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Pēc nelegāla alkohola
lietošanas – septiņi mirušie

Septiņi cilvēki miruši un
vēl vairāki atrodas Jelgavas slimnīcā pēc nelegālas izcelsmes aizdomīga
šķidruma lietošanas pagājušajā nedēļas nogalē.
Policija noskaidrojusi, ka
nāvējošais šķidrums ir
metilspirts, kas jau mazās devās izraisa aklumu
un smagu saindēšanos.
Policija pieļauj, ka aizdomīgais šķidrums ticis
izplatīts kādā no točkām
Kazarmes un Katoļu ielā,
un aizdomās par izplatīšanu aizturētas piecas
personas, no kurām četrām piemērots arests.
Valsts policija informē, ka no
saindēšanās ar metilspirtu Jelgavā
četru dienu laikā, no 12. līdz 15.
oktobrim, mirušas septiņas personas – 1966., 1979., 1949., 1989.
un 1973. gadā dzimušas sievietes

un 1927. un 1963. gadā dzimuši
vīrieši –, bet medicīniskā palīdzība
bija nepieciešama vēl vairākām
personām, no kurām dažas jau ir
izrakstītas un palaistas mājās, bet
citas vēl ārstējas slimnīcā. Kopējais
šobrīd apzinātais cietušo skaits ir
vismaz 15.
Slimnīcas vadītāja vietniece
Solveiga Ābola stāsta, ka metil
spirts ir toksiska viela, kas izraisa
organisma saindēšanos. Vairākiem
no slimnīcā ievestajiem pacientiem
bija elpošanas problēmas un redzes
traucējumi, turklāt daļai veselības
stāvoklis pasliktinājies pēkšņi,
izraisot nāvi. Mediķe norāda, ka, saindējoties ar metilspirtu, «pretinde»
ir etanols. «Tādējādi vairāki vīrieši
sev izglāba dzīvību, jo metilspirtam
bija uzdzēruši alu, kas satur etanolu,» tā S.Ābola.
Policija, saņemot informāciju
par mirušajiem, nekavējoties sāka
izmeklēšanu un aizdomās par nelegālā alkohola izplatīšanu aizturēja
piecas personas. Četrām no tām
piemērots drošības līdzeklis apcie-

tinājums, bet vienai – ar brīvības
atņemšanu nesaistīts drošības
līdzeklis. Policijas pārstāve Ieva
Sietniece norāda, ka izmeklēšanas gaitā nelegālais alkohols tika
izņemts divās točkās – Kazarmes
un Katoļu ielā. Abas šīs vietas jau
bija policijas redzeslokā. «Laikā no
2001. gada konkrētajā Kazarmes
ielas daudzdzīvokļu namā policijas
darbinieki par nelegālā alkohola
uzglabāšanu un realizāciju četrām
personām noformējuši vairākus
administratīvā pārkāpuma protokolus. Citā Kazarmes ielas namā
administratīvās lietas ietvaros
tika veikta sankcionēta kratīšana,
izņemti gan tabakas, gan alkohola
izstrādājumi un uzsākts kriminālprocess. Savukārt Katoļu ielas
daudzdzīvokļu namā no 2003. gada
līdz šim brīdim par tirdzniecību
un nelegālā alkohola glabāšanu
noformēti seši protokoli un ir
viena administratīvā pārkāpuma
lieta pārbaudes stadijā, uzsākti
trīs kriminālprocesi,» uzskaita
I.Sietniece.

Septembra beigās būvdarbi sākušies arī Dobeles ielas 8. un 12. mājā,
un tas nozīmē, ka vēl
šajā gadā pilsētā tiks
renovētas kopumā trīs
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) apsaimniekotās
daudzdzīvokļu mājas
– divas Dobeles ielā un
Raiņa ielā 9.

«Pamati bruka, veco šīfera jumtu
vairs nebija jēgas lāpīt. Lai būtu
karstais ūdens, to vajadzēja ilgi
tecināt, bet ūdensskaitītājs taču
griezās! Arī logus mūsu mājā bija
nomainījušas tikai trīs ģimenes.
Var teikt tā: kā pirms gadiem piecdesmit mūsu māju uzcēla, tā arī
tādā dzīvojām – nopietni remontdarbi šo gadu laikā nebija veikti,
par siltumu maksājām vidēji latu
par kvadrātmetru, līdz ar to renovācija bija elementāra nepieciešamība,» uz darbu aktualitāti norāda

Dobeles ielas 8 dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona Aigars Bauska,
piebilstot, ka siltināšanai iedzīvotāji gatavojušies vismaz divus
gadus. Mājas siltināšana norit ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu, un pašreizējās
aplēses liecina, ka iedzīvotājiem
siltināšana izmaksās ap 5000 latu
no dzīvokļa. «Ar to, ka izmaksas
būs augstākas nekā citu renovēto
māju iedzīvotājiem, rēķinājāmies
jau sākumā, jo mūsu māja ir neliela
– vien 12 dzīvokļi. Saprotams, ka ir
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«Junda» brīvlaikā aicina uz
kino un sporta aktivitātēm
 Ritma Gaidamoviča

Oktobra izskaņā jau
tradicionāli skolēni
dosies rudens brīvdienās. Saturīgi un aktīvi
pavadīt laiku, piedaloties akcijā «Iejundies
mūsu brīvlaikā!», trīs
dienas – no 28. līdz 30.
oktobrim – aicina bērnu un jauniešu centrs
«Junda». Būs netradicionālās sporta spēles,
ciemos brauks Ceļa
skola un varēs doties
uz kino galvaspilsētā,
lai redzētu jaunāko
multfilmu «Turbo».
Dalības maksa – no
2 līdz 3,50 latiem. Iepriekšēja pieteikšanās
– obligāta.

Lai gan lielāko daļu apritē nonākušā metilspirta policijas darbinieki
konfiscēja, nav izslēgts, ka tas
joprojām ir pieejams, tāpēc iedzīvotāji, kuri ir iegādājušies un lietojuši
nelegālu alkoholu, aicināti ļoti atbildīgi izturēties pret savu veselību
un, ja tā pasliktinās, nekavējoties
vērsties pie mediķiem. Jāpiebilst,
ka metilspirts var iedarboties ne
uzreiz, bet pēc stundām 20.
Policija točku apkarošanu jau
vairākus gadus izvirza par vienu
no prioritātēm. Lai darbs sekmētos,
pērnā gada jūnijā Valsts policijas
mājas lapā www.vp.gov.lv tika
izveidota tā sauktā točku karte,
kurā ikviens iedzīvotājs var atzīmēt
vietas, kur tiek tirgots nelegālais
alkohols. Jelgavas policijas iecirkņa
darbības zonā (Jelgava, Ozolnieku
un Jelgavas novads) pa šo laiku
veiktas 66 atzīmes. «Atzīmju daudzums nenorāda točku skaitu, bet
gan iedzīvotāju aktivitāti un iesais-  Sintija Čepanone
tīšanos šīs problēmas risināšanā,»
Līdz gada beigām SIA
skaidro Valsts policijas pārstāve
«Jelgavas poliklīnika»
Lita Juberte.

uz nometni «Lediņi». «Šajā dienā ciemos ieradīsies aģentūras
«Zebra» Ceļa skolas instruktori,
kas ar skolēniem pārrunās jautājumus par satiksmes drošību,
praktiski demonstrējot arī dažādas situācijas,» tā M.Kalniņš,
piebilstot, ka instruktori kopā
ar bērniem atkārtos teorētiskās zināšanas – kur, kad un kā
droši šķērsot ielu, pa kuru ceļa
malu drīkst pārvietoties gājēji,
kas jāatceras, lai būtu pamanāms, kā rīkoties dažādos laika
apstākļos un kā pareizi lietot
atstarotāju. Rotaļājoties skolēni
arī iemācīsies, kas ir reakcijas
laiks, bremzēšanas ceļš un apstāšanās ceļš. Tāpat bērniem
būs iespēja izjust, kas notiek,
ja mašīna strauji bremzē, bet
pasažieri nav piesprādzējušies
ar drošības jostu. Bērniem
būs arī iespēja izgatavot savu
atstarotāju un aktīvi atpūsties
«Lediņu» teritorijā. Noslēgumā
visi dalībnieki tiks cienāti ar
siltu meža zupu. Dalības maksa
– divi lati. Abas dienas uz pasākumu norises vietu dalībniekus
aizvedīs autobuss no «Jundas»
Pasta ielā 32 un vakarā atgādās
atpakaļ. Izbraukšana – pulksten 11.50.
Bet pēdējā akcijas dienā – 30.
oktobrī – skolēni dosies uz
Multikino, lai noskatītos jaunāko multfilmu «Turbo». Biļešu
cena un transporta izmaksas
– 3,50 lati. M.Kalniņš piebilst
– ja skolēns vēlēsies pirms kino
iegādāties kādu našķi, līdzi jāpaņem tēriņa nauda. Trešdien
izbraukšana no «Jundas» būs
pulksten 11.30, bet atgriešanās
plānota ap pulksten 16.20.
Brīvlaika akcijai obligāti iepriekš jāpiesakās un jāsamaksā
dalības maksa. To var izdarīt
«Jundas» ēkā Pasta ielā 32.
Organizatori aicina to izdarīt
laikus, jo vietu skaits ir ierobežots.

Uzlabos iespējas sazvanīt
poliklīnikas reģistratūru

Vienlaicīgi siltina divas mājas Dobeles ielā
 Sintija Čepanone

BEZMAKSAS	

«Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš stāsta, ka brīvlaika akcijā piedalīties aicināti
skolēni no 1. līdz 6. klasei, lai
kopā ar vienaudžiem sportotu,
izbaudītu nometnes «Lediņi»
piedāvājumu un brauktu uz
kino. Viņš piebilst, ka programmā iekļautas gan jau bērnu atzinību ieguvušās nodarbes, gan
arī jaunas. Aktivitātes «Junda»
piedāvās trīs dienas.
Pirmdien, 28. oktobrī, iecerēts pasākums «Pasportosim
jautrāk» Jelgavas 6. vidusskolas sporta zālē. «Šī būs sporta
diena, taču netradicionāla. Tas
nozīmē, ka skolēniem nebūs
jāspēlē basketbols vai volejbols,
bet gan notiks jautras stafetes
un individuālas sacensības.
Līdzi jāņem maiņas apavi un
ērts apģērbs,» tā M.Kalniņš,
piebilstot, ka dzeramo ūdeni un
našķus organizatori nodrošinās.
Dalības maksa – divi lati.
Otrdien, 29. oktobrī, būs pasākums «Uzjundīsim «Lediņus»!»,
kad skolēniem būs iespēja doties

Svētdien Jelgavu pāršalca ziņa, ka pēc nezināma šķidruma lietošanas pilsētā miruši četri cilvēki,
bet nākamajās dienās upuru skaits pieauga. Šī dzira, kas šobrīd ir prasījusi jau septiņu cilvēku
dzīvību, tika izplatīta arī kādā no Kazarmes ielas točkām, un vietējie iedzīvotāji zina teikt, ka tā
ir tieši 15. māja. Kā vēlāk tika noskaidrots ekspertīzē, nāvējošais šķidrums bija metilspirts, kas
jau mazās devās ir bīstams un izraisa elpošanas un redzes problēmas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

atšķirība, vai summa jāizdala uz,
teiksim, 60 dzīvokļiem vai tikai
divpadsmit,» tā mājas vecākais.
Taču viņš nešaubās, ka ieguldītais
atmaksāsies, jo māja pēc renovācijas kļūs ne tikai energoefektīva, bet
arī vizuāli pievilcīga. «Mūsu mājai
tiek veikta pilna renovācija, tostarp
nomainītas visas komunikācijas,
izbūvēta divcauruļu apkures sistēma un līdztekus citiem darbiem
tiks arī izremontētas kāpņutelpas,»
tā A.Bauska.
Turpinājums 3.lpp.

Jelgavas poliklīnikā pieņemts
septembra domes sēdē.
SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte
cer izveidot digitānorāda, ka tieši šīs arī bijušas
lo telefoncentrāli un
aktuālākās nepieciešamības,
ieviest rindu regukuras iestāde, ņemot vērā polatoru. Šim mērķim
liklīnikā īstenoto vērienīgo ES
pašvaldība piešķīruprojektu, šobrīd finansiāli parasi 15 tūkstošus latu,
lēli nevarēja atļauties. «Pašlaik
un iestādes vadītāja
jau tiek gatavota iepirkumu
norāda, ka tādējādi
dokumentācija. Ļoti ceram
tiks uzlabota klieniekļauties piešķirtajā summā,
tu apkalpošana un
taču, pēc pašreizējām aplēsēm,
nodrošinātas lielākas
ar to varētu būt par maz, tādēļ
ērtības poliklīnikas
esam gatavi ieguldīt arī iestādes
apmeklējuma laikā.
līdzekļus. Taču šis pašvaldības
atbalsts ir ļoti būtisks, lai mēs
Lēmums par 15 tūkstošu latu sāktu risināt šīs problēmas,»
piešķiršanu no pašvaldības bu- deputātu lēmumu atzinīgi vērtē
džeta digitālās telefoncentrāles poliklīnikas vadītāja.
un elektroniskās rindas izveidei
Turpinājums 3.lpp.
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Jelgavā šobrīd ir aptuveni
1000 brīvu darba vietu!
 Jānis Kovaļevskis

«Svarīgākais pašvaldības uzdevums ir saglabāt cilvēkus, un to
iespējams panākt, nodrošinot iedzīvotājiem
iespējami labāko servisu
visa mūža garumā,» pārliecināta Rita Vectirāne,
kas jūlijā pēc pašvaldību
vēlēšanām tika ievēlēta
domes priekšsēdētāja
vietnieces amatā, uzņemoties atbildību par sociālajiem, veselības un
kultūras jautājumiem.
Iepriekš R.Vectirāne vadīja
pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Par paveikto liecina
valsts līmeņa atzinība konkursā
«Eiropas Gada pašvaldība», kurā
pilsēta jau divus gadus pēc kārtas
atzīta par uzvarētāju nominācijā
«Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai», tas, ka Jelgavā, salīdzinot
ar citām Latvijas lielajām pilsētām,
nav izteikta etniskā saspīlējuma.
Domes priekšsēdētāja vietniece
R.Vectirāne uzsver, ka viena no
viņas darba prioritātēm ir panākt,
lai sociālās palīdzības sistēma kļūtu mērķtiecīgāka, izvērtējot katra
cilvēka individuālās vajadzības.
«Mēs vairs nevaram atļauties
paplašināt sociālās palīdzības
saņēmēju loku, tādēļ turpmāk vēl
vairāk akcentēsim individuālo
darbu. Īpaša uzmanība jāvelta
cilvēkiem darbspējas vecumā,
kuriem būtu jāspēj pašiem sevi
nodrošināt un jāstrādā. Tikai tad,
ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav
iespējams, viņi var pretendēt uz
palīdzību,» vienu no savām darba
prioritātēm iezīmē politiķe.
Ilgāku laiku pašvaldībā strādājāt kā algots darbinieks, bet
pēc atbalsta vēlēšanās tikāt
apstiprināta domes priekšsēdētāja vietnieces amatā. Vai
ir mainījies priekšstats par
pilsētā notiekošo?
Priekšstats noteikti nav mainījies, ir augusi atbildība. Mans
galvenais uzdevums ir koncentrēt
resursus, lai sociālās palīdzības
sistēma kļūtu efektīvāka. Neesmu
iecerējusi virzīt revolucionāras
reformas, tomēr tas, ka virkne
darbspējīgu cilvēku gadiem ir
Sociālo lietu pārvaldes klienti, liek
domāt, ka varam strādāt mērķtiecīgāk, jo, pēc Nodarbinātības
valsts aģentūras datiem, Jelgavā
šobrīd ir aptuveni 1000 vakanču.
Tas, protams, prasīs vēl lielāku
atdevi no sociālajiem darbiniekiem
un citiem speciālistiem.
Saskaņā ar Pasaules Bankas
pētījumu viena no Latvijas lielākajām problēmām ir sociālā
nevienlīdzība un nabadzība.
Cik aktuāli tas ir Jelgavā?
Salīdzinot ar 2008. gadu, trū-

rijās. Tas saistīts gan ar atbilstošu
dzīves vidi, gan ar nodarbinātības
iespējām. Jāapzinās, ka bērns no
sociālās aprūpes centra prasa trīs
reizes lielāku uzmanību, tādēļ ne
vienmēr iespējams turpināt strādāt
pilnas slodzes darbu un uzņemties
audžuvecāka pienākumus. Man
nav pārliecības, ka tuvākajā nākotnē mēs varēsim atteikties no
bērnu sociālās aprūpes iestādes.
Skaidrs gan ir tas, ka šajā jomā
nepieciešamas reformas. Bērni
pēc pilngadības sasniegšanas nav
sagatavoti patstāvīgai dzīvei, jo
iestādes vide to neveicina. Lielākā
daļa aprūpes centra bērnu, kuriem
likumā noteiktajā kārtībā pašvaldība piešķir dzīvokli, nenorēķinās
par komunālajiem pakalpojumiem
un jau sākotnēji uzkrāj parādus,
kurus pēc tam nav spējīgi segt. Jau
nākamgad esam iecerējuši centra
vecākajiem bērniem veidot grupu
dzīvokļus, lai viņiem būtu vieglāk apgūt nepieciešamās sociālās
prasmes. Lielāks uzsvars jāliek uz
motivāciju iegūt izglītību. Protams,
turpināsim darbu arī ar audžuģimenēm, jo nekas cits nespēj aizstāt
«Pieredze liecina, ka cilvēki pie sociālajiem dienestiem pēc palīdzības vēršas pārāk vēlu, tādēļ bērnam ģimenisko vidi.
ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi esam vienojušies, ka turpmāk ar ģimenēm, kurām
Arī tūrisms ir jūsu atbildības
uzkrājas parāds par komunālajiem pakalpojumiem, sāksim strādāt agrīnākā stadijā, lai sniegtu atbalstu brīdī, kad situācija vēl ir glābjama,» par vienu no iecerēm stāsta pilsētas domes joma – vai ir kādas ieceres,
priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
Foto: Ivars Veiliņš kā palielināt tūristu plūsmu
pilsētā?
cīgo ģimeņu skaits pilsētā ir
Vai sociālo pakalpojumu integrācijas pārvaldes Jauniešu
Ņemot vērā, ka darbu šajā jomā
ievērojami audzis, lai gan pēdējā tīkls pilsētā pašlaik ir pietie- centrs, ik gadu atzīmējam nacio- pašvaldība ir sākusi gandrīz no
pusotra gada laikā tam ir tenden- kami attīstīts?
nālo kultūras biedrību dienas. Tie nulles, rezultāti ir labi. Gan viece samazināties. Ja 2008. gadā
Vienmēr varēs atrast iespējas ir mūsu līdzšinējā darba rezultāti. tējo, gan ārvalstu tūristu skaits
reģistrētas 835 trūcīgās ģimenes, un vajadzības kaut ko pilnveidot, Kolēģi no citām pilsētām brauc pie palielinās. Kļūstam arvien intetad šobrīd to ir jau ap diviem tomēr jāapzinās reālā situācija. mums mācīties. Darbs turpinās, resantāki, tiek piedāvāti jauni
tūkstošiem. Tās neapšaubāmi ir Salīdzinot ar citām pašvaldībām, un domāju, ka strādājam pareizā tūrisma produkti, tomēr visvairāk
krīzes sekas un apliecinājums mūsu pakalpojumu tīkls ir pie- virzienā.
priecē, ka esam kļuvuši interesanti
tam, ka sociālā nevienlīdzība un tiekami attīstīts. Varbūt ikdienā
paši sev. Ekskursijās pa pilsētu un
nabadzība ir reāla problēma arī cilvēki to nenovērtē, tomēr pilsētPašvaldība ik gadu atbalsta apkārtējām teritorijām labprāt
mūsu pilsētā.
niekiem tiek nodrošināta virkne nevalstiskās organizācijas dodas paši jelgavnieki, un tas
Diemžēl situācija valstī ir tāda, pakalpojumu, kas ir pašvaldības (NVO). Kāds ir šo organizāciju nozīmē, ka varam būt saistoši
ka pabalstu saņēmēju vidū ir brīvprātīga iniciatīva, sākot no die- pienesums vietējai sabiedrī- arī citiem. Ikdienā tūrisma jomā
daudz godīgi strādājošu cilvē- nas centriem cilvēkiem ar īpašām bai?
vairāk jāorientējas uz Latvijas
ku, nodokļu maksātāju, kuru vajadzībām, krīzes centru, īpašu
Šīm organizācijām ir būtiska iedzīvotājiem, bet ārvalstu tūristus
atalgojums ir pārāk pieticīgs, lai atbalsta programmu daudzbērnu sociālā funkcija demokrātiskā sa- varam piesaistīt ar mūsu ledus un
segtu elementārās vajadzības. ģimenēm un beidzot ar nakts pa- biedrībā. Atbalstot NVO sektoru, smilšu skulptūru festivāliem un
Daudzām ģimenēm objektīvi ir tversmi un atskurbtuvi. Nonākot mēs daļēji atslogojam arī sociālos citiem lielajiem pasākumiem. Īpaši
nepieciešama palīdzība, un tādos krīzes situācijā, cilvēkiem operatīvi dienestus, jo daudzas no šīm or- nozīmīgs šajā ziņā varētu būt nāgadījumos pabalsts ir būtisks tiek sniegta nepieciešamā primārā ganizācijām darbojas labdarības kamais gads, kad Rīga būs Eiropas
atspaids. Apzinoties to, no šī gada palīdzība. Sociālie pakalpojumi nav jomā, palīdz veciem un vientuļiem kultūras galvaspilsēta. Palielināsies
janvāra pašvaldība palielinājusi tikai pabalsts naudas izteiksmē, cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar īpa- kopējā ārvalstu tūristu plūsma uz
palīdzību daudzbērnu ģimenēm. kā bieži vien pieņemts uzskatīt. šām vajadzībām. Tiek īstenotas Latviju, un mums jābūt gataviem
Apmēram 40 procentus no sociāla- Tas ir pasākumu kopums, lai sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas to izmantot.
jai palīdzībai budžetā atvēlētajiem palīdzētu cilvēkam atkal nostāties kultūras, sporta un citās jomās.
līdzekļiem saņem pensijas vecumu uz kājām un nebūt atkarīgam no NVO aktīvi iesaistās pilsētas saAr ko lepojaties jūs kā Jelgasasniegušie pilsētnieki. Tomēr palīdzības. Diemžēl daļai iedzīvo- biedriskajā dzīvē, tādēļ arī turp- vas iedzīvotāja?
jāņem vērā, ka proporcionāli lie- tāju prasības pret dzīves kvalitāti māk tās atbalstīsim. Pašvaldības
Es lepojos ar to, kā pēdējos gados
lākā sociālo pabalstu summa tiek ir samazinājušās tik ļoti, ka vairs budžeta iespējas gan ir ierobežotas, ir attīstījusies pilsēta, tā kļuvusi
izmaksāta ģimenēm ar bērniem, nav motivācijas strādāt un viņiem un nav iespējams atbalstīt visas daudz pievilcīgāka. Ir patīkami no
kurās ir cilvēki darbspējas vecu- pietiek ar pabalstu.
organizācijas, jo tādu pilsētā ir ap pilsētas viesiem dzirdēt, ka Jelgavā
mā. Pērn šādām ģimenēm pabaldiviem simtiem. Tādēļ, lai realizētu ir notikušas pozitīvas pārvērtīstos tika izmaksāti 559 tūkstoši
Jelgavā daudz strādāts sa- lielākus un sabiedriski nozīmīgā- bas. Cilvēki ar fotoaparātiem uz
latu. Kopējo situāciju kropļo arī biedrības integrācijas jomā kus projektus, aicinām kooperēties Mītavas tilta, atpūtnieki pilsētas
ēnu ekonomikas ietekme, jo daļa – kāds ir šī darba rezultāts?
un apvienot resursus.
pludmalē un daudzie velobraucēji
cilvēku strādā nelegāli vai algu
Lielākais gandarījums ir par
ir apliecinājums šīm pārvērtībām.
daļēji saņem aploksnē un paralēli to, ka šobrīd pie viena galda var
Jelgavas Sociālās aprūpes Arī izglītības un kultūras piedāvāpieprasa sociālo atbalstu no paš- apsēsties visu pilsētā pārstāvēto centra bērni audžuģimenes juma ziņā esam vieni no labākajiem
valdības. Diemžēl sabiedrībā šāda nacionālo kultūras biedrību cilvēki pārsvarā atrod citās pašvaldī- valstī. Tās ir tikai dažas lietas, bet
rīcība netiek nosodīta, bet mūsu un vienoties par kopīgiem mēr- bās. Ar ko tas izskaidrojams? pieņemu, ka katram, kurš jūtas
iespējas pārbaudīt reālo situāciju ķiem. Ir izveidots paaudžu dienas
Pilsētās vispār veidojas mazāk piederīgs šai pilsētai, ir savs iemesls
ir ierobežotas.
centrs «Sadraudzība», Sabiedrības audžuģimeņu nekā lauku terito- būt lepnam.

Pilsētnieks vērtē

Vai zināt, kur Jelgavā
var iegādāties
nelegālo alkoholu?
Sergejs,
strādnieks:
– Jā, protams! Man
jau šķiet, ka
katrs jelgavnieks var nosaukt pilsētā kādu vietu, kur ir
tā sauktā točka. Es personīgi zinu
vienu netālu no Jelgavas Valsts
ģimnāzijas. Patiesībā katrā pilsētas rajonā noteikti ir pa divām
trim točkām – ja paprasīsiet tur
dzīvojošajiem, nosauks konkrētu
adresi. Zinu arī par šīs nedēļas
gadījumu, kad nelegālā grādīgā
dēļ miruši cilvēki.
Rihards,
celtnieks:
– Kā minimums piecas
šādas vietas
Jelgavā zinu.
Ir dzirdēts
par točkām tepat centrā, Tērvetes ielas apkaimē. Nelegālo
alkoholu vienmēr varēja, var un
varēs nopirkt. Un nekādas mācības nebūs, ja kāds no tā nomiris.
Tādu gadījumu taču ir daudz.
Visi šie nelegālā alkohola lietotāji
domā, ka «ar mani jau nekas tāds
nenotiks».
Aivars,
bezdarbnieks:
– Konkrētas
vietas nevaru
uzskaitīt, taču
esmu dzirdējis, ka Jelgavas tirgū, tāpat kā
Rīgas Centrāltirgū, staigā tirgotāji
un piedāvā gan šņabi, gan cigaretes. Tas taču arī nav legāli! Arī
policija zina par šo rūpalu, taču,
šķiet, nekas neuzlabojas – tāpat
nelegālo alkoholu pārdod.
Anna, skolniece:
– Man nav
tādas nepieciešamības,
tāpēc arī nez i n u . Ta č u
gan jau, tāpat kā citās pilsētās,
arī mūsējā ir nelegālā alkohola
tirgošanas vietas. Vienmēr jau
būs kāds, kurš šādi grib nopelnīt,
un kāds, kurš lētāk iegūt preci.
Neticu, ka to var izskaust – kamēr
būs pieprasījums, būs arī piedāvājums.
Elita, tulkotāja:
– Dzīvoju
Jāņa Čakstes bulvārī
– man šķiet,
ka mums tur
nav točku. Parasti tās tiek iekārtotas vecajās koka mājās. Esmu
redzējusi, ka no Kazarmes ielas
puses nāk apšaubāmi ļautiņi ar
plastmasas pudelītēm, kurās dīvains šķidrums iekšā, un turpat
Driksas malā izdzer, paguļ. Manuprāt, policija nestrādā, lai nelegālā
alkohola tirgotavas izskaustu.
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Uzlabos iespējas sazvanīt
poliklīnikas reģistratūru
No 1.lpp.

Viņa stāsta, ka jau vairāku gadu
garumā poliklīnika izpelnās pacientu neapmierinātību par reģistratūras darbu – proti, vairākkārt
saņemtas klientu sūdzības par to,
ka nav iespējams sazvanīt reģistratūru, un viņiem līdz ar to šķiet, ka
darbinieki nestrādā. «Taču šīs sūdzības ir nepamatotas, jo ik dienu
reģistratūrā strādā trīs operatori,
kas atbild uz telefonzvaniem. Gadījumos, kad visas telefonlīnijas ir
aizņemtas, nākamais zvans ir tā
sauktajā gaidīšanas režīmā – tiklīdz
līnija atbrīvojas, tas rindas kārtībā
tiek pieņemts,» skaidro iestādes
vadītāja, piebilstot, ka pašreizējā
telefoncentrāle ir saglabājusies vēl
no deviņdesmitajiem gadiem un
to modernizēt nav iespējams. «Kā
viens no problēmas risinājumiem
būtu digitālās telefoncentrāles
izveide, kas ļautu klientus arī informēt, piemēram, cik ilgi jāuzgaida,
līdz atbrīvosies kāds no operatoriem,» tā A.Zīverte. Provizoriskās
aplēses liecina, ka šādas telefoncen-

trāles izveide varētu maksāt ap 10
tūkstošiem latu.
Savukārt rindu regulatora izveide pacientiem dotu iespēju vairāk
rēķināties ar savu laiku poliklīnikas apmeklējuma laikā. Iestādes
vadītāja norāda, ka primāri tas
paredzēts reģistratūras, procedūru
kabineta un rentgena kabineta
apmeklētāju plūsmas regulēšanai.
«Piemēram, lai veiktu rentgenu,
pacientam jāgaida «dzīvajā» rindā.
Saņemot savu kārtas numuriņu,
klients var rēķināties ar laiku, kas
jāpavada gaidot, līdz ar to poliklīnikā var nokārtot kādu citu jautājumu, piemēram, ja nepieciešams,
apmeklēt procedūru kabinetu,» tā
viņa. Jāpiebilst, ka rindu regulatora princips poliklīnikā iecerēts
līdzīgs kā citās iestādēs, kur tas
darbojas, teiksim, bankās, pastā,
Valsts ieņēmumu dienestā.
Poliklīnikas vadītāja cer, ka novērtēt jaunās ērtības pacienti varēs
vēl šajā gadā. «Taču viss atkarīgs no
tā, cik veiksmīgi noritēs iepirkumu
procedūra,» tā viņa.

Vienlaicīgi siltina divas
mājas Dobeles ielā
No 1.lpp.

JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts skaidro, ka, pamatojoties uz
tehniskās apsekošanas rezultātiem,
Dobeles ielas 8 un 12 tehniskais
nolietojums sasniedza 50 – 55
procentus. «Jāatzīst, ka kompleksa
renovācija principā bija vienīgais
veids, kā uzlabot abu māju tehnisko
stāvokli un energoefektivitāti, jo, ņemot vērā, ka ekspluatācijā nodotas
ap 1960. gadu un nopietnus remontdarbus nebija piedzīvojušas, tās,
tāpat kā vairums padomju gados
būvēto māju, pašlaik jau ir krietni
nolietojušās,» skaidro O.Kukuts,
piebilstot, ka darbus abās mājās
vienlaicīgi veic SIA «Amaxs».
Sākotnēji bija plānots, ka Dobeles
ielā vienlaicīgi tiks rekonstruētas
četras līdzīgas mājas, kas atrodas
cita citai blakus, – 8., 10., 12. un 14.
Lēmumu par renovāciju visu četru
māju dzīvokļu īpašnieki pieņēma
teju vienlaicīgi, taču līdz reāliem
siltināšanas darbiem pašlaik tikušas vien divas mājas. «Iemesls,
kāpēc uz laiku esam atlikuši domu
par mājas renovāciju, ir finanses
– būvdarbu izmaksas kopš lēmuma

pieņemšanas ir būtiski augušas un
ne visi iedzīvotāji pašlaik ir ar mieru
tās segt. Mūsu māja ir neliela, un
tas vien jau sadārdzina izmaksas,
rēķinot uz vienu dzīvokli. Turklāt,
ja sākotnēji bijām rēķinājuši, ka
darbu izmaksas būs apmēram
2700 lati no dzīvokļa, tad pašlaik
būvnieku piedāvātā cena jau bija
ap 4000 latu. Plus vairāk nekā 1000
latu no dzīvokļa – tā tomēr ir liela
nauda daudziem,» lēmumu vismaz
pagaidām atlikt ēkas renovāciju
skaidro Dobeles ielas 10 mājas vecākais Aivars Zikmanis. Taču viņš cer,
ka iedzīvotāji tomēr uzdrošināsies
ieguldīt līdzekļus mājas renovācijā.
«Mēs visi apzināmies renovācijas
darbu nepieciešamību, jo māja, īpaši
jau jumts, ir kritiskā stāvoklī. Dzīvokļu īpašnieki lēmumu jau sen kā
pieņēmuši, vien būvdarbu izmaksas
pašlaik šķiet pārāk augstas. Varbūt
līdz ar eiro ieviešanu šajā jomā kaut
kas mainīsies. Mēs noteikti neesam
atmetuši domu dzīvot renovētā
mājā,» tā A.Zikmanis.
Jāatgādina, ka kopš augusta norit
arī Raiņa ielas 9 renovācija – šajā
mājā darbi tuvojas noslēgumam.
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Rekonstruēts
tilts Malkas ceļā

Rekonstruēto tiltu pār Svētes upi Malkas ceļā nu var šķērsot ne tikai gājēji, bet arī automašīnas, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Tilta garums ir 24,77 metri, savukārt brauktuves
Foto: Ivars Veiliņš
platums – 2,75 metri.
 Sintija Čepanone

Šonedēļ ekspluatācijā
nodots tilts pār Svētes
upi Malkas ceļā – agrākais gājēju tilts nu pielāgots arī transporta
satiksmei, tādējādi to
šķērsot drīkst arī autotransports, kura pilna
masa nepārsniedz 3,5
tonnas.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu speciāliste Agnese Švarce informē, ka
šonedēļ noslēgusies tilta Malkas
ceļā, kas savieno pilsētu ar dārzkopības kooperatīva sabiedrību
«Ziedonis» Jelgavas novadā,
rekonstrukcija, tā šķērsošanu nodrošinot ne tikai gājējiem, bet arī

autotransportam. «Tilta rekonstrukcija tika uzsākta jūlijā, un jau
sākotnēji, izvērtējot apdzīvotību
dārziņos un iedzīvotāju nepieciešamību ikdienā izmantot tiltu,
tika nolemts nodrošināt iespējas
šajā vietā šķērsot upi arī autotransportam ar pilnu masu līdz
3,5 tonnām,» stāsta A.Švarce.
Tilta rekonstrukcijas darbi
ilga trīs mēnešus, un to gaitā
pilnībā tika demontēta vecā
tilta klātne un izbūvēta jauna,
turklāt, lai pa to nodrošinātu
arī autotransporta kustību,
bija nepieciešams pārbūvēt tilta konstrukciju. Jāpiebilst, ka
iepriekš tilta balsti, apmales,
margas un brauktuves segums
bija kritiskā stāvoklī un apdraudēja gājēju drošību. Pēc
rekonstrukcijas tilts ir drošs arī

autotransportam.
Tiesa, autovadītāji, kas šķērso
tiltu, aicināti ņemt vērā, ka pa
brauktuvi pārvietojas gājēji.
«Lai transportlīdzekļu vadītājus
informētu par to, ka pa tilta
brauktuvi pārvietojas arī gājēji,
pie tilta izvietotas atbilstošas
brīdinājuma ceļa zīmes un šaipus Svētes upei izveidots uzgaidīšanas laukums transportam
jeb vieta, kurā autovadītājam
jāuzgaida, līdz pretī braucošais
transportlīdzeklis izbrauks no
sašaurinājuma,» tā A.Švarce.
Jāpiebilst, ka tilta kopējais
garums ir 24,77 metri, brauktuves platums – 2,75 metri.
Darbus konkursa kārtībā veica
SIA «Danielsons un Baumanis»
par kopējo summu 38 455 lati,
ieskaitot PVN.

Veicinot izpratni par vidi,
Pasta salā rīkos talkas
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai akcentētu dabas
aizsardzību un nodrošinātu ilgtspējīgu zaļo
zonu un ūdenstilpņu
saglabāšanu un apsaimniekošanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība
reizē ar Pasta salas labiekārtošanas projektu
īsteno arī pārrobežu
sadarbības projektu.
Lai iedzīvotājiem rastos padziļināta interese par vidi un būtu
iespēja piedalīties teritorijas sakārtošanā,
nākamā gada pavasarī
Driksas krastos tiks
organizētas sakopšanas talkas, kurās varēs
piedalīties ikviens interesents.
Pašvaldības pārstāve Līga
Klismeta stāsta, ka veiksmīgai
Pasta salas attīstībai pašvaldība
ir piesaistījusi vēl vienu ERAF
līdzfinansētu projektu – «Vides
izpratnes veicināšana Jelgavas
un Šauļu pilsētās». «Jelgavā
projekta līdzekļi tiks novirzīti
Pasta salas attīstībai, bet papildu ieguvums būs izstrādātā
tehniskā dokumentācija Pils

salas attīstībai. Savukārt Šauļos
projekta gaitā tiek izstrādāts
tehniskais projekts un labiekārtota teritorija ap Talkšu ezeru,
kā arī izstrādāts komplekss
attīstības plāns ezeram un teritorijai ap to,» tā L.Klismeta.
Pasta salas vides projektā
plānotas vairākas aktivitātes,
kas saistītas ar dabas aizsardzību. Viena no tām paredz
vides izpratnes veicināšanu
– tas būs videi draudzīgs rotaļu
parks salas tālākajā galā, ar
kura palīdzību bērniem tiks
dota iespēja izprast dabas norises. Vēl tiks izveidotas dabas
takas ar koka dzīvnieku un
putnu atveidiem malās. Bērnu
rotaļām uzbūvēs vairākus koka
namiņus, laukumā atradīsies
no impregnēta koka izgatavotas rotaļu iekārtas sportiskām
aktivitātēm, tā sekmējot bērnu
fizisko attīstību. Vecāku un
bērnu ērtībai būs nodrošināta
nepieciešamā infrastruktūra
– soliņi un apgaismojums.
Veicinot iedzīvotāju izpratni
par vides saglabāšanu, Pasta
salā paredzēts izvietot trīs informatīvos stendus par to, ko darīt
un ko nedrīkst darīt, lai aizsargātu dabas resursus, kā arī par
iespējamām sekām, ja pret tiem
izturas nevērīgi. Tāpat tiks no-

stiprināta salas krasta zona, kā
arī iztīrīts Driksas krasts. Vides
speciālisti uzskata, ka Driksas
tīrīšanas un sākotnējās gultnes
atjaunošanas rezultātā uzlabosies upes, kā arī tās sateces
baseina hidroloģiskais režīms,
kas labvēlīgi ietekmēs apkārtējos biotopus, veicinot bioloģisko
daudzveidību.
Projekta «Vides izpratnes
veicināšana Jelgavas un Šauļu
pilsētās» (Nr. LLIV-350) īstenošanas periods ir no šā gada
1. jūlija līdz 2014. gada 31.
decembrim. Jūlijā tika noslēgts
līgums ar SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par
būvdarbu uzsākšanu Pasta
salā. Projekta kopējais budžets
ir 555 773,52 lati, no kuriem
Jelgavas projektam paredzēti
367 526,49 lati: Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums
– 36 752,65 lati, ERAF finansējums – 312 397,52 lati, valsts
finansējums –18 376,32 lati.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Pasta salā
pašlaik rit labiekārtošanas darbi, kas notiek projekta «Pasta
salas labiekārtošana un upju
kā tūrisma un aktīvās atpūtas
produkta veidošana Jelgavā»
gaitā. Abi šie projekti tiek realizēti vienlaikus.
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Īsi
 Par labākajiem
autobusa
vadītājiem septembrī
savā uzņēmumā SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) starppilsētu pasažieru
pārvadājumos atzinusi Daini Lukmani, bet Jelgavas pilsētas pasažieru
pārvadājumos – Daini Viktoru Šlāpinu. Jāpiebilst, ka abi šoferi labākā autobusa vadītāja statusu ieguvuši atkārtoti
– D.Lukmanis par labāko atzīts ne tikai
septembrī, bet arī jūnijā un jūlijā, bet
D.V.Šlāpina darbs atzinīgi novērtēts arī
maijā, jūnijā un jūlijā.
 Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP) aicina valsts un pašvaldības
iestādes, pilsētas uzņēmumus, biedrības un nodibinājumus līdz 20.
novembrim izvirzīt brīvprātīgā darba
veicējus nominācijai «Gada brīvprātīgais 2013». Apbalvojumu piešķirs par
sistemātiski veiktu brīvprātīgā darbu
Jelgavas pilsētā, to pasniegs 5. decembrī
SIP. Piesakot apbalvošanai brīvprātīgā
darba veicēju, jāiesniedz pieteikuma
anketa un rekomendācija. Anketā jāmin,
par kādiem nopelniem kandidāts ieteikts
apbalvojumam, norādot brīvprātīgā
darba veikšanas periodu, darba apjomu
un kvalitāti, kā arī kandidāta īsu dzīves
aprakstu (CV). Pieteikuma anketai var
pievienot atsauksmes, brīvprātīgā darba
līgumus, publikācijas, fotogrāfijas un citus materiālus. Jāpiebilst, ka brīvprātīgos,
kuri iepriekšējos gados saņēma balvu,
atkārtoti pieteikt nedrīkst. Pieteikuma
anketa elektroniskā formātā pieejama
mājas lapā Jelgava.lv, papīra formātā
– Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11.
Sīkāka informācija – SIP vai pa tālruni
63023409.
 Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
(LSKJ) Jelgavas nodaļas biedri brīvajā
laikā gatavi palīdzēt veciem cilvēkiem
mājas darbos, piemēram, sagrābt
lapas, sakopt pagalmu, sakraut
malku. Jaunieši aicina arī neklusēt, ja
zināms kāds kaimiņš, kuram nepieciešama palīdzība. LSKJ Jelgavas nodaļas
vadītājs Māris Liscovs stāsta, ka jaunieši
ik gadu cenšas palīdzēt kādam vecam,
vientuļam cilvēkam, kuram vienkārši
sadzīviski darbi kļuvuši sarežģīti. «Mums
tie darbi varbūt šķiet pašsaprotami, bet
kādam tie var radīt grūtības, piemēram,
sakraut ziemai malku. Tāpēc piedāvājam kādā no brīvdienām iet talkā,» tā
M.Liscovs, palīdzības nepieciešamības
gadījumā aicinot sazināties ar viņu pa
tālruni 26044411.
 Deju centrs «Cukurfabrika» 2.
novembrī centrā rīko Vecāku dienu,
aicinot visas dienas garumā pieaugušos izmēģināt dažādas nodarbes, ko
piedāvā centrs. Pieteikšanās – līdz 28.
oktobrim. Visas dienas garumā pieaugušie centrā varēs izmēģināt Argentīnas
tango, afro dance, zumbu, kapoeiru,
vēderdejas, līnijdejas, stepa aerobiku,
TRX, baletu, hata jogu, meditāciju. Pieaugušie nodarbībām aicināti pieteikties līdz
28. oktobrim deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22 vai pa tālruni 27795685.
Dalības maksa, piesakoties līdz 28. oktobrim, – 3 lati, pēc tam – 4 lati.
 1. novembrī pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā ar jauno koncertpro
grammu «Zeme» viesosies mūziķis Igo
un komponists Valts Pūce. Šis ir otrais
no dabas stihijām veltītā cikla «Uguns.
Zeme. Ūdens. Gaiss» muzikālajiem
projektiem. Lasītājiem portālā www.
jelgavasvestnesis.lv līdz 30. oktobra
pulksten 15, piedaloties konkursā un
pareizi atbildot uz jautājumiem, ir
iespēja laimēt ielūgumus uz koncertu
mūsu pilsētā vai jaunās koncertpro
grammas mūzikas disku.

Ritma Gaidamoviča
ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties pozitīvu,
radošu un atbildīgu

angļu valodas skolotāju

pusslodzes darbam ar skolas
vecuma bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa
e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis – 26456942.
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Jelgava tiek dēvēta par studentu galvaspilsētu – šeit atrodas trešā lielākā universitāte valstī – LLU –, kurā šobrīd zinības apgūst 4596 topošie speciālisti – ekonomisti,
informācijas tehnoloģiju speciālisti, būvnieki, mežkopji, pārtikas tehnologi un citi. Pastāv uzskats, ka īstā dzīvība Jelgavā kūsā tikai mācību gada laikā, kad šeit uzturas
studenti. «Jelgavas Vēstnesis» izzina, kā dzīvo studenti šodien, kā mainījušies viņu dzīves paradumi, vai cepti kartupeļi joprojām ir studentu topa ēdiens, kā studenti
ballējas, kāds ir iztikas minimums un kā studijas izdodas apvienot ar darbu.

Studenti nepārtiek tikai
no roltoniem un ceptiem kartupeļiem
 Ritma Gaidamoviča

Lai gan šķiet, ka studentu dzīve
ir vien nebeidzamas ballītes,
neviens to īsti neapstiprina.
«Studenti šobrīd ir datorizēti,
un reizēm šķiet, ka ar dzīvi virtuālajā vidē viņiem pietiek. Līdz
ar to kopmītņu dzīve vairs nav
tik aktīva kā pirms divdesmit
gadiem. Turklāt pēdējos gados
izteikti jūtam, ka jau ceturtdienas vakaros kopmītnes ir tukšas
– jaunieši brauc uz mājām,»
stāsta 8. dienesta viesnīcas pārvaldniece Vanda Karlinska.
Gan studenti, gan dienesta viesnīcu pārvaldnieces spriež, ka to ietekmējusi arī studiju maksa. Proti, tiklīdz tā paaugstināta,
studenti kļuva vairāk motivēti mācīties. Tie,
kuri mācās budžetā, cenšas tur noturēties,
bet tie, kuri maksā, apzinās, ka summa par
studijām ir pietiekami liela, tāpēc jāmācās.
Mācības ir prioritāte. Taču tas nenozīmē,
ka nepietiek laika ballītēm, lai gan, jāatzīst,
tik daudz kā agrāk to noteikti nav. Lielākie
ballētāji ir pirmkursnieki, kuri tikko tikuši
prom no mājām un grib baudīt dzīvi ar
pilnu krūti. Jāpiebilst gan, ka tieši starp
pirmkursniekiem ir arī lielākais atbirums
– daudzi apzinās, ka nevar pavilkt vai izdarījuši nepareizo izvēli.
Dzīvošana universitātes dienesta viesnīcā
ir lētākais variants. Gultasvieta kopmītnē
šobrīd maksā 19,50 latus plus istabiņā patērētā elektrība. Pārvaldnieces stāsta, ka pēdējos gados studenti, uzsākot mācības, bieži
vien meklē iespēju īrēt dzīvokli, jo negrib dalīt istabu ar vēl trim četriem cilvēkiem, taču
līdz ar apkures sezonas sākšanos situācija
mainoties – jaunieši saprot, ka rocība tomēr
nav tik liela, lai norēķinātos par samērā
augstajiem komunālajiem pakalpojumiem,
un lūdz vietu kopmītnē.

Iztikas minimums – 70 lati

Studenti lēš, ka studenta iztikas minimums mēnesī pašlaik ir vidēji 70 lati un vairāk. Kāds izdzīvošot ar mazāku naudu, bet
citam nepietikšot arī ar vairākiem simtiem.
Viss atkarīgs no tā, ar cik plašu vērienu dzīvo. Daļa naudu dzīvošanai saņem no vecākiem, citi pārtiek no stipendijas, ko ieguvuši

par labām sekmēm, vēl daļa paņēmuši studējošā kredītu bankā, bet daļa iztiku cenšas
nopelnīt paši, studijas apvienojot ar darbu.
Uzrunātie studenti atzīst, ka pirmajā kursā
studenti vēl taustās, cenšas baudīt visu, ko
studenta dzīve piedāvā, bet vecākajos kursos jau meklē darbu, lai nodrošinātu iztiku.
Studenti piestrādā veikalos, ēdināšanas
uzņēmumos, arī par grāmatvežu un citu
speciālistu asistentiem saistībā ar apgūstamo specialitāti. Darbu ar mācībām apvieno
arī 2. kursa students Pāvels Zubkovs, kurš
agrāk mācījies profesionālās sporta dejas
un tagad pasniedz deju nodarbības Rīgā
un Salaspilī. «Četras dienas studēju, bet
nedēļas nogalē mācu dejot. Nopelnu vidēji
45 latus nedēļā, un ar to man pietiek, lai samaksātu par kopmītnēm, nopirktu pārtiku,
segtu transporta izmaksas un vēl atvēlētu
naudu izklaidēm,» stāsta Pāvels. Daļa
studentu, kuri pēc iespējas ātrāk nedēļas
nogalēs cenšas doties uz mājām, izmanto
iespēju piestrādāt kaut kur dzimtajā pusē.
Piemēram, 3. kursa students Ēriks Miglāns
uz mājām Daugavpils novadā brauc ik pa
divām nedēļām un katru reizi brīvdienās
strādā vietējā gaterī. Lai gan studenti apgalvo – ja ir vēlēšanās, visu var paspēt –, ne
visiem izdodas veiksmīgi savienot darbu ar
mācībām. 4. kursa studente Anita Solima
stāsta, ka pirmajos divos kursos strādājusi
par viesmīli, taču tas bijis par grūtu. «Kad
darba dēļ sāka ciest mācības, sapratu, ka
darbs tomēr jāpamet. Turklāt, ja strādā,
jārēķinās, ka nevarēsi izbaudīt nekādas
piedāvātās aktivitātes ārpus studijām,»
atzīst Anita, kuras vienīgie ienākumi šobrīd
ir vārdiskā stipendija – 120 lati mēnesī.

Mācības un darbu grūti apvienot

Studenti apgalvo, ka Jelgavā darbu atrast
ir grūti, savukārt uzņēmēji lēš, ka studenti
nevar tikt galā ar slodzi. Uzņēmēji, kas strādā pakalpojumu jomā, kur visbiežāk manīti
strādājam jaunieši, atzīst, ka studentu CV
saņem salīdzinoši bieži, taču tikai retais
ir spējīgs izturēt slodzi. Piemēram, ātrās
ēdināšanas restorānā «McDonald’s», kur
strādā 50 cilvēki, tikai pieci ir studenti. Arī
«Hesburgerā» no 27 darbiniekiem studenti
ir pieci, bet «Jelgavas kreklos» viņi veido
aptuveni ceturto daļu no darbinieku skaita.
«Jelgavas kreklu» vadītājs Mārtiņš Namnieks stāsta, ka šobrīd par viesmīļiem un
Tatjana Osipova mācības
apvieno ar darbu un atzīst: ja
ir vēlēšanās, viss iespējams,
tikai jābūt stingrai gribai.
Viņa strādā maiņās, tāpēc
arī vienkāršāk visu apvienot. Studente strādā piecas
dienas nedēļā pa astoņām
stundām. «Ar nopelnīto varu
norēķināties par dzīvokli, komunālajiem pakalpojumiem,
nosegt ikdienas tēriņus un
pat apmaksāt studijas,» tā
Tatjana, gan neslēpjot – studentu dzīves baudīšanai īsti
laika vairs neatliekot.

Lai gan pirmdienas
pēcpusdienā 2. kursa
IT studentus Edgaru
Sīmani un Oskaru Upīti
virtuvē sastopam, cepot
kartupeļus, puiši uzreiz
saka: «Nedomājiet,
ka pārtiekam tikai no
tiem. Vienkārši šodien
tā sanāca!» Viņi stāsta,
ka vakariņas gatavo
pašu spēkiem – top gan
plovs, gan grieķu salāti,
gan pankūkas, gan
makaroni ar dažādām
mērcēm un, protams,
pa reizei arī pelmeņi.
Ēdiena sarežģītības pakāpe atkarīga no tā, cik
daudz laika var atvēlēt
gatavošanai, taču ar
«ātrajām» zupām viņi
neaizraujoties.
Foto: Ivars Veiliņš
garderobē strādā desmit studenti. «Līdzko
ieliekam darba sludinājumu, studentu atsaucība ir liela, taču lielākā daļa jau pārrunu
laikā saprot, ka nespēs ar visu tikt galā. Mēs
vēlamies, lai students mēnesī nostrādā 130
– 160 stundas, un tā jau ir nopietna slodze.
Mums kā uzņēmumam nav izdevīgi palielināt darbinieku skaitu, ņemot uz pusslodzi,
– tās ir papildu izmaksas. Ir arī studenti,
kuri pamēģina, taču pēc pirmā mēneša saprot, ka nevar tikt galā. Protams, netrūkst
arī jauniešu ar pārāk augstām prasībām,
piemēram, lai viņiem maksātu 300 – 400
latu lielu algu. Tas ir neiespējami,» tā
M.Namnieks. Līdzīgs viedoklis ir arī Jelgavas «Čili picas» Katoļu ielā vadītājai Ivetai
Diržinei-Umbraško, kuras vadītajā iestādē
strādā divas studentes. «Nupat viena studente aizgāja prom, jo nevarēja savienot
mācības ar darbu,» piebilst viņa.

Lielākie tēriņi – pārtikai

Studenti atzīst, ka lielākie tēriņi ir par
pārtiku, transportu un izklaidēm. Taču
tas, ka studenti ēdot tikai roltonus un ceptus kartupeļus, esot mīts. «Protams, cepti
kartupeļi visos laikos bijuši cieņā,» piebilst
5. dienesta viesnīcas pārvaldniece Valentīna
Račiņa. Pārvaldnieces atklāj, ka pēdējos
gados studenti vairāk sākuši gatavot ēst.
«Un gatavo ne tikai pelmeņus – top arī
kāpostu zupa, salāti, viņi cep karbonādes,
picas,» stāsta 2. un 3. dienesta viesnīcas
pārvaldniece Aiva Loce. Lai ietaupītu,
studenti pēc iespējas vairāk pārtikas cenšas
atvest no mājām. Ved kartupeļus, konservus, gaļu, bet veikalā nopērk vien krējumu,
margarīnu, majonēzi, maizi un kaut ko uz
maizes liekamu. Lai izdevīgāk, istabas biedri kooperējas. Piemēram, Pāvels ar istabas
kaimiņu vienojušies, ka kopējiem tēriņiem
nedēļā atvēl trīs latus. «Protams, visam
rēķinām līdzi. Studentus veikalā piesaista
dzeltenās cenas – akcijas preces,» stāsta
Pāvels. Lai samazinātu izdevumus, arī 3.
kursa studente Anita Vespere ēdienu gatavo

Topošā pārtikas tehnoloģe
Santa Jākobsone ir 1. kursa
studente, kura universitātē
visbiežāk nokļūst ar vecāku
auto. «Ja brauc vairāki, ar
mašīnu pat iznāk lētāk nekā
ar sabiedrisko transportu. Es
cilvēkus no Rīgas un atpakaļ
vedu par diviem latiem, bet
vilciens vienā virzienā vien
maksā 1,45 latus!» tā Santa.
Mēnesī degvielai viņa iztērējot
aptuveni 30 latus, tikpat arī par
sabiedrisko transportu.
kopā ar trim istabas biedrenēm. «Daudz ko
atvedam no mājām, bet pārējo nopērkam
«Maxima» veikalā, jo tur tomēr produkti ir
lētāki,» tā Anita, piebilstot, ka pārtikai un
izklaidēm nedēļā atvēl ap 20 latu.

Trešdienas – mazās piektdienas

Studenti visos laikos bijuši izdomas
bagāti un atraduši veidus, kā ietaupīt
arī uz izklaidēm. Piemēram, meitenes
izmanto naktsklubu politiku un klubā
ierodas līdz pulksten 23, kad ieeja dāmām
ir bez maksas. Savukārt puiši stāsta – lai
nebūtu liela nauda jāatstāj naktsklubā
par dzērieniem, «iesildīšanās» notiek jau
pirms tam kojās. «Tas sanāk lētāk nekā ar
krietnu uzcenojumu pirkt kokteiļus klubā.
«Kreklos» paņemam vien aliņu, lai dejojot
mute neizkalst,» stāsta Pāvels.
Agrāk studentiem ballītes esot notikušas
teju vai katru dienu, bet tagad svētku dienas
esot trešdienas, kas tiek sauktas par mazajām piektdienām, – tad kopmītnēs valda
lielākā rosība. Topošais būvnieks Kristaps
Ruska gan atzīst, ka izklaide jau nav tikai
iedzeršana kopmītnēs un naktskluba apmeklējums – studenti brauc ar kartingiem,
aiziet uz teātri, koncertu. Kristaps izklaidēm tērē vidēji 50 latus mēnesī. Šo naudu
viņš atvēl no algas, kuru nopelna, strādājot
par būvniecības projektu vadītāja palīgu.

Ar auto – ērtāk un lētāk

Vēl pirms divdesmit gadiem, ja vienam
studentam kursā bija auto, viņš bija spicais. Bet pašlaik, pavērojot stāvlaukumu
pie pils, šķiet, ka lielākā daļa studentu
ir tik bagāti, ka var atļauties ikdienā
pārvietoties ar auto. Gan pārvaldnieces,
gan studenti apstiprina, ka auto skaits
pēdējos gados ir palielinājies. «Daudzi
izmanto iespēju vasarā piepelnīties ārzemēs, pārbrauc un nopērk mašīnu. Citi
izlīdzas ar ģimenes auto. Tiesa, degvielas
cena ir ietekmējusi to, cik bieži auto pa
nedēļu tiek kustināts. Lielākoties esot tā:
svētdien ar auto atbrauc un ceturtdien
vai piektdien aizbrauc. Turklāt – savācot
pilnu mašīnu, jo tā brauciena izmaksas
samazinās,» atzīst V.Karlinska. «Pie pils
auto pārsvarā atstāj tie studenti, kuri
ikdienā brauc no Rīgas un Dobeles. Viņi
uzskata, ka ar auto ir ērtāk un lētāk,
jo ne vienmēr sabiedriskais transports
kursē tā, kā viņiem vajag. Un nav jau tā,
ka brauc viens – parasti studenti savācas
pilna mašīna, un tad jau arī izdevumi ir
mazāki,» stāsta A.Vespere. Piemēram, ja
uz Ogri brauc ar sabiedrisko transportu,
viens brauciens turp un atpakaļ studentam izmaksā piecus latus ar santīmiem,
bet, ja pievienojas kādam ar auto, esot
iespēja ietaupīt pat vienu divus latus.

Tā studēja 80. gados...
Māris Sloka, grupas «Klaidonis» solists, uzņēmējs, LLU būvniekos mācījās no 1982. līdz
1987. gadam:
«Tie ir foršākie jaunības gadi, ko pavadīju kopmītnēs! Ar ēšanu man gāja visai viegli
– gandrīz vienmēr padusē bija ģitāra, meitenēm uzspēlēju, un tad mani pacienāja. Mācēju
pielīst! Jāteic, ka ēšana tolaik bija ļoti lēta – studentu firmas ēdiens bija cepti kartupeļi
ar sīpoliem, un cik tad veikalā tas kartupelis, krējums maksāja? Kapeikas! Varēja iztikt
arī ar dažiem rubļiem nedēļā. Taču studiju laikā no vecākiem naudu neņēmu. Mums
celtniecības fakultātē bija sava grupa «Ķieģelis», ar kuru nedēļas nogalēs braukājām pa
privātiem pasākumiem, lai nopelnītu iztikai. Jāteic, ka īpaši netaupījām – ja bija nauda,
to uzreiz notriecām, jo maksāja tas, kuram tobrīd bija nauda. Mājas Ventspils pusē apmeklēju reti, taču, braucot uz Jelgavu, atvedu visādus lauku labumus, istabas biedri tāpat, un tad jau iztikšana
bija ļoti laba. Jāteic, ka mans kurss izcēlās ar visādiem nedarbiem. Mums pat diplomus īstajā gadā neizsniedza,
jo pēdējā gadā dzīvojām ar domu: šis ir pēdējais kopā būšanas gads, nu tad jādzīvo ar pilnu krūti! Mums bija
nerakstīts likums: visa nauda jānotriec ballējoties. Nedomā jaunas bikses pirkt! Ja nopirki, tevi apcēla. Lielākie
podi bija bobsleja sacensības kopmītnēs – braucām ar galdu pa kāpnēm vieniniekos, divniekos, bet tas beidzās
ar to, ka uzbraucām virsū komandantei... Par to mūs izsauca uz komjaunatnes komiteju, taču neatkarīgi no tā,
cik līdzvainīgs katrs bija, viss kurss turējās kopā un teica, ka vainīgi.»

Ināra Pētersone, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores vietas izpildītāja, LLU ekonomistos mācījās no 1984.
līdz 1988. gadam:
«Dzīvoju 4. kopmītnēs ar pilnu jaudu! Jelgavas studentus citās augstskolās studējošie apskauda – jāatzīst, ka mācīšanās mums toreiz bija pakārtota izklaidēm, jo galvenais bija sabiedriskā dzīve. To gadu laikā pat ne reizi neaizgāju uz
bibliotēku! Katrai fakultātei bija savs kultorgs, un divus gadus es šo funkciju pildīju ekonomistos – pirmdienās tikāmies
Studentu klubā, lai kaltu plānus studentu pasākumiem. Nedēļas dienas pat bija sadalītas ballītēm – otrdienās ballītes
rīkoja mehi, ceturtdienās – meži, katru svētdienu notika lielas balles, karnevāli. Mums kopmītnēs pat bija iekārtota disko
zālīte, kurā katru nedēļu notika diskotēkas, un tajās spēlēja Ivars Romānovs (tagadējais Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektors – red.). Nedēļā reizi bija arī kāds pirts pasākums – sametām naudu un braucām ar autobusu. Pasākumiem paši arī zīmējām afišas, biļetes. Starp citu – tieši tolaik iedibināja tradīciju pilī rīkot Ziemassvētku balli. Pagājuši
25 gadi, kopš beidzu augstskolu, bet joprojām to apmeklēju, divus gadus vien esmu izlaidusi. Runājot par iztikšanu – visiem studentiem
toreiz valsts maksāja stipendiju 40 rubļus, bet tiem, kuri bija noslēguši līgumu ar kolhozu, ka trīs gadus pēc studijām strādās tajā, saņēma
stipendiju 60 rubļus. Man bija «kolhoza stipendija», bet vēlāk 40 rubļus saņēmu arī par darbošanos fakultātes arodbiedrībā – ar to pilnībā
pietika, lai dzīvotu un pat aizietu vakariņās uz kafejnīcu «Madara». Bet ikdienā visbiežāk ēst gatavojām kopmītnēs no produktiem, kas atvesti
no laukiem. Atceros, istabas biedrene no Salacgrīvas veda zivju konservus, jo viņas tētis strādāja konservu rūpnīcā. Bet pārvietojāmies tikai
ar sabiedrisko transportu vai sametāmies un nomājām autobusu, kas studentiem bija pa kabatai. Brīvdienās pat braucām uz Tallinu pēc
krāsainajām kokvilnas maikām, no turienes arī nāca krāsainās sporta čības un pirmā plastmasas bižutērija – rokassprādzes, auskari...»

Ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

Piedalīsies olimpiskajā
kvalifikācijā

2014. gada ziemas olimpisko spēļu
kērlinga sacensību kvalifikācijas turnīrā
Latviju pārstāvēs Jelgavas Kērlinga kluba
komanda. Uzvarot olimpiskajā pirmskvalifikācijas turnīrā, Jelgavas Kērlinga kluba
komanda ir izcīnījusi tiesības pārstāvēt
Latviju olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīrā, kurš norisināsies Vācijas pilsētā
Fusenē no 10. līdz 15. decembrim. Tajā
tiks izcīnītas divas ceļazīmes uz Sočiem
un Latvijai pretī stāsies Vācijas, Japānas,
Ķīnas, Itālijas, Čehijas un Norvēģijas
komandas. Jelgavas Kērlinga komandas
sastāvā spēlē Iveta Staša-Šaršūne, Ieva
Krusta, Zanda Bikše, Dace Munča, Una
Ģērmane. Treneri – Roberts Krusts, Normunds Šaršūns.

Varēs vērot regbiju

26. oktobrī pulksten 15 ZOC pirmo reizi
notiks Eiropas Nāciju kausa 2. B divīzijas
spēle regbijā, kurā tiksies Latvijas un
Andoras izlases. Mūsu izlase Andoras
valstsvienību izbraukumā pirmajā aplī
uzvarēja ar 22:11. Vēl kopš neatkarības
atjaunošanas pret andoriešiem spēlēts
2006. gada 4. novembrī izbraukumā,
kad izcīnīta uzvara ar 34:21, kā arī 2007.
gada 24. novembrī, kad Rīgā uzvarēts ar
20:9. 2. B divīzijas uzvarētāji iekļūs 2. A
divīzijā, bet otrās vietas ieguvēja aizvadīs
pārspēles ar 2. A divīzijas priekšpēdējo
komandu. Latvijas izlases uzdevums ir
iekļūt A divīzijā. Jāpiebilst, ka izlasē spēlē
arī LLU komandas pārstāvis un Jelgavas
novada meiteņu komandas treneris Arvis
Pilenieks.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Piedzīvo piedzīvojumu!

Biedrība «Remoss», orientēšanās
klubs «Alnis» un Sporta servisa centrs
16. novembrī Svētes apkārtnē rīkos
piedzīvojumu sacīkstes. Dalībnieku
reģistrācija – Svētes pamatskolā no
pulksten 8.30 līdz 9.30, starts – pulksten 10. Komandā jābūt četriem
dalībniekiem, no kuriem vismaz viena
ir meitene. Komandas tiks dalītas
trīs grupās: pieaugušie (1993. dz.g.
un vecāki), A grupa (1994. – 1997.
dz.g.), B grupa (1998. dz.g. un jaunāki). Ar nolikumu var iepazīties mājas
lapā www.sports.jelgava.lv. Pieteikums jāiesniedz līdz 12. novembrim
pa e-pastu normunds.remoss@inbox.
lv. Tālrunis informācijai – 29539836
(Normunds Hofmanis).

Sveikti labākie

Jelgavas domē sveikti septembra labākie
sportisti: Artjoms Haņevičs (5. vieta Pasaules čempionātā junioriem boksā), Andrejs
Rebrovs un Roberts Kabanovs (2. vieta Eiropas meistarsacīkstēs pieaugušajiem sambo),
Arkādijs Jefremovs un Kaspars Eihvalds (1.
vieta Latvijas čempionātā divniekos garajās
distancēs kanoe airēšanā), Kristens Krīgers
(1. vieta Latvijas čempionātā BMX junioriem) un BK «Jelgava» (1. vieta Latvijas 3x3
basketbola čempionātā, 1. vieta Eiropas 3x3
basketbola čempionātā).

«Lielupes līdaka 2013» –
4,6 kilogrami

Šogad lielāko līdaku no Lielupes izvilka un sacensībās
«Lielupes līdaka 2013» uzvarēja Nikolajs Musorins
– viņa kopējais loms bija 8,4 kilogrami, bet lielākā
līdaka svēra 4,6 kilogramus. Līdaku, kas viņam
«atnesa» dāvanu karti 100 latu vērtībā, viņš noķēra
apmēram 300 metrus no Iecavas ietekas Lielupē.
«Man Kalnciema ceļā ir garāža, un Lielupē es bieži
makšķerēju. Manuprāt, Lielupe makšķerēšanai ir
piemērota, tīra, un tajā ir daudz zivju,» viņš spriež.
Līdz šim lielāko līdaku – 11 kilogramus – Nikolajs
noķēra pirms trim gadiem Ziemassvētkos. Jāpiebilst,
ka N.Musorins uzvarēja arī 2011. un 2010. gada sacensībās «Lielupes līdaka».
Otro vietu individuālajā konkurencē izcīnīja Oļegs
Karpovs ar 1580 gramu līdaku. Trešā vieta – Viktoram Sergejevam ar 970 gramu lielu lomu. Komandu
konkurencē šogad uzvarēja Vadims Petkevičs un
Mihails Mizdrikovs. Viņi noķēra 2580 gramus lielu
lomu. Otrā vieta komandu konkurencē – Andrejam
Tarasovam un Vitālijam Mickevičam ar lomu 2270
grami, trešā – Guntim Žeivotam un Aivaram Bajāram
ar lomu 2110 grami.
Sacensībās «Lielupes līdaka 2013» piedalījās 105
dalībnieki, no kuriem 20 sacentās individuāli, bet
pārējie – komandās.
Foto: Ivars Veiliņš

Sestdien
FK «Jelgava» –
izšķirošā spēle
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 19. oktobrī, pulksten 15 FK «Jelgava» Zemgales Olimpiskā centra stadionā
uzņems vienus no saviem
sīvākajiem sāncenšiem turnīra tabulā – FS «Metta/LU»
komandu. Šīs spēles rezultāts
lielā mērā noteiks to, vai jelgavniekiem bez pārspēlēm
izdosies saglabāt vietu virslīgā arī nākamajā sezonā.
Šosezon jelgavnieki ar FS «Metta/LU»
komandu tikušies jau divas reizes. Mājās
svinēta uzvara ar rezultātu 1:0, bet viesos, nerealizējot virkni labu vārtu gūšanas iespēju, metiešiem izdevās nosargāt
bezvārtu neizšķirtu. Četras kārtas līdz
turnīra noslēgumam FS «Metta/LU»
ar izcīnītajiem 15 punktiem ieņem 8.
vietu, bet jelgavnieki ar 13 punktiem
desmit komandu konkurencē ir devītie.
Ņemot vērā, ka abām komandām atlikušās turnīra spēles ir pret spēcīgākiem
pretiniekiem, ar uzvaru varētu pietikt,
lai bez liekiem sarežģījumiem izcīnītu 8.
vietu, kura dod tiesības arī nākamgad
startēt virslīgas turnīrā.
FK «Jelgava» galvenais treneris
Sergejs Golubevs norāda, ka komanda
šobrīd ir uz pacēluma viļņa, jo pēdējās
četrās spēlēs nav zaudēts. «Mēs apzināmies šīs spēles nozīmīgumu, tādēļ visi ir
maksimāli mobilizējušies, tomēr nekāda
vieglā pastaiga mūs negaida, jo «Metta»,
tāpat kā mēs, izšķirošās spēles parasti
aizvada labā līmenī. Ceram arī uz līdzjutēju atbalstu, kuri ar mums kopā bijuši
sezonas gaitā. Lieliskā atmosfēra stadionā noteikti dos papildu stimulu cīņā
par uzvaru,» tā jelgavnieku galvenais
treneris īsi pirms izšķirošās spēles.

«Mana stratēģija bija pirmajā
raundā viņu padīdīt»
 Ilze Knusle-Jankevica

Arēnā «Rīga» noticis Baltijā vērienīgākais cīņu šovs
«Klondaika Fight Arena»,
kurā uzvaru, Latvijas MMA
2013. gada čempiona titulu
un jostu ieguva Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra
treneris un audzēknis Ņikita
Petrovs.
Ņikitam MMA cīņā supersmagajā
svarā pretī stājās rīdzinieks Jurijs
Višņevskis. Cīņai bija atvēlēti trīs
raundi pa trīs minūtēm, bet Ņikitam
tik ilgs laiks nebija nepieciešams – viņš
savu pretinieku uzvarēja jau pirmajā
raundā. «Uzvarēju savu pretinieku
cīņas 54. sekundē, izmantojot žņaugšanas paņēmienu ar rokām,» saka
sportists. Viņš stāsta, ka gatavoties
šai cīņai sācis jau augustā. Pētīts arī
pretinieks – viņa cīņas stils –, lai varētu izstrādāt savu taktiku. «Tā kā
pretinieks bija 15 kilogramus smagāks
par mani, tāds liels, mana stratēģija
bija pirmajā raundā viņu padīdīt, lai
piekūst, un tālāk skatīties, ko darīt.
Bet jau pašā cīņas sākumā radās laba
situācija, kuru izmantoju,» par cīņas
gaitu stāsta Ņ.Petrovs. Jāpiebilst, ka
Ņikita sver 103 kilogramus, bet viņa
pretinieks – 118 kilogramus. Ringā viņi
tikās pirmo reizi.
Ņikitam šobrīd ir 22 gadi, un viņš ir
aizvadījis apmēram desmit profesionālās cīņas. Viņš ir trenējies brīvajā cīņā
un boksā, tagad viņa treneris ir Aleksandrs Knohs. «Man ir laba bāze, lai
piedalītos profesionālajās MMA cīņās,
turklāt man tas patīk,» saka sportists,
piebilstot, ka var arī nopelnīt. Piemē-
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Sporta pasākumi
 23. oktobrī pulksten 19.15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – «Dinamo Juniors»
(Ledus hallē).
 23. oktobrī pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava» – LU (ZOC).
 26. oktobrī pulksten 15.30 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – «Daugavpils»
(Ledus hallē).
 27. oktobrī pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava 2» – Rēzeknes BJSS (ZOC).
 27. oktobrī pulksten 18 – basketbols: BK «Jelgava» – Latvija U-18
(ZOC).
 30. oktobrī pulksten 19.30 – volejbols: VK «Biolars/Jelgava» – «Poliurs/
Ozolnieki» (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Piedāvā darbu
SIA «N un N» piedāvā darbu kurinātājam(-ai)
pirtī Pļavu ielā 4. Tālrunis 29225453.
SIA «LDM KOKS», kokapstrādes uzņēmums Platonē, piedāvā darbu palīgstrādniekiem(-cēm),
lentzāģa operatoriem(-ēm), strādniecēm(-kiem)
cehā un kurinātājam(-ai). Interesentiem zvanīt
pa tālruni 29482548.
SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us) šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes darbam
Jelgavā. Pieteikties pa tālruni 28337659.
Salonā «Laila» piedāvā darbu frizieriem(-ēm),
manikīra meistaram(-ei), masierim(-ei).
Tālrunis 29459039.

Meklē darbu
Sieviete steidzami meklē darbu. Tālrunis
28143642.
Sieviete (54) meklē jebkuru darbu. Varu
pieskatīt vecu cilvēku vai apkopt māju.
Tālrunis 26720385.
Virpotājs metinātājs. Tālrunis 29957066.
Aprūpētājs. Ir darba pieredze. Tālrunis
20311033.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, plītis,
krāsnis, skursteņus, pirtskrāsnis, siltummūrus un veicu dažāda veida akmens darbus.
Tālrunis 28893830.

Izīrē
1-ist. dzīvokli Ozolniekos. T.29569222,
29512352.
Ziemas vasarnīcu. T.29558600.

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Bērza briketes ar piegādi 105 Ls/t.
T.29907466

Pērk
Lietotu glāzes plīti. T.25654400
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669
Pērku automašīnas. T.20061444

Dažādi
Spiežam ābolu sulu. T.29774876.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdzēs noslēgt
darījumu; celt prasību tiesā; nodibināt vai
likvidēt uzņēmumu – www.ademide.lv,
Raiņa 14. T.29179847.

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra audzēknis un treneris Ņikita Petrovs (no
kreisās) uzvarēja Baltijas lielākajā cīņu šovā «Klondaika Fight Arena», iegūstot arī Latvijas 2013. gada MMA čempiona titulu un jostu. Savu pretinieku Zīlniece. T.29742875
– rīdzinieku Juriju Višņevski – viņš pieveica cīņas 54. sekundē. Foto: delfi.lv SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
ram, par uzvaru «Klondaika Fight
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
Arena» cīņā viņš saņems 400 latus.
63020151 un 28651582 vai ierodoties
Jautāts, vai viņu nebaida izvēlētās
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.
nodarbes traumatisms, Ņikita atbild:
«Satraumēties var jebkurā sporta
veidā.»
Aizsaulē aizgājuši
Jāpiebilst, ka šī ir trešā reize, kad
RINALDS FIŠERS (1972. g.)
Ņ.Petrovs piedalās Baltijas mēroga
JURIJS PLANOVS (1952. g.)
cīņas klubā, un arī trešā uzvara. Pērn
ILMĀRS VAIŽULIS (1967. g.)
MIHAILS KORECKIS (1938. g.)
viņš 2. raundā nokautēja savu pretiMARIJA EKŠA (1938. g.)
nieku no Baltkrievijas Oļegu Vasiļjevu,
ANNA ZIGRĪDA UKSTIŅA (1935. g.)
savukārt 2011. gadā viņš pārliecinoši
GEORGIJS TERKANČENOKS (1944. g.)
pārspēja savu pretinieku Romanu
AIVARS SAMULIONIS (1939. g.).
Izvadīšana 17.10. plkst.11 Baložu kapsētā.
Skibu no Liepājas.
IGORS GORBAČOVS (1927. g.).
Pēc nelielas atpūtas sportists sāks
Izvadīšana 17.10. plkst.11 Bērzu kapsētā.
gatavoties sacensībām Polijā – viena
ARNĪDA KRONBERGA (1926. g.).
cīņa viņam paredzēta decembrī, otra
Izvadīšana 18.10. plkst.13 no SAC «Zemgale»
– nākamā gada aprīlī.
uz Zanderu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1704.sērija.
9.30  «Krāmu pavēlniece» (ar subt.). Komēdija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
12.00 «Ielas garumā».*
12.30 «Melu laboratorija».*
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50  «Zariņš apprecas». Piedzīvojumu filma ģimenei.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1704.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 37. un 38.sērija.
17.00  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 17.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 17.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Miranda». Komēdijseriāls. 17.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Kinotēka».*
2.10 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
4.05 «Folkloras programma “Klēts” piedāvā...» Tepenīca.*
4.55 «Tā esot bijis». Cepuru pinējs Sīmanis. 1995.g.*
5.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Mazulis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 46.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle» “Azovmaš” – “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 2.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 5.sērija.
19.45 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.*
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi».
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00 «Kroņa dārgumi». Zviedrijas drāma. 2011.g.
1.10 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 1.sērija.
3.00  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 13.sērija.
3.45 «Sekotāji».*
4.40 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
5.05 «Misija Londonā». *

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mana mīļotā kāzas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.50 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 81. un 82.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 115. un 116.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 135.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 11.sērija.
22.20 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «LNT ziņu “Top 10”».
2.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 115. un 116.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.20 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 145.sērija.
5.50 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 232.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 14.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 22.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 154.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 51. un 52.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 681. un 682.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 14. un 15.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 682.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Talantu šovs.
23.55 «Nekā personīga».

0.55 «Medikopters 3». Vācijas seriāls. 14.sērija.
1.45 «CSI Maiami 10». ASV seriāls. 232.sērija.
2.30 «Meklējot īsto». Seriāls. 2009.g. 51. un 52.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 145.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 22. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1705.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 17.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35  «Roze, puķu karaliene». Dokumentāla filma.
12.35 «Viss notiek!»*
13.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.20  «Sirds mūzika» (ar subt.). ASV muzikāla drāma.
15.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1705.sērija.
16.20  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 39. un 40.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 18.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 18.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.10 «Pasaules telpa».
22.40 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Laika dimensija».*
0.30  «Miranda». Komēdijseriāls. 18.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
3.45 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.15 «Tā esot bijis». *
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Parlaments». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 47.sērija
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull Crashed Ice” sezona». 1.posms. *
15.05 «Sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 3.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 8.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
23.00 «SeMS. Laboratorija».*
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 6.sērija.
0.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.15 «Latvijas futbolam – 100 gadu». Dokumentāla filma.
2.05 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
2.15 «Sekotāji».*
3.00 «“Red Bull Crashed Ice” sezona». 1.posms.*
4.30 «Sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 81. un 82.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Patiesības kalns». Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 154.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 83. un 84.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 117. un 118.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 136.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Meitene no lielveikala». Komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 117. un 118.sērija.
2.35 «Degpunktā».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 154.sērija.
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 136.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 146.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 35.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 3.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 155.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 53. un 54.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 682. un 683.sērija.

tv programma
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 16. un 17.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 683.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 16.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!» Izklaidējošs raidījums.
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
23.40 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 3.sērija.
0.40 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 35.sērija.
1.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 1.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 53. un 54.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 146.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 155.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 23. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1706.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 18.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Vertikāle».*
14.35 «Laika dimensija».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1706.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Seriāls. 12.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  JAUNUMS! «Mana ģimene». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 19.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene». Seriāls. 1.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30  «Roze, puķu karaliene». Dokumentāla filma.
4.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Piemineklis».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 48.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga”
– “MZT Skopje Aerodrom”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 4.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15 «Piedzīvojums dabā 2». 7.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.50 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 4.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 102.sērija.
23.50  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 8.sērija.
0.50  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 5.sērija.
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
1.50 «“SeMS” piedāvā... Gvena Stefāni».
2.15 «Sekotāji».*
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga”
– “MZT Skopje Aerodrom”.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 83. un 84.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Meitene no lielveikala». Romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 155.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 85. un 86.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 119. un 120.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 137.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 18.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 119. un 120.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Šodien novados».
3.05 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 155.sērija.
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 137.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 147.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 16. un 17.sērija.
9.00 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 36.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 16.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 4.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 156.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 55. un 56.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 683. un 684.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 18. un 19.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 684.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 9.sērija.
22.10 «Ballīte būs!»
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Bokseris». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
0.30 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 36.sērija.
1.25 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 2.sērija.
2.15 «Meklējot īsto». Seriāls. 2009.g. 55. un 56.sērija.
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 147.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 156.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 24. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1707.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 19.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1707.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 1.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Mana ģimene». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 20.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA! «Sirmais. Kulta ēdieni».
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 4.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene». Seriāls. 2.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
3.50 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.17 «M.Zariņš. Partita baroka stilā».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Putnu būris». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 49.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “Kalev Cramo”
– “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 11.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 5.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 6.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45  «Ziloņu vārdotāja». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 «Motociklisti».
23.30 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 4.sērija.
0.13  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 6.sērija.
0.40 «Latviešu teātra zelta dziesmas».
2.20 «Sekotāji».*
3.15 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “Kalev Cramo”
– “VEF Rīga”.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 85. un 86.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Brauciens uz Rimini». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 18.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 156.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 87. un 88.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 121. un 122.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 138.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Veiksmes stāsti». Dokumentāla filma.
22.15 «Revolūcijas ceļš». Romantiska drāma.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Galileo».
1.35 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 121. un 122.sērija.
2.55 «Degpunktā».

3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 156.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 138.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 148.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 18. un 19.sērija.
9.00 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 37.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 9.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 5.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 157.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 27.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 57. un 58.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 684. un 685.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 20. un 21.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 685.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie». ASV spraiga sižeta trilleris.
0.05 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.05 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 2012.g. 9. un 10.sērija.
2.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 57. un 58.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 148.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 25. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 20.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 3.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 111. un 112.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 2.sērija.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 4.sērija.
19.30  «Pasaules vēsture». Dok.filma. 8.sērija (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.15  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 7.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 7.sērija.
0.15  «Valdība 3». Seriāls. 4.sērija.
1.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.20 «Labāki laiki». Seriāls. 3.sērija.
3.25 «LNO sezonas atklāšanas koncerts un A/S “Latvijas gāze”
balvu operas un baleta mākslā pasniegšanas ceremonija».*
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Rekets».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 50.sērija
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 11.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle vīriešiem.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 12.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 6.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 JHL spēle. HK “Rīga” – Sanktpēterburgas “Dinamo”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 7.sērija.
23.30 «Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”».*
1.30 «Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2012”.».*
2.25 «Sekotāji».*
3.10 «Čempionu kausa izcīņa florbolā». Finālspēle vīriešiem.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 87. un 88.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlas lidojums». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Latvijas faili. Veiksmes stāsti». Dokumentāla filma.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 157.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 89. un 90.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 123. un 124.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 139.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Pie bagātās kundzes». Rīgas kinostudijas satīriska drāma.
23.10 «Samaitātie tīņi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Galileo».
2.00 «Šodien novados».
2.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 123. un 124.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 139.sērija.
4.30 «Galileo».

TV programma

Ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 149.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 20. un 21.sērija.
9.00 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 38.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 5.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 158.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 28.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 59. un 60.sērija.
15.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 22. – 24.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
21.30 «Pollija ir klāt». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
23.20 «Melorija Keina. Nevaldāmā». Spraiga sižeta filma.
1.10 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 4.sērija.
2.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 59. un 60.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 149.sērija.
3.40 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 158.sērija.

Sestdiena, 26. oktobris
LTV1
6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
6.50 «Dillī Dallī Perpendikula valstībā». Animācijas filma.
7.00 «Bērnu stāsti».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 1.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 41. un 42.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Zariņš nepatikšanās». Piedzīvojumu filma.
12.15 «Es un skola».
12.45 «P.Putniņš. “Ar būdu uz baznīcu”». Nacionālā teātra izrāde.*
15.15 «LTV portretu izlase». Režisors Edmunds Freibergs.*
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Pasaules vēsture». Dok.filma. 8.sērija (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «Kinotēka».
22.10  «Maigās jūtas» (ar subt.). Romantiska komēdija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.12  «Maigās jūtas» (ar subt.). Filmas turpinājums.
0.25  «Stacijas priekšnieks». ASV traģikomēdija.
2.00  «Sieviete pasaules malā». Dok.filma. 4.sērija.
2.25 «Tā esot bijis». Cepuru pinējs Sīmanis.*
2.45 «LTV portretu izlase». Mūziķis Intars Busulis.*
3.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*

LTV7
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
7.00 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 3.sērija.*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00 «Motociklisti».*
13.30 «Pavasaris decembrī». Seriāls. 7. un 8.sērija.
15.10  «Ziloņu vārdotāja». Dokumentāla filma.
16.15 «Olimpiskie zelta mirkļi».*
16.50 «Labu apetīti!» (ar subt.). Krievijas komēdija.
18.30 «Melu laboratorija».*
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 4.sērija.
21.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.20 «Muzikālā banka 2012».*
2.05  «Olimpiskie zelta mirkļi».
2.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 7.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 89. un 90.sērija (ar subt.).
6.00 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 63.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 19.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 4.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 8.sērija.
14.40 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Svena mantojums». Vācijas melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 4.sērija.
23.50 «Dzirkstele». ASV trilleris. 1998.g.
1.50 «Patiesības kalns». Vācijas melodrāma. 2010.g.
3.15 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 19.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 150.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 5.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.

6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.15 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.10 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»*
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.25 «Kinomānija».
13.55 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
14.40 «Pollija ir klāt». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
16.30 TV PIRMIZRĀDE! «Draugu ķildas». ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma.
21.10 «500 vasaras dienu». ASV romantiska komēdija.
23.10 «Draugu ķildas». ASV komēdija. 2012.g.
1.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 5.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 150.sērija.
3.20 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 22.sērija.
3.45 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 38.sērija.

6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 64.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 20.sērija.
8.55 «Mans mīļais draugs 3».
9.30 «Ražots Eiropā».
10.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Harijs Poters un filozofu akmens». Piedzīvojumu filma.
15.10 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 9.sērija.
16.15 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.10 «Trakie Ginesa rekordi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Izolācija». ASV spraiga sižeta drāma.
1.50 «Brauciens uz Rimini». Vācijas romantiska komēdija.
3.20 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 20.sērija.

Svētdiena, 27. oktobris
LTV1

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 151.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 6.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
12.10 «Tikai ar ielūgumiem!» Izklaidējošs raidījums.
12.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
15.55 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts». Filma.
22.40 «Mušpapīrs». ASV un Vācijas kriminālkomēdija.
0.25 «500 vasaras dienu». ASV romantiska komēdija.
2.15 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».

6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Pasaka par Sisi Vijoļkāju». Animācijas filma.
6.45 «Skudrulauva». Animācijas filma.
7.00 «Elfu dejas». Dokumentāla filma.
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 2.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 43. un 44.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Kinotēka».*
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas».
18.20 «Province».
18.50 «Zvaigznes pār ledājiem». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mīļotā brālis». Romantiska komēdija.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 7.sērija.
1.25 «Melu laboratorija».*
2.25 «“De facto”».*
3.00 «Igo. 30 gadu uz skatuves».*
4.30 «Stacijas priekšnieks». ASV traģikomēdija.

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».* Zelta fonds.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Seriāls. 11. un 12.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «Labu apetīti!»* Krievijas komēdija.
14.50 «Pavasaris decembrī». Seriāls. 7. un 8.sērija.
16.30 «SeMS. Laboratorija».*
17.00 JHL HK “Rīga” – Sanktpēterburgas “Dinamo”.
19.25  «Bruņinieku stāsti. Pūķkāvis». Piedzīvojumu filma.
21.05 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 7.sērija.
21.55  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 1.sērija.
23.05 «“SeMS” ceļo».*
23.05 «Maigās jūtas». Francijas romantiska komēdija.
2.00 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
4.00 «Mikrofona dziesmas».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi. Zelta fonds».*

LNT

TV3

«Vārds uzņēmējiem»
Bērnu ziemas apģērbu, apavu un mantu tirdziņš
20. oktobrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – jauni un lietoti apģērbi, apavi,
aksesuāri un rotaļlietas bērniem.
Stūrītis «Dāvinu»: atnes lietas, kas vairs nav vajadzīgas,
– kādam citam tās noderēs!
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942.

Pārbaudi cukura līmeni asinīs!

Jelgavas Lielajā aptiekā Uzvaras ielā 3 18. oktobrī no
pulksten 9 līdz 12 katrs cilvēks varēs noteikt cukura līmeni
asinīs bez maksas. Cukura līmenis jāmēra tukšā dūšā no rīta
vai 2 stundas pēc ēšanas. Ja atklāsies paaugstināts cukura
līmenis, tiks uzdāvināts jauns glikometrs (bez maksas).
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas
grupās ar vecāku līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

SIA «Archer AG» apsardzes kompānija
objektā Olainē aicina darbā apsardzes

darbiniekus(-ces)

ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu,
elastīgu darba grafiku.
Lai pieteiktos pārrunām, zvaniet darba dienās
no plkst.10 līdz 17 pa tālruni 27150693.

5.00 «Galileo».
6.00 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.

TAXI DIENNAKTS

bezmaksas tālrunis izsaukšanai

8848

SIA «KIKAS AUTO»

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA «Ķemers Business and Law Company» organizē
bezmaksas semināru jaunatnes darbiniekiem, lai uzlabotu kompetenci darbā ar jauniešiem un sabiedrības pārstāvjiem,
kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Semināri notiek LIAA realizētās Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds un Eiropas Savienība.

2013. gada 24. oktobrī no plkst.12 līdz 16 Jelgavā, Mātera ielā 44.

Pieteikties dalībai seminārā: http://kblc.lv/liaa-seminari un nosūtot pieteikumu pa e-pastu elina.gusare@kblc.lv; tālrunis 28686372.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» aicina darbā
sociālo darbinieku darbam ar personām ar atkarības problēmām.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darba jomā pēdējo trīs gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• krievu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
• zināšanas «Microsoft Office Basic Edition» komplekta programmatūrā («Word», «Excel», «Outlook»),
pamatzināšanas «Internet Explorer» lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām;
• sniegt atbalstu personām ar atkarības problēmām sociālo problēmu risināšanā.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz 2013. gada 4. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007523, 63007524.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

«Kamčatkā man vienmēr kabatā ir
signālraķete un taure – lāču priekam»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavniece Aiva Lāce jau piecus
mēnešus dzīvo Kamčatkas pussalā, Krievijas Federācijā Klusā
okeāna krastā, kur «cīnās» ar
lāčiem, «gana» ziemeļbriežus,
veido herbāriju un ik dienu
meklē jaunus piedzīvojumus,
kuros gatava dalīties arī ar
«Jelgavas Vēstneša» lasītājiem.
Kamčatka noteikti nav ierastākais galamērķis, bet ar savu
izvēli jelgavniece ir ļoti apmierināta. Pēdējais viņas lielākais
piedzīvojums – 400 kilometru
garais ceļš, meklējot ziemeļbriežu baru, lai iegūtu ragus.
Aiva uz Kamčatku devās programmas
«Jaunatne darbībā» finansētā projekta
gaitā maijā un tur dzīvos gadu, strādājot
Eiropas brīvprātīgā darba projektā par brīvprātīgo lielākajā Kamčatkas dabas parkā.
«Mans galvenais uzdevums ir tradicionālās
kultūras dzīvesveida apzināšana un dokumentēšana. Parka teritorijā vēl joprojām
mīt Kamčatkas pamatiedzīvotāju (koriaku,
itelmeņu, evenu) pēcnācēji, kuri turpina
nodarboties ar to pašu, ar ko viņu senči,
– zvejniecību, medniecību un ziemeļbriežu
ganīšanu. Šis tradicionālais dzīvesveids un
tam nepieciešamās amatniecības prasmes
ir vērtība, ko svarīgi saglabāt un uzsvērt,
kamēr tās vēl reāli eksistē,» stāsta Aiva. Tāpat Aiva jau devusies, kā pati smej, spēka un
apavu zoļu iznīcinošos bezceļu pārgājienos,
meklējot jaunas vietas maršrutiem un vācot
herbāriju parka vajadzībām. «Ļoti aktīvi
strādājam pie jaunas parka mājas lapas
izveides,» tā Aiva, atzīstot, ka Kamčatka ir
vieta, kas sniedz nebeidzamu iespēju sajūtu
gan ģeogrāfiskā izpratnē, gan savu ideju
realizēšanas ziņā.

dēvē par «Piter». Petropavlovska, līdzīgi
kā citas nozīmīgas Krievijā un bijušajā
Padomju Savienībā ietilpstošās pilsētas,
ir krietni izmocīta ar nesistemātisku un
neestētisku apbūvi, neracionālu ceļu plānojumu, pilnībā ignorējot gājējus un mazo
transportlīdzekļu vadītājus. «Pilsētas ielejās
«sasētas» pazīstamās hruščovkas un citas līdzīga stila ēkas, vien ar to atšķirību, ka daļai
no tām ir neierastas ārsienas piebūves, kas
līdzinās skursteņiem, un metāla troses virs
jumtiem – papildu stabilizācija zemestrīču
gadījumos,» tā Aiva.

Pārsimts iedzīvotāju atrodas pastāvīgā
kustībā kopā ar ziemeļbriežiem

Aiva dzīvo ciematā Esso, kur mīt aptuveni 2000 iedzīvotāju, vēl kādi 500 dzīvo Anavgajā 30 kilometru attālumā. Vairāk apdzīvotu punktu Bistrinskija rajonā (teritorija
23 400 kvadrātkilometru platībā jeb aptuveni trešdaļa no Latvijas) nav. «Vēsturiski šie
centri veidojušies kā Kamčatkas pamatiedzīvotāju/pirmiedzīvotāju nometnes vietas,
kur meklējama arī Esso vārda izcelsme,
proti, evenu valodā šādi sauc lapegles. To
šeit patiešām ir daudz, tās veido skaistus,
parkam līdzīgus mežus. Jāpiebilst, ka vēl
daļa rajona iedzīvotāju atrodas pastāvīgā
kustībā kopā ar ziemeļbriežiem, daudzus
kilometrus prom no Esso, ceļiem un elektrības,» stāsta Aiva.
Esso centrā koka ēkā, kādas šeit ir gandrīz visas, atrodas parka birojs, kas pilda arī
tūrisma informācijas centra lomu, piedāvā
iespēju vietējiem bērniem izspēlēties.

«Lāču pēdas šķērso kvadraciklu
iebrauktās sliedes»

Viņa atklāj, ka Esso ir patīkama vieta
– kolorītā mazizmēra arhitektūra, kas
sader ar sopkām (tā dēvē kalnus un vulkānus) visapkārt, straujas upes, karstie avoti,
spilgtās krāsas lapegles. «Tas viss rada ļoti
siltu un mājīgu atmosfēru. Jā, apkārt gan
«Metāla troses virs jumtiem – papildu staigā lāči... Agrāk to tik daudz neesot
stabilizācija zemestrīču gadījumos» bijis, arī tik tuvu viņi nav nākuši. Pavisam
Pirmo nedēļu, gaidot vīzas pagarināju- īsā pārgājienā līdz kordonam, no kura
mu, Aivai bija iespēja pavadīt Kamčatkas inspektors kontrolē ceļu, kuru paslepus
reģiona galvaspilsētā Petropavlovskā, ko var izmantot malumednieki un zvejnieki,
vietējie paši, tāpat kā Pēterburgu, reizēm lāču pēdas šķērso kvadraciklu iebrauktās
sliedes neskaitāmas reizes, bet,
nonākot galā,
viena lāčāda
jau žāvējas pie
malkas šķūnīša. Staigājam
daudz, jo visi
tūristu maršruti ir jāiziet un tie
jāpārbauda, bet
kabatā vienmēr
Lāča pēdas.
Foto: no A.Lāces personīgā arhīva
ir signālraķete

Pasākumi pilsētā
 18. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras nedēļas laikā: koncerts «Dzīve kā pasaka». Piedāvā Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok». Biļešu cena – Ls 0,50 (€ 0,71) (k/n
Lielajā zālē).
 18. oktobrī no pulksten 20 – Rihards Lībietis (akustiskā ģitāra un ģitāra kā perkusijas).
Ieeja – bez maksas (restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 19. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas sarīkojums «KultūraTV» (k/n Lielajā zālē).
 19. oktobrī no pulksten 20 – Aleksandrs Ozols un Ivars Kļaviņš (populāra un patīkama
fona mūzika). Ieeja – bez maksas (restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 22. oktobrī pulksten 10 un 12 – Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu, humora
pilnu izrādi bērniem «Smurfiņi un zelta statuete». Režisors I.Strads. Izrādes ilgums – 1,10
h. Biļešu cena – Ls 2; 1,50 (€ 2,85; 2,13) (k/n Lielajā zālē).
 23. oktobrī pulksten 15 – pasākums «R.Blaumanis un Jelgava». Muzeja «Braki»
ilggadējās vadītājas Annas Kuzinas grāmatas «Blaumanis tuvplānā» atvēršana Jelgavā
(Ā.Alunāna muzejā).
 23. oktobrī pulksten 19 – Valmieras drāmas teātra viesizrāde: Ī.Žamiaks «Acālija».
Režisors V.Brasla. Lomās: A.Putniņa, T.Lasmanis, I.Knipliks, I.Siliņa, M.Mennika. Divu ne
vairs gluži jaunu cilvēku sastapšanās, kas liek skaidrāk apzināties, ko viņi vēlas un ko ir
gatavi upurēt, lai drīkstētu palikt otra dzīvē. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (€ 8,54; 7,11; 5,69)
(k/n Lielajā zālē).
 24. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde: M.Gavrans «Viss par sievietēm». Režisors M.Gruzdovs. Lomās: A.Timošenko, V.Plotņikova, J.Sigova, D.Čerņecova.
Neiesaka bērniem, jaunākiem par 12 gadiem. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (€ 8,54; 7,11; 5,69)
(k/n Lielajā zālē).
 25. oktobrī pulksten 19 – koncerts «Trīs zvaigznes». Z.Muktupāvels, A.Ērglis un
U.Roze izpilda I.Kalniņa un J.Lūsēna dziesmas. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (€ 9,96; 8,54;
7,11) (k/n Lielajā zālē).

Jelgavniece Aiva Lāce jurtā gatavo briežu ganu maizi – landorikus.
un taure – lāču priekam,» smaidot nosaka
Aiva.

Ar stopiem – 500 kilometri
16 stundās

«Dzīve Kamčatkā rit ārkārtīgi intensīvi,
bet, iespējams, tā tas notiek vienmēr, kad ir
zināms laika limits,» spriež Aiva, kura izmanto katru iespēju doties dabā – ir izmēģināta arī stopēšana, mērojot 500 kilometrus
Viens no pē16 stundās. Daudz ilgāk nekā ar autobusu,
dējiem Aivas
taču ar vairāk transportlīdzekļiem un piedzīvojumiem
krietni aizraujošāk. «Jo sevišķi, kad kārtējā – viņa devās līdzi
pietura ir jaunas nekurienes vidū – mežs, vietējiem meklēt
taisns grants ceļš –, un nav nozīmes pat
briežu baru, lai
virzīties uz priekšu, tāpat nekur neaiziesi.
iegūtu ragus, ko
Labāk sēdēt un trokšņot turpat – jau atkal
vēlāk izmantot
lāču priekam,» stāsta brīvprātīgā, apliecimedicīnā, un ienot, ka stopēšana Kamčatkā ir iespējama. pazīt ganu dzīvi.
Bet obligāti līdzi jāņem telts (vai vismaz
brezents), guļammaiss, odu aerosols, sig- helikopteri un ar zirgu. Briežu gani dzīvo
nālraķetes vai citi «mūzikas instrumenti», jurtā, kurā pa vidu iekurts ugunskurs, taču
lukturītis tumšajam laikam un ēdiens.
tā kalpo tikai par viesistabu un darbistabu,
bet naktīs cilvēki guļ parastās teltīs. Viņas
Desmit dienas ar ziemeļbriežiem
uzdevums bija fotodokumentēt nometnes
Viens no pēdējiem Aivas piedzīvojumiem dzīvi, vākt herbāriju un iemācīties cept
– viņa devusies vietējiem līdzi meklēt briežu landorikus – ganu maizi. «Ar šiem cilvēkiem
baru, lai iegūtu ragus, ko vēlāk izmantot pavadīju desmit dienas un, šķiet, pilnībā
medicīnā. «Ilgi domājām, ka brauksim ar izjutu viņu dzīves ritmu. Viņu galvenais
kvadraciklu ap 150 kilometru, taču bei- uzdevums – ganīt briežus, taču ir arī sīki
gās izšķīrāmies par labu žigulim un 400 ikdienas darbiņi, tējas dzeršana un kopā
kilometru apkārtceļam, jo Bistraja upē, sēdēšana, bet ik pēc četrām piecām dienām
ko vēlējāmies šķērsot ar kvadraciklu, bija jākrāmē somas, jānojauc jurta, jānodzēš
saglabājies bīstami augts ūdens līmenis,» ugunskurs un jādodas tālāk,» tā Aiva.
stāsta Aiva. Meitene atklāj, ka piekļūt
ziemeļbriežu baram ir sarežģīti – viņi gada Šobrīd Kamčatkā iestājusies ziema
laikā mēro milzīgus attālumus, galvenokārt
«Ilgi sniegs «kāpa» lejup no kalniem,
pa vietām, kur piekļūt var tikai visurgājēji, līdz beidzot tas sasniedzis arī Esso un

nu vairs dienas laikā nenokūst. Šo var
dēvēt par kluso periodu, jo pārgājienu
sezona ir beigusies, ceļi vairs nav piemēroti kvadracikliem un vēl nav piemēroti
sniega močiem. Un arī lāči šobrīd ir visbīstamākie,» tā Aiva, piebilstot – kaut arī
bija jau ierasts ļoti aktīvs ritms, šis laiks
ļauj pilnvērtīgāk pievērsties dažādām
cita veida aktivitātēm – vasaras sezonā
savāktie augu paraugi nu tiks klasificēti,
bet jaunās parka mājas lapas projekts
iegūs pavisam reālus apveidus. «Šīs
nodarbes dod gandarījumu par pavadīto
laiku šeit,» tā Aiva.
* Raksts tapis, izmantojot A.Lāces blogā laukupiezimes.blogspot.ru publicētos
materiālus

Jaunie vokālisti sacentīsies par
dziesmas ierakstu studijā
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 20. oktobrī, pulksten
13 Jelgavas kultūras namā
notiks tradicionālais Noras
Bumbieres fonda rīkotais jauno vokālistu konkurss, kurā
par iespēju ierakstīt vienu
dziesmu profesionālā ierakstu
studijā sacentīsies 42 jaunie
izpildītāji no visas Latvijas.
Mūsu pilsētu pārstāvēs divas
solistes – desmitgadīgā Kate
Stunkus un septiņus gadus
vecā Loreta Neusa-Luca, kura
2010. gadā plūca uzvaras laurus «Jelgavas cālī».
Noras Bumbieres fonda dibinātāja
dziedātājas māsa Māra Zustrupa stāsta, ka
konkurss jauno vokālistu vidū iemantojis
lielu popularitāti un pusfinālā žūrijai šogad
bija jāizvērtē gandrīz 200 priekšnesumi.

«Finālam esam izraudzījušies 42 skanīgākos dziedātājus, kuru sniegumu skatītāji
varēs novērtēt jau svētdien. Pirmo gadu
atsevišķi esam nolēmuši vērtēt duetus,
un tādi mums ir pieci,» tā M.Zustrupa.
Konkursanti sacentīsies četrās vecuma
grupās no sešiem līdz 30 gadiem: jaunākajā, vidējā, vecākajā un pieaugušo. Lielākā
konkurence ir vidējā grupā, kur par titulu
cīnīsies desmit 11 – 14 gadus veci solisti.
Jelgava konkursā būs pārstāvēta tikai
jaunākajā grupā, kurā uzstāsies dziedātāji
vecumā no sešiem līdz desmit gadiem. Šajā
grupā startēs jelgavniece Kate (skolotāja
Inta Šveicere) un Loreta (pedagoģe Agija
Pizika). Katrs solists konkursa finālā piedalīsies ar vienu dziesmu pēc savas izvēles.
Konkursantus vērtēs žūrija: dziedātāja
Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks,
Žoržs Siksna, Ira Krauja-Dūduma, kā arī
M.Zustrupa un Anita Liekna. M.Zustrupa
piebilst, ka pirmo reizi žūrijai pievienosies un uzvarētājus palīdzēs noteikt arī

N.Bumbieres dēls Georgs Beļinovs, kurš
gan ikdienā nav saistīts ar mūziku, taču
labi dziedot.
Uzvarētāji tiks noteikti katrā vecuma
grupā, bet viens žūrijas izvēlēts solists saņems fonda galveno balvu – «Grand Prix»,
dāvanā iegūstot tēlnieka Kārļa Īles veidoto
statueti, kas ir N.Bumbieres piemiņas zīmes
samazināta kopija. Tāpat žūrija šajā gadā
izlems arī to, kurš no dalībniekiem iegūs
speciālbalvu – iespēju ierakstīt dziesmu
profesionālā mūzikas ierakstu studijā.
Konkursu vadīs dziedātāja Rūta Dūduma, bet laikā, kamēr žūrija apspriedīsies,
koncertu sniegs jelgavnieki – Bērnu un
jauniešu mūzikas kluba un Rokskolas
dibinātājs Endijs Rožkalns ar saviem audzēkņiem.
«Protams, noslēgumā jau tradicionāli
dziedāt aicināsim arī skatītājus, kopīgi
izpildot savulaik Noras dziedāto «Viss nāk
un aiziet tālumā»,» piebilst M.Zustrupa.
Biļešu cena – 3 un 2 lati.

