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Pieprasītākie autobusi
varētu kursēt vēlāk

Pašvaldība uzdevusi Autobusu parkam aprēķināt, cik varētu izmaksāt
atsevišķu pilsētas autobusu reisu kursēšana vēlākās vakara stundās. Ātrākais, kad
varētu sākt kursēt pirmie papildu vēlie reisi, ir
decembris, bet būtiskāk situācija varētu mainīties nākamgad.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

«Pašvaldība uzdevusi Jelgavas Autobusu parkam
izpētīt situāciju un veikt aprēķinus, lai apzinātu,
cik papildu līdzekļu būtu nepieciešams, lai pieprasītākie pilsētas maršrutu autobusi varētu kursēt arī
vēlākās vakara stundās. Šobrīd daudzos maršrutos
pēdējie autobusi ir pēc pulksten 19, kas ir par agru,
lai cilvēki pēc darba un pasākumiem vai skolēni
pēc ārpusklases nodarbībām nokļūtu mājās, tāpēc
arī pašvaldība ir aktualizējusi šo jautājumu pirms
nākamā gada budžeta izstrādes,» skaidro Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Kā uzsver Jelgavas mērs, risinājumi varētu būt dažādi, taču
būtiskākais ir atrast optimālāko
variantu, lai papildu izdevumus
sabalansētu ar budžeta iespējām. «Mums jau ir pieredze,
kad autobusi kursēja vēlās va-

kara stundās, bet braucēju bija
vien divi trīs katrā reisā. Tāpēc
to, kuros maršrutos tiešām ir
pieprasījums pēc vēlajiem reisiem, uzdots analizēt Autobusu
parkam,» uzsver A.Rāviņš, piebilstot, ka ātrākais, kad varētu

sākt kursēt atsevišķi papildu
vēlie reisi, ir decembris, bet būtiskāk situācija varētu mainīties
nākamgad. «Ir pilnīgi skaidrs,
ka katrs šāds papildu reiss no
finanšu viedokļa būs nerentabls,
jo braucēju nebūs tik daudz, lai
segtu reisa izmaksas, tāpēc zaudējumi būs jādotē pašvaldībai
– cik papildu līdzekļu tas prasīs,
aprēķināsim līdz gada beigām,»
tā A.Rāviņš.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs informē, ka uzņēmums
aprēķinus veiks līdz novembra
beigām, kad tos iesniegs pašvaldībai. «Primāri mēs pētām tos
virzienus, kuros būtu nepieciešami vēlie reisi. Aktuālākie ir tie
maršruti, kuros nekursē starp-

pilsētu autobusi, jo, piemēram,
Dobeles un Ozolnieku virzienā arī
vēlākās vakara stundās iespējams
nokļūt ar starppilsētu autobusiem. Savukārt tie virzieni, kuros
starppilsētu autobusu nav un no
kuru iedzīvotājiem mēs saņemam
visvairāk sūdzību, ir Svētes un
Teteles virziens. Tie arī varētu
būt pirmie, kuros jautājums tiktu
risināts,» spriež P.Salkazanovs.
Jau no oktobra Autobusu
parks nodrošina vēlos reisus uz
Mežvidiem un Āni, kur tagad
tie kursē līdz pulksten 21. «Šis
ir tikai pirmais mēnesis – kad
tas noslēgsies, apkoposim rezultātus un varēsim detalizētāk
spriest, cik šis pakalpojums ir
pieprasīts no iedzīvotāju puses,»
tā P.Salkazanovs.
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Jelgavā izstrādā
rokasgrāmatu piecām valstīm
 Sintija Čepanone

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) speciālistes
Antra Škinča un Skaidrīte
Bukbārde izstrādājušas
metodisku materiālu pasniedzējiem, kurā izklāstīts, kā apmācību procesā pilnvērtīgi izmantot nodarbinātības rīku
«KC4All», lai pieaugušie,
kuri vēlas uzlabot savas
nodarbinātības iespējas,
sasniegtu maksimālu rezultātu. Nodarbinātības
rīks un pasniedzēja rokasgrāmata ir pieejama
piecās valodās interneta
vietnē www.keycompetences.eu.
Nodarbinātības rīks «KC4All»
izstrādāts starptautiska projekta
nodarbinātības veicināšanai gaitā,
kuru mūsu valstī īsteno Latvijas
Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācija, lai palīdzētu
pilnveidot pamatkompetences pieaugušajiem, kuri vēlas uzlabot savas
nodarbinātības iespējas, izmantojot
alternatīvu mācību metodi. «Izmantojot šo rīku, tiek apgūtas un
pilnveidotas datorprasmes un citas
darba meklēšanā nepieciešamās
prasmes – sākot no savu zināšanu
novērtējuma līdz pat profesionālās
prezentācijas sagatavošanai un
darba intervijai,» skaidro ZRKAC
direktores vietniece S.Bukbārde.
«KC4All» sastāv no trijām nodaļām – katrā divas daļas: tiešsaistes
resursi un praktiskās nodarbības.
Apgūstot pirmo nodaļu «Izvēlies!»,
kursu dalībnieki meklē darba piedāvājumus un izvēlas tos, kas atbilst
viņu prasmēm, iespējām un vēlmēm. Otrajā nodaļā «Gatavojies!»
– iepazīstas ar interneta resursiem
un praktiskajās nodarbībās apgūst
prasmes plānot darba meklēšanu,
kā arī dokumentu, kas nepieciešami, piesakoties darbā, veidošanas
prasmes, vienlaicīgi uzlabojot savas
iemaņas darbā ar noteiktām dator-

programmām. Savukārt, apgūstot
trešo nodaļu «Rīkojies!», apmācības
dalībnieki pilnveido pašprezentēšanas prasmes.
Jau pašlaik ZRKAC 30 kursu dalībnieki sešās grupās, mācoties pēc
šīs metodikas, uzlabo savas e-prasmes un paaugstina konkurētspēju
darba tirgū. Mācību apjoms ir 40
stundas, un tās noslēgsies novembra vidū. Pašlaik apmācība pēc šīs
metodoloģijas ar «Microsoft Latvia»
finansiālu atbalstu norit apmācības
centros deviņos Latvijas reģionos,
taču perspektīvā paredzēts, ka to
varēs izmantot arī Nodarbinātības
valsts aģentūras, bibliotēku, pieaugušo izglītības speciālisti. Šo nodarbinātības rīku var izmantot arī
individuāli, taču, kā skaidro ZRKAC
Informācijas resursu un tehnoloģiju
nodaļas vadītāja A.Škinča, veiksmīgāk apgūt visas darba meklēšanā
nepieciešamās prasmes iespējams,
piedaloties praktiskajos semināros,
darbojoties grupās pasniedzēja
vadībā. Lai nodarbinātības rīku
«KC4All» varētu izmantot pēc
iespējas plašāks pasniedzēju un
konsultantu loks, tika izstrādāta
Nodarbību vadītāja rokasgrāmata,
un tās izveidē iesaistījās ZRKAC
speciālistes. «Tas ir praktisks materiāls, kurā uzskatāmi parādīts,
kā visproduktīvāk šo rīku izmantot,
kā strādāt ar darba meklētājiem,
lai sasniegtu optimālu rezultātu,»
skaidro A.Škinča, atklājot, ka rokasgrāmatā izklāstīta gan «KC4All»
struktūra, gan praktiski padomi, kā
ar to strādāt, gan ieteicamais nodarbību apjoms un saturs un iekļauta
cita vērtīga informācija.
Pagājušajā nedēļā nodarbinātības rīka lietošanas rokasgrāmata
prezentēta ministriju pārstāvjiem
un nozares speciālistiem, kas
izstrādāto materiālu novērtējuši
atzinīgi. Pēc šīs rokasgrāmatas
strādās ne tikai Latvijā, bet arī
vēl četrās valstīs – Beļģijā, Spānijā, Rumānijā un Lielbritānijā
–, tādējādi tā kopumā tiks izdota
piecās valodās un būs pieejama
arī interneta vietnē www.keycompetences.eu.

Cienījamie uzņēmēji!

Pašvaldība biedrībām un nodibinājumiem piešķir 10 725 latus

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, mūsu pilsētā
ir tradīcija atzīmēt šos svētkus kopīgi. Neatņemama svētku daļa ir
uguņošana, ko krāšņāku varat padarīt Jūs.

 Ritma Gaidamoviča

Jau vairākus gadus, sadarbojoties pašvaldībai un uzņēmējiem, šo tradīciju
ir izdevies saglabāt. Tādēļ Jelgavas pilsētas dome un Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācija aicina Jūs ziedot līdzekļus, lai valsts svētki pilsētniekiem
un viņu viesiem būtu gaiši, priecīgi un svinīgi!

Noslēgusies projektu konkursa «Biedrību un
nodibinājumu atbalsta programma» 2. kārta.
Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas komisija nolēmusi atbalstīt 32
projektus par kopējo summu 10 725 lati. Nauda piešķirta biedrību darbības nodrošināšanai,
dažādu pasākumu un konkursu rīkošanai, rotaļ
istabas izveidei, grāmatas izdošanai un citām
aktivitātēm.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē, ka 2. kārtas projektu
konkursam pavisam iesniegts
41 projekts, bet finansiālu
atbalstu saņem 32 par kopējo
summu 10 725 lati. Atbalsta

summa katram apstiprinātajam projektam svārstās no
70 līdz 500 latiem. Naudu
dažādiem mērķiem saņems
dejotāji, nacionālo biedrību
pārstāvji un invalīdu organizācijas. Lielākoties nevals-

tiskās organizācijas naudu
projektā saņēmušas darbības
nodrošināšanai, nacionālās
kultūras biedrības – kultūras
dienu organizēšanai, baltkrievu kultūras biedrība «Ļanok»
– lai piedalītos starptautiskā
baltkrievu pašdarbības kolektīvu koncertā. Lielo ģimeņu centram «Spiets» nauda
piešķirta bērnu rotaļistabas
un virtuves aprīkošanai, Jelgavas Mākslinieku biedrībai
– albuma «Jelgavas gleznotājs
Gunārs Ezernieks» sagatavošanai un izdošanai, jauniešu
biedrībai «Kovārnis» – pasākuma «Mākslas kvARTĀLS»
organizēšanai, bērnu un rota-

ļu attīstības centram «Oranžais stars» – mācību materiālu
iegādei bērniem ar īpašām
vajadzībām, «Jundas» sporta
tūrisma, klinšu kāpšanas un
alpīnisma pulciņam «Remoss»
– drošības matraču iegādei.
Jelgavas pilsētas biedrību
un nodibinājumu atbalsta
programmas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības
tradīcijas un sadarbību starp
Jelgavas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem,
kas darbojas Jelgavas pilsētas
teritorijā.

Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas kontā: «Citadele» banka, Jelgavas filiāle, kods: PARXLV22, konts
LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku uguņošanai»;
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» «SEB
banka» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā: reģ.Nr. 90001282471,
LV94UNLA0050001058011, ar norādi «Svētku uguņošanai».
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Imants Kanaška, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes
priekšsēdētājs
Mintauts Buškevics, Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Kultūra»
direktors
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Arodskolu absolventi uzsver, ka biežākā kļūda, kāpēc jauns
cilvēks, un nav būtiski, vai pēc vidusskolas vai amatu skolas,
nevar atrast savu vietu, ir nepietiekama vēlēšanās augt un
attīstīties. Starta pozīcijas visiem ir vienādas, ja vien jaunietim pašam ir motivācija un mērķis. Kā plusu amatu skolām
viņi min iespēju ātrāk nonākt darba tirgū, tajā pašā laikā
nezaudējot iespēju turpināt studijas augstskolā, veidot
savus uzņēmumus, ieņemt vadošus amatus. Šoreiz dažu
amatu skolu absolventu viedokļi par to, kā iegūtais arods
palīdzējis sākt veidot karjeru.

viedokļi
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«Ja neesi savā vietā, tad
kartupeļus nomizot arī
pēc trīs gadiem nepratīsi»

«Uzņēmumu
dibināju pati»

Nadežda Kraukle, SIA
«Film studio» vadītāja:
«Tiem, kas saka, ka amatu
skolās nevar iegūt pietiekamas
zināšanas, varu minēt vienkāršu piemēru – pēc Amatu skolas
komercdarbinieku klases beigšanas sāku studēt LLU Ekonomikas fakultātē. Pirmos divus
kursus es varēju vispār nemācīties, jo augstskolas vielu jau
biju apguvusi Amatu skolā,
vidusskolu beidzējiem bija grūtāk. Es noteikti neuzskatu, ka
arodskolas ir kaut kas zemāks
par vidusskolām, jo tā ir iespēja iegūt ne tikai teorētiskās
zināšanas, bet arī praktiskās,
kas tāpat ļauj turpināt mācības
augstskolā. Ja godīgi, sākumā
arī aizgāju uz vidusskolu, bet
sapratu, ka nevēlos tikai pliku
vidējo izglītību, ir vajadzīga arī
specialitāte. Tieši tāpēc tomēr
izvēlējos komercdarbinieku
klasi Amatu skolā. Biju ļoti
apmierināta, jo ieguvu daudz
praktisku zināšanu. Jau no

Māris Strods, pavārs, Jelgavas Amatu vidusskolas
praktisko nodarbību pasniedzējs:
«Šobrīd es varu salīdzināt, kā
bija, kad pats mācījos Amatu
skolā, un kādi ir tie jaunieši, kas
te mācās šobrīd. Brīžiem tiešām
šķiet, ka daļa profesionālo skolu
izvēlas ķeksīša pēc – viņus neinteresē ne izvēlētā specialitāte, ne
nākotnes iespējas, trūkst motivācijas. Bet tas taču ir pats galvenais! Un tad jau droši var teikt, ka
nav atšķirības, vai tu mācies vidusskolā vai amatu skolā – ja pats
neesi gatavs pilnveidoties, tad
no tevis arī nekas neiznāks. Cik
jauniešu pēc vidusskolas mācības
neturpina un savu vietu darba
tirgū atrast nevar! Galvenais jau
ir vēlme, piemērotas specialitātes
izvēle, lai nav tā, ka trīs gadus
mācies par pavāru, bet izrādās, ka
pat kartupeļus nemāki nomizot.
Man pavāra darbs patika jau pašodienas skatu punkta droši
matskolas laikā, un Amatu skolā
varu teikt, ka tas nebija ķeksītas tikai nostiprinājās. Mājās
tis vien – tagad, uzsākot savu
gatavoju ēst, gribējās, lai sanāk
biznesu, redzu, cik daudz no
iegūtā varu praktiski pielietot.
Biznesu veidoju kopā ar vīru
– viņš ir televīzijas operators,
un likumsakarīgi, ka izvēlējāmies strādāt šajā virzienā.
Uzņēmumu dibināju es, un
tagad jau kā privāts uzņēmums
piedāvājam videofilmēšanas
Aleksandrs Antonovičs, SIA
un montāžas pakalpojumus,
regulāri piedalāmies izstādēs, «Pure chocolate» tehnologs:
«Man, tāpat kā jebkuram jauprezentējam savus darbus un
ceram iziet arī starptautiskajā nietim, diezgan ātri gribējās savu
tirgū. Iekarot savu vietu nav kabatas naudu, gribējās būt neatviegli, bet, ja esi mērķtiecīgs karīgam no vecāku ienākumiem.
un gatavs nepārtraukti attīs- Tāpēc bija skaidrs, ka ātrāk
tīties, iespējas noteikti ir. Šo- varēšu sākt strādāt, ja mācīšos
brīd pašu bizness mūs pilnībā nevis vidusskolā, bet vienlaikus
nodrošina, un tas ir galvenais. ar vidējo izglītību iegūšu arī proMans gadījums nav kaut kas fesiju. Saistīja ēdināšanas joma,
īpašs – līdzīgi arī citi mani tāpēc arī izvēle bija par labu JelAmatu skolas kursabiedri ir gavas Amatu skolai. Paziņas, kas
izveidojuši savus uzņēmumus bija šo skolu jau beiguši, atrada
vai strādā lielākās kompānijās labu darbu, iekārtojās, un tas bija
stimuls arī man. Kad nokļuvu
savā specialitātē.»
praksē, pārliecinājos, ka mani šī
lieta tiešām saista – iepatikās.
Neteikšu, ka uzreiz pēc skolas
bija viegli atrast labi atalgotu
darbu, taču soli pa solim augu
– sākumā strādāju «Silvā» par

lēli esmu ieguvis arī augstāko
izglītību, un man piedāvāja vadīt
praktiskās nodarbības topošajiem
pavāriem Amatu vidusskolā.
Protams, mans paša izvirzītais
mērķis ir izveidot savu ēdināšanas uzņēmumu, bet pagaidām vēl
esmu procesā – gaidu īsto brīdi, lai
to realizētu, jo pašreizējos ekonomiskajos apstākļos šķiet mazliet
pārdroši sākt kaut ko savu. Visam
savs laiks.»

«Arodizglītība ir pluss,
nevis mīnuss»

«Manā istabā ir tikai
paša taisītas mēbeles»
Agnis Konovalovs, galdnieks SIA «Spals»:
«Beidzot Jelgavas Amatniecības vidusskolas mēbeļu galdniekus, kvalifikācijas darbā taisīju
sekciju. Laikam jau komisija
to novērtēja, jo pēc tam viens
no tās locekļiem – SIA «Spals»
direktors Jānis Nudiens – piedāvāja darbu savā mēbeļu ražotnē.
Tur strādāju joprojām – nu
patīk man tas darbs! Protams,
vienmēr jau gribas kaut ko
vairāk, gribētos uzsākt pašam
savu biznesu, bet pagaidām vēl,
iespējams, neesmu tam gatavs.
Taču tas nenozīmē, ka strādāju
tikai vienā pozīcijā darba vietā
– pats savā istabā pēc skolas
beigšanas esmu nomainījis visas
mēbeles: nu tur ir tikai paša gatavotas. No sākuma līdz beigām
– izdomāju dizainu, pats pasēžu
pie kompja, uzkonstruēju – tā,
lai tas būtu savs un oriģināls.
Ir man kumode, skapji, galds...
Protams, sākumā ir arī kļūdiņas, bet profesiju apgūt var tikai
praksē. Skola iedod labu teorētisko bāzi un nedaudz praktisko
pusi, bet par izcilu galdnieku jau

arvien labāk, padevās arī. Un tad
sapratu, ka esmu īstajā vietā! Pēc
mācībām sāku strādāt «Mekā»
– sākumā par pavāra palīgu, tad
par pavāru, nu jau esmu ieguvis
zeļļa diplomu, un nākamais solis
ir meistara diploms. Šāds ir ceļš,
ja cilvēks attīstās, un attīstība
ir vajadzīga jebkurā profesijā.
Nevar gribēt, ka, iznākot no profesionālās skolas, tavas zināšanas
sasniegušas maksimumu. Para-

nekļūst vienā dienā vai pāris
gados. Tie ir attīstības posmi
– šobrīd darba ņēmējs, perspektīvā – sava galdniecība, kas ar
laiku varētu pārtapt lielākā
uzņēmumā.
Taču katrā ziņā es par savu
skolu varu teikt tikai to labāko – biju apmierināts gan ar
mācību procesu, gan iegūtajām
zināšanām, ko tagad darbā
nostiprinu praktiski. Pēc vidusskolas es taču nevarētu uzreiz
sākt strādāt!»

palīgu, tad kļuvu par konditoru,
paralēli ieguvu vidējo izglītību.
Taču tāds nopietnāks pavērsiens
manā dzīvē bija darbs SIA «Raugs
un citas preces», kas strādāja ar
dažādām jaunajām izejvielām,
prezentējot tās Latvijas ceptuvēm, konditorejām, ēdināšanas
uzņēmumiem. Tur kļuvu par
izbraukuma tehnologu, kas ļāva
izpētīt ēdināšanas uzņēmumus
«no iekšpuses», uzzināt viņu
knifus, gūt milzīgu un neatsveramu pieredzi. Iestājos LLU, jo
sapratu, ka ar vidējo izglītību ir
par maz, un šobrīd jau strādāju
plaši pazīstamā uzņēmumā SIA
«Pure chocolate» par tehnologu.
Protams, sākumā trūka zināšanu
par šokolādes ražošanas procesu, mācījos, pilnveidojos, bet
tā jau noteikti ir jebkurā jomā

– galvenais atrast to, kas tevi
saista. Mana pārliecība ir tāda,
ka profesionālās skolas izglītība ir
pluss, nevis mīnuss. Arī, stājoties
augstskolā, konkrētās specialitātēs, ja tu nāc no amatu skolas,
tad uz tevi skatās nopietnāk, jo
zina, ka jau esi ieguvis ne tikai
teorētisku izglītību, bet kaut ko
saproti arī no specialitātes praktiskās puses.»

«Domāju, ka nebūšu nekāds metinātājs»
Raitis Māliņš, CNC darbgaldu operators SIA «East
metal»:
«Jūs tiešām gribat runāt ar
mani?! Es taču biju Amatu skolas
lielākais delveris! Atzīšos godīgi:
mana attieksme pret mācībām
visus gadus bija ļoti vieglprātīga.
Patiesībā es pat nezināju, ko mācos!
Kaut kāds metinātājs, CNC darbgaldi – kas tas ir?! Skaidri zināju,
ka nekad mūžā šajā specialitātē
nestrādāšu. Nu, nebūšu es nekāds
nošņurcis metinātājs ar melnām
rokām! Uz skolu gāju tikai, lai
iegūtu papīru. Bet viss sagriezās
kājām gaisā pēdējā kursa pēdējos
mēnešos, kad mūsu programmu
sāka uzraudzīt Pieaugušo izglītības
centrs. Ticiet vai ne, bet es pirmo
reizi pie īsta darbgalda tiku tikai dažas nedēļas pirms skolas eksāmena
– pirms tam tikai teorija, teorija, no
kuras neko nesapratu. Taču, kad
beidzot tikām Pieaugušo izglītības
centra Metālapstrādes filiālē pie
īstiem darbgaldiem, es beidzot sapratu, ko šis darbs vispār nozīmē,
un, jā, man iepatikās. Iepatikās tik

ļoti, ka visu pazaudēto atguvu pāris
mēnešos – tiešām mācījos, darbojās
loģika, un eksāmenu noliku tikpat
labi vai pat vēl labāk nekā viens
otrs kursa teicamnieks. Mēs bijām
pirmais kurss šajā specialitātē, un
varbūt, ka tā arī ir – pirmie kucēni
jāslīcina. Tagad saprotu, ka jau
nākamais kurss visu apgūst daudz
pamatīgāk un uzreiz arī praktiski,
tātad būs vēl labāks rezultāts.
Tūlīt pēc skolas beigšanas atradu
arī darbu – lielā metālapstrādes uzņēmumā SIA «East metal» Dobelē,
kur ar mūsu darbu ir apmierināti,
pašam arī patīk, tiešām strādāju ar
atbildības sajūtu – šī jau nav skola,
te ir reālā dzīve. Un galvenais, ka
saprotu – skolas zināšanas lieti
noder: nav tā, ka būtu apguvis kaut
ko, kas praktiskajā darbā neder.
Uzņēmumā strādā uz tādiem
pašiem darbgaldiem, ar kādiem
mēs mācījāmies Pieaugušo izglītības centra Metālapstrādes filiālē.
Iedomājieties – mana pirmā alga
bija 400 lati! Domāju, ka daudzi
par kaut ko tādu tūlīt pēc skolas
beigšanas var tikai sapņot. Tagad

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
jauno valdību?
Ernestīne,
pensionāre:
– Pārāk ilgi politiķi vilcinājās
ar valdības izveidošanu, un,
manuprāt, tas
neko labu neliecina arī par tās
turpmāko darbu. Tas liek domāt,
ka arī dažādu lēmumu pieņemšanā var būt vilcināšanās, var nebūt
vienprātības. Es rosinātu jauno
valdību būt tuvāk pie tautas – lai
pabraukā pa laukiem un apskatās,
kā tur cilvēki dzīvo, lai aizdomājas,
kā šo situāciju risināt.
Pēteris, jurists:
– Neko jaunu
un labāku,
manuprāt, no
jaunās valdības
nesagaidīsim.
Jauni cilvēki
valdībā parādījušies, bet kas tad tur
ir? Pēc partiju principa sadalīti amati,
ne tur savas jomas speciālisti ministru krēslos, nekā. Nenoliedzami, tas
radīs grūtības vispār izprast konkrēto
jomu un strādāt, lai mēs attīstītos un
ietu pareizā virzienā.
Anda, auklē
bērniņu:
– Uz vēlēšanām aizgāju,
izpildīju savu
pilsoņa pienākumu, ievēlot
Saeimu, taču par pārējām politiskajām norisēm interesējos maz.
Politika nogurdina. Zinu tikai, ka
Ministru kabinetā parādījušies
jauni vārdi, jaunas sejas. Nu, lai jau
cilvēki strādā, pierāda sevi. Tiesa,
nekādu rezultātu uzreiz nevarēsim
sagaidīt, paies laiks, lai viņi vispār
saprastu, kas īsti darāms, un tikai
tad rīkosies.
Matīss, strādājošs students:
– Ministru
amatos ielikti
principiāli cilvēki, kas nedomā par kopējo valsts attīstību,
cilvēku labklājības uzlabošanu, bet
gan tikai dala – ar to strādāsim, ar
to ne. Domāju, ka ilgi šī komanda
nepastāvēs. Pārāk ilgi strīdējās par
komandas izveidi, pašiem trūkst
konkrētības. Esmu dzirdējis arī par
Roberta Ķīļa augstākās izglītības
reformu, kas paredz atņemt budžeta vietas un dot valsts kredītus.
Absurds – sanāks tā, ka, ja esi students, tad uzreiz parādnieks.
Andrejs, uzņēmējs:
– Manuprāt,
viņi strādās,
maksimums,
pusgadu. Visu
laiku viņu starpā notiek kaut kāda dalīšana. Arī
Valdis Zatlers savu tēlu ir sabojājis, un šis «politiskais cirks» dažu
nedēļu garumā cilvēkos ir radījis
šaubas sagaidīt ko labu. Tas neliecina par produktīvu darbu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

mans mērķis ir uzkrāt pieredzi.
Ja vajadzēs pamācīties vēl kādos
specifiskākos kursos un tad meklēt
darbu Rīgā, jo esmu dzirdējis, ka
labi CNC darbgaldu operatori var
nopelnīt pat 1000 latus mēnesī, – ir
mērķis, uz ko tiekties!»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva
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Par mēnesi pagarina
projektu pieteikšanu
 Sintija Čepanone

Līdz 30. novembrim
pagarināts projektu iesniegšanas termiņš, lai
pretendētu uz atbalstu
atjaunojamo energoresursu izmantošanai
mājokļos.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
par mēnesi pagarinājusi projektu
pieteikumu iesniegšanas termiņu
konkursa «Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā» 2. kārtā. Tā ir iespēja
iegūt Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai
mājokļos – mazu jaudu iekārtu
iegādi un uzstādīšanu dzīvojamajās mājās, kas ļauj izmantot
siltumenerģiju un elektroenerģiju
no atjaunojamajiem resursiem,
piemēram, saules baterijas, vēja
ģeneratorus, biomasas apkures

 Sintija Čepanone

Trešdien, 2. novembrī,
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) dzīvokļu īpašniekus aicina uz kārtējo
semināru, lai informētu
par izmaiņām likumdošanā un līdz ar to arī
pārvaldīšanas līgumā,
kas jāpārslēdz atbilstoši
jaunā likuma noteikumiem. 16. un 22. novembrī semināri notiks
krievu valodā.
Semināri tiek organizēti ar
mērķi JNĪP pārvaldīšanā esošo
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniegt informāciju par
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
procesu, kas notiek saskaņā ar
pieņemtajiem tiesību aktiem.
Dzīvokļu īpašnieki tiek iepazīstināti ar JNĪP izstrādāto dzīvojamo
māju pārvaldīšanas līguma projektu un kopīgi apspriesti jaunā
līguma noteikumi, informē JNĪP

sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Macijevska.
JNĪP telpās Pulkveža Brieža
ielā 26 nākammēnes notiks divi semināri – 2. novembrī pulksten 18
latviešu valodā, bet 16. novembrī
pulksten 18 – krievu. Lai vispusīgu informāciju iegūtu visi JNĪP
pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu
īpašnieku, seminārs krievu valodā
noritēs arī 22. novembrī pulksten
18 JNĪP Pārlielupes iecirknī, 2.
stāvā, Rīgas ielā 53a.
I.Macijevska piebilst, ka dalībnieki pirms semināra aicināti
iepazīties ar dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projektu – tas izdarāms
uzņēmuma mājas lapā www.nip.
lv. Tiesa gan, līguma projekts
pieejams tikai informatīvās sistēmas reģistrētajiem lietotājiem.
Tas izstrādāts latviešu un krievu
valodā – jāņem vērā, ka līguma
versijai krievu valodā ir informatīvs raksturs.
Semināriem var pieteikties
JNĪP mājas lapā: www.jnip.lv/seminars vai pa tālruni 63023398.

Otrdien sāksies parakstu vākšana
 Sintija Čepanone

No 1. līdz 30. novembrim parakstīties par
grozījumiem Latvijas
Republikas Satversmē,
kas paredz tajā iekļaut
nosacījumu par krievu
valodu kā otro valsts
valodu, Jelgavā varēs
piecās vietās.
Grozījumi paredz mainīt Sa
tversmes 4., 18., 21., 101. un 104.
pantu, iekļaujot tajā nosacījumu
par krievu valodu kā otro valsts
valodu.
Kā informē Centrālā vēlēšanu
komisija, parakstu vākšanas vietas
iekārtojamas katrā republikas pilsētā vai novadā, nodrošinot, lai uz
10 000 vēlētāju būtu vismaz viena
parakstu vākšanas vieta. Tādējādi
Jelgavā ārkārtas domes sēdē pagājušajā nedēļā apstiprinātas piecas
vietas: Jelgavas Valsts ģimnāzija

Ūdensvadu skalos
pēc jaunas metodes

katlus, siltumsūkņus.
VARAM informē, ka otrās kārtas pieejamais KPFI finansējums
ir 7 218 785,33 lati. No šiem līdzekļiem vienam projektam maksimāli pieejamā summa ir līdz 50
procentiem no kopējām projekta
izmaksām, bet ne vairāk kā 7000
lati. Pieteikties atbalstam var
dzīvojamās mājas īpašnieks vai
daudzdzīvokļu nama dzīvokļu
īpašnieku veidota biedrība.
Projekta iesniegumi jānosūta
pa pastu uz adresi: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Peldu iela 25, Rīga,
LV–1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz
e-pasta adresi: microgen_kpfi@
varam.gov.lv.
2. kārtā projektus var iesniegt
līdz 30. novembrim (ieskaitot).
Konsultācijas un padomus var
saņemt arī Zemgales reģionālajā
Enerģētikas aģentūrā Jelgavā,
Pulkveža Brieža ielā 26, vai pa
 Sintija Čepanone
tālruni 63080205.

Novembrī – JNĪP semināri
latviešu un krievu valodā

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lai iegūtu datus par
dzelzs un sulfātu radīto nogulšņu daudzumu
ūdensvada tīklā, jau vairāk nekā 20 vietās Jelgavā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
zinātniekiem veikti ūdens
saduļķošanās potenciāla
mērījumi. Iegūtie dati
tiks izmantoti, izstrādājot
ūdensvada skalošanas
metodiku atbilstoši situ
ācijai mūsu pilsētā.
Jau šajā gadā pēc jaunās metodes varēs veikt lokālu ūdensvada
posmu skalošanu. «Tas nozīmē, ka,
saņemot iedzīvotāju sūdzības par
ūdens kvalitāti noteiktā mikrorajonā, izskalot nogulsnes varēsim
efektīvāk nekā līdz šim,» skaidro
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Viktors Juhna. Taču
perspektīvā šī metode tiks pielietota
visā ūdensvada tīklā.
«Zemes dzīļu specifikas dēļ ūdenim Jelgavā ir paaugstināts dzelzs
un sulfātu saturs. Ūdens kvalitāte
atbilst spēkā esošajām normām, līdz
ar to tas nav kaitīgs cilvēku veselībai,
taču dzelzs un sulfātu klātbūtne
veicina nogulšņu veidošanos tīklā,»
skaidro RTU Būvzinātnes centra
vadošais pētnieks Jānis Rubulis,
kurš kopā ar kolēģiem Jelgavā veic
saduļķošanās potenciāla mērījumus.
Viņš skaidro, ka mērījumi katrā vietā tiek veikti apmēram piecpadsmit
minūtes un to laikā nogulsnes tiek
saduļķotas apzināti, lai iegūtu maksimāli precīzus rādījumus. «Kopumā
mērījumi tiks veikti apmēram 30
vietās, aptverot visu pilsētas teritoriju. Tādējādi mēs iegūsim datus, kas
objektīvi ļaus noteikt tos ūdensvada
posmus, kuros nogulšņu daudzuma

(Mātera iela 44), Miezītes bibliotēka (Dobeles šoseja 100), Jelgavas
pilsētas kultūras nams (K.Barona
iela 6), LLU Veterinārmedicīnas
fakultāte (Helmaņa iela 8) un
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola (Institūta iela 4).
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics
informē, ka parakstīties no 1. līdz
30. novembrim varēs katru dienu
– pirmdienās no pulksten 9 līdz
13; otrdienās un ceturtdienās no  Ilze Knusle-Jankevica
pulksten 16 līdz 20; trešdienās no
pulksten 15 līdz 19; piektdienās no
Pašvaldības policija rīkoja
pulksten 12 līdz 16, savukārt sestreidu, lai pārbaudītu pildienās un svētdienās no pulksten
sētas taksometru vadītā8 līdz 12.
jus – licences, taksometru
Likumprojekts «Grozījumi Lataprīkojumu un noformēvijas Republikas Satversmē» tiks
jumu –, jo visas šīs lietas
iesniegts parlamentā, ja parakstu
ir stingri reglamentētas.
vākšanā to atbalstīs ne mazāk
«Vairums ievēro likumā
kā viena desmitā daļa no pēdējās
noteiktās normas – fiksēSaeimas vēlēšanās balsstiesīgo
jām vien pāris gadījumu,
pilsoņu skaita jeb vismaz 154 379
kad taksometram nebija
vēlētāji.
atšķirības zīmes,» rezumē

«Jelgavas ūdens»
piesaistījis Rīgas
Tehniskās universitātes
zinātniekus, lai viņi
novērtētu dzelzs un
sulfātu radīto nogulšņu
daudzumu pilsētas
ūdensvada tīklā un
izstrādātu ūdensvada
skalošanas metodiku.
«Veicot saduļķošanās
potenciāla mērījumus,
mēs iegūstam datus,
kas objektīvi ļaus
noteikt tos ūdensvada posmus, kuros
nogulšņu daudzuma
dēļ skalošana jāveic
pirmām kārtām,» tā
RTU Būvzinātnes centra
vadošais pētnieks Jānis
Foto: Ivars Veiliņš
Rubulis.
dēļ skalošana jāveic pirmām kārtām, vas ūdens» veic arī citas aktivitātes,
un izstrādāsim plānu regulārai kas nodrošina nepieciešamo dzeraūdensvada tīkla skalošanai, lai mā ūdens kvalitāti un tās kontroli.
rezultāts būtu maksimāli efektīvs,» Proti, atbilstoši normatīviem divreiz
tā J.Rubulis.
gadā ūdensvada tīkli tiek dezinficēti
V.Juhna skaidro, ka ūdensvada un skalots Teteles ūdens rezervuārs.
tīkla skalošana pēc šādas metodes Dzeramā ūdens kvalitātes paškonir salīdzinoši jauna – tā aprobēta troli artēziskajās akās un ūdensvada
33 Eiropas valstīs, bet Latvijā līdz tīklā regulāri veic pats uzņēmums,
šim pielietota, skalojot ūdensvada bet dzeramā ūdens monitoringu
tīklus Rīgā, Ādažos, Balvos, kā – pārtikas drošības, dzīvnieku vesearī atsevišķās nelielās apdzīvotās lības un vides zinātniskā institūta
vietās. Apzinoties pašreizējo ūdens «BIOR» akreditēta laboratorija.
kvalitāti mūsu pilsētā, «Jelgavas
Savukārt Veselības inspekcijas
ūdens» RTU darba grupu aicināja Zemgales kontroles nodaļa 2011.
metodiku izstrādāt arī atbilstoši gadā dzeramā ūdens paraugus JelJelgavas situācijai. «Pašlaik, reaģējot gavā ņēmusi četras reizes – februārī,
uz iedzīvotāju sūdzībām, noteiktu maijā, jūlijā un oktobrī – Lielajā ielā
ūdensvada posmu skalošana tiek 37, Pērnavas ielā 10, Vaļņu ielā 6 un
veikta, atgriežot hidrantus, taču jau Lietuvas šosejā 72, informē nodaļas
drīzumā mūsu rīcībā būs zinātniski vadītāja Airisa Lapiņa. «Jelgavas
pamatotas rekomendācijas, piemē- ūdenim līdz 2014. gada 15. martam
ram, kuri posmi pirmām kārtām un Jelgavā piegādātajam dzeramajam
cik bieži jāskalo,
ūdenim ir noteikkādā virzienā un Dzeramā ūdens kvalitāte 2011. gadā* tas īpašās normas
ar kādu caurplūdi Dzelzs saturs – robežās no 0,054 mg/l līdz 2,35 – pazeminātas
tas darāms, lai re- mg/l (LR Veselības inspekcijas noteiktā norma nekaitīguma un
zultāts būtu mak- – līdz 3,5 mg/l).
kvalitātes prasīsimāli efektīvs,» Sulfātu saturs – robežās no 255 mg/l līdz 389 bas, tostarp duļskaidro V.Juhna. mg/l (noteiktā sulfātu norma – līdz 470 mg/l. ķainības, smarViņš norāda, ka * Pamatojoties uz Pārtikas un vides izmeklē- žas un garšas
pašlaik ūdens jumu akreditētās laboratorijas dzeramā ūdens rādītājiem, kas
kvalitāte pilsētas testēšanas pārskatiem
saistīti ar paaugmikrorajonos atstinātu dzelzs sašķiras un to ietekmē vairāki faktori, turu. Taču tas nerada draudus nedz
tostarp cauruļvadu un to izbūves patērētāju dzīvībai, nedz veselībai,»
kvalitāte, ūdens patēriņš. «Likum- apliecina A.Lapiņa.
sakarīgi, ka posmos, kur caurplūde
Jāatgādina, ka līdz 2014. gadam
ir mazāka, jo ūdens tiek patērēts pilsētā realizē projekta «Ūdensapmazāk, rodas lielāki nogulumi,» tā gādes un kanalizācijas pakalpojumu
tehniskais direktors, piebilstot, ka attīstība Jelgavā» 2. kārtu. Lielākais
saskaņā ar iesniegtajiem iedzīvotāju ieguvums – būtiski uzlabota dzerapieteikumiem visbiežāk sūdzības mā ūdens kvalitāte. Ūdensvada tīklu
par ūdeni saņemtas no Lietuvas šo- skalošana pēc jaunās metodes īpaši
sejas, Tērvetes un Vīgriežu ielas, kā aktuāla būs pēc ūdens attīrīšanas
arī Kalnciema ceļa apkārtnē dzīvojo- stacijas izbūves Tetelē, kur izmantos
šajiem. Taču līdztekus lokālu posmu līdz šim lielāko membrāntehnoloģiju
skalošanai, kas notiek, pamatojoties Baltijā, lai attīrītu ūdeni ne tikai no
uz iedzīvotāju pieteikumiem, «Jelga- dzelzs, bet arī sulfātiem.

Ne visi taksometri lieto atšķirības zīmes

Jelgavas Speciālā internātpamatskola

Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce.

Filozofu ielā 50 aicina 2006. gada dzimušos bērnus apmeklēt pirmsskolas izglītības programmu ar apmācību latviešu valodā. Augsti kvalificēti
pedagogi palīdzēs attīstīt katrā bērnā ētisko, estētisko, intelektuālo un
fizisko aktivitāti, veidojot bērnos iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli
un kvalitatīvi sagatavojot skolai. Tālrunis uzziņām 63021773.

Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste juriste S.Reksce
skaidro, ka pašvaldība ir noteikusi,
kādām atšķirības zīmēm jābūt

taksometriem un kur tās jāizvieto.
«Jelgavas pilsētas vieglo taksometru
zīme ir ovāla, tajā attēlota Jelgavas
pils kā pilsētas atpazīstamības
simbols, ir uzraksts «Jelgava» un
taksometra pakalpojumu tarifi.
Tāpat ir noteikts zīmes izmērs un
krāsas – divu toņu zilā un sarkanā.
Taksometru vadītāji mainīt drīkst
vienīgi informāciju par tarifiem,
viss pārējais ir standarts,» stāsta
S.Reksce, piebilstot, ka par šiem
pārkāpumiem ar vadītājiem veiktas
preventīvas pārrunas un dots laiks
trūkumu novēršanai.
Policisti pārbaudīja arī licences un
taksometru aprīkojumu. S.Reksce
skaidro, ka taksometra vadītājam
ir jābūt pašvaldības izdotai licencei,
kas apliecina, ka viņš drīkst nodarboties ar pasažieru pārvadājumiem.

Šo kārtību nosaka Autopārvadājumu likums. Ja licences derīguma
termiņš ir beidzies vai tā anulēta,
ar taksometru ir aizliegts piedalīties
ceļu satiksmē. «Šo prasību neievērošanas gadījumā var tikt sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
un nosūtīts Jelgavas pilsētas domes
Administratīvajai komisijai, kur tālāk tiek lemts par piemērojamā soda
apmēru,» skaidro S.Reksce.
Savukārt Ministru kabineta
noteikumi Nr.380 definē, kā jābūt
aprīkotam taksometram. Tajā jābūt
gaismas kontrolsignālam, kas ieslēdzas un izslēdzas reizē ar pazīšanās
zīmi, verificētam skaitītājam un
vizītkartei ar vadītāja fotogrāfiju,
vārdu, uzvārdu, transportlīdzekļa
reģistrācijas numuru, pārvadātāja
adresi un tālruņa numuru.
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Īsi
 Valsts policija aicina iedzīvotājus
ziņot par, viņuprāt, labāko policistu
Zemgales reģionā – Jelgavā, Bauskā, Dobelē, Aizkrauklē, Tukumā un
Jēkabpilī. «Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde aicina iedzīvotājus
pieteikt policijas darbinieku, kurš sakarā
ar Valsts policijas 93. gadadienu ir cienīgs
saņemt apbalvojumu kā labākais policists Zemgales reģionā,» informē Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze Ieva Sietniece. Pieteikumi ar konkrētu pamatojumu jāsūta
rakstiski Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldei Jelgavā, Katoļu ielā 8a, līdz
28. novembrim. Neskaidrību gadījumā
zvanīt pa tālruni 63004302. Jāatgādina,
ka pērn par labāko policisti Jelgavā tika
atzīta tagadējā Jelgavas iecirkņa vadītāja
Tatjana Flandere.
 Svētdien, 30. oktobrī, Latvijā notiks
pāreja no vasaras laika, kad pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež vienu stundu
atpakaļ. Latvijā pāreja atpakaļ no vasaras
laika notiks pulksten 4 (naktī no sestdienas uz svētdienu). Patlaban pavasarī
un rudenī pulksteņa rādītājus stundu
uz priekšu un atpakaļ pagriež aptuveni
70 pasaules valstu iedzīvotāji. Pāreja uz
vasaras laiku atkal notiks 2012. gada 25.
martā pulksten 3 (naktī no sestdienas
uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs
jāpagriež par vienu stundu uz priekšu.
 Šobrīd daudz tiek runāts par
lieliem siltuma, elektroenerģijas un
ūdens rēķiniem, bet vai gribi zināt,
ko tu vari darīt, lai tos samazinātu?
Lai to uzzinātu, ģimenes no Jelgavas
aicinātas izveidot komandu un sacensties savā starpā par lielāko enerģijas
ietaupījumu EnergoKomandu sacensībās. Sacensībām var pieteikties ģimenes,
kuras vēlas uzzināt, kā taupīt enerģiju,
un sacensties taupīšanā ar citiem. «Komandā jābūt iesaistītām vismaz piecām
ģimenēm. Iesaistīties var aicināt radus,
draugus, kaimiņus. Taču, ja ģimene nevar
atrast partnerus, droši var pieteikties arī
viena, un projektu koordinatori meklēs
iespējas to piesaistīt kādai citai komandai
vai no vairākām ģimenēm, kas pieteikušās individuāli, izveidot vienu. Komandai
jāizvēlas savs enerģijas pārvaldnieks, kurš
būs atbildīgais par komandas iesniedzamajiem datiem konkursa portālā,» tā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde. Galvenā ideja ir četru mēnešu laikā
samazināt enerģijas patēriņu par vismaz
deviņiem procentiem salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem. Pieteikties var
pie S.Bukbārdes pa tālruni 63012157
vai e-pastu: skaidrite.bukbarde@zrkac.
jelgava.lv līdz 1. novembrim. Vairāk par
EnergoKomandu sacensībām var uzzināt
portālā www.energokomandas.lv.
 3. novembrī no pulksten 8 līdz
11 Zemgales Veselības centrs (ZVC)
piedāvā bezmaksas konsultācijas
psoriāzes jautājumos. Uz tām aicināts
ikviens, kuram ir aizdomas par psoriāzi,
kā arī tie pacienti, kuri jau zina par šo
saslimšanu, informē ZVC mārketinga
vadītāja Elīna Rozīte. Pacientus konsultēs dermatoloģe Laila Atslēdziņa,
taču, lai optimāli izmantotu konsultācijām atvēlēto laiku, interesenti
aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni
630840043.
 Pārmaiņas piedzīvo bērnu un
jauniešu centra «Junda» vasaras
nometne «Lediņi» – tur tiek būvēta
skatuve. Savukārt Jelgavas Mākslas
skolā norit remontdarbi četros mācību kabinetos. «Jundas» direktore
Ilze Jaunzeme stāsta, ka «Lediņos»
pašlaik tiek betonēti skatuves pamati
un tas jāpagūst līdz ziemai. Kad tiks
veikta būvniecība, atkarīgs no laika
apstākļiem. Jaunā skatuve atrodas
blakus mežam ar skatu uz «Lediņu» teritoriju. Bet Mākslas skolā tiek remontēti mācību kabineti. «Darbi norit bez
aizķeršanās, un domāju, ka novembra
otrajā pusē, kā to paredz līgums,
klases būs izremontētas,» tā direktore
Anda Stankeviča, piebilstot, ka mācību
procesu remontdarbi netraucē, jo
nodarbības notiek skolas zālē. Šīs pārmaiņas ir viena no projekta «Radošo
industriju attīstība Latvijas–Lietuvas
pierobežu reģionos» aktivitātēm, kas
tiek īstenota ar programmas Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
2007. – 2013. gadam atbalstu.

Ritma Gaidamoviča
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www.jelgavasvestnesis.lv
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saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 28.07.2011. lēmumu Nr.8/4
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 28. JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.11-21

«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS
DZĪVOJAMO TELPU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ SNIEGŠANAS KĀRTĪBA»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 6. panta otro daļu,
7. panta piekto un sesto daļu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 24. panta pirmo daļu un 26. pantu, likuma «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām» 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu un 12. pantu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtība» (turpmāk – Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir
tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā
tā tiek sniegta.
2. Lēmumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem Jelgavas pilsētas domes izveidota Dzīvokļu
komisija (turpmāk – Komisija).
3. Komisija lemj:
3.1. par personas reģistrēšanu attiecīgajā
palīdzības reģistrā, pamatojoties uz personas
iesniegumu;
3.2. par personas izslēgšanu no attiecīgā palīdzības reģistra;
3.3. par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo
dzīvojamo telpu izīrēšanu;
3.4. par sociālo dzīvokļu un dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līguma termiņa pagarināšanu;
3.5. par sociālo dzīvokļu un dzīvojamo telpu īres
līgumu noslēgšanas termiņu pagarināšanu;
3.6. par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo
dzīvojamo telpu apmaiņu;
3.7. par vienreizējā pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;
3.8. par neizīrēto dzīvojamo telpu, kuras nav
nepieciešamas izīrēšanai palīdzības reģistros iekļautajām personām, nodošanu atsavināšanai;
3.9. par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo
dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar
īrnieka maiņu;
3.10. par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas nodošanu apakšīrē.
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu
izīrēšanas palīdzības reģistru uzturēšanu kārto
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu
konversijas pārvalde (turpmāk – Pārvalde).
5. Tiesības saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā ir personām,
kuras uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu
dzīvesvietu un dzīvo Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot bērnus bāreņus,
repatriantus un personas, kuras atbrīvojušās no
ieslodzījuma vietas.
6. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai pašvaldības
dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros
iekļautajām personām, izņemot gadījumus, kad
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa
ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā,
ja persona šajā dzīvesvietā deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa, iesniegumu noteiktās palīdzības
saņemšanai iesniedzot ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no dienas, kad notikusi stihiska nelaime
vai avārija.
7. Lēmumu par personas nodrošināšanu ar
pagaidu dzīvojamo telpu 6. punktā paredzētajā
gadījumā Komisijas pieņem piecu darba dienu
laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas.
Savukārt trīs darba dienu laikā Būvvalde apseko
stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā cietušo
dzīvesvietu un vizuāli novērtē tās tehnisko stāvokli,
vai dzīvojamā telpa ir atjaunojama vai nav atjaunojama. Ja dzīvojamā telpa nav atjaunojama un
pašvaldības rīcībā nav brīva dzīvojamā telpa, tā
pieņem lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas
izīrēšanu uz laiku līdz vienam gadam, līdz pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības īpašumā
vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanu.
Gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir atjaunojama, Komisija pieņem lēmumu izīrēt pagaidu dzīvojamo
telpu ne ilgāk kā uz vienu gadu un var piešķirt
vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas remontam
līdz 500 latiem.
II PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS REĢISTRI
8. 1. reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē personas, kuras tiek izliktas:
8.1. no īrētās dzīvojamās telpas, pamatojoties uz
tiesas spriedumu, likuma «Par dzīvojamo telpu
īri» 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā
daļā, 28.4 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos, ja tās ir:
8.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,
8.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai
maznodrošināta persona, kura ir invalīds,
8.1.3. politiski represētas personas, ja to lietošanā
nav citas dzīvojamās telpas;
8.2. no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa
īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem

par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju
un remonta izdevumiem un ja tās ir:
8.2.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,
8.2.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai
maznodrošināta persona, kura ir invalīds,
8.2.3. politiski represētas personas, ja to lietošanā
nav citas dzīvojamās telpas;
8.3. no tām piederoša mājokļa par hipotekārā
kredīta, kas ņemts mājokļa iegādei, parādsaistību
nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 20 000
latu ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas
(pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks
par parādsaistību apmēru, ja persona (ģimene) ir
trūcīga (maznodrošināta), ar kuru kopā dzīvo un
kuru apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni un
kurai nepieder cits nekustamais īpašums. Noteikums attiecas uz personām, kuras ir deklarējušas
savu dzīvesvietu dzīvojamā telpā vismaz pēdējos
piecus gadus un to atbrīvojušas pēc Noteikumu
spēkā stāšanās.
9. 2. reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē bērnus
bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, – pēc tam,
kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības
izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā, ja bērna dzīvesvieta līdz viņa
nodošanai ārpusģimenes aprūpē bijusi Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā.
10. 3. reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē:
10.1. repatriantus, kuri izceļojuši no Latvijas laikā
līdz 1990. gada 4. maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kartībā iemitināties pirms
izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā
telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai
izceļojuši no Latvijas pēc 1990. gada 4. maija un
izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
10.2. maznodrošinātas politiski represētas
personas.
11. 4. reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam
īpašniekam atdotā mājā un ja persona uz ordera
vai īres līguma pamata to lietojušas līdz īpašuma
tiesību atjaunošanai un šī dzīvojamā telpa (viens
dzīvoklis mājā) nepieciešama māju atguvušajam
īpašniekam (viņa mantiniekiem) dzīvošanai un
īpašnieks rakstiski apliecina, pierādot ar dokumentiem, ka mājā brīvu dzīvokļu nav, ja personas īpašumā vai lietošanā nav citas dzīvojamās telpas.
12. 5. reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā
esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām
personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to
īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai
un noslēgušas ar šo personu vienošanos par
dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu
vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi
atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.
13. 6. reģistrā sociālo dzīvokļu vai dzīvojamo
telpu sociālajā mājā izīrēšanai reģistrē:
13.1. maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras
saskaņā ar likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 28.²
pantu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas,
pamatojoties uz tiesas spriedumu un ja:
13.1.1. tās sasniegušas pensijas vecumu vai ir
invalīdi,
13.1.2. ar tām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša maznodrošināta persona, maznodrošināta pensijas
vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta
persona, kura ir invalīds;
13.2. maznodrošinātas personas (ģimenes),
kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja
uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar
maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu,
ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja:
13.2.1. tās sasniegušas pensijas vecumu vai ir
invalīdi,
13.2.2. ar tām kopā dzīvo un apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša maz-

nodrošināta persona, maznodrošināta pensijas
vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta
persona, kura ir invalīds;
13.3. bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez
vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams
likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja bērna dzīvesvieta
līdz viņa nodošanai ārpusģimenes aprūpē bijusi
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
13.4. maznodrošinātas personas (ģimenes), pensionārus vai invalīdus, kuri īrē pašvaldības īpašumā
vai lietojumā esošu dzīvojamu telpu un izteikušas
vēlēšanos līdzšinējās dzīvojamās telpas vietā īrēt
sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu un kuri
rakstiski apņemas 2 nedēļu laikā pēc Komisijas
lēmuma saņemšanas par sociālās dzīvojamās
telpas izīrēšanu atbrīvot un nodot pašvaldībai
iepriekš īrēto dzīvojamo telpu;
13.5. pensijas vecuma personas, kurām nav
apgādnieku;
13.6. 1. un 2. grupas invalīdus, kuriem nav
apgādnieku;
13.7. maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras
audzina bērnu invalīdu;
13.8. punktos 13.5., 13.6. un 13.7. paredzētajos
gadījumos sociālo dzīvokļu vai dzīvojamo telpu
sociālajā mājā izīrēšanai reģistrē personas, kuras
deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā
pēdējos 5 gadus.
14. 7. reģistrā reģistrē personas, kuras vēlas
īrēto pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo
dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu:
14.1. ar mazāku platību;
14.2. ar zemāku labiekārtojuma līmeni;
14.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas īrēt pašvaldības
dzīvojamo telpu zemākos stāvos.
III PERSONU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI DZĪVOKĻU
JAUTĀJUMOS
15. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā iesniegumu, kurā norāda, kādu
dzīvojamo telpu vēlas (tai skaitā istabu skaitu,
dzīvojamās mājas labiekārtotības pakāpi), pievieno pases kopiju, uzrādot oriģinālu; ja ģimenē ir
nepilngadīgs bērns (bērni) – dzimšanas apliecības
kopiju, uzrādot oriģinālu.
16. Iesniegumam papildus 15. punktā norādītajiem jāpievieno sekojoši dokumenti:
16.1. Noteikumu 8. punktā (1. reģistrs) un 13.1.
– 13.2. apakšpunktos (6. reģistrs) minētajām
personu kategorijām:
16.1.1. tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā
spēkā, kopija, uzrādot oriģinālu,
16.1.2. izziņa par trūcīgas (maznodrošinātās)
personas statusu,
16.1.3. pensionāra, politiski represētās personas
apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,
16.1.4. invalīdiem – valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk – VDEĀK) izziņas kopija,
uzrādot oriģinālu,
16.1.5. gadījumā, ja reģistrēta laulība un laulātais
ir deklarējis dzīvesvietu citur vai ir nepilngadīgs
bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citur – laulātā
vai bērna deklarētās dzīvesvietas izziņa,
16.1.6. gadījumā, ja dzīvojamās telpas īres līgums
tiek izbeigts likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 28.4
panta otrajā daļā minētajā gadījumā, papildus
jāiesniedz:
16.1.6.1. dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums,
16.1.6.2. likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 28.4
panta trešajā daļā minētie dokumenti;
16.1.7. noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajā
gadījumā papildus jāiesniedz:
16.1.7.1. izziņa par maznodrošinātās personas
statusu,
16.1.7.2. kredītlīguma kopija, uzrādot oriģinālu,
16.1.7.3. tiesas nolēmuma par parāda piedziņu
kopija, uzrādot oriģinālu,
16.1.7.4. tiesas nolēmuma par izsoles akta apstiprināšanu kopija, uzrādot oriģinālu,
16.1.7.5. tiesas nolēmums par personas izlikšanu
no dzīvojamās telpas,
16.1.7.6. nepieciešamības gadījumā var tikt
pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai;
16.2. Noteikumu 9. punktā (2. reģistrs) un 13.3.
apakšpunktā (6. reģistrs) minētajai personu
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kategorijai:
16.2.1. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,
16.2.2. arhīva izziņa par bērna – bāreņa deklarēto
dzīvesvietu pirms ievietošanas ārpusģimenes
aprūpē,
16.2.3. nolēmumi par bērna aprūpes tiesību
vai aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem un
lēmums par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam,
16.2.4. lēmums par aizbildņa atcelšanu pēc
bāreņa pilngadības sasniegšanas,
16.2.5. izziņa par bērna – bāreņa atrašanos bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē;
16.3. Noteikumu 10. punktā minētajai personu
kategorijai (3. reģistrs):
16.3.1. izziņa par trūcīgas (maznodrošinātās)
personas statusu,
16.3.2. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku
vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas,
16.3.3. repatrianta uzziņas kopija, uzrādot
oriģinālu,
16.3.4. politiski represētās personas apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu;
16.4. Noteikumu 11. punktā minētajām personām (4. reģistrs):
16.4.1. dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums,
16.4.2. dzīvojamās telpas ordera/īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu (ja tāds ir saglabājies),
16.4.3. denacionalizācijas lēmuma kopija,
16.4.4. gadījumā, ja namīpašumam ir vairāki
īpašnieki – visu īpašnieku notariāli apstiprināta
rakstiska piekrišana vai namīpašuma lietošanas
kārtības līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
16.5. Noteikumu 12. punktā minētajai personu
kategorijai (5. reģistrs):
16.5.1. atbrīvojuma izziņas no ieslodzījuma vietas
kopija, uzrādot oriģinālu,
16.5.2. arhīva izziņa no pēdējās dzīvesvietas
(izziņā uzrādot deklarētās dzīvesvietas periodu,
dzīvesvietā deklarētās citas personas un radniecību ar tām),
16.5.3. izziņa par trūcīgas (maznodrošinātās)
personas statusu;
16.6. Noteikumu 13.4. apakšpunktā minētajām
personu kategorijām (6. reģistrs):
16.6.1. izziņas par īres un pakalpojumu maksājumu parādu neesamību vai vienošanās ar
apsaimniekotāju un/vai pakalpojuma sniedzēju
par parāda nomaksu,
16.6.2. izziņa par trūcīgas (maznodrošinātās)
personas (ģimenes) statusu,
16.6.3. pensionāriem – pensionāra apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu,
16.6.4. invalīdiem – VDEĀK izziņas kopija, uzrādot
oriģinālu;
16.7. Noteikumu 13.5. – 13.7. apakšpunktā minētajām personu kategorijām (6. reģistrs):
16.7.1. pensionāriem – pensionāra apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu,
16.7.2. invalīdiem – VDEĀK izziņas kopija, uzrādot
oriģinālu,
16.7.3. izziņa par trūcīgas (maznodrošinātās)
personas statusu;
16.8. Noteikumu 14. punktā minētajām personu
kategorijām (7. reģistrs):
16.8.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopija,
uzrādot oriģinālu,
16.8.2. izziņas par īres un pakalpojumu maksājumu parādu neesamību vai vienošanās ar
apsaimniekotāju un/vai pakalpojuma sniedzēju
par parāda nomaksu,
16.8.3. visu dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo
ģimenes locekļu piekrišana apmaiņai pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu;
16.9. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti
papildu dokumenti informācijas precizēšanai;
16.10. Punktos 8.3., 9., 10.1., 12. un 13.3. minētās
personas palīdzības saņemšanai reģistrējamas un
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu saņemts
ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad tās ieguvušas
tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu;
16.11. Komisija pieņem lēmumu atteikt reģistrēt
personu dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības
reģistros (Noteikumu punkti 8. – 13.):
16.11.1. piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā
persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts
vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi
ar to vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas
tiesību izbeigšanu,
16.11.2. piecus gadus pēc tam, kad ar personas
piekrišanu tai piederošais dzīvokļa īpašums vai
dzīvojamā māja ir pārdota vai citādi atsavināta
un darījuma rezultātā persona zaudējusi attiecīgā
īpašuma lietošanas tiesības,
16.11.3. personas īpašumā ir dzīvošanai derīga
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa.
17. Personas, kuras saskaņā ar šiem Noteikumiem
atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību
un iekļaujamas personu iesniegumā norādītajā
palīdzības reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās
iesniegušas pašvaldībai iesniegumu attiecīgā palīdzības veida saņemšanai un visus dokumentus,
kas apliecina personas tiesības saņem attiecīgo
palīdzību. Par pieņemto lēmumu un personas
iekļaušanu attiecīgajā palīdzības reģistrā Komisija
paziņo rakstiski, nosūtot lēmuma izrakstu.
18. Reģistrā iekļautās personas pienākums ir:
18.1. iesniegt pašvaldības iestādes «Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde» izziņu par (trūcīgas) maznodrošinātās personas statusu,
18.2. iesniegt VDEĀK izziņas kopiju par invalidi-

tātes termiņa pagarinājumu,
18.3. informēt pašvaldību par deklarētās dzīvesvietas maiņu, ģimenes sastāva vai faktiskās
dzīvesvietas izmaiņām.
19. Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra
šādos gadījumos:
19.1. pēc personas rakstiska iesnieguma,
19.2.persona sniegusi nepatiesas ziņas par
apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgajā palīdzības reģistrā,
19.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu personas reģistrēšanai attiecīgajā palīdzības reģistrā,
19.4. persona nav sniegusi dokumentus, kuri
apliecina tiesības saņemt iesniegumā norādīto
pašvaldības palīdzību,
19.5. persona saņēmusi iesniegumā norādīto
pašvaldības palīdzību,
19.6. persona reģistrēta palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 28.2 panta
noteikumiem, bet novilcina palīdzības sniegšanas
procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trijiem
dzīvojamās telpas īres piedāvājumiem,
19.7. persona bez attaisnojoša iemesla nav noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu Komisijas
lēmumā noteiktajā termiņā.
20. Iestājoties Noteikumu 19. punktā noteiktiem
nosacījumiem (izņemot p.19.1. un p.19.5. minētos gadījumus), persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šāda lēmuma pieņemšanas uz personas norādīto adresi
nosūtot rakstveida paziņojumu.
21. Ja personai nepieciešams saņemt citu palīdzības veidu, nekā tā lūgusi iepriekš, tad personai
jāiesniedz jauns iesniegums, un ar šī iesnieguma
iesniegšanas dienu saskaņā ar Komisijas lēmumu
tā tiek reģistrēta cita veida palīdzības saņemšanas
reģistrā.
IV DZĪVOJAMO TELPU PIEDĀVĀŠANAS UN
IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA
22. Neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti saskaņā ar
likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 12. pantu veic Pārvalde.
23. Ikvienu neizīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu
vispirms piedāvā īrēt Noteikumu 6. punktā minētajām personām, ja tādas ir, ievērojot nosacījumu,
ka personai piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu
skaitu, kas līdzvērtīgs īrētajai.
24. Ja Noteikumu 6. punktā minēto personu nav
vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt piedāvāto
dzīvojamo telpu, vai nav sniegušas atbildi piedāvājumā norādītajos termiņos, to piedāvā īrēt Noteikumu 1. – 6. reģistros iekļautajām personām.
25. Ja 1. – 6. reģistros iekļautās personas visas
rakstveidā atteikušās īrēt dzīvojamo telpu, to
piedāvā īrēt Noteikumu 7. reģistrā minētām
personām reģistrācijas secībā.
26. Sociālo dzīvokļu vai sociālo dzīvojamo telpu
izīrēšana (turpmāk – sociālā dzīvojamā telpa):
26.1. neizīrētu sociālo dzīvojamo telpu vispirms
piedāvā īrēt maznodrošinātām personām
reģistrācijas secībā. Ja tās rakstiski atsakās vai
nav sniegušas atbildi piedāvājumā norādītajos
termiņos, dzīvojamo telpu piedāvā izīrēšanai
citām 6. reģistrā iekļautajām personām reģistrācijas secībā;
26.2. sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēdz
uz laiku līdz 6 mēnešiem;
26.3. personai, kura īrē dzīvojamo telpu sociālajā
mājā un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, ir
tiesības uz īres līguma pagarināšanu. Personai ne
vēlāk kā vienu mēnesi pirms īres līguma termiņa
beigām jāiesniedz Pārvaldei dokumenti, kas apliecina personas tiesības turpināt īrēt dzīvojamās
telpas sociālajā mājā;
26.4. ar pensijas vecumu sasniegušām personām
un 1. grupas invalīdiem īres līgums var tikt pagarināts uz nenoteiktu laiku.
27. Komisija var atteikt pagarināt īres līgumu, ja
īrnieks vai viņa ģimenes locekļi:
27.1. pārkāpj sociālās dzīvojamās telpas īres
līguma noteikumus;
27.2. neievēro Sociālās mājas iekšējās kārtības
noteikumus;
27.3. vairāk nekā 3 mēnešus nemaksā īres maksu
vai maksu par pamatpakalpojumiem.
28. Sociālo dzīvojamo telpu īrnieks pēc sociālās
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas maksā
1/3 no dzīvojamās telpas īres maksas, bet par
saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās pilnā
apmērā.
29. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura
reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai neatliekami
sniedzama pašvaldības palīdzība, tiek piedāvātas
pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā
iekļautās telpas piedāvājuma izteikšanas dienā,
ievērojot likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā» 18. pantā noteikto kārtību.
30. Ja persona atteikusies no trim dažādu
dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai arī nav sniegusi Pārvaldei atbildi
uz saņemtajiem piedāvājumiem norādītajā
termiņā, šī persona pārreģistrējama palīdzības
reģistrā ar pēdējo kārtas numuru, izņemot Noteikumu 19.6. un 19.7. apakšpunktā paredzētos
gadījumus.
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
31. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2005. gada 24. novembra saistošos
noteikumus Nr.108 «Jelgavas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtība».
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HK «JLSS/Zemgale»
paklūp pret lietuviešiem

Jelgavas hokejisti jauno virslīgas sezonu
uzsākuši atzīstami, izcīnot vairākas uzvaras un izrādot cienīgu pretestību arī
tradicionālajiem čempionāta līderiem HK
«Ozolnieki-Monarch», kuriem pērn zaudēja. Līdz šim desmit spēlēs izdevies izcīnīt
piecas uzvaras, kas dod trešo vietu desmit
komandu konkurencē. Pēdējā spēlē gan
nācās atzīt čempionāta pastarīšu Lietuvas
kluba «Enerģija» pārākumu ar rezultātu
2:6. Jelgavnieku treneris J.Linkevičs mierina,
ka tas bijis tikai negadījums, jo komanda
pieļāvusi neraksturīgi daudz kļūdu un virkne spēlētāju nevarēja palīdzēt slimības dēļ.
Nākamo spēli Krājbankas ledus hallē «JLSS/
Zemgale» aizvadīs 29. oktobrī pulksten 17,
kad tiksies ar HS «Rīga/Prizma».

Skolu superkausā uzvar
«spīdolieši»

Aizvadītajā nedēļā
noslēdzās Skolu
superkausa izcīņa
futbolā, kuru organizēja Jelgavas
sporta skola sadarbībā ar FK «Jelgava».
Četrās vecuma grupās tikās labākās Jelgavas, kā arī Ozolnieku un Jelgavas novada
komandas. Kopumā turnīrā piedalījās 13
komandas, pulcējot 130 sportistus. Vecākajā
grupā (1992. – 1995. g.dz.) uzvarēja Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas komanda. 1996. – 1997.
g.dz. grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Ozolnieku vidusskolas futbolisti, 1998. – 1999.
g.dz. grupā pie uzvaras tika 6. vidusskolas
puiši, bet jaunākajā (2000. – 2002. g.dz.)
triumfēja 4. pamatskolas jaunie futbolisti.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Pret «Skonto» bez punktiem

Aizvadītās nedēļas nogalē FK «Jelgava»
savā pēdējā šīs sezonas izbraukuma spēlē
tikās ar FC «Skonto». Jelgavnieki spēli
iesāka aktīvi, tomēr jau trešajā minūtē
A.Siņeļņikovs no standartsituācijas raidīja
bumbu M.Bogdanova sargātajos vārtos.
Tomēr jelgavnieki pārņēma iniciatīvu un
spēja atbildēt ar V.Kozlova vārtu guvumu.
Diemžēl, kā ierasts pēdējās spēlēs, spēka
otrajam puslaikam nepietika un iniciatīvu
pārņēma «Skonto» futbolisti, kuriem
izdevās gūt vārtus un izcīnīt ceturto uzvaru spēlēs pret FK «Jelgava» šajā sezonā.
«Jelgava» šosezon aizvadīs vēl divas spēles
– 30. oktobrī pret FB «Gulbene 2005»,
bet 5. novembrī noslēgs sezonu pret
čempionāta pastarīti JFC «Olimps». Abas
spēles notiks ZOC stadionā.

Ļevikins atkal uzvar

Pagājušajā nedēļā noslēdzās Latvijas boulinga tūres trešais reitinga
turnīrs, kurā, tāpat kā iepriekšējos
divos, uzvarēja Jelgavas kluba «A-Z
boulings» pārstāvis Artūrs Ļevikins.
Līdz ar to viņš kļuvis par pārliecinošu līderi turnīra kopvērtējumā. Labi
startējuši arī pārējie jelgavnieki, proti,
izslēgšanas spēlēm kvalificējās arī
Juris Bricis, Nikolajs Ovčiņikovs un
Armands Velliks. Sieviešu konkurencē
atzīstamu sniegumu demonstrēja 17
gadus vecā Adīna Kindzule, kura tikai
finālā piekāpās Latvijas izlases līderei
Marijai Tkačenko. Ceturtais reitinga
turnīrs no 10. līdz 13. novembrim
norisināsies Rīgā, sporta un atpūtas
centrā «Bowlero».

BK «Jelgava» treneris:
«Uzvaras nekur nepaliks!»
 Ģirts Pommers

Jaunizveidotais basketbola
klubs «Jelgava» jau aizvadījis
vairākas Latvijas un Baltijas
basketbola līgas spēles, kurās
pagaidām pie uzvarām nav izdevies tikt, taču komandas galvenais treneris Kaspars Vilcāns
ir nosvērts: «Mums ir jauna
komanda, kurai veiksme jānopelna treniņos. Esmu pārliecināts, ka uzvaras nekur nepaliks
– jābūt tikai pacietīgiem.»

Prasības pretendentiem:
vēlme strādāt un mācīties;
pieredze darbā ar hidrauliku, elektroniku;
datorzināšanas;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
labas angļu valodas zināšanas.

Celtnieks. Iekšdarbi. Varu sagatavot arī
tāmes. Tālrunis 28861525 (Jānis).
Celtnieks. Laboju, tīru skursteņus, mūrīšus,
plītis. Tālrunis 27478204.
Sieviete (55) ar medicīnas izglītību – slimnieku kopšanā, vecu cilvēku aprūpē. Ir
pieredze. Tālrunis 20472129.

Piedāvā darbu
SIA «Rūķu māja» piedāvā darbu logopēdam. Darba slodze – 0,5. E-pasts: blark@
apollo.lv, tālrunis 26460913.
SIA «N un N» meklē kurinātāju pirtī.
Tālrunis 29225453.

Pērk

Foto: Ivars Veiliņš

Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba-zelta monētas,
ikonas un mēbeles. T.27166669.
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Brau-

Basketbola kluba «Jelgava» galvenais treneris Kaspars Vilcāns ir pārliecināts, ka cam pakaļ. T. 26984528
pilsēta bez augsta līmeņa basketbola nepaliks: «Jācer, ka ar laiku spēsim demonstrēt Pārdod
tādu spēli, lai arī Zemgales Olimpiskā centra tribīnēs atgrieztos skatītāji.»
sionāli tie ir?
Treniņus plānojam, pakārtojot tos studentiem, tādēļ tie ir agri no rīta, lai spēlētāji,
kuri mācās, pēc tam tiktu uz lekcijām, un
vakarā pulksten 19. Cenšamies treniņprocesu organizēt pēc iespējas profesionālāk
– divi treniņi dienā, ir iespēja apmeklēt
trenažieru zāli. Jāsaprot, ka spēlētājiem
jāmāk savu dienu sakārtot tā, lai spētu
trenēties no rīta un vakarā. Tātad laicīgi
jāiet gulēt un jāplāno savs dienas režīms.
Te gan daudz kas atkarīgs no katra personīgās profesionalitātes jeb attieksmes
pret darbu.

Strīdi, kaislības un citi negatīvi
apstākļi pēdējos gados krietni pabojājuši šī sporta veida slavu.
Grūti teikt. Vienam patīk šī kluba
vadība, otram – iepriekšējā. Tāpat arī ar
treneriem un spēlētājiem. Man žēl, ka
basketbola funkcionāri mūsu pilsētā savā
starpā naidojas. Ja paskatās uz Liepāju un
Valmieru, kas cīnās par Latvijas čempionāta četrinieku, tad kādēļ arī mēs nevarētu
izveidot labu komandu? Mums ir gan
Olimpiskais centrs, gan tradīcijas, taču
pagaidām Jelgavas basketbola sabiedrība
ir sašķelta, un tas, protams, traucē sasniegt
vienotus mērķus. Jācer, ka ar laiku spēPastāv uzskats, ka Jelgavas bas- sim atgriezt mūsu pilsētā augsta līmeņa
ketbola sabiedrība ir pārāk sašķelta. basketbolu.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n0tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv
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AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz
e-pasta adresi: formida@formida.lv.
Pieteikšanās – tikai elektroniski!

Meklē darbu

Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 26770409.

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Darba pienākumi:
izbraukumi pie klienta (arī naktīs, brīvdienās
un svētku dienās);
remontdarbu un apkopju veikšana.

 29. oktobrī pulksten 15 – 1. līgas
futbola čempionāts: FK «Jelgava-2» – FK
«Ventspils 2» (ZOC).
 29. oktobrī pulksten 17.30 – virslīgas
spēle hokejā: HK «Zemgale» – HK «Rīga/
Prizma» (ledus hallē).
 29. un 30. oktobrī pulksten 10 –
Sporta servisa centra kausa izcīņa basketbolā (Sporta hallē).
 30. oktobrī pulksten 13.15 – LJHL čempionāts U-18: JLSS – «Brocēni» (ledus hallē).
 30. oktobrī pulksten 14 – virslīgas
futbola čempionāts: FK «Jelgava» – «Gulbene» (ZOC).
 30. oktobrī pulksten 15 – ZAHL
čempionāts (ledus hallē).
 30. oktobrī pulksten 16.30 – LBL
1. divīzijas spēle: BK «Jelgava» – U-18
izlase (ZOC).

Autovadītājs. Ir B, C, E kategorija, pieredze
ar piekabēm un puspiekabēm.
Tālrunis 26432020.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!
«Rottne Industri AB» oficiālais pārstāvis
Latvijā SIA «FORMIDA» piedāvā darbu
mežizstrādes tehnikas servisa mehāniķim.

Sporta pasākumi

Meklēju vecu vai slimu cilvēku aprūpētājas
darbu. Ir pieredze. E-pasts: onega20071@
inbox.lv, tālrunis 29679529.

pret līdzīgajām mēs sadegam psiholoģiski.
Cenšamies, taču bieži vien par daudz, un
tad tas vēršas jau pret mums.

Tu minēji, ka komanda ir jauna,
taču arī tev kā galvenajam trenerim
šī būs jauna pieredze šādā līmenī.
Man patīk tas, ka man ir iespēja strādāt
ar jauniem spēlētājiem. Skaidrs, ka paies
laiks, kamēr viņi pieradīs pie mana spēles
stila un izpratnes – ātra spēle, kustīgs uzbrukums un agresīva aizsardzība. Mums
spēlētāju augumi neatļauj spēlēt uz groza
apakšu, tādēļ spēlēsim ātru basketbolu. Kā
tas sanāks, to redzēsim tikai pēc sezonas
Šosezon mūsu pilsētas basketbola tradī- noslēguma.
cijas turpina klubs «Jelgava», kas ir tiešs
BK «Zemgale» pēctecis, jo jaunā kluba
Pagaidām cīnāties bez uzvarām.
pārstāvji pārņēma «Zemgales» saistības un Kas ir tie iemesli, kuri neļauj uzvaieguva iespēju startēt Latvijas augstākajā rēt?
basketbola sabiedrībā jeb Latvijas BasketViennozīmīgi – aizsardzība. Mēs pašlaik
bola līgā. Komandas sastāvs ir gados jauns visās spēlēs zaudējam atlecošās bumbas,
– vecākais komandas spēlētājs ir 1985. gadā un tas ir tādēļ, ka spēlētājs aizsardzībā
dzimušais Edgars Krūmiņš, kurš pilda nenostrādā līdz galam, neatbloķē savu
kapteiņa pienākumus. Galvenais treneris pretspēlētāju, neaiziet pakaļ savai bumbai.
– jelgavnieks Kaspars Vilcāns, kuram šī Kā pierādīja pēdējā spēle, uzbrukumā mēs
ir jauna pieredze, jo pirms tam trenēta varam gūt ap 70 punktiem, kas ir normas
LLU studentu komanda, amatieru klubs robežās, taču iegāž aizsardzība. Runājot
«Pērkons», bet pēdējie pāris gadi pavadīti par pēdējo spēli (sāpīgs zaudējums ar 98:70
aiz pieredzējušā Vara Krūmiņa muguras, vienam no principiālākajiem pretiniekiem
darbojoties kā otrajam trenerim.
komandai «Jūrmala/Fēnikss» – red.),
pretinieks mūs apspēlēja individuāli, mēs
Pēc aizvadītajām trim Latvijas Bas- par maz palīdzējām un vairākās epizodēs
ketbola līgas spēlēm (piedzīvoti trīs vienkārši nokavējām ar aizsardzības
zaudējumi – red.) rodas jautājums, darbībām.
vai tomēr nevajadzēja startēt Latvijas
basketbola 2. divīzijā, mājas spēles
Kādi ir kluba mērķi? No vadības
aizvadot Mātera ielas hallē?
oficiāli neesam dzirdējuši konkrētas
Zemgales Olimpiskais centrs ir uzbūvēts, vietas turnīra tabulā. Vai tev kā koun tur mums jāspēlē. Skatītāji ir jāradina mandas trenerim ir savi personīgie
pie šīs sporta būves. Mēs esam spēlējuši mērķi?
Sporta servisa centra zālē, kurā grozs
No kluba vadības konkrēti mērķi sezonai
ir augstāks par griestiem, bet visiem tā nav uzdoti. Skaidrs, ka mēs cenšamies
zāle patika; tad nāca Mātera ielas halle, katrā spēlē demonstrēt savu līmeni, cik nu
kurā jutāmies mājīgi. Gan jau pienāks mums tas izdodas. Mani personīgie mērķi
arī Zemgales Olimpiskā centra laiks. Par ir iekļūt izslēgšanas spēlēs. Pat neskatoties
uzvarām – mēs esam jauni, mācāmies, uz to, ka mums sezona sākusies ar zaudējutrenējamies. Uzvaras nekur nepaliks, vajag miem, uzskatu, ka tas viss vēl ir labojams.
tikai pacietību. Lai uzvarētu, vajadzīga Latvijas Basketbola līgā jāspēlē četri apļi,
veiksme un meistarība – meistarība nāks tātad ar katru komandu vēl jātiekas trīs
treniņos, bet veiksme ir jānopelna. Ticiet reizes. Ticu, ka mēs spēsim izlabot neveiksman, uzvaras būs!
mīgo sezonas sākumu.
Pagaidām ir tā, ka pret spēcīgākajām
komandām spēlētāji prot sevi motivēt, bet
Kāds ir treniņu grafiks, cik profe-
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Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.
Pārdod briketes apkurei (kantainās)
– ozols, bērzs. Ar piegādi. Cena no 110
Ls/t. Tālrunis 29907466

Dažādi
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 29833078
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu
uzņēmumam. Iesniegsim atskaites un
pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši
JURIS FREIBERGS (dz. 1941. g.)
TAMĀRA REMICANE (dz. 1936. g.)
BROŅISLAVA ŽURAVĻOVA (dz. 1934. g.)
VALENTĪNS PANOVS (dz. 1940. g.)
RŪDOLFS SURŽIKOVS (dz. 1936. g.)
TĀLIVALDIS LONERTS (dz. 1937. g.)
SILVA DAŅIĻĒVIČA (dz. 1928. g.)
MARIJA CAPLINSKA (dz. 1929. g.).
ANTOŅINA JURJEVA (dz. 1936. g.)
VALDA CUKURA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 27.10. plkst.14 Meža kapsētā.
ALBERTS VRUBĻEVSKIS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 27.10. plkst.12 Zanderu kapsētā.
MŪZA RJABCEVA (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 27.10. plkst.14 Baložu kapsētā.
MIHAILS KIVĻENOKS (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 27.10. plkst.15.30 Baložu kapsētā.
LILITA BIKŠA (dz. 1951. g.).
Izvadīšana 28.10. plkst.14 Baložu kapsētā.
LIDIJA KOŠKINA (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 28.10. plkst.14 Zanderu kapsētā.
VALENTINS ČESTNIHS (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 28.10 plkst.12 Baložu kapsētā.
JĀNIS DZALBS (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 29.10. plkst.12 Zanderu kapsētā.
VENERANDA KONONOVA (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 28.10. plkst.12 Meža kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

31. oktobris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1298.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mīlu nevar aizmirst». Romantiska komēdija. 2010.g.
12.20 «Ielas garumā».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Discovery atlants: Japāna». Dokumentāla filma.
14.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokum. f. seriāls. 42.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 35. un 36.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1298.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Šveices seriāls. 9.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Vita Matīsa. 2002.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 9.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 437.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 37.sērija.
13.15 «Norvēģijas dabā». Dokum. f. seriāls. 12.(noslēg.) sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Unics.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 437.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Hantimansijskas Jugra.
Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 71. un 72.sērija.
23.00 «No 57.paralēles».
23.30 «Ziemeļu puse».
24.00 «1000 jūdzes Albānijā».*
0.30 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 60.sērija.
10.05 «Kāzas par katru cenu». Liriska komēdija. 2007.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Anim. seriāls. 10.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Anim. seriāls. 10.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 61.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 9.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 12.sērija.
1.50 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 40. un 41.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 20.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 11.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 15.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 45.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 1. un 2.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 72.sērija.
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 40.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 25.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 420.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 201.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 50.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 11.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 420.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 2.sērija.

22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 251.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 5.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 179.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
3.50 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 11.sērija.
4.35 «Nakts joki».

1. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1299.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 11.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 9.sērija.
11.10 Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas ceremonija.*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 42.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1299.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 10.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. filmu seriāls. 10.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Bēgums». Dokumentāla filma.
23.35 «Nakts ziņas».
23.50 «Naudas zīmes».
0.05 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un LU
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektors,
diriģents Andrejs Mūrnieks. Tiešraide.
0.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 438.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 38.sērija.
13.15 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Hantimansijskas Jugra.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 438.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 73. un 74.sērija.
23.00 «Tavs auto».
23.30 «Autosporta programma nr.1».
24.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 61.sērija.
10.05 «Ilgas pēc Marilundas». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Anim. seriāls. 11.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Anim. seriāls. 11.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 62.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Svētdienas bērni». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 9.sērija.
23.55 «Zaudētie apskāvieni». Romantiska drāma. 2009.g.
2.10 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 42. un 43.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 21.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 12.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 16.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 46.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 2.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 3. un 4.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 73.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 41. un 42.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 421.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 202.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.

tv programma
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 51.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 12.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 421.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 205.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 35.sērija.
24.00 «Romāns par slepkavību». Kriminādrāma. 2006.g.
1.50 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 180.sērija.
2.40 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 12.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». 202.sērija.
4.10 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 73.sērija.
4.35 «Nakts joki».

2. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1300.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 12.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 10.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Eirotaksis». Dokumentāla filma.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. filmu seriāls. 11.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1300.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 11.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. filmu seriāls. 11.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 Pasaules pirmizrāde! «Dzīve vienā dienā».
Dokumentāla filma. 2011.g.
23.05 «Zebra».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Vides fakti».*
0.05 «Izvēlies zaļi!»*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 439.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 39.sērija.
13.15 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 439.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Magņitogorskas
Metallurg. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946.
0.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.40 «Ātruma cilts».
1.10 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 62.sērija.
10.05 «Satikšanās pie jūras». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Anim. seriāls. 12.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Anim. seriāls. 12.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 63.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 10.sērija.
22.00 «15 minūtes». Krimināltrilleris. 2001.g.
0.15 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
2.20 «Agata Kristi. Karību mistērija». Detektīvfilma. 1983.g.
3.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 44. un 45.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 22.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 13.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 17.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 47.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 12.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Doktors Hauss 7». 7.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 5. un 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 74.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 43. un 44.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 27.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 48.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 422.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 203.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 52.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 13.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 422.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 8.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2». Seriāls. 13.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 9.sērija.
1.55 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 13.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». 203.sērija.
3.30 «Mans otrais Es». 23.sērija.
4.20 «Jā, dārgā! 3». Seriāls. 74.sērija.
4.45 «Nakts joki».

3. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1301.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 13.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 11.sērija.
11.10 «Province».*
11.40 «Zebra».*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 37. un 38.sērija.
13.10 «Dzīve vienā dienā». Dokumentāla filma.
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1301.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 12.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. filmu seriāls. 12.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 10.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 440.sērija.
10.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas SKA-1946.*
12.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 40.sērija.
13.15 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Magņitogorskas Metallurg.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 440.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. filma. 1.sērija.
21.40 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 75. un 76.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 63.sērija.
10.05 «Vējš pār šērām». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
15.00 «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 64.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 7.sērija.

23.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 13.sērija.
0.15 «15 minūtes». Krimināltrilleris. 2001.g.
2.55 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 46. un 47.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 23.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 14.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 48.sērija.
7.40 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 8.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 7. un 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 75.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 45. un 46.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 28.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 49.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 423.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 204.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 53.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 14.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 423.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 «Izsvēpēt dūzi». Spraiga sižeta trilleris. 2006.g.
0.10 «Kinomānija».
0.50 «Civillieta». ASV drāma. 1998.g.
2.55 «Specvienība 4». Seriāls. 12.sērija.
3.45 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 14.sērija.
4.30 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 75.sērija.
4.50 «Nakts joki».

4. novembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 6.sērija.
9.30 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 14.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Tu neesi viena». Seriāls. 12.sērija.
11.15 «Goda lieta». Detektīvseriāls. 37.(noslēguma) sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 39. un 40.sērija.
14.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.05 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokum. f.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 10.sērija.

LTV7
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Mīli mani». Dokum. f. 2005.g.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 441.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 41.sērija.
13.15 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv. 2009.g. 19.janv.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 11.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 441.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Omskas Avangard. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 77. un 78.sērija.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.10 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Omskas Avangard.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 64.sērija.
10.05 «Ceļš uz sirdi». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Aģents Čaks». Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Anim. seriāls. 1.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 65.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Karaliskais anekdošu turnīrs».

Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris
22.00 «Bandīti». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
0.30 «Ideālā pasaule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
2.55 «Zaudētie apskāvieni». Romantiska drāma. 2009.g.
4.55 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 48. un 49.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 24.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 15.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 19.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 49.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindjzas 8». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Trauma». 16.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 9. un 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 76.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 47. un 48.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 29.sērija.
13.50 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 50.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 424.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 205.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 54. un 55.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 424.sērija.
21.00 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.20 «Diplomāts». Trilleris. 2009.g. 1. un 2.sērija.
4.50 «Nakts joki».

5. novembris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 169. un 170.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. Skursteņu noslēpums.
14.00 U.Stabulnieka 60 gadu jubilejas koncerts.*
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 37. un 38.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Teritorija 20+». Piecu dokumentālu raidījumu cikls
par jauniem, uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri dzīvo
Latvijas novados un kuri par sevi var sacīt: jā,
mana teritorija ir te – Latvijas laukos.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Būt kopā, un viss». Romantiska drāma. 2007.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Četri mēneši, trīs nedēļas, divas dienas». Drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Noziegumu sezona». Ktimināldrāma. 2006.g. 1.sērija.
13.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.20 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Beļģija. Tiešraide.
16.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjanije ļvi. Tiešraide.
18.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokum. filma. 1.sērija.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «No 57.paralēles».*
20.30 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. f. 1.sērija.
21.25 «1000 jūdzes Albānijā».
21.55 «Pusnakts purvājs». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
23.35 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjanije ļvi.*

LNT
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 117.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 10.sērija.
7.50 «Supersuns Kripto 2». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
8.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 19.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Raganas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1990.g.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
14.45 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 1.sērija.
15.45 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
17.45 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
18.45 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 5.sērija.
19.50 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
24.00 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
2.10 «Bandīti». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
4.15 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «Detektīvs Spensers 3». 16.sērija.
6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 26.sērija.
7.00 «Kaila kods 3». 15.sērija.

8.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 14.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 4.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 11. un 12.sērija.*
12.40 «Ievas pārvērtības 2».*
13.30 «Televeikala skatlogs».
14.00 «Kinomānija».
14.35 «Mūsu Zelta dziesma».*
18.00 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Mūmija». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
24.00 «Ienaidnieka aizmugurē». ASV kara drāma. 2001.g.
2.00 «Džese Stouns: Nāve Paradīzē». Krimināldrāma. 2006.g.
3.40 «Detektīvs Spensers 3». Seriāls. 16.sērija.
4.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 26.sērija.
4.45 «Nakts joki».

6. novembris, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 171. un 172.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 7.
un 8.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 43.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 43.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokum. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 39. un 40.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Paulas sapnis». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Gēte!» Vācijas biogrāfiska filma. 2010.g.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Ziemeļu puse».
0.15 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Pārcilvēki. Spēkavīri Spānijā». Dokumentāla filma.
13.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjanije ļvi. Tiešraide.
15.20 «Pārcilvēki. Spēkavīri Skotijā». Dokumentāla filma.
16.15 «Krējums… saldais».
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čerepovecas Severstaļ. Tiešraide.
19.25 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 35.sērija.
21.55 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 2.sērija.
23.40 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Sanktpēterburgas Serebrjanije ļvi.*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi». Izklaid. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 118.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 11.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 11.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 10.sērija.
11.35 «Sastrēgumstunda 2». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
13.20 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.35 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
17.15 «Planēta 51». Animācijas filma. 2009.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Cīņas meistars kunga prātā». Komēdija. 1994.g.
1.55 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
3.30 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
5.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 23.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 10.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 27.sērija.
7.30 «Sliņķu miests». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 15.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 13. un 14.sēr.*
13.00 «Filmiņa par Milzu Lempi». Animācijas filma. 2005.g.
14.25 «Par bitēm». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.20 «Mūmija». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 FINĀLS! «Mūsu Zelta dziesma».
0.35 «Holivudlenda». ASV krimināldrāma. 2006.g.
3.00 «Saules nams» (ar subt.). Krievijas drāma. 2009.g.
4.40 «Nakts joki».

TV programma
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JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
30. oktobrī plkst.19 – Santa Fe ģitāru kvarteta koncerts (Argentīna). Programmā:
E.Martin, M.Coronel, M.de Falla, E.Jorks, A.Pjacolla. Biļešu cena: Ls 3; 2,50; 2.
4. novembrī plkst.19 – I.Kalniņa jubilejas koncerts. Programmā: mūzika animācijas filmai «Dillī Dallī Minku parkā» (1975), kamersvīta «Rotāju, dancoju» (1960),
rokopera «Ei, jūs tur» (1971). Piedalās: D.Lūriņa, M.K.Kalniņš, D.Krenberga, I.Dālderis,
«Framest», «Autobuss debesīs», M.Kalniņš, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts, A.Dzenis.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
15. novembrī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. Ž.Galserāns «Grenholma metode» (krievu valodā). Korporatīva intriga. Režisors S.Golomazovs (Krievija).
Spēlē piedalās: J.Korņevs, D.Palēss, D.Čerņecova, A.Fečins. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
30. novembrī plkst.19 – Nacionālā teātra viesizrāde. Renē Heinersdorfs «Tik mīla vien».
Divu laulību dzīves ainas, komēdija. Režisors M.Kublinskis. Lomās: A.Ančevskis, E.Skulte,
L.Gāliņa, E.Melbārdis, M.Grase. Izrādes ilgums – 2 h 30 min. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Normunda
Kleina (dzimis 1960. gada 10. oktobrī,
miris 2011. gada 13. oktobrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar Normunda Kleina īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Normunda
Kleina piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

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

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem!
Angļu valoda visiem zināšanu līmeņiem rīta un
vakara grupās.
Vācu valoda iesācējiem rīta un vakara grupās.
Angļu valoda bērniem dažādiem zināšanu
līmeņiem un vecuma grupām.
Franču valoda visiem zināšanu līmeņiem.
Tālrunis 26369988; 29166866
(Dzintra Vintermane).

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288
03.11.2011. – uzklausīšanas
sanāksme par SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
2011. gada 3. novembrī plkst.11 Jelgavas
pilsētas domes konferenču zālē «Bordo»
(pagrabstāvā) Lielajā ielā 11, Jelgavā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos
uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Fortum Jelgava» (reģ.Nr.50003549231, juridiskā adrese:
Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001) siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa
tālruni vai e-pastu līdz 2011. gada 2. novembrim (kontaktpersona Anita Pušpure, tālrunis
67873184, e-pasta adrese: anita.puspure@
sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA «Fortum Jelgava» iesniegto
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
projekta kopsavilkumu var Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā
www.sprk.gov.lv: «Sākumlapa», «Licences,
tarifi», «Enerģētika», «Tarifi», «Iesniegtie tarifu
projekti».

Pērk ošu mežus,
cirsmas
(tajā skaitā sanitārās), var būt arī
citu sugu piejaukums līdz 50%,
Kurzemē, Zemgalē.
Cena – sākot no 2000 Ls/ha,
ātra samaksa. Vajadzības
gadījumā palīdz nokārtot
nepieciešamo dokumentāciju.
Tālrunis 28892001.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu automazgātavā
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30,
Jelgavā, vai sūtīt CV uz e-pastu:
i.birojs@itsauto.lv
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Kultūras pasākumi
 27. oktobrī pulksten 16.30 – profesionālā pūtēju orķestra «Rīga» koncerts. Programmā: «Rīga Jazz 2011». Piedalās bigbends «Rīga», diriģents Raitis Ašmanis, soliste
Olga Pīrāgs. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas skolā).
 27. oktobrī pulksten 18 – radošā nodarbība «Krāsas latviešu etnogrāfijā un mežģīņu
ziedi». Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – 0,80. Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. oktobrī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa fināls.
Pēc konkursa – jauno laureātu un latviešu estrādes zvaigžņu vecmeistaru koncerts. Biļešu
cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 29. oktobrī pulksten 17 – tautas deju ansamblis «Diždancis» aicina uz koncertu
«Rudens danči». Piedalās tautas deju ansambļi «Lielupe», «Kalve», «Jaunība», «Kursa»
(Saldus), «Delveri» (Jēkabpils). Biļešu cena – Ls 1; skolēniem un pensionāriem – 0,50
(kultūras namā).
 29. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu gaitā – LELB Jauniešu centra
gospeļkora koncerts. Diriģenti D.Dūda un J.Staltmanis (Sv.Annas baznīcā).
 30. oktobrī pulksten 18 – Zemgales ērģeļu dienu noslēguma koncerts. Piedalās
ērģelnieki I.Reine, A.Reinis (Sv.Annas baznīcā).
 30. oktobrī pulksten 19 – Santa Fe ģitāru kvarteta koncerts (kultūras namā).
 1. novembrī pulksten 17.30 – dzejas pēcpusdiena «Kas var būt jaukāks par gadalaikiem?». Piedalās dzejnieki Rasma Urtāne, Aivars Eipurs un Jānis Keičs (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 4. novembrī pulksten 19 – Imanta Kalniņa jubilejas koncerts. 1. daļa – mūzika
animācijas filmai «Dillī Dallī Minku parkā» (1975), atskaņo D.Krenberga, M.K.Kalniņš,
I.Dālderis, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts, A.Dzenis; kamersvīta «Rotāju, dancoju» (1960),
atskaņo D.Krenberga, M.K.Kalniņš, I.Dālderis, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts. 2. daļa
– rokopera «Ei, jūs tur» (1971), E.Zilberta un grupas «Autobuss debesīs» instrumentācija,
atskaņo D.Lūriņa, M.K.Kalniņš, D.Krenberga, I.Dālderis, «Framest», «Autobuss debesīs»,
M.Kalniņš. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 28. oktobrī pulksten 14 – Ulda Rogas 70 gadu jubilejas izstādes atklāšana (kultūras
namā).
 No 1. novembra – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā bibli
otēkā).
 Līdz 31. oktobrim – Ā.Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfa gleznotāja Raita Junkera
gleznu personālizstāde «No...» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 6. novembrim – grāmatu izstāde «Jelgavā izdotās grāmatas» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 6. novembrim – Dzidras Baumas akvareļu darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 7. novembrī pulksten 17 – fotoizstādes «Par mūsu un jūsu brīvību» atklāšana (Poļu
kultūras dienu gaitā). Izstāde apskatāma līdz 17. novembrim (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē).
 Līdz 13. novembrim – tēlnieku Initas Vilks, Nellijas Skujenieces un Vidmanta Jažauska
(Lietuva) darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 23. novembrim – keramiķes Undīnes Stepkas izstāde «Vienkārša keramika.
Māls. Forma. Krāsa» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 27. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Vecais kino» (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 1. decembrim – Ilzes Dilanes papīra darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Piemineklis Norai Bumbierei
būs pavasarī
 Ritma Gaidamoviča

Dziedātājas Noras Bumbieres
fonds 28. oktobrī pulksten 19
Jelgavas kultūras namā ielūdz
uz tradicionālo jauno vokālistu
konkursa finālu un vecmeistaru
koncertu. Šoreiz būs iespēja
novērtēt 21 jaunā vokālista
sniegumu no visas Latvijas.
Par balvām cīnīsies arī divas
jelgavnieces.
N.Bumbieres fonda vadītāja dziedātājas
māsa Māra Zustrupa stāsta, ka šogad jauno
vokālistu līmenis ir nesalīdzināmi augstāks
nekā pērn. «Pagājušajā gadā uzvarētājus
izraudzījāmies ar lielām pūlēm un pat
nepiešķīrām «Grand prix», taču šogad
dziedātāji ir ļoti spēcīgi, tālab konkurence
būs sīva,» tā M.Zustrupa. Pavisam jauno
vokālistu konkursā piedalīsies 21 vokālists
no Alūksnes, Valmieras, Ādažiem, Tukuma,
Carnikavas, bet mūsu pilsētu pārstāvēs
skolotājas Ingūnas Cines audzēknes Laura
Badūne un Lioneta Roze, kuras piedalās
jaunākajā vecuma grupā – no sešiem līdz
desmit gadiem.
M.Zustrupa stāsta, ka šis konkursa gads
būs īpašs ar to, ka savu simpātiju varēs
noteikt arī skatītāji. Protams, neatņemama
sastāvdaļa ir žūrija, kurā arī šogad būs Viktors Lapčenoks, Margarita Vilcāne, Anita
Liekna, Ira Krauja-Dūduma, Žoržs Siksna,
M.Zustrupa un aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics. «Ņemot vērā
iepriekšējo gadu pieredzi, kad katra konkursanta pedagogi vai vecāki pēc konkursa
nāk konsultēties, ko bērnam vēl papildus
vajadzētu darīt, lai uzlabotu sniegumu,
kādas kļūdas pieļautas, nolēmām, ka šoreiz
jau pēc katra priekšnesuma savu vērtējumu
izteiks kāds no mūziķiem, norādot uz to,
kas bija labi, bet pie kā vēl jāpiestrādā,» tā
M.Zustrupa. Pēc konkursa paredzēts vec-

Attēls: no Noras Bumbieres fonda arhīva
meistaru un iepriekšējo konkursu laureātu
koncerts. No Jelgavas piedalīsies Eliāna
Sanda Veinberga, kura 2008. gadā ieguva
«Grand prix», un Jelgavas Tirkīzzilā kora
dalībnieks Nauris Rolavs. «Tradicionāli
visu noslēgsim ar kopdziesmu no māsas
repertuāra «Viss nāk un aiziet tālumā»,»
tā M.Zustrupa.
Jāpiebilst, ka pašlaik arī norit darbs
pie N.Bumbieres pieminekļa izveides.
Tiesa gan, mainīta pieminekļa koncepcija
– izvēlēta cita skulptūra. «Estētikas komisija, ilgi domājot par to, kā jau izstrādātā
Paula Jaunzema skulptūra – akmens vāze
– iederēsies pilsētvidē, tomēr ierosināja no
iesniegtajām skicēm izvēlēties citu variantu. Klausījām padomam un izvēlējāmies
Kārļa Īles metāla skulptūru, kas pirmo
vietu ieguva skatītāju balsojumā, taču
šķita pārāk dārga un tāpēc neīstenojama
ideja,» stāsta M.Zustrupa. Jaunā skulptūra izmaksās ap 20 tūkstošiem latu, un
to plānots izvietot skvērā aiz kultūras
nama. Šobrīd fondam ar sponsoru un
jelgavnieku atbalstu izdevies savākt vairāk nekā 8000 latu, bet atlikušo summu
atvēlēs pašvaldība. «Sapnis par pieminekli
N.Bumbierei ir teju piepildījies. Ja laika
apstākļi ļaus, tad pieminekli atklāsim
jau māsas dzimšanas dienā – martā; ja
ne, tad ar plašu koncertu vēlāk,» stāsta
M.Zustrupa.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris

«Ja man būtu otrs mūžs,
krāmētos ar eļļu»
 Ritma Gaidamoviča

«Uldis Roga ir mans labākais
skolotājs, kurš iedeva man
īstu ceļamaizi, un par to esmu
bezgala pateicīga. Viņš nekad
neteica: «Tas neder, tas neder!», bet vienmēr sacīja: «Tas
labi, tas labi, tik tur vēl vajadzētu pielabot!» Un tas mūs
iedrošināja uzdrīkstēties. Viņš
ir viens no tiem cilvēkiem, kurš
man atvēra durvis uz mākslas
pasauli, un, pateicoties tam,
esmu tur, kur esmu. Uldis Roga
– atvērts, labvēlīgs, cilvēcīgs un
sirsnīgs, vienvārdsakot – brīnišķīga personība,» tā jubilāru
gleznotāju Uldi Rogu raksturo
viņa audzēkne keramiķe Ivanda
Spulle-Meiere.
28. septembrī 70 gadu jubileju atzīmēja
mākslinieks ilggadējs aģentūras «Kultūra»
Zīmēšanas studijas vadītājs U.Roga. Kaut
arī svētki pagājuši, tikai rīt, 28. oktobrī,
pulksten 14 Jelgavas kultūras namā divos
stāvos tiks atklāta viņa jubilejas izstāde.
Kultūras namā, sākot kā mākslinieciskais
noformētājs, U.Roga nostrādājis no 1966.
gada un smaidot to sauc par savām mājām. Tāpēc arī par izstādi saka: «Jutu, ka
kaut ko jau vajadzēs, tāpēc domāju mājas
kārtībā parādīt savas gleznas, klusu atklāt,
lai cilvēki apskatās, ko esmu uzgleznojis,
un viss. Taču rādās, ka tā lieta būs daudz
nopietnāka,» saka gleznotājs.

Labākā glezna vēl tikai būs

«Par slinku es sevi nevaru
saukt, Dievs atpestījis mani
arī no godkāres, taču man
patīk precizitāte. Neciešu, ja čakarē manu laiku
un viss kavējas. Tādos
brīžos apskaužu kolēģa
Gunāra Ezernieka mieru,» atzīst gleznotājs
Uldis Roga.
Foto: Ivars Veiliņš

nas ar Jelgavas pili vai muzeju, nebiji īsts
mākslinieks. Šodien situācija mainījusies.
Pilsēta atdzīvojas, un ir daudz skaistu vietu,
ko iemūžināt. Otro elpu ieguvis Lielupes
krasts, kur izveidota promenāde, un tā
ļoti piesaista arī mani. Pārmaiņas piedzīvo
Pasta sala. Kolosāli!» tā U.Roga. Taču pats
atzīst, ka sirdij tuvāka joprojām viņam ir
vecpilsēta, kas ir gleznieciskāka.

Līdz ar šo situāciju mākslinieki vairāk vēlas
eksponēt savus darbus izstādēs un dod
iespēju savus darbus apskatīt citiem, izglītoties, un tas ir ieguvums. Iepriekš vairāk
strādāja uz pasūtījumiem,» tā U.Roga, piebilstot – apsveicami ir tas, ka pilsētā tapusi
arī jauna izstāžu zāle Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.

Studijas top automašīnā

U.Roga jau vairāk nekā 40 gadus strādā
arī par pedagogu, un pie viņa skolojies ne
viens vien pašmāju mākslinieks – I.SpulleMeiere, Ilze Ezerniece, Māris Grīnbergs,
Mārtiņš Vilkārsis, Anda Stankeviča, Anda
Kalniņa. Tomēr U.Roga sevi vairāk izjūt kā
gleznotāju, kaut arī pedagoga darbs viņam
iet pie sirds. «Lielākais gandarījums jau ir,
ja tas studijas dalībnieks iestājas un pabeidz
lietišķos, akadēmiju, vēlāk tevi aicina uz
izstādēm. Tā ir kā balva, ka tavs darbs nav
veltīgs, neesi ar viņiem tikai klasē paspēlējies, bet nopietni strādājis. Viņš ir ievirzīts
īstajās sliedēs un pa tām arī aizbraucis. Vai,
te tik daudzi izgājuši cauri! Brīžiem jau
neērti, kad man pienāk klāt un saka «es
pie jums mācījos», taču es neatceros. Lai
viņi man piedod,» tā U.Roga.

U.Roga sevi raksturo kā kautrīgu, tāpēc
viņam sevi grūti iedomāties ar molbertu,
gleznojot kaut kur barā, plenēros. Viņam
nepatīk masu pasākumi, kurus salīdzina
ar iešanu pie zobārsta. U.Roga nav redzams
izstāžu atklāšanās, plenēros. «Man patīk
būt vienam. Grūti iedomāties, ka man
kāds pakausī elpo un lūr, ko es daru,» atzīst
gleznotājs. Tieši tāpēc, izrādās, studijas jeb
mazās gleznas lielākoties U.Rogam top
automašīnā. Jā, tieši mašīnā viņš ķer mirkļus no ielas. Sevišķi pilsētā, lai iemūžinātu
kādu skatu un izvairītos no liekas uzmanības. «No mašīnas lienu laukā, ja redzu,
ka apkārt nav cilvēku, tikai daba ar savu
krāšņumu. Esmu pie tā tik ļoti pieradis, ka
grūti iedomāties citu variantu,» tā U.Roga.
Tādā veidā vispirms rodas studija – mazā
glezna, pēc kuras vēlāk mājās tiek gleznota
lielā glezna. Tiesa, mūsdienās arvien vairāk
gleznotāju šādam mērķim izmanto foto.
Taču U.Roga atzīst, ka, gleznojot studiju,
«tajā brīdī esi iekšā pa īstam». «Foto – tas
tāpat kā ar auto izbraukt cauri ainavai.
Kājāmgājējam vai velosipēdistam tā jau
rādīsies pavisam citādāka,» tā gleznotājs.

«Kaut kā jau tā dzīve jāpavada. Cits
makšķerē, cits medī. Es mālēju, un tas
man patīk. Vislielākais azarts man ir procesā – kad balta lapa vai audekls aizpildās
un tu nezini, ar ko tas īsti beigsies,» tā
mākslinieks, piebilstot, ka ne jau vienmēr
galarezultāts ir tīkams, jo arī šodien, pēc tik
daudz gadiem, kas pavadīti gleznojot, šķiet,
ka labākā glezna vēl tikai būs, tāpēc jāturpina. «Reizēs, kad visu dienu esmu iztērējis
veltīgi, sev saku: Uldi, labāk būtu traktorists
– naudiņu vairāk nopelnītu, kāds labums no
tevis būtu,» smaidot piebilst U.Roga. Taču
pats galvenais noteikums esot tas, ka vajagot
mācēt laikā apstāties, kas gan viņam mazliet
pieklibojot. «Nelaime sākas, ja te pieknibini,
tur pieknibini – tad bilde sačakarēta,» tā
gleznotājs. Viena otra akvareļu glezna ir
«glābta» ar pasteli. Kokteilis jau sanākot,
taču skatītājam interesanti. Tiesa, pats gan Nav ļaunuma bez labuma
savus «nedarbus» cauri redzot.
Jāpiebilst, ka nereti uz lielām jubilejām
cilvēkiem ir dāvinātas U.Roga gleznas. TāPilsēta atdzīvojas
dos brīžos U.Roga jūtoties novērtēts. Tiesa,
U.Roga skatītājiem pazīstams ar akva- pats ar savu gleznu dāvināšanu neaizraujas.
reļu un pasteļa gleznām, taču šodien viņš «Ar dāvināšanu uzmanos, jo negribu ar
saka – ja būtu otrs mūžs, noteikti strādātu savu mākslu uzbāzties. Kāds no tās labums,
ar eļļas krāsām, ar kurām roku iemēģinājis ja gleznu aizliek aiz skapja?» jautā U.Roga.
nesen. «Eļļa vairāk klausa, dara, kā tu Tiesa, šobrīd esot klusais laiks, gleznu pirkgribi, taču akvarelim nereti jāpadodas,» tā šanas mode pieklususi. Pats mākslinieks
gleznotājs. Nenoliedzami, tuvākā viņam zina teikt – pilsētā agrāk baumojuši, ka
esot gleznošana dabā visos gadalaikos, jo viņam vislabāk šis bizness iet, taču pašam
īpaši ainavas, kurās nevarot paiet garām gan tā nešķiet. «Šobrīd cilvēkiem nav rocīmājām. Mīļākā vieta Jelgavā – vecpilsēta. bas, taču mēs, mākslinieki, ticam, ka nāks
«Atceros, agrāk, ja tavā pūrā nebija glez- labāki laiki. Nav jau ļaunuma bez labuma.

«Nobīsties Jelgavā»!

Biedrība «Kovārnis» sadarbībā ar bērnu
un jauniešu centra «Junda» Jauniešu
klubu 28. oktobrī organizē orientēšanās sacensības «Nobīsties Jelgavā».
«Kovārņa» prezidente Līva Klismeta
informē, ka dalībnieku galvenais uzdevums būs, orientējoties pilsētvidē,
atrast kontrolpunktus un izpildīt tajos
atjautības uzdevumus. No pulksten
18 – reģistrēšanās LLU Studentu klubā
Lielajā ielā 4; pulksten 19 – starts; pulksten 22 – sacensību noslēgums, apbalvošana Studentu klubā; no pulksten
23 – nakts izklaidējošā programma.
Pasākumā var piedalīties jaunieši, kas
vecāki par 16 gadiem. Sīkāka informācija: www.junda.lv.

«Suņa takā» Undīnes Stepkas
keramika

Galerijā «Suņa taka» līdz
23. novembrim skatāma keramiķes Undīnes
Stepkas darbu izstāde
«Vienkārša keramika. Māls. Forma. Krāsa».
«Skatoties U.Stepkas darinātos māla traukus
un dekoratīvos šķīvjus, mums ir iespēja satvert pagājušā laika sajūtas. Tas nemaz nebija
tik sen, kad ikdienā lietojām māla krūzītes
vai svētku reizēs lielajās māla bļodās pasniedzām viesiem cienastu. Tik pazīstamas
sajūtas un priekšmeti. Undīne ir viena no šo
sajūtu radītājām, jo ar viņas rokām veidotie
priekšmeti, uzņēmumā «Latvijas keramika»
saražoti, vēlāk nonāca pie lietotājiem,» tā
galerijas saimniece Ilona Drīliņa.

«Lai viņi man piedod»

Atvērs grāmatu

Pēdējā personālizstāde U.Rogam bija
2007. gadā Svētā Pētera baznīcā, bet nu
– Jelgavas kultūras namā. «Tā pieņemts,
ka jubilārs «izrādās». Tad nu esmu atlasījis dažādas gleznas,» tā U.Roga, piebilstot,
ka šī izstāde no citām atšķirsies ar to, ka
varēs redzēt viņa studijas – mazās gleznas, no kurām vēlāk top lielās. «Skatītāji
vienmēr pieraduši pie manām lielajām
gleznām, taču šoreiz atļaušos eksponēt
daļu studiju – mazās glezniņas, kas tapušas dabā – ainavas, pilsētu, dabu, kas
gleznota ar pasteli,» tā autors. Jāpiebilst,
ka līdz ar izstādes atklāšanu atvēršanas
svētkus piedzīvos arī Jelgavas Mākslinieku biedrības veidotā grāmata «Jelgavas
gleznotājs Uldis Roga». Pirmajā daļā
apkopotas viņa gleznas, kas saistītas ar
Jelgavu, bet otrajā daļā – tās, kas saistītas
ar Zemgali. Kopā grāmatā 106 lapaspusēs
iekļautas vairāk nekā 80 gleznas. Grāmata izdota par U.Rogas skolēnu ziedojumiem un projektos iegūto naudu.

Hercoga dzimšanas dienu
neatzīmēs

Hercogs Jēkabs ar Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja starpniecību
dara zināmu, ka šogad 28. oktobrī netiks
atzīmēta viņa dzimšanas diena. Hercogs
vēstulē raksta: «Pēc pagājušajā gadā ar
ārzemju radu un draugu piedalīšanos
dūšīgi nosvinētās 400. dzimšanas dienas
un šoruden hercogsvalsts 450. gadskārtas
jūtos kādu nieku savārdzis. Lai atgūtu spēkus un apraudzītu īpašumus, esmu devies
uz Tobago. Mīļuprāt klāsim mielasta galdu
nākamgad Jēkabu dienā.» Vēstulē norādīts, ka sveicinājumus, suminājumus un
cieņas apliecinājumus hercogam Jēkabam
latviešu un vācu valodā var sūtīt uz e-pasta
adresi: muzejs@muzejs.jelgava.lv.

