrišonoks (Svētās Annas katedrālē).
 31. oktobrī pulksten 15 – Liepājas teātra viesizrāde drāma Germans Grekovs «Hanana». Režisors – Dž.Dž.Džilindžers. Rudens. Ziema. Pavasaris. Vasara. Kādas dziļos laukos
mītošas ģimenes stāsts viena gada garumā. Izrādes centrā ir Ausma – sieviete, kuras
rīcību nosaka sirds, ne morāles likumi, un spēja dzīvot tālāk, lai notiktu, kas notikdams.
Izrāde nominēta 2009./2010. sezonas «Spēlmaņu nakts» balvai sešās nominācijās. Lomās:
I.Kučinska, E.Dombrovskis, E.Pujāts, K.Gods, L.Leščinskis, A.Albuže, I.Jurjāne. Scenogrāfs
M.Vilkārsis. Izrādē skan K.Lāča mūzika. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 5. novembrī pulksten 19 – A.Mielava koncerts «Audiobiogrāfija». Skanēs dziesmas,
kas sacerētas un izdotas dažādās skaņuplatēs 20 gadu garumā. Biļešu cena – Ls 5; 4;
3 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2010. gada 28. oktobris

Vienpus doktors,
otrpus – fotogrāfs amatieris
«Pats bildēs
esmu dikti
maz, jo vienmēr pats tas
fotografētājs.
Taču no citiem
aparātiem
nebēgu – daudziem jau
šķiet, kamdēļ
vajadzīgas
tādas ģimenes
un sadzīves
bildes, tur
taču nekā
nav... Taču pēc
gadiem tā bieži vien izrādās
kultūrvēsturiska vērtība,»
tā fotogrāfs
amatieris Haralds Smilga.
Foto: Ivars
Veiliņš

Izstādes
 29. oktobrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstādes atklāšana (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 30. oktobrī pulksten 13 – Harija Liepiņa fotoizstādes «Zemgalības zīmes» atklāšana
(kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 23. novembrim – Valerijana Dadžāna gleznu izstāde (Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Līdz 30. novembrim – stikla mākslas izstāde «Iztēles spēks». Izstādē piedalās mākslinieki Inita Ēmane, Vineta Groza, Ingūna Audere, Ilze Dūdiņa, Bārbala Gulbe, Signe
Ādmine-Bugeja, Guna Zommere, Vika Šulca, Solvita Bruže un Iveta Brence (Jelgavas
Mākslas skolā).

 Ritma Gaidamoviča

28. oktobri – hercoga Jekaba
400 gadu jubilejas svinibas
 No pulksten 14 līdz 16.30 – dzimšanas dienas svinību
atklāšana. Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa,
muzeja direktores Gitas Grases, Kurzemes bruņniecības priekšsēdētāja barona Heinriha fon Štakelberga,
profesora Ulriha Šēnborna (profesors ir grāmatas par
hercoga Jēkaba meitām autors) uzruna. Vēsturnieces
Mārītes Jakovļevas priekšlasījums «Hercogs Jēkabs:
fakti, mīti, vērtējumi», vēsturnieces Margaritas Barzdevičas priekšlasījums «Jelgavas pilsētas un lauku novada
robežas Kurzemes hercogistes laikā». Grāmatas «Iekš liktens
trijstūra – Kurzeme, Gambija, Tobago» prezentācija (autori Ingrīda Cāzere,
Andis Blūms, Kārlis Vahšteins). Izstādes «Hercogs Jēkabs. Laikmeta liecības»
atklāšana, koncerts, dzimšanas dienas kliņģeris (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 17 – hercoga Jēkaba sarkofāga iesvētīšana. Sarkofāgu iesvētīs
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Barona Oto
fon Grothusa uzruna (Jelgavas pils kapenēs). Kurzemes hercogu kapeņu
ceļveža prezentācija (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 Pulksten 18 – hercoga Jēkaba galma un pavalstnieku tikšanās kultūras
namā.
 Pulksten 19 – Dailes teātra koncertstāsts «Reiz Tobago...». Biļešu cena
– Ls 5; 4; 3.

Jelgavā skanēs vecās labās kino dziesmas
 Ritma Gaidamoviča

Pavasarī Latvijas Radio 2 kopā ar
jelgavniekiem svinēja 15. dzimšanas dienu, bet nu īsi pirms
mūsu valsts 92. dzimšanas
dienas, 16. novembrī pulksten
19, radio jelgavniekiem piedāvā
jaunu projektu – «Latviešu zelta
kino dziesmas». Tajā būs dzirdamas populāras melodijas no dažādu laiku latviešu kinofilmām,
kuras nenoveco, bet turpina
priecēt visu paaudžu klausītājus. Jelgava ir otrā vieta ārpus
Rīgas, kur notiks koncerts.
«Ar cieņas apliecinājumu savai zemei un
rotaļīgu vieglumu mūzikā – tieši šāds moto
pirmo reizi pirms diviem gadiem, Latvijas
90. dzimšanas dienā, izskanēja koncertos
«Mana dziesma Latvijai». Turpinot tradīciju, tieši tāds pats izvēlēts arī šogad.
Šoruden par kopīgo graudu, kurā slēpjas
milzīgs spēks un enerģija, mūziķi izraudzījušies dziesmas no latviešu labākajām
kinofilmām,» stāsta «Izklaides producentu
apvienības 7» pārstāve Aija Skoromko.
Viņa atklāj, ka jaunajā koncertprogrammā
«Latviešu kino zelta dziesmas» iekļautas
25 dziesmas, tostarp tautā labi zināmās
«Viss nāk un aiziet tālumā», «Vālodzīte»,
«Vella kalpu dziesma», «Dzeguzes balss».

Tās jaunos aranžējumos «dzīvajā» izskanēs kopā ar «Mirage Jazz Orchestra» un
Aishu, Andri Ērgli, Ievu Akurateri, Ingu
Pētersonu, Jāni Stībeli, Lauri Reiniku, Lieni
Šomasi, Ati Auzānu, Kristīnu Zaharovu,
Daini Skuteli. A.Skoromko piebilst, ka šajā
koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt
vēl nebijušus un interesantus duetus,
piemēram, K.Zaharovu un I.Pētersonu,
I.Akurateri un J.Stībeli.
Pasākuma režisors Uģis Brikmanis
koncertā katrai dziesmai uz lielā ekrāna
iecerējis veidot videoversiju no dziesmai
atbilstošās filmas skaistākajiem kadriem un
«dzīvās» kameras rādītā solista tuvplāna.
«Manuprāt, šis formas ziņā vērienīgais,
laikmetīgā vizuālā valodā runājošais koncerts skatītājiem ļaus atmiņā atsaukt viņu
iemīļotās kinofilmas ar neaizmirstamajiem
aktieriem, izcilām personībām, operatoru
glezniecisko kadra izjūtu un, galvenais,
dziesmām, kas dzimušas kino, bet dzīvo
savu, no kino neatkarīgu dzīvi,» stāsta
U.Brikmanis.
Jāpiebilst, ka tieši vakar, 27. oktobrī,
dienas gaismu ieraudzījis muzikālā producenta Aigara Grāvera vadībā tapušais
kino dziesmu albums CD formātā, kurā
apkopotas 18 no koncertprogrammā
iekļautajām dziesmām. Biļešu cenas uz
koncertu – 10; 9; 8; 7 lati. Tās nopērkamas
Jelgavas kultūras nama kasē un internetā:
www.bilesuparadize.lv.

Daļai jelgavnieku, iespējams, viņš vairāk zināms kā
habilitētais inženierzinātņu
doktors, grāmatu par meliorāciju, tostarp «Melioratoru
stāstiņu», autors. Taču viņam ir vairākas aizraušanās,
piemēram, pīšana, kokamatniecība, bet nopietnāk pievērsies fotografēšanai. Tas ir
jelgavnieks Haralds Smilga.
Viņš par sevi gan saka: «Neskatoties uz nopietno gadu
nastu, atkal kā diletants noņemos ar fotogrāfiju.» Tieši
rīt, 29. oktobrī, pulksten 15
galerijā «Suņa taka» durvis
vērs viņa otrā personālizstāde Jelgavā.
Interesants un mazliet bojevika
cienīgs ir H.Smilgas stāsts par pirmo
fotoaparātu un bildi, taču tas nav viņu
atturējis teju 60 gadus līdztekus darbam ķert visdažādākos mirkļus caur
fotoaparāta objektīvu. «Savu pirmo
aparātu kā trūcīgs students 1950. gados atradu kādā komisijas bodē Rīgā.
Tieši tur par diviem rubļiem nopirku
mazliet apskādētu «Lubitel» ar 6x6
centimetru filmiņu. Ielādējis pirmo filmiņu, devos Rīgas ielās meklēt sižetu.
Uzgāju uz tilta, sāku bildēt. Tajā laikā
uz tiltiem stāvēja sardze, un viens no
sargiem mani sagrāba un aizveda pie
priekšnieka. Neko neprasot un ilgi
nedomājot, viņš izvilka manu filmu,
bet mani pašu ar «eskortu» nogādāja Stabu ielā, lai nopratinātu, kas
mani sūtījis. Izrādās, šāds ļembasts
tikai tāpēc, ka netālu poļu zemūdenes
ložņājušas, taču es par to neko nezināju,» savu pirmo pieredzi atceras
H.Smilga. Taču trīcēšana un taisnošanās Stabu ielā nav viņu atturējusi no
domas tomēr sākt šo lietu.

Traka Helovīna ballīte
Roka klubs «Urbix Rock
Style» 29. oktobrī pulksten 21 kafejnīcā «Jūrate» Pasta ielā 51/10
ielūdz uz «Crazy Halloween» jeb trako Helovīna ballīti. Tajā piedalīsies grupas «Exit»,
«Wake Up!», «Rebel Riot», «Bērnības milicija» un «Prays Dead». «Urbix Rock Style»
kluba pārstāvis Kaspars Galsons informē,
ka šī būs traka Helovīna ballīte līdz pat
rītam ar dažādiem pārsteigumiem, kurā
«beigto» jeb konservēto mūziku reanimēs
Edžiņš. «Lai ietiktu iekš šīs labās vietas, kur
skanēs laba mūzika un apgrozās patīkami ļautiņi, jāņem līdzi viens lasis – dzīvs
vai beigts, vai bleķa, lai paliek jūsu ziņā.
Zvīņas nepieņemam,» tā Kaspars.

«No tā laika kaut kāds aparāts man
vienmēr bijis, taču joprojām sevi saucu
tikai par amatieri,» tā H.Smilga. Tieši
viņš bijis viens no pirmajiem biedriem
un stāvējis klāt Jelgavas fotoamatieru
klubiņa dibināšanas šūpulim, ko Jelgavā izveidojis Marģers Martinsons.
Klubiņu kungs dēvē par īsto skolu,
kurā saprasts, kas ir kompozīcija,
kas īsti ir māksla, kas ir svarīgākais
fotografēšanā. Te arī veidotas pirmās
atskaites izstādes. Tieši tas viņam
Jelgavā pietrūkst šodien – nav vietas
un laika, kur amatieriem mainīties
pieredzēm.

Vecā kaluma amatieris

«Kad pirkstiņš atdots, šķirties no
tās pogas vairs nevar,» tā H.Smilga
teic šobrīd. Viņš atzīst, ka galvenais
fotografēšanā ir gaisma, par kuru
šodien fotogrāfi diemžēl esot mazliet
piemirsuši, pārāk daudz izmantojot
zibspuldzes. «Mūsdienu digitālajiem
aparātiem ir tādi objektīvi, kas visu
iezīmē pārāk asi, taču esmu vecā
kaluma amatieris, kuram gribas iezīmēt un izcelt tikai vienu. Kā teiktu
mans skolotājs Roberts Kalniņš,
fotoaparāti kļuvuši pārāk pļāpīgi,
asi parādot visu,» teic H.Smilga.
Arī viņš pats pieturējies pie vecajām
vērtībām – blakus modernam digitālajam fotoaparātam skapītī joprojām
stāv vecais, ar monokli. «Jaunie
fotoaparāti eleganti ir tūristiem,
kuri grib un var noklikšķināt uz
visām pusēm. Tie ļauj panākt daudz
ko tādu, ko agrāk varēja dabūt ar
lielām mokām,» noteic fotogrāfs,
piebilstot, ka pašam ir savi nosacījumi, kurā mirklī no skapja ķert
kuru aparātu, bet vēl kolosālāka
esot iespēja uzņemtās bildes vēlāk
«krustot». «Vilinoši šķiet savest
kopā foto pirmsākuma monokļa objektīva tvertos attēlus ar mūsdienu
digitālo tehniku,» tā H.Smilga.

«Vivo centrā» –
radošās sestdienas
Līdz 27. novembrim katru nedēļas
nogali sestdienās no pulksten 13 līdz
15 «Vivo centrs» piedāvā Radošās
sestdienas. Tirdzniecības centra pārstāvis Arnis Gabrusenoks informē, ka
nākamā Radošā sestdiena plānota 6.
novembrī, kad mazie jelgavnieki aicināti apgūt lukturīšu izgatavošanu
un uzspēlēt riču raču. 13. novembrī
par godu Mārtiņdienai «Vivo centrā»
ģimenes varēs mācīties izgatavot
salmu zirgus, spēlēt šahu. Bet 27.
novembrī mazajiem apmeklētājiem
tirdzniecības centrs radošajā darbnīcā ļaus apgūt rotu izgatavošanas
noslēpumus un piedāvās radošo
spēli «Samezglojies».

«Jelgava zaudējusi savu
noslēpumaino romantismu»

H.Smilga vairāk aizrāvies ar dabas
un apkārtnes iemūžināšanu. Lielās
aploksnēs plauktos saliktas arī vecās
Jelgavas fotogrāfijas. Tiesa, tās viņam
izdevies savākt no biedriem klubiņā, jo
Jelgavā ieradies tikai 1963. gadā.
«Man patīk spēlēties ar gaismu, jo,
manuprāt, tā ir skaistākā lieta fotografēšanā,» tā H.Smilga. Par Jelgavu caur
objektīvu viņš teic: «Kaut ko jau esmu
fotografējis, taču Jelgava ir zaudējusi
savu noslēpumaino romantismu, kas
tajā bija pirms kara. Ja paskatās vecās
Jelgavas bildes, nevar ne salīdzināt.»
Runājot par cilvēkiem fotogrāfijās, viņš
domīgi teic: «Jā, ir jau atšķirība. Vecajās fotogrāfijās cienīgi ģērbta kundze
sēž pie galdiņa un pozē, bet tagad viss
notiek dabīgi un uzreiz. Taču ir viena
nelaime – cilvēki, ieraugot aparātu,
vienmēr grib būt skaistāki, un tad
bieži fotogrāfam pārmet – kur šis tik
nemākulīgu bildi uztaisījis,» nosmej
H.Smilga.

Izstādē pārkāpj
matemātikas patiesību

Runājot par šodienas skatītājiem,
viņš spriež, ka tie kļuvuši paviršāki.
«Taču pie tā, manuprāt, vainīgs laikmets, jo ir visa kā pārbagātība, kuru
cilvēks savā ikdienas steigā nespēj
ņemt pretī,» tā H.Smilga, aicinot uz
fotoizstādi, kurā šoreiz atrāda montāžas jeb divas bildes, kas savienotas
vienā. «Ja nu viens mirklītis jūtas
bezgala vientuļš un no tās drūzmas
atnāk otrs mirklītis un lūgtin lūdzas
savienoties ar to pirmo, vientuļo, tad
es lūdzu viņiem tapt par vienu veselu. Pasaulē taču viss patiesi dzīvais
rodas divvienībā, pārkāpjot nedzīvo
matemātikas patiesību. 1 + 1 = 1. Kā
tas ir manās bildēs, spriediet paši.»
Fotogrāfs amatieris vien piebilst, ka
šī būs neparasta foto izstāde.

Rotaļa ar krāsām
Līdz 21. novembrim Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas galerijā skatāma jelgavnieka
Valerijana Dadžāna gleznu izstāde. Šī izstāde dod ieskatu V.Dadžāna glezniecībā
ilgākā laika posmā – senākais darbs datēts ar 1983. gadu. «Taču tas nenozīmē,
ka varam izsekot mākslinieka daiļrades
attīstībai, noteikt kāda perioda sākumu
un beigas un jaunas tēmas rašanos. Gleznotāja personība ir ļoti viengabalaina,
viņa stilu, personīgo rokrakstu definēt
nav viegli: viņš paļaujas izjūtām, ko radis
ikdienā, tēliem, kas uzausuši prātā, pārdomām, kas viņu radoši rosinājušas,» tā
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis, piebilstot, ka uzmanīgam
skatītājam prieku radīs gan krāsu saspēles, gan darbos ieslēptā doma.

