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Naktī uz svētdienu
jāpagriež pulkstenis
 Ritma Gaidamoviča

Šogad Latvijā un citviet
pasaulē pāreja no vasaras laika notiks 26.
oktobrī, kad pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež par
vienu stundu atpakaļ.
Informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā liecina, ka Latvijā
pāreja no vasaras laika notiks
svētdien, 26. oktobrī, pulksten 4
– naktī no sestdienas uz svētdienu –,

pulksteņa rādītājus pagriežot vienu
stundu atpakaļ.
Latvijā kārtību, kādā notiek
pāreja uz vasaras laiku, nosaka
Ministru kabineta noteikumi «Par
pāreju uz vasaras laiku». Noteikumos paredzēts, ka Latvijā pāreja uz
vasaras laiku notiek šādā kārtībā:
marta pēdējā svētdienā pulksten 3
atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu
stundu uz priekšu, bet oktobra
pēdējā svētdienā pulksten 4 – par
vienu stundu atpakaļ.

Policija jau zina iespējamos
mašīnu demolētājus pie stacijas
 Ligita Vaita
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
kļūst par ģimenes bibliotēku,
jo nu tajā rasta plašāka vieta
arī Bērnu stūrītim. Tur bērni
varēs ne tikai spēlēt spēles,
šķirstīt bilžu grāmatas, bet arī
skatīties filmas.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Zinātniskajā bibliotēkā
remonts pabeigts
 Ligita Vaita

Noslēgušies remontdarbi Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, līdz
ar to lasītājiem pieejamas gaišas un mājīgas telpas arī 1. stāva
daiļliteratūras abonementā. Svētdien,
26. oktobrī, interesenti aicināti uz īpašu
Ģimenes dienu, kad
bibliotēkā tiks spēlēts
teātris, bet bērni varēs
iesaistīties radošajās
darbnīcās.
Līdz ar remontdarbiem 1. stāva daiļliteratūras abonementā
bibliotēkā noslēgušies nozīmīgākie telpu remontdarbi un
gandrīz visas publiski pieejamās

telpas senajā ēkā ir izremontētas. Bibliotēkas vadītāja Lāsma
Zariņa norāda, ka bibliotēka
kļūst par ģimenes bibliotēku, jo
nu tajā rasta plašāka vieta arī
Bērnu stūrītim. Tur bērni varēs
ne tikai spēlēt spēles, šķirstīt
bilžu grāmatas, bet arī skatīties
filmas.
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka ir
gandarīts par vēl vienu paveiktu
labu darbu pilsētā. «Nesen apmeklējām Gaismas pili Rīgā, un
tur gribējās vēlēt, lai Gaismas
pili piepilda lasītāji, taču šeit es
redzu, ka lasītāji jau ir, un viņu
mūsu mazajā Gaismas pilī kļūs
tikai vairāk,» tā A.Rāviņš.
Jāatgādina, ka vairāku gadu
garumā bibliotēkā pamazām
atjaunota lasītava, nozaru abonements, Informācijas centrs un

izstāžu zāle, pērn apjomīgi darbi
veikti ēkas pamatu un drenāžas
sistēmas sakārtošanā, bet nu
kārta bijusi daiļliteratūras abonementam.
Remontdarbus daiļliteratūras
abonementā veica SIA «Latbūvnieks», un projekta kopējā
summa ir 97 tūkstoši eiro. Uzņēmuma valdes loceklis Jānis
Ivans vērtē, ka grūtākais jeb,
precīzāk, laikietilpīgākais darbs
bija logu nomaiņa, kas bija sarežģītāka ēkas kultūrvēsturiskā
pieminekļa statusa dēļ. «Plastikāta logi būtu gatavi jau divu
nedēļu laikā, bet šajā gadījumā
mums logus nācās gaidīt divus
mēnešus. Tas darbus ievērojami
paildzināja,» tā J.Ivans. Savukārt sarežģījumi ēkas drenāžas
sistēmas dēļ neradās. «Pamati
un drenāžas sistēma tika sakār-

tota, pirms mēs sākām darbu,
ar to vairs problēmu nebija,» tā
viņš, piebilstot, ka remontdarbi
ilguši kopš maija.
Lasītāji jau tagad var doties
uz bibliotēku un iepazīt jaunās
telpas. Taču svētdien, 26. oktobrī, Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 tiks organizēta
īpaša Ģimenes diena, kad no
pulksten 12 sadarbībā ar studiju
«Dabas vēstniecība» mazākie
apmeklētāji varēs rosīties radošajā darbnīcā «Krāsaino smilšu
spēle», pulksten 13 izstāžu
zālē pēc ilgāka pārtraukuma
tiks atklāta Lindas Freibergas
gleznu izstāde «Sakustēšanās»,
bet pulksten 14 ikviens interesents ir aicināts uz Līvbērzes
amatierteātra izrādi «Laulības
medusmēneši» K.Barona zālē.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Naktī uz pirmdienu stāvvietā pie Jelgavas dzelzceļa stacijas masveidīgi
demolētas automašīnas.
Līdz trešdienai policijā
saņemti jau septiņi iesniegumi no bojāto auto
īpašniekiem. Policija apzinājusi aizdomās turamos, taču vēl tiek vākti
pierādījumi, meklēti arī
aculiecinieki.
Automašīnām izsisti stikli, nolauzti spoguļi, ar krāsu nopūstas numura zīmes un pašas automašīnas,
kā arī pārdurtas riepas – tas noticis
naktī no svētdienas uz pirmdienu ap
pulksten 2, norāda policijā.
«Mēs nevaram novietot Patruļpolicijas ekipāžu pie katras automašīnas pilsētā. Taču aizdomās turamā
personu grupa ir apzināta, gaidām
ekspertīzes rezultātus, tomēr esmu
gana drošs, ka šīs personas tur vairs
neparādīsies. Arī mēs gribētu, lai
rezultāti ir gatavi jau rīt, bet šobrīd
mums jāgaida. Bez pierādījumiem
vienkārši nevaram personas aizturēt,» uzsver Valsts policijas Zemgales

reģiona pārvaldes vadītājs Haralds
Laidiņš, piebilstot, ka aizdomās
turamās personas ir bijušas policijas
redzeslokā arī iepriekš.
Medijos izskanējusi informācija,
ka šī nav pirmā reize, kad stacijas
stāvlaukumā uzdarbojušies vandaļi.
«Ir bijuši atsevišķi iesniegumi, taču
tas nav bijis pēdējā laikā un nav
bijis tik masveidīgi,» uzsver Valsts
policijas Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas priekšnieka pienākumu
izpildītājs Dainis Vītols.
Patruļpolicijas darbinieki jau
iepriekš, vēl pirms iesniegumu saņemšanas, bija noskaidrojuši piecas
iespējamās personas, kas varētu būt
iesaistītas vandalismā stāvlaukumā
pie stacijas.
Policija informē, ka notikušais ir
ne tikai vandalisms, bet arī zādzība,
jo gandrīz visām automašīnām ir
nozagtas automagnetolas, tāpat
iesniegumos cietušie norādījuši, ka
nozagts akumulators, navigācijas
ierīce, soma, automašīnu spoguļi un
divos gadījumos pat kurpes.
Policija lūdz atsaukties notikuma
aculieciniekus, zvanot pa tālruni
63004267, 63004202, 63004200,
20293274, 110 vai vēršoties policijas
iecirknī Pētera ielā 5, 64. kabinetā.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 24. oktobrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas pilsētas
pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

Tikai divi procenti no bērnunamu bērniem ir bāreņi
 Sintija Čepanone

lapā www.krize.lv. Organizatori
cer, ka šī tikšanās, kuras laikā
Latvijā ir aptuveni 8000 bērnu, kas palikuši bez savu fizisko
pieredzē dalīsies speciālisti, kuri
vecāku gādības, un tikai divi procenti no šiem bērniem ir
sniedz atbalstu audžuvecākiem,
bāreņi. «Bet viņiem visiem ir sapņi, kurus mēs varam pieaizbildņiem un bez vecāku gādības
pildīt!» iedrošina profesionālo audžuģimeņu apvienības
palikušajiem bērniem, dalībniekus
«Terēze» vadītāja Ārija Martukāne, ikvienu, kurš vēlas gūt
pamudinās arī savā pašvaldībā
izpratni par audžuģimeņu kustību Latvijā un iespējām
vairāk pievērst uzmanību tam,
atbalstīt bez vecāku gādības palikušos bērnus, aicinot uz
lai bērniem būtu iespēja uzaugt
konferenci «Bērna vajadzības un palīdzības iespējas».
ģimenē, uzrunās ģimenes kļūt par
audžuvecākiem.
Konference «Bērna vajadzības
Konference notiks 31. oktobrī ielā 37. Vairāk par pieteikšanos
Jelgavas novada domes zālē Pasta konferencei var uzzināt mājas un palīdzības iespējas» veidota

divos tematiskos blokos: «Bērna
vajadzības, kā mēs tās izprotam» un
«Bērna vajadzību nodrošināšana, lai
mazinātu riskus bērna šķiršanai no
ģimenes». Tās laikā varēs iepazīties
ar galvenajiem priekšnoteikumiem,
lai Latvijā mazinātu to bērnu skaitu, kuri spiesti dzīvot sociālajās
iestādēs, par dažādām aktivitātēm
sociālo pakalpojumu attīstības
veicināšanai, kā arī gūt plašāku
priekšstatu par atbalsta sistēmu
audžuģimenēm, aizbildņiem un

adoptētājiem Latvijas reģionos,
iepazīstoties arī ar labās prakses
piemēriem, tostarp Jelgavas centra
«Elizabete» pieredzi.
«Konferences mērķis ir, uzklausot speciālistu, tostarp ārvalstu
ekspertu, viedokļus, aizdomāties
par iemesliem, kāpēc bērni vispār nonāk ārpusģimenes aprūpē,
kāpēc daudzos gadījumos laicīgi
netiek pamanīts, ka ģimenei nepieciešama palīdzība, un meklēt
risinājumus. Tāpat tiks runāts, cik

svarīga bērnam ir ģimeniska vide,
kā iesaistoties to varam attīstīt un
veicināt,» rezumē Ā.Martukāne.
Konferenci organizē Sociālo
pakalpojumu aģentūra un audžuģimeņu apvienība «Terēze» sadarbībā ar Latvijas Kristīgo aliansi
bāreņiem.
Pašlaik mūsu valstī no visiem
apmēram 8000 bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem 1260 mājvietu raduši audžuģimenēs.
Turpinājums 3.lpp.
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Vai jūs gribat, Narkologi: «Rodas sajūta,
lai jūsu bērns ka mūsu valstī atkarīgu
nonāk tik tālu? pusaudžu nav»
«Es nekad nebūšu tāda
alkoholiķe kā mani vecāki»
17 gadus veca jauniete, kura šobrīd ārstējas slimnīcas
«Ģintermuiža» pusaudžu narkoloģiskās motivācijas pro
grammā:
«Mani vecāki ļoti stipri lietoja alkoholu – visu bērnību gāju cauri
šīm šausmām. Pati biju stingri apņēmusies: es nekad mūžā nebūšu
tāda kā viņi, es nekad nelietošu alkoholu. Izturēju līdz 14 gadu
vecumam… Es nezinu, kas notika. Laikam jau radās tāds spīts:
ja jau viņi var, tad kāpēc es nevaru?! Sākumā jau tā nevainīgi – ar
draugiem vakaros staigājām, domājām, ko darīt, – varbūt nopērkam
kaut ko iedzeramu? Un tā sākās. Sākumā – šad tad, pēc tam arvien
biežāk, biežāk, un tad jau vairs nebija nevienas nedēļas, kad es nebūtu lietojusi alkoholu… Godīgi – arvien biežāk tā lietošana beidzās
ar komas stāvokli – sadzēros tā, ka vairs neatcerējos, kur biju, ko
darīju. Nonāca līdz tam, ka vesels gads manā dzīvē pazuda – uz
skolu negāju, dzīvoju ar draugu un kopā arī dzērām. Klaiņojām pa
Latviju, pie vieniem draugiem, otriem… Jā, naudas man nebija, bet
vienmēr jau kāds ir gatavs pacienāt, draugs kaut kur piehaltūrēja,
citi aizdeva naudu…
Nepilngadīgajiem dabūt alkoholu nav nekādu problēmu – vienmēr
atradīsies kāds, kurš būs gatavs tev to nopirkt. Arī mums mūsu
mazajā pilsētiņā nebija grūti atrast kādu, kurš mūsu vietā ieies
veikalā un nopirks…
Ziniet, kā es sāku pīpēt? Pirmo reizi tas bija 10 gadu vecumā, bet
no 12 gadu vecuma pīpēju jau diendienā – arī cigaretes vienmēr
kāds labdaris man nopirka. Kad vecāki uzzināja, ka pīpēju un pērku
cigaretes veikalā, viņi laikam saprata, ka tā ir pārāk liela izšķērdība,
un no 13 gadu vecuma viņi paši man sāka pirkt cigaretes točkās
– sanāca lētāk…
Man ir 17 gadi, un es apzinos, ka esmu alkoholiķe – man ir vajadzīga palīdzība, pati vairs galā netieku. No kurienes tā apziņa?
Nobijos… Gadu klejojot un dzerot pa visu Latviju, man ir sakrājies
tik daudz policistu izrakstītu protokolu par to, ka es kā nepilngadīgā
lietoju alkoholu, ka soda naudās vien jau man jāmaksā ap 2000 eiro…
Man tā ir neiedomājami liela nauda – ja tā turpināšu, nākamais ceļš
būs cietums. Saprotu, ka atpakaļceļa man nav – vai nu ārstējos, vai
norakstu sevi pavisam.»

«Pirmo reizi mani atkačāja
sešu gadu vecumā»
16 gadus vecs jaunietis, kurš šobrīd ārstējas slimnīcas
«Ģintermuiža» pusaudžu narkoloģiskās motivācijas pro
grammā:
«Dzīvojām Maskačkā, un tāda arī bija mana bērnība – klimtu pa
Rīgu jau no bērna kājas. Mani draugi vienmēr bija vecāki – kad man
bija seši gadi, tusējos ar 14 gadus veciem. Alkoholu dabūt viņiem
nebija problēmu. Sešos gados es jau stabili pīpēju un pirmo reizi arī
piedzēros… Atceros, draugi bija nopirkuši divlitrīgos alus un mēs
gājām uz kaut kādu šķūnīti iedzert. Protams, mani kā sešgadnieku
uzcienāja. Gāju pa ielu un neturējos kājās. Labi atceros, ka pretī
nāca policists, draugi teica: pieturies pie staba, lai nepamana…
Stingri pieķēros stabam, un viss… vairāk neko neatceros… Pēc tam
atjēdzos slimnīcā, kur mani atkačāja. Pēc tās reizes vairs negribējās
ko tādu piedzīvot, bet viss atsākās 13 gadu vecumā. Mani atkal
atkačāja. Ārsti teica: ja vēl 10 minūtes toreiz ziemā būtu tajā grāvī
piedzēries nogulējis, būtu jau miris… Izdzīvoju un sāku mēģināt
visu, ko vien var iedomāties. Pirmo reizi 13 gadu vecumā uzpīpēju
spaisu. Man ir 16 gadi, un jau esmu izmēģinājis visu, ko vien var
iedomāties, – esmu lietojis heroīnu, amfetamīnu, ekstazī, LSD, zālīti,
kristālus, cikladolu, klonazepānu. Pēdējo sauc arī par hlopikiem – tā
ir nāve. Tu salietojies, un sākas ārkārtīgi liela agresija un atmiņas
zudums. Tu neapjēdz, ko dari, kur atrodies – kaut kas uzplaiksnī,
un tad tu atkal atslēdzies. Tā vienreiz nakts vidū atjēdzos aizslēgtā
veikalā, kur gaudoja signalizācija, atkal atslēdzos un pēc tam jau
atjēdzos psihenē…
Kad salietojos, pārsvarā kļuvu nevaldāmi agresīvs – visas durvis,
kas bija manā priekšā, vienkārši izlidoja. Savus 15 gadus vispār
neatceros – nezinu, kur biju, ko darīju – tas gads manā dzīvē vienkārši iztrūkst…
Pirmo reizi «Ģintermuižā» šajā motivācijas programmā nokļuvu
augustā, taču nenoticēju, ka man šeit spēs palīdzēt, un ātri vien
pa logu aizmuku… Tagad esmu brīvprātīgi atbraucis vēlreiz un
nu zinu, ka vairs no šejienes neiziešu, kamēr nebūšu izgājis pilnu
rehabilitāciju. Kāpēc apstājos? Ziniet, kā ir narkomāniem? Viņiem
dzīvē ir tikai trīs ceļi: psihene, cietums, nāve. Cita ceļa nav. Psihenē jau esmu bijis, cietumam esmu ļoti tuvu – pret mani jau ir
ierosinātas sešas krimināllietas, pārsvarā par zādzībām – mašīnu,
veikalu apzagšanu.
Šī motivācijas programma nav psihene – tās lietas nevajag jaukt.
Šeit, «Ģintermuižā», tev vienkārši palīdz izprast pašam sevi, saprast,
kā dzīvot tālāk, apzināties, kādu dzīvi tu vēlies. Man nesen piedzima
meitiņa, un tagad es skaidri zinu, ka vēlos, lai manas atmiņas būtu
dzīvas. Negribu, lai manai meitai tēvs būtu narkomāns. Es esmu
gatavs dzīvot citādāk, tikai pats vairs nespēju sevi mainīt.»

 Kristīne Langenfelde

«Ko dara vecāki, kad
viņu bērnam strauji paaugstinās temperatūra
vai sākas dziļš un pamatīgs klepus? – skrien pēc
zālēm, meklē ārstu. Bet
ko tie paši vecāki dara,
kad viņu nepilngadīgais bērns pirmo reizi
mājās atnāk piedzēries
vai kaut ko salietojies?
– nolasa morāli, liek
apsolīt, ka tas vairs nekad neatkārtosies, un
pat neiedomājas, ka
nepieciešama ārsta palīdzība. Taču vecākiem
vajadzētu apzināties, ka
tieši tas ir īstais brīdis,
kad bērnu aizvest uz
konsultāciju pie narkologa – vienkārša vizīte,
saruna, kas tajā brīdī var
izmainīt visu viņa dzīvi.
Tā vietā vecāki vēlāk jau
reizi no reizes draud:
«Ja tas vēlreiz atkārtosies…» Un atkārtojas
arī. Līdz brīdim, kad var
būt jau par vēlu,» uzsver
slimnīcas «Ģintermuiža»
Neatliekamās un plānveida narkoloģiskās nodaļas vadītājs Genadijs
Vihņēvičs.
Paradoksāla situācija – līdz ar
spaisa lietošanas bumu valstī
Veselības ministrija šogad pirmo
reizi rada līdzekļus, lai vienīgajā
vietā Latvijā – slimnīcā «Ģintermuiža» – nodrošinātu ik mēnesi
desmit apmaksātas gultasvietas
atkarīgiem pusaudžiem, taču
izrādās, ka mūsu valstī nav pat
desmit atkarīgu jauniešu mēnesī,
kas vēlētos šeit ārstēties. Reaģējot
uz situāciju, pirmo reizi ministrija
no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem kopš jūlija nodrošina
pusaudžu narkoloģiskās motivācijas programmu «Ģintermuižā»
– programma sākās šā gada jūlijā,
un pašlaik nauda piešķirta tās
darbībai līdz gada beigām. Slimnīca iekārtoja desmit gultasvietas
– paredzēts, ka šeit var ārstēties
jaunieši no 12 gadu vecuma un
viena pacienta uzturēšanās laiks
slimnīcā ir viens mēnesis. Tātad
pusgada laikā valsts šādu iespēju
dod 60 jauniešiem, taču rindā te
neviens nestāv.
Kā stāsta slimnīcas Narkoloģis-

kā dienesta vadītāja Lilita Caune,
šobrīd praktiski nav bijuši gadījumi, kad vecāki lūgtu palīdzību savu
pusaudžu ārstēšanā. «Patlaban
šajā programmā pie mums nonāk
galvenokārt jaunieši, kurus šeit
lūdz uzņemt vai nu bērnunamu
vadība, sociālie darbinieki, vai
bāriņtiesas. Tātad visbiežāk tie
ir speciālisti ārpus ģimenes, kas
pamanījuši šādu problēmu, bet
pašas ģimenes tikmēr izliekas, ka
tām problēmu nav.»

Trīs ārstēšanas programmas
– piepildījuma nav
«Ģintermuižā» šobrīd ir trīs
rehabilitācijas un motivācijas pro
grammas jauniešiem, kuri lieto atkarības vielas. Pirmā no tām ir jau
pieminētā motivācijas programma.
Otra – 12 dienu motivācijas pro
gramma nepilngadīgajiem, kuru
pilnībā izgājuši tikai divi bērni,
un trešā – obligātā ārstēšanas pro
gramma bērniem ar bāriņtiesas
nosūtījumu. «Latvijā ir 120 bāriņtiesas, un šī ir vienīgā institūcija,
kas ar savu atzinumu var piespiest
bērnu obligātai ārstēšanai, kad
cita ceļa jau vairs nav. Diemžēl
arī šī programma «klibo» – četru
gadu laikā, kopš slimnīcā varam
uzņemt šādus
bērnus, mums
no visas valsts
bāriņtiesas ir nosūtījušas tikai 36
bērnus piespiedu
ārstēšanai. Tas ir
absurds! Mēs labi
zinām, kāda ir
situācija, cik daudziem bērniem
palīdzība būtu
vajadzīga, bet
kopējā sistēma
nestrādā,» atzīst
L.Caune.
Citās programmās bērnu slimnīcā var ievietot tikai uz brīvprātības
principa, bet realitātē tas visbiežāk
beidzas ar to, ka bērns vienkārši
aizbēg no slimnīcas. «Mums ir
jāpateicas Jelgavas Pašvaldības
policijai, kas ar mums veiksmīgi
sadarbojas. Pretējā gadījumā nezinām, kāds būtu rezultāts,» uzsver
L.Caune. «Viņi izmanto logu – piemēram, motivācijas programma
atrodas ēkas otrajā stāvā, bet tas
viņiem nav šķērslis – jaunieši
vienkārši izlec pa logu un aizbēg.
Labi, ja ir tādi, kas izlec, atrod, ko
uzpīpēt, un nāk atpakaļ, bet daudzi
vienkārši aizbēg. Ja Pašvaldības

policija nereaģētu uz mūsu saucieniem palīgā, tad mūsu spēkos
nebūtu viņus atgriezt atpakaļ,»
stāsta pusaudžu narkoloģiskās
motivācijas programmas vadītāja
Agita Soloveiko.

Iebaidīšana, kauns, neziņa

Iemesli, kāpēc pie spaisu bodītēm stāvēja rindas, bet pie ārstu
kabinetiem rindu nav, narkologu
izpratnē ir vienkārši. «Vecākiem ir
kauns, bērni ir iebaidīti, bet abiem
kopā vienkārši trūkst informācijas,» spriež G.Vihņēvičs, piebilstot,
ka diezin vai kāds vecāks, kurš pēc
palīdzības vērsies pie narkologa,
pēc tam saviem draugiem un
kolēģiem stāsta, cik labu ārstu
atradis. «Vecākiem vienkārši ir
kauns. Tikai nez kāpēc viņiem
nav kauna stāstīt par, piemēram,
labu zobārstu, ko savam bērnam
atraduši. Tas ir tāds mūsu valsts
paradokss – vērsties pie ārsta ir
kauns, bet ļaut savam bērnam
kļūt par narkomānu var bez kauna
sajūtas.»
Arī tie jaunieši, kas šobrīd nokļūst motivācijas programmā no
bērnunamiem, citām sociālajām
iestādēm, visbiežāk ar ārstēšanu
tiek baidīti. «Ja tu tā turpināsi, aizvedīšu uz
psiheni. Tas ir
visabsurdākais,
ko speciālists
vai vecāki mājās var izdarīt.
Tieši tāpēc jau
šie jaunieši, pie
mums nonākot,
pirmām kārtām
to uztver kā
sodu un uzreiz
no tā arī grib
atbrīvoties aizbēgot. Tikai tad,
ja izdodas bērnu
šeit noturēt vismaz dažas dienas,
viņš sāk apzināties, ka šeit nav cietums, šeit pret viņu labi izturas, ir
patīkams klimats, mājīgas telpas,
virkne interesantu nodarbību.
Un visai bieži gadās, ka šie bērni
pat vairs negrib atgriezties savā
iepriekšējā dzīvesvietā. Mums arī
šobrīd ir meitene, kura tūlīt būs
izgājusi motivācijas programmu,
un mēs meklējam veidus, kā viņai
palīdzēt neatgriezties iepriekšējā
dzīvesvietā. Esam jau atraduši
jaunu internātskolu, iespēju iegūt
izglītību, ko viņa izvēlējusies. Mēs
varam palīdzēt, ja vien mums dod
iespēju,» tā A.Soloveiko.

«Īstais brīdis savu bērnu pieteikt konsultācijai
pie narkologa ir pirmā
apreibināšanās reize
– negaidīt atkārtošanos, negaidīt solījumus,
nebaidīt, bet doties pie
speciālista.»

«Vecāku izpratne par
sava bērna veselību reizēm
robežojas ar
absurdu – iedomājieties
tās retās reizes, kad vecāki paši meklē
mūsu palīdzību: viņi,
atvedot savu
bērnu uz slimnīcu ārstēties,
līdzi maisiņā
dod bloku ar
cigaretēm un
vēl jautā, kur
parakstīties,
ka atļauj savam bērnam
smēķēt,» stāsta slimnīcas
«ĢintermuiFoto: ža» narkologi
Krišjānis Lilita Caune
Grantiņš un Genadijs
Vihņēvičs.
Visi zina, bet neviens nerunā
– tā par situāciju saka narkologi.
«Tas, ka patlaban pie mums nonāk
tā saukto nelabvēlīgo ģimeņu bērni vai bērnunamu audzēkņi, nebūt
nenozīmē, ka normālās Latvijas
ģimenēs pusaudži nelieto alkoholu, narkotiskas vielas, viņiem nav
problēmu. Ir, un kādas vēl. Bet
mums visiem ir vieglāk izlikties,
ka to neredzam. Skolas klusē, jo
tas taču ir viņu prestiža jautājums,
vecāki klusē, jo viņiem kauns, bet
tikmēr jaunieši turpina tusēt un
lietot. Vai ziniet, kāda ir biežākā
jauniešu atbilde uz jautājumu,
cik daudz alkohola būtu normāli
lietot pusaudžu vecumā? Neviens
no viņiem jums neatbildēs: necik.
Visbiežākās atbildes ir: nu, tā,
ap 0,2 vai 0,5 promilēm,» atzīst
L.Caune, piebilstot, ka vecāki bieži
bērniem atgādina, ka viņiem ir ne
tikai tiesības, bet arī pienākumi,
taču pēdējā laikā sāk šķist, ka
arī vecāki aizmirst par saviem
pienākumiem. «Tas ir vecāku
pienākums – gādāt par sava bērna drošību un dzīvību, nepievērt
acis uz sākotnēji it kā reizumis
pamanītu bērna apreibināšanos.»
G.Vihņēvičs papildina kolēģes
teikto, vēlreiz uzsverot, ka īstais
brīdis savu bērnu pieteikt konsultācijai pie narkologa ir pirmā
apreibināšanās reize. «Negaidīt
atkārtošanos, negaidīt solījumus,
nebaidīt, bet nekavējoties meklēt
palīdzību. Ja vecāki godprātīgi
pildītu savus pienākumus, tad, iespējams, tiešām realitātei atbilstu
situācija, ka slimnīcā gultasvietas
ir, bet pusaudžu, kuriem vajadzētu ārstēties, nav. Taču pagaidām
mums jāapzinās, ka šāda situācija
ir vairāk nekā maldinoša.»
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Tikai divi procenti no
bērnunamu bērniem ir bāreņi
No 1.lpp.

«Mūsu valstī ir 36 sociālās aprūpes institūcijas, un arī Jelgavā
ir Bērnu sociālās aprūpes centrs.
Taču, lai cik mājīga būtu vide
bērnunamos, tā nav bērniem
draudzīga un atbilstoša viņu emocionālajām vajadzībām, turklāt Eiropas vadlīnijas paredz arī Latvijā
virzīties uz deinstitucionalizāciju.
Taču, lai to panāktu, nepieciešams
līdzcilvēku atbalsts un gatavība iesaistīties, lai ikviens bērns varētu
uzaugt ģimenē,» tā viņa, norādot,
ka šajā ziņā palīdzēt var, gan pašiem kļūstot par audžuģimeni, gan
atbalstot, ziedojot audžuģimeņu
kustības attīstībai.
«Viena lieta ir audžuģimene,
kas kļuvusi par mīlošiem audžuvecākiem bērnam, kurš nonācis
krīzes situācijā, bet diemžēl bieži
vien ar aprūpi, apģērbu un ēdienu
ir krietni par maz, jo saskaņā ar
krīzes centru statistiku 87 procen-

 Ritma Gaidamoviča

formē, ka 2. kārtas projektu
konkursam saņemti 47 projektu
Projektu konkursa «Bie
pieteikumi no dažādām biedrīdrību un nodibinājumu
bām un nodibinājumiem un fiatbalsta programma» 2.
nansiālu atbalstu no 50 līdz 700
kārtā pašvaldība finaneiro saņem 40 projekti. Naudu
siālu atbalstu piešķīrusi
NVO saņēmušas darbības no40 pilsētas nevalstisdrošināšanai, nacionālo kultūkajām organizācijām
ras svētku, uzvedumu rīkošanai,
par kopējo summu 13
dzīves kvalitātes uzlabošanai
503,10 eiro.
trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm, semināru telpas izveiJelgavas pašvaldības Sabied- dei, tehniskajam nodrošinājurisko attiecību pārvalde in- mam dažādos pasākumos.

Atbalstītās biedrības un nodibinājumi
Nauda biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai piešķirta:
• 200 eiro – «Pieci vēji», Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrībai «Miniatra», Zemgales NVO atbalsta centram;
• 250 eiro – Jelgavas pilsētas lielo ģimeņu centram «Spiets»;
• 300 eiro – bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centram «Oranžais
stars», «Daugavas vanagi Latvijā», radošo domu un darbu centram «Svētelis», Bērnu un jauniešu mūzikas klubam;
• 450 eiro – «Zemgales Lāčplēsis»;
• 600 eiro – Jelgavas Invalīdu biedrībai, Jelgavas Latviešu biedrībai, Latvijas
Sarkanā Krusta Jelgavas komitejai.
Nauda pasākumu un projektu īstenošanai piešķirta:
• 50 eiro – radošai apvienībai «Rokiji», interešu klubam «Doks»;
• 100 eiro – ukraiņu kultūras centram «Džerelo»;
• 120 eiro – rokdarbnieku klubam «Zelta rokas»;
• 150 eiro – «JCI Latvia»;
• 200 eiro – atklātajam sabiedriskajam fondam «Vēja zirdziņš», Latvijas
Jauno zemnieku klubam, Jelgavas Tenisa attīstības centram, «Remoss»,
«Caritas», kultūras un mākslas centram «Nātre»;
• 250 eiro – «Mehu absolventi», Jaunatnes tehnisko sporta veidu centram;
• 300 eiro – Latviešu Strēlnieku apvienībai, Jelgavas Ebreju biedrībai;
• 323,10 eiro – Vikentija Veržbicka vārdā nosauktai Jelgavas 5. vidusskolas
absolventu un draugu biedrībai;
• 360 eiro – Zemgales Latviešu strēlnieku biedrībai;
• 400 eiro – Jelgavas krievu biedrībai «Istok», Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrībai «Romani čačipen», Jelgavas baltkrievu biedrībai «Ļanok»;
• 500 eiro – Latvijas Nedzirdīgo savienībai, Latvijas Neredzīgo biedrībai,
Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai;
• 550 eiro – Sociālo pakalpojumu aģentūrai;
• 600 eiro – Latvijas Bērnu fondam, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai
«Zvaigzne», invalīdu sporta un rehabilitācijas klubam «Cerība»;
• 700 eiro – Latvijas Poļu savienībai.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»

aicina darbā biroja

JNĪP skolo sev
jaunus darbiniekus

ti šādu bērnu ir cietuši no dažāda
veida vardarbības, tāpēc papildus
vecāku mīlestībai nepieciešams
speciālistu atbalsts rehabilitācijas
un atveseļošanās programmās,»
stāsta Ā.Martukāne, piebilstot,
ka šim mērķim atklāts ziedojumu tālrunis 90012345, savukārt
2. novembrī – Bāreņu svētdienā
– Latvijas Kristīgā alianse Latvijas
baznīcās organizē Bāreņu lūgšanu
svētdienu, aizlūdzot par bērniem,
kuri vēl arvien atrodas Latvijas
bērnunamos. Sīkāku informāciju
par šo kampaņu var iegūt mājas
lapā www.krize.lv.
Jāpiebilst, ka Latvijā šobrīd
darbojas 586 audžuģimenes,
taču vēl arvien ap 1860 bērnu
atrodas sociālās aprūpes institūcijās. Jelgavā par audžuvecākiem
kļuvušas sešas ģimenes, un tajās
kopumā šobrīd aug četri bērniņi
– divi no Jelgavas un divi no citām
pašvaldībām.
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldība NVO piešķir
13 500 eiro

vadītāju uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:
• iestādes klientu apkalpošana;
• personāla vadība;
• lietvedības dokumentu un citu dokumentu sagatavošana;
• korespondences plūsmas koordinēšana;
• asistēšana kolēģiem ikdienas darbā.
Pretendentiem izvirzītās prasības:
• iepriekšēja pieredze biroja darba organizēšanā;
• labas lietvedības un administratīvā darba prasmes;
• izpratne par lietišķo etiķeti;
• ļoti labas komunikācijas spējas;
• augsta pašdisciplīna un pienākuma izjūta;
• labas datorzināšanas («MS Office») un pieredze darbā ar biroja tehniku.
Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 7. novembrim.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Seši jaunieši šonedēļ
parakstīja līgumu ar
Jelgavas tehnikumu un
apsaimniekošanas uzņēmumu «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP), kas paredz, ka jaunieši pusotra gada laikā
uzņēmumā iegūs namu
pārziņa kvalifikāciju.
Jau no septembra viņi sākuši
teorētiskās mācības, kuras vada
pieci apsaimniekošanas uzņēmuma
darbinieki, bet šonedēļ jauniešiem
sāksies praktiskās nodarbības.
Topošie namu pārziņi atzīst, ka šī ir
laba iespēja īsā laikā iegūt profesiju
un, sevi pierādot, arī nodrošināties
ar darbavietu, jo labākajiem JNĪP
piedāvās strādāt uzņēmumā. Tāpat
mācoties ir iespēja saņemt stipendiju – 100 eiro mēnesī.
Profesionālajā programmā «Nekustamā īpašuma tirdzniecība un
apsaimniekošana» šogad mācās
divi puiši un četras jaunietes – viņi
septembrī JNĪP sākuši teorētiskās
mācības, bet šonedēļ jau notiks pirmās praktiskās nodarbības.
Sandrai Skrastiņai ir nepabeigta
augstākā izglītība sabiedriskajās
attiecībās, bet iepriekšējos divus gadus viņa strādājusi par bibliotekāri.
Šobrīd nolēmusi mainīt darbības
jomu. «Bibliotekāres darbs bija pārāk vienmuļš, tāpēc meklēju jaunu

Namu pārziņa profesiju pēc vidusskolas Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldē apgūst arī Ervīns
Kalvelis (vidū), kurš pats dzīvo daudzdzīvokļu mājā,
– mācības jau ir mainījušas viņa attieksmi pret namu
Foto: Krišjānis Grantiņš
apsaimniekošanu.
jomu, kurā sevi apliecināt. Taču,
lai kaut ko darītu, nepieciešamas
zināšanas. Man saistoši šķita tas,
ka profesiju var apgūt pusotra
gada laikā; ja labi mācies, piedāvā
arī darbu, turklāt vēl ir iespēja
saņemt stipendiju,» tā Sandra, piebilstot, ka jau pēc pusotra mēneša
mācībām viņai šī profesija šķiet
saistoša un redz sevi tajā strādājam.
Konstantīns Šakurovs, kuram ir
augstākā izglītība kokapstrādē, jau
šobrīd strādā nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un pārdošanas
jomā, bet, mācoties šeit, nolēmis
papildināt savas zināšanas. «Strādājot atskārtu, ka pietrūkst zināšanu
bāzes šajā jomā, un saskatīju, ka šī
ir laba iespēja,» tā Konstantīns. Pēc
vidusskolas namu pārziņa profesiju
kā savu nākamo izvēlējies arī Ervīns
Kalvelis. «Saistošākais šķita mācību
ilgums – tikai pusotrs gads, profesija
rokā, un uzreiz jau esi darba tirgū.
Mani vairāk par stipendiju vilināja
darba iespējas. Proti, ja es labi
mācos, man ir veiksmīga prakse,
uzņēmums piedāvās darbu. Nav
jau jēgas mācīties, ja neredzi darba
iespējas,» pārliecināts Ervīns, kurš
pats dzīvo daudzdzīvokļu mājā, un
jau šobrīd – pēc pusotra mēneša
mācībām – viņa attieksme pret
namu apsaimniekošanu esot krietni
mainījusies. «Saprotu arī mūsu
ģimenes kā dzīvokļa īpašnieka
kļūdas,» tā Ervīns.
Jau pērn, īstenojot darba vidē
balstītu izglītības programmu, Jel-

gavas tehnikums uzsāka sadarbību
ar autobusu ražošanas uzņēmumu
«Amo Plant», mācot autoatslēdzniekus, bet šogad kopā ar JNĪP
– namu pārziņus. «Strādājot 16
gadus apsaimniekošanas jomā,
esam uzkrājuši lielu pieredzi un
arī sapratuši, ka paši varētu skolot
sev jaunus darbiniekus. Būtiskākā
priekšrocība šajā programmā ir tā,
ka nodarbības vada savas jomas
speciālisti – JNĪP darbinieki, kuri
vairāku gadu garumā, strādājot
Jelgavā lielākajā daudzdzīvokļu
namu apsaimniekošanas uzņēmumā, ieguvuši vērā ņemamu praktisko pieredzi,» atzīst JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis, uzsverot, ka
nodarbības vērstas uz tādu speciālistu sagatavošanu, kuri uzreiz
pēc skolas ir sagatavoti darbam
reālā uzņēmumā, jo viņiem būs ne
tikai teorētiskās zināšanas, bet arī
praktiskā pieredze un izpratne par
namu apsaimniekošanas procesiem.
«Mācīsim ne tikai teoriju, bet arī
praksē, piemēram, ko nozīmē ēku
apsekošana, pārbaudot ēku pamatus, logus, durvis,» tā J.Vidžis.
Plānots, ka labākajiem audzēkņiem
pēc mācību beigšanas tiks piedāvāta darbavieta JNĪP. Mācību laikā
jaunieši saņem JNĪP stipendiju
30 eiro apmērā un Eiropas Sociālā
fonda stipendiju 70 eiro pirmos
piecus mēnešus, bet vēlāk – 90 eiro.
Jāpiebilst, ka jauniešu izglītošanas
procesā pašlaik iesaistīti pieci JNĪP
speciālisti.

Izveidots atbalsta punkts cilvēkiem ar invaliditāti
 Ritma Gaidamoviča

Lai cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti
nodrošinātu dažādus
pakalpojumus tuvāk
dzīvesvietai, Jelgavā,
Uzvaras ielā 8, darbu
sācis Sociālās integrācijas valsts aģentūras
(SIVA) Jelgavas atbalsta punkts.
Tajā minētās iedzīvotāju grupas var saņemt konsultācijas
par valsts apmaksātiem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem
un noteikt profesionālo piemērotību. Cilvēkiem ar invaliditāti
vai prognozējamo invaliditāti
valsts apmaksā iespēju apgūt
kādu no 15 izglītības programmām SIVA koledžā Jūrmalā
vai Jūrmalas Profesionālajā
vidusskolā, kā arī tālākizglītības
kursus, lai pilnveidotu zināšanas vai apgūtu jaunu profesiju
un iekļautos darba tirgū. Pirms
mācību uzsākšanas jānosaka profesionālā piemērotība,
kuras laikā speciālisti palīdz
izvēlēties piemērotāko izglītības
programmu.

Jelgavas atbalsta punkta vadītāja Ina Bauermeistere stāsta,
ka līdz šim aģentūras pakalpojumi jelgavniekiem bija pieejami
tikai Jūrmalā, taču šobrīd izveidots atbalsta punkts Jelgavā.
«Mūsu mērķis ir veicināt cilvēku
ar invaliditāti un personu ar
funkcionāliem traucējumiem
sociālo integrāciju, nodrošināt
iespēju viņiem saņemt profesionālo rehabilitāciju un mudināt
mācīties, iegūstot profesionālo
vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību,» stāsta
vadītāja.
Viņa skaidro, ka Jelgavā plānots organizēt arī tālākizglītības
kursus, piemēram, datorkursus
informācijas ievadīšanas operatora prasmju apguvei, bet plašāks
izglītības piedāvājums ir Jūrmalā
– SIVA koledžā vai Jūrmalas Profesionālajā vidusskolā.
Koledžā cilvēki ar invaliditāti
vai prognozējamo invaliditāti
var apgūt personāla speciālista, grāmatveža, mārketinga
un tirdzniecības speciālista,
viesnīcu servisa organizatora,
datorsistēmu un datortīklu
administratora, programmētāja
un surdotulka profesiju, bet Jūrmalas Profesionālajā vidusskolā

māca datorsistēmu tehniķus,
rūpniecības komercdarbiniekus, pavārus, elektrotehnikas
montētājus, uzskaitvežus, veļas
mazgātājus un gludinātājus, pavāra palīgus, tirdzniecības zāles
darbiniekus, apdrukas tehnologus, palīgšuvējus, informācijas
ievadīšanas operatorus un montāžas darbu atslēdzniekus.
Jāpiebilst – ja cilvēks ar invaliditāti izvēlas apgūt kādu
no piedāvātajām izglītības pro
grammām Jūrmalā, mācību
laikā viņš var saņemt virkni
valsts apmaksātu pakalpojumu
– speciālistu, piemēram, ārsta,
psihologa, ergoterapeita, konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību,
cilvēki ar dzirdes traucējumiem
– surdotulkošanu sadarbībā
ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī tiek nodrošināta
dzīvošana dienesta viesnīcā un
ēdināšana.
Atbalsta punkts klientus pieņem pirmdienās un trešdienās
no pulksten 9 līdz 12.30, otrdienās un ceturtdienās no pulksten
12 līdz 16 un piektdienās no
pulksten 9 līdz 12. Tālrunis
uzziņām – 26593295.
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Īsi
 Trešdien, 29. oktobrī, pulksten
14 Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
notiks seminārs par aktualitātēm
un iespējām veselības aprūpes jomā
«Jaunākās iniciatīvas veselības aprūpē Latvijā un Eiropas Savienībā».
Seminārā tiks sniegta informācija par
jaunajām iniciatīvām veselības aprūpē
– par iespējām saņemt kompensāciju
Ārstniecības riska fondā, Pārrobežu
direktīvu jeb iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemēs.
Tajā uzstāsies Pacientu ombuda pārstāvji. Seminārs ir bez maksas, taču
interesenti, kas vēlas to apmeklēt,
aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni
63048913.
 Biedrība «Zemgales Lāčplēsis»
26. oktobrī no pulksten 10 Pasta ielā
44 organizē sacensības galda spēlēs: zolītē, dambretē, domino. Sīkāka
informācija pa tālruni 29193534.
 Par SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) labākajiem šoferiem septembrī nominēti Aivars
Šmuksts un Anatolijs Šmigins.

A.Šmuksts ieguvis labākā JAP autobusa vadītāja statusu par augstajiem
darba rezultātiem un izcilajiem darba
sasniegumiem reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos, savukārt
par augstajiem rādītājiem un panākumiem Jelgavas pilsētas pasažieru
pārvadājumos apbalvots A.Šmigins.
 Nedēļas nogalē reida laikā tika
veikti kontrolpirkumi septiņos
Jelgavas pilsētas veikalos, no kuriem divos nepilngadīgai personai
pārdots alkoholiskais dzēriens.
Vienā pārkāpumi konstatēti atkārtoti, informē Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce. Reida laikā pilsētā tika
konstatētas astoņas nepilngadīgas
personas alkohola reibuma stāvoklī,
no kurām viena nodota mediķiem.
Nepilngadīgās personas tika nodotas
vecākiem, un viņiem atstātas pavēstes par ierašanos Pašvaldības policijā
administratīvā pārkāpuma protokola
sastādīšanai. Reida laikā tika konstatētas smēķējam trīs nepilngadīgas personas, kam vecāku klātbūtnē sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols,
savukārt viena nepilngadīga persona
reida laikā nodeva alkoholu nepilngadīgai personai, kam policija sastādīja
administratīvā pārkāpuma protokolu.
Viena persona, kura nebija sasniegusi
16 gadu vecumu, nakts laikā atradās
uz ielas. Nepilngadīgā persona nodota
vecākiem.

Ritma Gaidamoviča

Svecīšu svētki
Jelgavas novada kapsētās

(organizē SIA «Velis-A» un pagastu pārvaldes)
1. novembrī – Jaunsvirlaukas pagasta kapos
Pulksten 11 – Ciemaldu kapos
Pulksten 12 – Apšūtu kapos
Pulksten 13 – Vanču kapos
Pulksten 14 – Slimpju kapos
Pulksten 15 – Vimbu kapos
Pulksten 16 – Bērzukroga kapos
2. novembrī – Glūdas pagasta kapos
Pulksten 12 – Loņu kapos
Pulksten 13 – Rozīšu kapos
Pulksten 14 – Spāru kapos
Pulksten 15 – Kažmeru kapos
8. novembrī – Svētes pagasta kapos
Pulksten 12 – Kalnanšu kapos
Pulksten 13 – Svētes kapos
9. novembrī – Valgundes pagasta kapos
Pulksten 10.30 – Braslas kapos
Pulksten 11 – Puču kapos
Pulksten 12 – Peitiņu kapos
Pulksten 13 – Kalnciema kapos
Pulksten 15 – Valgundes Jaunajos kapos
Pulksten 16 – Hercogu kapos

Jelgavas pilsētas kapos

(organizē JPPI «Pilsētsaimniecība»)
23. novembrī
Pulksten 11 – Miera kapos
Pulksten 12 – Meža kapos
Pulksten 13.30 – Bērzu kapos
Pulksten 15 – Zanderu kapos
Pulksten 16.30 – Baložu kapos
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Izvērtējot apstākļus,
ģimenei piešķirs plašāku
pašvaldības dzīvokli
«Jau gadus 16 dzīvoju no pašvaldības
īrētā dzīvoklī Rožu ielā. Kad 1997. gadā
te ievācāmies, ģimenē bijām divi – es un
viens bērns, un tolaik ar piešķirto nelielo
dzīvoklīti mums pietika. Taču tagad
man ir jau trīs bērni, un likumsakarīgi,
ka četratā dzīvot 29,9 kvadrātmetros ir
apgrūtinoši. Tās ir divas mazas istabiņas, kas jādala man, dēlam un divām
meitām. Jau vairākus gadus mēģinu šo
situāciju risināt, prasot lielāku mājokli,
bet vienmēr man atbild, ka tas nav iespējams, jo pilsētas saistošajos noteikumos
paredzēts, ka pašvaldības īres dzīvokli
īrnieks var samainīt tikai pret mazāku
vai ar zemāku ērtību līmeni. Uz lielāku
pretendēt es nevarot. Bet mēs taču esam
daudzbērnu ģimene! Kur tad ir tās pašvaldības rūpes par savām daudzbērnu
ģimenēm, ja reiz lielāks dzīvoklis mums
nepienākas?!» «Jelgavas Vēstnesim»
pirms kāda laika stāstīja Sandra
Paulsone cerībā, ka «pilsētas vadība
attapsies un radīs iespēju parūpēties par
daudzbērnu ģimeni, ierādot mājokli ar
lielāku platību».
Par S.Paulsones situāciju «Jelgavas
Vēstnesis» informēja Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieci sociālo lietu,
veselības un kultūras jautājumu pro
grammā Ritu Vectirāni, kura apņēmās
iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Tā
kā atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība» īrēto pašvaldības dzīvokli iespējams
apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu ar mazāku platību, ar zemāku
labiekārtojuma līmeni vai zemākos stāvos, kas nepieciešams veselības stāvokļa
dēļ, S.Paulsones situācija, vēl jo vairāk
ņemot vērā apstākli, ka ģimenē aug trīs
nepilngadīgi bērni, bija jāskata ārpus
kārtas, jautājumu virzot izskatīšanai
domes komitejās un galīgo lēmumu pie-

ņemot domes sēdē. Iesaistoties pašvaldības speciālistiem, S.Paulsone nokārtoja
visas nepieciešamās formalitātes, kas
nepieciešamas, lai dome izskatītu jautājumu par plašāka pašvaldības dzīvokļa
izīrēšanu ģimenei.
Saskaņā ar 25. septembra domes
sēdes lēmumu S.Paulsone reģistrēta
pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas
palīdzības reģistrā. Tajā tiek reģistrētas
personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības
īpašumā vai lietojumā esošo dzīvojamo
telpu apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. Par šādu pavērsienu viņa ir
ļoti priecīga. «Esam reģistrēti 7. reģistrā. Pagaidām gan vēl grūti prognozēt,
kā virzīsies rinda un līdz ar to – cik
ātrā laikā mums ierādīs jaunu dzīvokli,
taču vismaz ir cerība, ka mūsu dzīves
apstākļi uzlabosies,» saka S.Paulsone,
atklājot, ka ģimenei plānots ierādīt
plašāku dzīvokli, bet bez ērtībām,
taču pretenziju par to viņai neesot.
«Nelabiekārtots pašvaldības dzīvoklis
mūs pilnībā apmierinās. Arī pašlaik
dzīvojam nelabiekārtotā dzīvoklī – ar
malkas apkuri, auksto ūdeni un tualeti,
kas ir viena uz diviem dzīvokļiem. Ziemā
gan «nokurinām» trīs tonnas brikešu,
taču vismaz paši sev esam saimnieki,»
spriež jelgavniece, sakot paldies visiem
speciālistiem, kas bija iesaistīti šajā
procesā, lai viņai kopā ar bērniem būtu
iespēja ārpus kārtas pretendēt uz lielāku pašvaldības dzīvokli, jo saistošajos
noteikumos mazāka dzīvokļa apmaiņa
pret lielāku nav paredzēta.
R.Vectirāne apliecina, ka S.Paulsones
ģimenei plašāks pašvaldības dzīvoklis
tiks ierādīts, tiklīdz atbrīvosies atbilstoša dzīves telpa, un tas varētu notikt
vēl šajā gadā. Savukārt pašlaik tiek
gatavoti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

PET pudeles par samaksu
pieņem tikai Ganību ielā 84
«Tā kā dārza darbi noslēgušies, pirms
ziemas sakārtojām savu dārza mājiņu
un secinājām, ka pa vasaru sakrājies
diezgan daudz PET pudeļu. Kādreiz pilsētā tukšās PET pudeles varēja nodot par
samaksu, tāpēc tās visu vasaru vācām
maisos, taču pēdējā laikā par šo iespēju
nav dzirdēts,» «Jelgavas Vēstnesim» stāsta kāda jelgavniece, lūdzot noskaidrot,
vai un kur mūsu pilsētā var nodot tukšās
PET pudeles par samaksu.
Iepriekš mūsu pilsētā nodot PET
pudeles par atlīdzību bija iespējams
trijās vietās – atkritumu šķirošanas
kompleksā Ganību ielā 84, kā arī SIA
«Strategy» divos taras pieņemšanas
punktos – Satiksmes ielā 57 un Sudrabu Edžus ielā 9. Tiesa, kopš 31. augusta
SIA «Strategy» šādu pakalpojumu vairs
nepiedāvā, līdz ar to par samaksu PET
pudeles Jelgavā tiek pieņemtas vien
Ganību ielā.
SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis norāda, ka PET
pudeles par samaksu – 1 centu – kopš
pavasara tiek pieņemtas atkritumu
šķirošanas kompleksā Ganību ielā 84.

Tās kompleksa darba laikā iedzīvotājiem jānogādā pašiem – pudelēm jābūt
tīrām un saplacinātām. Ierodoties
Ganību ielā 84, klientam jāvēršas pie
šķirošanas laukuma operatora, kurš
pudeles pārskaitīs, sadalīs pa krāsām
un atbilstoši nodotajam daudzumam
klientam samaksās attiecīgo naudas
summu. «Par maksu pieņemtās pudeles
nonāk turpat, kur tās, kuras iedzīvotāji
izmetuši dzeltenajos konteineros pilsētā – pēc sašķirošanas pa krāsām tās
tiek sapresētas un nodotas otrreizējai
pārstrādei,» skaidro A.Jankovskis.
Laukums Ganību ielā atvērts sešas
dienas nedēļā – no pirmdienas līdz
piektdienai tas strādā no pulksten 8
līdz 17, sestdienās – no pulksten 9 līdz
14. Svētdienās laukums ir slēgts.
Jāatgādina, ka jau vairākus gadus
no PET pudelēm, nesaņemot atlīdzību, var atbrīvoties, tās izmetot pilsētā
izvietotajos krāsainajos šķiroto atkritumu konteineros – tīrām un saplacinātām PET pudelēm paredzēti dzeltenie
konteineri.

Ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

Garozas ielai papildu
uzmanību pievērsīs arī
ceļu policija

Lai akcentētu autovadītāju uzmanību par tuvošanos gājēju
pārejai, Aviācijas ielā pirms Lāčplēša ielas krustojuma šomēnes uzstādītas gājēju pārejas ceļa zīmes ar fluorescentām
apmalēm, kā arī, tiklīdz to atļaus laikapstākļi, tiks atjaunots
brauktuves horizontālais marķējums gājēju pārejas vietā.
«Esmu divu bērnu māmiņa: man
ir meita – pirmklasniece – un četrus
mēnešus vecs dēliņš. Savus bērnus ļoti
mīlu, tāpēc uztraucos par viņu drošību.
Dzīvoju Garozas ielas apkaimē, precīzāk, Parka ielas privāto māju rajonā.
Meitu vedu uz 4. vidusskolu – katru
rītu un pēc stundām ejam kājām, un
mazais dēls man ir jāņem līdzi, jo nav,
kam viņu atstāt. Pirms pāris gadiem
Garozas ielas infrastruktūra it kā tika
sakārtota: gājējiem izbūvētas jaunas
ietves, šoferiem sakārtotas ielas – it kā
padomāts par visiem. Bet šoferiem šeit
ir daudz lielākas priekšrocības nekā
gājējiem, piemēram, ne luksoforu, ne
«gulošo policistu» šajā ielā nav līdz pat
Brīvības bulvārim, un, lai gājējs varētu
šķērsot braucamo daļu, brīžiem liekas,
ka jāriskē ar dzīvību, jo reti kurš šoferis
uzskata, ka būtu jāpievērš uzmanība
zīmēm, kur nu vēl kādam ātruma ierobežojumam – šajā Garozas ielas posmā
šķiet, ka ir atklāta ātrgaitas trase. Pie
Cukurfabrikas pārbrauktuves stāv zīme
ar ātruma ierobežojumu 30 km/h, bet
tas ir ļoti mazs posms, un, ticiet man,
labi ja katrs desmitais šoferis šo zīmi
ievēro. Ja vēl tajā brīdi veras ciet pārbrauktuve, šoferīši vēl vairāk spiež līdz
pašai grīdai gāzi, lai tikai nav jāstāv,
kamēr vilciens aizbrauc.
Šobrīd Garozas ielas un Aviācijas
ielas krustojumā tiek paplašināta
Aviācijas iela, kura tagad ir pagarināta
līdz pat topošajai vagonu rūpnīcai
– brīžiem ir tāda sajūta: lai šķērsotu
šo krustojumu, gājējam būtu jālido pa
gaisu. Tāpat gājēju pāreja pie Aviācijas
ielas 9 – it kā zīme, ka gājēju pāreja
ir, stāv, bet tur tāpat šoferīši, lai nevajadzētu savlaicīgi nobremzēt, labāk
to nedara vispār un aiztraucas lielā
ātrumā tālāk. Man ar bērnu ratiņiem
atliek tikai atvērt lielas acis par šoferu
bezatbildību.

Foto: Krišjānis Grantiņš

Rakstu jums, jo nezinu, pie kā vērsties ar šo jautājumu. Domāju, ka
atradīsies vēl kāds šīs ielas iedzīvotājs,
kurš domā tāpat, bet mēs jau esam tikai cilvēki – ja paši neaktualizēsim šo
jautājumu, nekas nemainīsies. Par to,
vai tuvākajā laikā ir plānotas kādas
izmaiņas, mēs netiekam informēti, bet
satraukums un bailes tomēr ir,» šādu
vēstuli no divu bērnu māmiņas Līgas
saņēma «Jelgavas Vēstnesis».
Lai izvērtētu iespējas veikt satiksmes drošības uzlabošanu Garozas
un Aviācijas ielā, jelgavnieces vēstulē
aprakstītā situācija izskatīta Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē.
«Saskaņā ar ceļu projektēšanas standartiem ātrumvaļņu uzstādīšana nav
atļauta uz maģistrālajām un tranzīta
ielām, uz ielām ar kravas automobiļu
satiksmi, pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm, un tos nedrīkst izvietot tuvāk par
40 metriem no krustojumiem – tieši
šo iemeslu dēļ Garozas ielā un Aviācijas ielā ātrumvaļņi nav uzstādīti,»
komentē «Pilsētsaimniecības» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis, norādot, ka pirms šī jautājuma
skatīšanas Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē veikta transporta
un gājēju skaitīšana Garozas ielas
krustojumā ar Parka ielu un Aviācijas
ielu, lai fiksētu gājēju un transporta
intensitāti minētajos krustojumos
un lemtu par nepieciešamību tajos
izveidot neregulētas gājēju pārejas.
Izvērtējot visus apstākļus, sēdē pieņemts lēmums satiksmes organizāciju
tur nemainīt.
«Taču, lai akcentētu autovadītāju
uzmanību par tuvošanos gājēju pārejai, Aviācijas ielā pirms Lāčplēša ielas
krustojuma šomēnes uzstādītas gājēju
pārejas ceļa zīmes ar fluorescentām
apmalēm, kā arī, tiklīdz to atļaus laik

Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicības

Paldies ārstam Andrim Ķipuram
un slimnīcas personālam!
«Paldies ārstam Andrim Ķipuram par gūžas transplantācijas operāciju – vēlu
veselību, izturību, veiksmi! Paldies arī Reanimācijas nodaļas un Traumatoloģijas
nodaļas personālam!»
L.Dambe
•••
«Paldies Jelgavas slimnīcas Reanimācijas, Traumatoloģijas nodaļas darbiniekiem un ārstam Andrim Ķipuram par sirsnīgu attieksmi pacientu ārstēšanā.»
B.Veinberga

Projekts «Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētā», Nr.LLIV-350
Projekta mērķis: nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargājamo zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu
Jelgavas un Šauļu pilsētā, veicinot vides izglītības un vides izpratnes jautājumus pierobežas pilsētās.

Nāc un piedalies Lielupes un Driksas krastu sakopšanas otrajā talkā 24. oktobrī!
Pirmā talka Pils salā notika 25. aprīlī. Arī tagad talciniekus gaidīsim pulksten 13 Pils salā pie informācijas stenda, lai
saņemtu informāciju par darāmajiem darbiem. Strādātgribētāji tiks nodrošināti ar cimdiem un darbarīkiem. Pēc labi
padarīta darba talciniekus gaidīs garda maltīte!
Pieteikties talkai un saņemt papildinformāciju var Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē pa tālruni 63005569 vai e-pastu gunita.osite@dome.jelgava.lv.
Pirms ziemas sala sakopsim upes krastus un zirgu mājvietu!
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2007 - 2013
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bringing neighbours closer

apstākļi, tiks atjaunots brauktuves
horizontālais marķējums gājēju pārejas
vietā,» tā E.Rubenis.
«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka Garozas iela un Aviācijas iela ir Jelgavas
pilsētas maģistrālās un tranzīta ielas.
Garozas ielā infrastruktūra un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi
ir uzstādīti, lai nodrošinātu gājējiem
Garozas ielas brauktuves šķērsošanu
pirms dzelzceļa pārbrauktuves virzienā no Aviācijas ielas un Aviācijas
ielas šķērsošanu pirms krustojuma
ar Lāčplēša ielu virzienā no Aviācijas
ielas. Gājēju pārejas krustojumā ar
Aviācijas ielu virzienā no Cukura ielas
nav – tur gājējiem un autovadītājiem
krustojuma šķērsošanai jāievēro ceļu
satiksmes noteikumi.
Jāuzsver, ka ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu uzrauga policijas
darbinieki, tādēļ iedzīvotājas vēstule
nosūtīta arī Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Kārtības policijas
biroja Patruļpolicijas nodaļai. Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze Ieva Sietniece
apliecina, ka, pamatojoties uz saņemto vēstuli, policija iespēju robežās
pievērsīs papildu uzmanību vēstulē
minētajām kustības drošības problēmām. Taču papildus kā autovadītāji,
tā gājēji aicināti ievērot ceļu satiksmes
noteikumus.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Aicina darbā

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS
MAIŅAS MEISTARU(-I).
Prasības:
• darba pieredze iekārtu apkopēs un remontā;
• vismaz profesionālā vidējā izglītība ar tehniku saistītā
specialitātē;
• prasmes organizēt padoto darbinieku darbu;
• latviešu valodas zināšanas;
• spēja strādāt kolektīvā, bez kaitīgiem ieradumiem.
Darba pienākumi:
• šķirošanas līnijas iekārtu darba procesa uzturēšana;
• iekārtu ikdienas apkope (tīrīšana, eļļošana, nelieli
remonta un apkopes darbi);
• maiņā strādājošo darba organizēšana;
• atkritumu un sašķirotā materiāla plūsmas organizēšana šķirošanas stacijas teritorijā u.c.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• pastāvīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgu kolektīvu.
Darba slodze: pilna laika maiņu darbs.
Darba vieta: atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Informācija pa tālruni 26356403.

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

Aicina pieteikties skvoša
čempionātam

Līdz 29. oktobrim var pieteikties Jelgavas
pilsētas atklātajam skvoša čempionātam,
kurš norisināsies 1. un 2. novembrī sporta
klubā «Fitland». Čempionātu sadarbībā
ar pašvaldības iestādi «Sporta servisa
centrs» organizē Jelgavas Skvoša klubs.
«Sacensībām jau pieteikušies gan Latvijas
izlases dalībnieki, gan spēlētāji, kuri vēl
tikai apgūst skvoša spēles iemaņas. Ņemot
vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, dalībnieki
tiek aicināti pieteikties laicīgi,» informē Jelgavas Skvoša kluba valdes priekšsēdētāja
Baiba Lulle. Sīkāka informācija – pa e-pastu
baiba_lulle@inbox.lv vai tālruni 29455142.
Dalības maksa – 8 eiro Jelgavas Skvoša
kluba biedriem; 6 eiro junioriem; 12 eiro
pārējiem.

BK «Jelgava» pirmā uzvara

19. oktobrī Rīgas Olimpiskajā sporta centrā
pie pirmās uzvaras šī gada Latvijas Basketbola līgas regulārās sezonas turnīrā tika
BK «Jelgava». Nervozā un saraustītā spēlē
pret Latvijas Universitāti pēdējā minūtē
izšķirošo grozu guva Dāvis Geks, un komanda svinēja psiholoģiski ļoti svarīgu uzvaru
ar rezultātu 67:62. Rezultatīvākais ar 19
punktiem bija saspēles vadītājs Kristaps Pļavnieks. 25. oktobrī pulksten
17 Jelgavā viesosies «Barons
kvartāls» ar
bijušo jelgavnieku Kasparu
Kambalu sastāvā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Biolars/Jelgava» trešais
panākums

Trešo uzvaru četrās «Schenker»
volejbola līgas
regulārās sezonas spēlēs izcīnījis
volejbola klubs
«Biolars/Jelgava». Favorītu statusu pret
Daugavpils Universitātes volejbolistiem
Jurija Deveikus vadītā komanda spēja
apliecināt trīs setu spēlē, neatstājot
variantus pretiniekiem nevienā no
spēles nogriežņiem – 25:14, 25:12,
25:15. Rezultatīvākie šajā īsajā spēlē ar
13 punktiem bija Andrejs Baburovs un
Matīss Gabdulļins. Nākamo spēli mūsu
volejbolisti aizvadīs 8. novembrī pret
igauņu komandu «Jarmavaa».

Slimnīcas fizioterapeite –
čempione airēšanā

Šonedēļ domē sveikti septembra labākie
sportisti – īpaši atzīmēti
piecu sportistu un vienas
komandas sasniegumi.
«Tehniski brauciens nebija tas skaistākais, taču ar rezultātu
esmu apmierināta,» uzsver Latvijas
čempione airēšanas sprintā slimnīcas
fizioterapete Laila Rozīte. Vēl tika godināti karatisti Mikus Svikulis un Igors
Pinkēvičs un sambo cīņas pārstāvis
Maksims Jelinskis. Atzinība arī BMX
braucējam Kristenam Krīgeram par
uzvaru Latvijas junioru čempionātā, kā
arī BMX klubam «Mītavas kumeļi» par
2. vietu klubu konkurencē.

Iespēja izcīnīt medaļas pēc
19 gadu pārtraukuma
 Krišs Upenieks

Kulminācijai tuvojas SMScredit.
lv Latvijas futbola Virslīgas turnīrs. Futbola klubam «Jelgava»
pēc 19 gadu pārtraukuma
– kopš «RAF Jelgava» laikiem – ir
iespēja izcīnīt pilsētai medaļas
valsts augstākajā futbola līgā.
Pašlaik komanda no kārotās
trešās vietas atrodas viena punkta attālumā, bet no sudraba
pozīcijas atpaliek par četriem
punktiem. Komandas kapteinis
Gints Freimanis, kurš spilgti sevi
apliecinājis arī nacionālās izlases sastāvā, uzskata, ka, uzvarot
pēdējās trīs spēles, visam jābūt
kārtībā. Komandas galvenais
treneris kādreizējais Latvijas
valstsvienības kapteinis Vitālijs
Astafjevs atzīst, ka sasprindzinājums aug, tādēļ 25. oktobrī
aicina visus uz Zemgales Olimpiskā centra stadionu, kur pulksten 14 jelgavnieki savā pēdējā
sezonas mājas spēlē uzņems
Jūrmalas komandu.
Pēdējo reizi medaļas pilsētai 1995. gadā
izcīnīja «RAF Jelgava» komanda, bet
2004. gadā dibinātais klubs FK «Jelgava»
augstākajā futbola sabiedrībā Latvijā
iekļuva pēc sešām sezonām, Virslīgā līdz
šim labākos rezultātus uzrādot tieši
pirmajās divās sezonās un ierindojoties
sestajā vietā. Pašlaik mūsējie turnīra
tabulā ieņem ceturto vietu ar 61 punktu,
par diviem apsteidzot Liepājas futbolistus, kamēr Daugavpils «Daugavai» ir par
punktu vairāk. Pēc tam seko «Skonto»
(65) un «Ventspils» (74).
Pēc sestdien, 18. oktobrī, piedzīvotā
zaudējuma (0:2) Ventspilī, kas komandai
neļāva atgriezties trešajā vietā turnīra
tabulā, FK «Jelgava» galvenais treneris
V.Astafjevs atzīst: «Skaidrs, ka ģērbtuvē pēc

Piedāvā darbu
«Cita autoskola» piedāvā darbu Jelgavā C
kategorijas instruktoram(-ei) ar savu auto
un pasniedzējam(-i). T.29618151 (Diāna).
Mēbeļu veikals SIA «Valants» piedāvā
darbu pārdevējam(-i)-mēbeļu komplektētājam(-i). Tālrunis 63011906, e-pasts
valants@valants.lv.

zaudējuma visi bija sarūgtināti. Centāmies
parādīt gan spēli, gan sasniegt rezultātu, bet
tas neizdevās. Ir uzdevums sasniegt trešo
vietu, ko mēs varam izdarīt. Taču, protams,
sasprindzinājums, čempionātam tuvojoties
beigām, aug gan trenerim, gan spēlētājiem.»
Pēdējās trīs čempionāta spēlēs mūsējiem
pretī stāsies FC «Jūrmala», Rīgas «Daugava» un FS «Metta/LU», bet Daugavpils
«Daugavai» – BFC «Daugavpils», «Liepāja»
un «Ventspils». Teorētiski izdevīgāks kalendārs ir jelgavniekiem, taču V.Astafjevs aicina
tam uzmanību nepievērst: «Nav jāskatās uz
pretiniekiem – jārāda sava spēle. Nav jācer
uz kaut kādu palīdzību no citiem. Diemžēl
pašlaik viss vairs nav mūsu pašu rokās
– mums bija iespēja, bet mēs to izlaidām.
Vēl palikušas trīs spēles.»
Daudzskaitlīgi Jelgavas klubs šajā rudenī ir pārstāvēts Latvijas izlasē – treneri
V.Astafjevs, Andrejs Piedels, kapteinis
G.Freimanis, tāpat arī ārsts Oļegs Samoiļenko un fizioterapeits Jurijs Ksenzovs,
kuri bija kopā ar izlasi spēlēs pret Islandi
un Turciju. Tas neapšaubāmi ietekmēja
arī sagatavošanās procesu pēdējai spēlei,
tomēr V.Astafjevs uzsver, ka viss noticis
pēc plāna. «Bija sastādīta treniņu pro
gramma, un viss tika izpildīts. Manuprāt,
tas neietekmēja spēles rezultātu. Protams,
slikti, ka galvenais treneris kādu laiku
nav ar komandu, bet viss tika kontrolēts.
Zaudējuma iemesls ir viens – nespējām 90
minūtēs iesist vārtus, lai gan momenti bija
vairāki,» tā V.Astafjevs.
Cits skatījums uz šo situāciju ir komandas kapteinim G.Freimanim: «Domāju, ka
komandas spēli izjauca izlases pauze. Trenera nebija ar komandu, spēlē nebijām vienoti, zaudējām kā komanda. Nedomāju, ka
kaut ko mainīja pāreja uz trim aizsargiem,
jo, piemēram, pirmajā puslaikā viņi jau neko
neizveidoja, paši muļķīgi ielaidām,» piebilst
komandas kapteinis.
Runājot par izlasi, G.Freimanis atzīst
– tagad jau jūt, ka ir pieņemts valstsvienībā
kā pilnvērtīgs rotācijas spēlētājs. «Pirmajā

18. un 19. oktobrī Jelgavas
Sporta hallē aizvadīta Jelgavas pilsētas domes kausa
izcīņa volejbolā sievietēm,
kurā sešu komandu konkurencē uzvaru izcīnīja mūsu
pilsētu pārstāvošās volejbolistes, iegūstot 12 no 15
iespējamiem punktiem. Vēl
trīs komandām – pa deviņiem punktiem.

Māju T.26743846

Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503

Bērza kantainās skaidu briketes,
ar piegādi 140 EUR/t. T.27029553

Veicam kravu pārvadājumus līdz 5t.
T.27749901

Pļaujam zāli, krūmus ar trimmeri, krūmgriezi. T.28268088

Auklītes darbu. Tālrunis 28236557.

Ozola briketes, 155 EUR/t ar piegādi.
T.29907466

Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816

Kvalificēts mūrnieks. Varu veikt dažādus celtniecības darbus – plītis, kamīni. Tālrunis 29422824.

Pērk

Re! Te ir lēti! Lietoti apģērbi uz svara zemākās cenas Jelgavā! Atlaides katru dienu!
Lielā iela 15, Jelgava

Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Celtnieks meklē darbu. Varu veikt visu
veidu darbus. Tālrunis 29759970.

Varu uzkopt māju, dzīvokli. Tālrunis 25629357.

Kravas mikroautobusu, 25 EUR/dienā.
T.27116666

Sieviete (40) ar medicīnisko izglītību meklē darbu slimu cilvēku aprūpē. Tālrunis 29564146.

 Jānis Kovaļevskis

Turnīrā kopumā piedalījās sešas
komandas – četras no Latvijas un
divas no Lietuvas. Latviju līdztekus
jelgavniecēm pārstāvēja arī «Babīte»,
«Minuses volejbola skola» un Murjāņu
Sporta ģimnāzijas komanda «Zeltalejas», bet Lietuvu – Jonavas «Achema»
un Lietuvas Junioru izlase.
Atbilstoši turnīra izspēles kārtībai
katrai komandai bija jāaizvada piecas
spēles, tiekoties katrai ar katru. Savukārt katrā spēlē tika aizvadīti trīs seti.
Pirmajā sacensību dienā tika izspēlētas
trīs spēles, kurās kopumā jelgavnieces
uzvarēja septiņos setos, bet otrajā
sacensību dienā – divas spēles, kurās
kopumā tika uzvarēts piecos setos,
vienā setā atzīstot Jonavas komandas
pārākumu.
Domes kausa izcīņa Jelgavas volejbolistēm ievada arī Baltijas līgas spēles,
kuras sāksies 25. un 26. oktobrī ar
mačiem Igaunijā. Šogad Baltijas līgā
piedalīsies 11 komandas – piecas no
Latvijas, četras no Igaunijas un divas
no Lietuvas.

SIA «Dianda» – labam(-i) pavāram(-ei) un konditoram(-ei) Jelgavā. Tālrunis 28652348.

Meklē darbu

«Jelgava/LU»
volejbolistes izcīna
Domes kausu

Pēc zaudētās
spēles pret
topošajiem
čempioniem
Ventspilī FK
«Jelgava» galvenais treneris
Vitālijs Astafjevs bija sarūgtināts, tomēr
ir pārliecināts,
ka komandai
joprojām ir
visas iespējas
noslēgt čempionātu ar medaļām.
Foto: Krišjānis
Grantiņš
pilieši kādus punktus zaudēs, tad jau pret
Rīgas «Daugavu» spēlēsim piesardzīgāk,
bet, protams, ar mērķi gūt vairāk vārtu
nekā pretinieki. Ja pretinieki uzvarēs, tad
jau nebūs ko zaudēt – dosimies uz priekšu
un izdarīsim savu darbiņu. Domāju, ar
izcīnītiem deviņiem punktiem pēdējās trīs
spēlēs vajadzētu pietikt.» Pēdējās spēlēs
komandai savainojumu dēļ vairs nevarēs
palīdzēt Artis Lazdiņš un kiprietis Antreas
Temistokleous.
Komandas galvenais treneris apstiprina,
ka spēlētājiem ar motivāciju viss ir kārtībā,
jo ikvienam ir ko pierādīt, tādēļ varam būt
droši, ka futbolisti laukumā izdarīs visu,
lai savu mērķi sasniegtu. «Ar visu sirdi
tagad esmu Jelgavas komandā. Uztraucos
par rezultātu, un visas manas domas ir
šeit, nevaram pievilt savus līdzjutēju,» tā
V.Astafjevs.
Jāpiebilst, ka 25. oktobrī pret FC «Jūrmala» jelgavnieki aizvadīs pēdējo mājas
spēli. Vēl 1. novembrī izbraukumā paredzēta spēle pret Rīgas «Daugavu», bet 8.
– pret principiālajiem pretiniekiem FS
«Metta/LU».

Sieviete (50). Var aprūpēt vecus cilvēkus,
iztīrīt dzīvokli. Tālrunis 25356925.

Vajadzīga slimas sievietes aprūpētāja. Laba samaksa. Tālrunis 26029152 (Laimonis Auglis).

Sporta pasākumi
 25. oktobrī pulksten 14 – futbols:
FK «Jelgava» – FC «Jūrmala» (ZOC).
 25. oktobrī pulksten 17 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Barons
kvartāls» (ZOC).
 26. oktobrī – Latvijas Lakrosa čempionāts. Pulksten 10 – «Archer Lacrosse» – «Mītava/LLU»; pulksten 12
– «RJTC» – «Druva Dynamite» (ZOC).
 29. oktobrī pulksten 19 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Saldus»
(ZOC).
 1. novembrī pulksten 15 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – «Ogre/Sāga 97»
(Ledus hallē).
 1. novembrī pulksten 17 – LBL spēle
BK «Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 2. novembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes
džudo (ZOC).
 2. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
Sporta servisa centra 2014. gada kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas
Sporta hallē).
 2. novembrī pulksten 14 – Virslīgas
dublieru čempionāta spēle futbolā:
FK «Jelgava 2» – FK «Daugava Rīga
2» (ZOC).

izsaukumā notika taustīšanās, bet tagad
jau mani uztver par īstu komandas biedru.
Jūtu arī, ka treneris Marians Pahars man
uzticas,» tā viņš, un V.Astafjevs papildina,
ka visi redzēja to, kā Freimanis sevi pierādīja izlases sastāvā, visu panākot ar darbu
un attieksmi pret futbolu. Vilšanos radīja
noraidījums spēles beigās pret Turciju, kā
rezultātā Gints izlaidīs 16. novembra spēli
pret Nīderlandi, bet treneris to «noraksta»
uz pieredzes trūkumu šādās spēlēs un
piebilst, ka Freimanis no šīs situācijas
gūs mācību. Pašam spēlētājam par otro
dzelteno kartīti šaubu nebija: «Nekas tāds
noteikti vairs neatkārtosies. Neteiktu, ka
tās bija emocijas – vienkārši nespēju uzreiz
pārslēgties uz tik augstu līmeni: situāciju
no visām pusēm redzēja vairāki tiesneši.
Kā aizsitu bumbu, uzreiz zināju, ka būs
jādodas malā.»
Pašlaik V.Astafjevs, G.Freimanis un visa
komanda gatavojas Virslīgas noslēgumam,
kur mērķis ir viennozīmīgs – medaļas. Gints
piekrīt, ka uzreiz milzīgiem spēkiem uz
priekšu komanda nemetīsies: «Jāskatās
situācija pēc nākamās kārtas – ja daugav-

SIA «Zelta Vārpa 7» piedāvā darbu gatavās
produkcijas pakotājiem(-ām) un konditoriem(-ēm) (rauga mīklas izstrādājumu
ražošanai). Tālrunis 29780329.

SIA «N un N» – kurinātājam(-i) pirtī.
Tālrunis 29225453.

5

Izīrē
Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
1-ist. dzīvokli ar malkas apkuri RAF. T.29558600

Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu dzintaru. T.22026049

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt
darījumu; iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905

«Verners DE» sadzīves tehnikas veikals tagad
jaunās telpās Jelgavā, Lielajā ielā 32! Lielākas
telpas, lielāka preču izvēle, atlaides un īpašie
piedāvājumi! Iespējams bezprocentu kredīts
un preču apdrošināšana

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Jura Petraita (dzimis
10.11.1966., dzīvoja Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9, Jelgavā) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par viņa radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa
tālruni 63028550.

Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
GUNĀRS BUTKUS (1941. g.)
VLADIMIRS SOROKINS (1949. g.)
JURIS LAZDUZIEDS (1939. g.)
INTA LADUSĀNE (1950. g.)
ADELE STAĢE (1930. g.)
GUNĀRS LEONS SCILLE (1932. g.)
SIGIZMUNDS VOITEHOVSKIS (1940. g.)
ELVĪRA KATCOVA (1934. g.)
LIDIJA GRJAZNOVA (1927. g.)
JURIS PETRAITIS (1966. g.). Izvadīšana 24.10.
plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1907.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
10.30 «Krāmu pavēlniece». Vācijas romantiska komēdija. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Superbrālis». Dānijas ģimenes filma. 2009.g. (ar subt.).
14.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.35 «Zili brīnumi!»*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1907.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Valdība». Seriāls. 9.sērija.
0.40 «Baltijas neskartā daba. Noslēpumainie meži un purvāji».
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 495.sērija.
9.30 «Mana ģimene 9». Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 9». Seriāls. 2. un 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 496.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 1.daļa.
21.00 «Minhauzens – barons uz lielgabala lodes».
Vācijas vēsturiska piedzīvojumu filma. 2012.g.
22.40 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.10 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 84.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte». 9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 73.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 96.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 76.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 11.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «Templiešu zudušie dārgumi». Dānijas piedzīvojumu filma.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.35 «Gatavo 3».
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 28. un 29.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 12.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
0.05 «Rītdiena nemirst». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma.
2.15 «Nekā personīga».
3.05 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 28. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1908.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
10.30 «Kruīzs septītajās debesīs. Sicīlija». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Melu laboratorija».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.30 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1908.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Trešā reiha propagandisti. Otrā daļa».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.45 «Mana tēva divritenis».
Polijas traģikomēdija. 2012.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 496.sērija.
9.30 «Mana ģimene 9». Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014.
Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 9». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 497.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Ēst, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
23.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 7.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 96.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Viltus bagātniece». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 23.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 74.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man! 2».
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 77.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Par mīlestību».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
9.00 «Templiešu zudušie dārgumi 2». Dānijas piedzīvojumu filma.
11.05 «Dzīves krustcelēs 4».
12.10 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
12.40 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 29. un 30.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 8.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
23.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.05 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
1.55 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
2.25 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 12.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 29. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1909.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.25 «Latvija var!»*
11.55 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.25 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1909.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
0.55 «Valdība». Seriāls. 9.sērija.

tv programma
LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 497.sērija.
9.30 «Mana ģimene 9». Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 9». Seriāls. 6. un 7.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 498.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.20 TIEŠRAIDE. «Eirokausa izcīņa basketbolā».
Sanktpēterburgas «Zenit» – «VEF Rīga».
21.00 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.20 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 26.sērija.
1.00 «Ēst, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
1.55 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 97.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Inga Lindstrēma. Par mīlestību». Romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 24.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 75.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 98.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 78.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 33.sērija.
22.10 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.15 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Kur atrodas nofelets?» Krievijas komēdija. 1987.g.
2.00 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
9.00 «Templiešu zudušie dārgumi 3». Piedzīvojumu filma ģimenei.
11.05 «Dzīves krustcelēs 4».
12.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 6.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 30. un 31.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.35 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.
1.30 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
2.25 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 13.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 30. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1910.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1910.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».
22.15 «Es varu būt premjerministrs».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Trešā reiha propagandisti. Otrā daļa». Dok.filma (ar subt.).
1.10 «Aizliegtais paņēmiens».

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 498.sērija.
9.30 «Mana ģimene 9». Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris
16.00 «Mana ģimene 9». Seriāls. 8. un 9.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 499.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.40 «Kāpēc nabadzība? Izglītība, izglītība».
Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Uz meža takas».
22.40 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 3.sērija.
23.30 «Autosporta programma nr.1».
0.00 «Tavs auto».*
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 98.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Romantika uz jumta». Vācijas romantiska komēdija.
11.45 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 2.sērija.
12.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 76.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 79.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
22.15 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dok.seriāls. 7. un 8.sērija.
23.15 «Nolaupītie». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.05 «Zīlniece». (ar subt.).
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
9.00 «Supervaroņu akadēmija». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
11.05 «Dzīves krustcelēs 4».
12.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 31. un 32.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 9.sērija.
22.00 «G.I.Džo: «Kobras» sacelšanās». Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.20 «Kinomānija 6».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
2.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 31. oktobris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
9.30 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 6.sērija.
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.15 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 6.sērija.
2.05 «Es varu būt premjerministrs».*
3.00 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.05 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
4.15 «Province».* (ar subt.).
4.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 499.sērija.
9.30 «Mana ģimene 10». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 10». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 500.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.55 «Eiropas kinovakari».
22.10 «Melanholija». Dānijas un Zviedrijas drāma. 2011.g.
0.35 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Tautas deju lielkoncerts.
2.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 99.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
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 «Vairāk nekā vārdi». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 77.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 100.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestības ceļojums». Vācijas melodrāma. 2011.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Sarkanās gaismas». Spānijas un ASV trilleris. 2012.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Romantika uz jumta». Vācijas romantiska komēdija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 15.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
9.00 «Tēti rīko nometni». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
11.05 «Dzīves krustcelēs 4».
12.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.45 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
15.05 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 32. un 33.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mazais». ASV komēdija. 2012.g.
22.45 «Telefona būda». ASV trilleris. 2002.g.
0.20 «Tēti rīko nometni». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
2.00 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 1. novembris
LTV1
5.00 «Aculiecinieks».*
5.15 «Diskusija. 100 g kultūras».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 7.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Uzmanību, esam gaisā!»*
14.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.00 «Ciemos».* TV spēle.
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Grupas «The Sound Poets» koncerts».
23.40 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.30 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes lielkoncerts Mežaparkā».*
4.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.25 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Jaunrades kora dziesmu koncerts «Radītprieks».
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.25 «Tēva notis». ASV drāma. 2013.g.
16.00 «Kāpēc nabadzība? Izglītība, izglītība». Dok/filmu cikls. 8.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK «Rīga» – «Serebrjannije ļvi».
19.20 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.40 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.10 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 30.sērija.
23.45 «Melanholija». Dānijas un Zviedrijas drāma. 2011.g.
2.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 100.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
6.35 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 8.sērija.
7.30 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
11.40 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 7. un 8.sērija.
12.40 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 33.sērija.
13.40 «Kaut kas jauns». ASV romantiska drāma. 2006.g.
15.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».

Ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «LNT brokastis».
3.40 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 8.sērija.
4.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 16.sērija.
5.40 «Čūska no 23. dzīvokļa». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.10 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
9.30 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.15 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.
12.55 «Mīlas mūžīgā drosme». ASV vesterns. 2011.g.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.10 «Mazais». ASV komēdija. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 «Trauksme mežā». ASV animācijas filma. 2006.g.
22.20 «Nabaga bagātā meitene». ASV komēdija. 2011.g.
0.25 «Mīlas mūžīgā drosme». ASV vesterns. 2011.g.
2.05 «Telefona būda». ASV trilleris. 2002.g.
3.25 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 16.sērija.
4.05 «Čūska no 23. dzīvokļa». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 2. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 8.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Dubultā dzīve».Psiholoģiska drāma. (ar subt.).
23.25 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.20 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
1.20 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes
Baltijas zēnu koru koncerts».*
3.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

SIA «Promiseland» ir nepieciešams
projektu vadītājs(-a)

(specializācija – PVC logu, durvju pārdošana un montāža).
Ja Tev ir šādas prasmes:
1. vadīt projektus, organizēt un pārdot;
2. pārzināt un pielietot tāmēšanā;
3. pārzināt tehniskus jautājumus;
4. pārzināt pārdošanas specifiku;
5. datorprasmes;
6. MC programmatūra.
Prasības pretendentiem:
Autovadītāja kategorija: B;
Izglītība: būvniecības izglītība vai augstāka;
Darba sākums un ilgums: nekavējoties un ilgtermiņā;
Alga: no 600 eiro neto/mēn.
Ja vēlies pieteikties uz šo vakanci, gaidām no Tevis CV!
Pieteikšanās – pa e-pastu info@promiseland.lv.

Aicinām darbā tāmētāju.
Jūsu galvenie darba pienākumi:
- tāmēšana;
- darbs ar esošiem, kā arī jauniem klientiem;
- stikloto konstrukciju tāmēšana, izprotot klienta vēlmes;
- MC programmatūra.
Mūsu prasības:
- teicamas komunikācijas prasmes;
- obligāta pieredze darbā ar logu aprēķina programmām;
- spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu;
- augstas darba spējas.
Mēs piedāvājam:
- darbu vienā no vadošajiem logu un durvju ražošanas
uzņēmumiem Latvijā;
- iespēju pilnveidot savas zināšanas PVC un alumīnija
logu un durvju ražošanas nozarē;
- profesionālu komandas atbalstu, veicot ikdienas
pienākumus;
- augstu atalgojumu, sākot no 600 eiro.
Darba sākums un ilgums: nekavējoties un ilgtermiņā.
Darba vieta: Jelgavā.
Alga: no 600 eiro.
Ja vēlies pieteikties uz šo vakanci, gaidām no Tevis CV!
Pieteikšanās – pa e-pastu info@promiseland.lv.

Aicinām darbā PVC montāžniekus(-ces).
Ja Tev ir šādas prasmes:
- pieredze PVC logu montāžā vai celtniecībā;
- atbildība par padarīto darbu, esi akurāts un precīzs;
- B vadītāja apliecība,
Tavi darba pienākumi būs:
- PVC logu demontāžas/montāžas darbi;
- logu ailu apdares darbi.
Darba sākums un ilgums: nekavējoties un ilgtermiņā.
Darba vieta: Jelgava un Jelgavas novads.
Alga: no 550 eiro.
Ja vēlies pieteikties uz šo vakanci, gaidām no Tevis CV!
Pieteikšanās – pa e-pastu info@promiseland.lv.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Saule sēja sidrabiņu».
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Tēva notis». ASV drāma. 2013.g.
14.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.00 «Piecas pilnmēness dienas». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
16.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«VEF Rīga» – «Krasnije kriļja».
19.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
19.30 «Nozagtā identitāte». Vācijas trilleris. 2013.g.
21.15 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.15 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 8.sērija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Jukonas skartie». Dok.filma. 2.daļa.
0.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.10 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Lietuvas studentu koncerts.
2.05 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Igaunijas studentu koncerts.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 85.sērija.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 9.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 13.–15.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».

TV programma
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Vecpuisis 9». ASV realitātes šovs.
13.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 25. un 26.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.00 «Slēgtais loks». Itālijas un Francijas krimināldrāma. 2009.g.
1.50 «Vairāk nekā vārdi». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
3.20 «LNT brokastis».
4.05 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 85.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 17.sērija.
5.40 «Čūska no 23. dzīvokļa». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.20 «Neticamie Superdeiva piedzīvojumi». ASV komēdija.
15.10 «Trauksme mežā». ASV animācijas filma. 2006.g.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 8.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Ar pasauli nepietiek». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nelabais». ASV šausmu trilleris. 2010.g.
2.25 «Neticamie Superdeiva piedzīvojumi». ASV komēdija. 2000.g.
3.50 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 17.sērija.
4.30 «Čūska no 23. dzīvokļa». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

SIA «KULK»
aicina darbā apkopēju
VID biroja telpu uzkopšanai
(Lielajā ielā 6, Jelgavā).

Vēlama pozitīva darba pieredze apkopējas amatā. Piedāvājam draudzīgu
kolektīvu un labus darba apstākļus.
Pieteikties pa tālruni 28357481 vai sūtīt
savu CV pa e-pastu personals@kulk.lv.

JPPI «Kultūra» tautas lietišķās mākslas
studija «Dekors» aicina
apgūt klūdziņu pīšanas prasmes.

Atvērts jauns
ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets!
Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar
cukura diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām,
pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un
citām ar pēdu aprūpi saistītām problēmām.
Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: Pirmdiena – Sestdiena 9.00-19.00.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).

Gaidīti arī studijas bijušie dalībnieki.
Otrdienās, ceturtdienās no plkst.17
deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22). Tālrunis 29157990.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu automazgātavā

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Piedāvājam:
• prasmēm atbilstošu atalgojumu ar sociālām garantijām;
• stabilu un pastāvīgu darbu.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā, vai sūtīt
CV pa e-pastu i.birojs@itsauto.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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notikumi

Skolēnu pasakas
izdotas grāmatā

Pasākumi pilsētā
 23. oktobrī pulksten 16 – izglītojoša nodarbība vecākiem «Zīdīšanas teorija un prakse.
Atbalsts jaunajai māmiņai». Dalība – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 23. oktobrī pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: K.Goldoni «Divu
kungu kalps». Režisors – Arvīds Matisons. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).
 24. oktobrī pulksten 19 – mūzikls «Cukurs. Herberts Cukurs». Iestudējuma autori
– J.Ķirsis, P.Draguns, J.Millers. Galvenajā lomā Juris Jope. Stāsts par Liepājā dzimušā
aviatora leģendāro lidojumu no Rīgas uz Gambiju, piedzīvojumiem un traģisko likteni.
Biļešu cena – € 10 – 30 (kultūras namā).
 25. oktobrī pulksten 16 – muzicē Martina Deringa (soprāns, Vācija) un Aivars Kalējs
(ērģeles) (Sv.Annas baznīcā).
 25. oktobrī pulksten 17 – Baltkrievu kultūras nedēļai veltīts koncerts «Mani radi».
Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 No 26. līdz 28. oktobrim – KINO. Jaunā pilnmetrāžas multiplikācijas filma «Zelta zirgs»:
26. oktobrī pulksten 14 un 16; 27. oktobrī pulksten 12, 14, 16, 18; 28. oktobrī pulksten
12. Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
 26. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 27. oktobrī – «Palīdzēsim mazulim iepazīt pasauli droši!» – izglītojoša nodarbība
vecākiem par bērnu drošību (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33).
 29. oktobrī pulksten 15 – Hercoga Jēkaba dzimšanas diena (404 gadi) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 29. oktobrī pulksten 19 – Jelgavas Kamerorķestra koncerts. 1. daļa – A.Šnitke: «Gogoļa svīta». 2. daļa – V.Gavriļins: svīta simfoniskajam orķestrim «Teātra divertisments»,
A.Hinastera Svīta no baleta «Estancia». Diriģents – A.Meri. Koncerta vadītāja – L.Jakovļeva.
Teicējs – M.Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris L.Lencs. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras
namā).
 30. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Dienvidamerikas krāsainākā
valsts – Brazīlija». Vakara viesis – tūrisma aģentūras «Impro» gids Andris Geidāns (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. oktobrī pulksten 19 – Ulda Marhilēviča autorkoncerts «Tava sirds ir Tavas mājas!».
Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
 31. oktobrī pulksten 16 – N.Bumbieres fonda konkursa «Latvijas jaunie vokālisti»
fināls. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 31. oktobrī no pulksten 17 līdz 23 – piedzīvojumu orientēšanās sacensības «Nobīsties
Jelgavā» (sākums – pie «Jundas»).
 31. oktobrī pulksten 18 – leļļu izrāde (krievu valodā) «Kā ezītis Jerofejs rudeni meklēja». Biļešu cena – € 3, tās iepriekš jārezervē pa tālruni 26875065 (Leļļu studijā «Arika»
Pētera ielā 11).
 1. novembrī no pulksten 11 līdz 16 – apģērbu, apavu, sporta preču tirdziņš «Bazzar».
Ieeja – bez maksas. Tirgotāju pieteikšanās – līdz 31. oktobrim. Sīkāku informāciju skatīt
www.bazzarplacis.weebly.com (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 6. novembrī pulksten 19 – skotu dziedātāja Midža Jūra koncerts. Biļešu cena – € 10
– 20 (kultūras namā).
 8. novembrī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeistara
un pirmās vijoles Raimonda Ozola jubilejas koncerts. Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras
namā).
 9. novembrī pulksten 14 – humoršovs «Vīrieši, vīrieši...». Biļešu cena – € 6 – 9 (kultūras namā).
 15. novembrī pulksten 19 – svētku koncerts «Manai dzimtenei». Piedalās Andris
Ērglis, Aija Andrejeva, Viktors Lapčenoks, Dainis Skutelis, Samanta Tīna, Atis Auzāns,
Oranžā kora meitenes Olga Stupiņa, Anita Levša, Inta Ļaksa un Jubilejas orķestris Jāņa
Strazda vadībā. Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 16 – grupas «Menuets» 45 gadu jubilejas koncerts «Esam!».
Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).

Izstādes
 24. oktobrī pulksten 15 – Elitas Viliamas grafikas un pastmarku izstādes atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 21. decembrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 25. oktobrim – fotoizstāde «Mūsdienu Baltkrievijas stāsti» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. oktobrim – somu žurnālista un rakstnieka Juku Rislaki karikatūru izstāde
«Soms skatās uz Latviju». Autors jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo Latvijā, Jūrmalā.
Viņa vaļasprieks ir karikatūru zīmēšana. Šī ir viņa pirmā karikatūru izstāde (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 30. oktobrim – starptautiskā izstāde «Īstenība. Labestība. Pacietība mākslā» (k/n
2. stāvā).
 Līdz 30. oktobrim – Laimis Baltmanis. Gleznas. Pirmā personālizstāde (k/n 1. stāvā).
 Oktobrī – Ilonas Austrumas fotogrāfiju izstāde «Dabas noskaņas». Izstāde apskatāma
no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 15 līdz 20 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 Līdz 3. novembrim – starptautiskās jauniešu apmaiņas «Together Forever» projekta
dalībnieku fotoizstāde «Pinhole Summer» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 9. novembrim – Giedra Šukščus (Lietuva) fotografikas izstāde «Laika zīmes:
nojauta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 9. novembrim – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants porcelāna izstāde «Brīvā
laika ekvivalente» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 9. novembrim – «Academia Petrina» absolventa Lietuvas Republikas prezidenta
Antana Smetonas (1874 – 1941) piemiņas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. novembrim – izstāde «Kad priekškaramais novēlies...» (Ā.Alunānam – 166,
Jelgavas Alunāna teātrim – 55) (Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).

Izzini skaistākos
galamērķus Brazīlijā!

30. oktobrī pulksten 18 Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī notiks kārtējais
tematiskais tūrisma vakars. Šoreiz apmeklētāji varēs iepazīt Dienvidamerikas krāsaināko valsti Brazīliju. Vakara viesis būs gids
un pasaules apceļotājs Andris Geidāns, kas
stāstīs par Brazīlijas vēsturi, tradīcijām, tās
iedzīvotājiem. Tāpat A.Geidāns iepazīstinās
klātesošos ar vietām, kas noteikti jāapmeklē ceļojumā pa Brazīliju, kā arī ikviens varēs
uzzināt, kādēļ Brazīlija ir viens no pieprasītākajiem tūristu galamērķiem. Uz Brazīliju
A.Geidāns ceļojis vairākas reizes, un iespaidi par šo valsti ir krāšņi. Dalības maksa – 3
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Ulda Marhileviča
autorkoncerts

Ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

Jelgavas 2.
pamatskolas skolēni
sarakstījuši pasakas, kas nu
apkopotas
un izdodas
grāmatā,
sagaidot
skolas 35
gadu jubileju.
 Ligita Vaita

Pilsētā izdota jauna pasaku grāmata, kuras autori ir
67 Jelgavas 2. pamatskolas
skolēni – viņi bijuši gan grāmatas mākslinieki, gan literāti. «Sarmas ielas pasakas»,
šogad maijā svinot Sarmas
ielas svētkus, sarakstījuši 2.
pamatskolas audzēkņi, un
tagad skolas 35 gadu jubilejā
tā izdota gan kā veltījums
skolai, gan pilsētai.
«Mūsdienu informācijas laikmetā
grāmatu lasīšana ir vēl svarīgāka, jo
bērni arvien labprātāk grāmatas izvēlas
atstāt novārtā. Taču tas, ka esat apkopojuši un izdevuši paši savu grāmatu, ir
vēl nozīmīgāk, tā jau ir liela atbildība!»
sveicot mazos grāmatas autorus, uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, piebilstot, ka tādējādi bērni

Foto: Krišjānis Grantiņš
veido ne tikai piederību skolai, bet arī
piederību pilsētai un valstij.
«Es rakstīju pasaku par maģisko skolu, bet domāju par savu skolu. Uzskatu,
ka arī es mācos mazliet maģiskā skolā,»
teic Marija, kura mācās 5. klasē. Viņa
savu pasaku arī ilustrējusi. Savukārt
viņas klasesbiedrene Margarita pasaku
nerakstīja, taču zīmēja ilustrāciju kādai
citai pasakai. «Tas bija stāsts par rūķi,
kurš nevarēja atrast skolu, bet ceļā
viņš satika suni ar saimnieku, un viņi
rūķim parādīja ceļu uz skolu,» atceras
Margarita.
Arī septītklasnieks Andrejs zīmēja
ilustrāciju pasakai. «Es atceros, ka pasakas autore bija meitene, bet, par ko bija
pasaka, vairs neatceros. Tāpēc man būs
interesanti izlasīt to vēlreiz. Ļoti gribu
redzēt, kāda grāmata izskatīsies,» saka
Andrejs.
Grāmata izdota divās valodās – latviešu un krievu, un filoloģiskā grāmatas noformēšanā un pasaku tulkošanā

iesaistījušies vairāk nekā desmit 2.
pamatskolas latviešu un krievu valodas skolotāju. «Arī viņi ieguldījuši lielu
darbu, gan pamudinot audzēkņus būt
radošiem un uzrakstīt savu pasaku,
gan arī vēlāk pasakās labojot kļūdiņas,
kas ieviesušās sevišķi jaunākajiem bērniem,» norāda 2. pamatskolas direktore
Ināra Pampe.
Par grāmatas vāku izmantots Sarmas
ielas svētku plakāts, ko veidojis Jelgavas
Jaunā teātra režisors Rihards Svjatskis,
bet grāmatas tapšanā piedalījās 2. pamatskolas latviešu un krievu valodas,
kā arī vizuālās mākslas skolotāji.
Grāmata izdota izdevniecībā «Avots»
1000 eksemplāros. Divus eksemplārus
pasākumā saņēma katrs no grāmatas
autoriem, tāpat grāmatas tiks dāvinātas
skolas sadarbības partneriem. Skolas
absolventi grāmatu par ziedojumiem
varēs iegādāties salidojumā, kas 2.
pamatskolā norisināsies 25. oktobrī
pulksten 16.

Hercogs Jēkabs dzimšanas dienā
ielūdz uz «raganu medībām»
 Ritma Gaidamoviča

taču jubilejas pasākums muzejā notiks
trešdien, 29. oktobrī. «Tradīcija svinēt
Jau par tradīciju kļuvis Ģehercoga Jēkaba dzimšanas dienu aizsākta
derta Eliasa Jelgavas Vēstures
pirms 19 gadiem, un vienmēr svētku reizē
un mākslas muzejā svinēt
izvēlamies ar ciemiņiem pārrunāt kādu
hercoga Jēkaba dzimšanas
tēmu, kas saistās ar hercoga Jēkaba laiku.
dienu. Šoreiz hercogs Jēkabs
Līdz šim esam runājuši par hercoga perun muzejnieki jelgavniekus
sonību, kuģošanu, galma dzīrēm un citām
ciemos gaida 29. oktobrī pulktēmām, bet vēl neizrunātas palikušas ragasten 15, lai piedalītos «raganu
nu medības, kas notika hercogistes laikā,»
medībās».
stāsta muzeja Vēstures un izglītojošā darba
nodaļas vadītāja Inese Deksne.
Hercoga Jēkaba īstā dzimšanas diena ir
Tādējādi uz svētkiem tapis arī jauns
28. oktobrī, kad viņam apritētu 404 gadi, eksponāts – ragana, kas papildinās

pastāvīgo ekspozīciju «Jelgavas novads
Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā», kurā atrodas arī paša hercoga vaska
figūra. «Šajā dzimšanas dienā runāsim
par raganu medībām, kas bija ļoti izplatītas 16. – 18. gadsimtā pēc reformācijas
uzvaras Centrāleiropas un Ziemeļeiropas
reģionos, arī Latvijā, kā arī atklāsim jauno
muzeja raganu,» tā I.Deksne, piebilstot,
ka raganas izgatavošanā vairāk vai mazāk
iesaistījušies visi muzejnieki, jo tā tapusi,
pašu spēkiem gādājot raganas aksesuārus, šujot tērpu, pārveidojot manekenu.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Nākamnedēļ kultūras namā rādīs «Zelta zirgu»

30. oktobrī pulksten 19 uz autorkoncertu
«Tava sirds ir Tavas mājas» Jelgavas kultūras namā ielūdz mūziķis komponists Uldis
 Ritma Gaidamoviča
Marhilevičs. Komponista dziesmas izdziedās Antra Stafecka. Koncertprogrammas
No 26. līdz 28. oktobrim Jelpirmā daļa atvēlēta instrumentālajai mūzigavas kultūras namā vairākai, kurā «muzikālais centrs» būs flīģelis un
kos seansos dienā būs iespēpaša komponista pianista U.Marhileviča
ja noskatīties jauno režisora
klavierspēle. Koncerta programmā skaReiņa Kalnaeļļa pilnmetrāžas
nēs gan zināmas, gan retāk dzirdētas
multiplikācijas filmu «Zelta
U.Marhileviča melodijas. Protams, būs
zirgs» visai ģimenei, kas
arī komponista «zelta» dziesmas – «Vēl»,
pirmizrādi piedzīvoja augus«Naktsvārdi», «Mājupceļš», «Lūgums».
ta beigās.
Portālā www.jelgavasvestnesis.lv līdz 28.
oktobra pulksten 15 pareizi atbildot uz
Iestāde «Kultūra» informē, ka «Zelta
konkursa jautājumiem, iespējams laimēt
zirgs» kultūras namā būs skatāms 26.
biļetes uz koncertu.
oktobrī pulksten 14 un 16, 27. oktobrī

pulksten 12, 14, 16, 18, kā arī 28. oktobrī pulksten 12.
«Animācijas filmas sižeta pamatā ir
Raiņa pirms vairāk nekā 100 gadiem
sarakstītā luga «Zelta zirgs». Tās motīvi – cīņa starp labo un ļauno, drosmes,
neatlaidības un mīlestības spēks – ir
universāli un sastopami daudzu tautu
pasakās, tāpēc arī tiem, kas Raiņa
lugu nav lasījuši, filma būs ne mazāk
aizraujoša un saprotama,» uzskata
filmas veidotāji.
Lomas jaunajā animācijas filmā
ierunājuši Edgars Kaufelds, Zane
Dombrovska, Laima Vaikule, Uldis

Dumpis, Ģirts Jakovļevs, Artis Robežnieks, Edgars Lipors, Jānis Kirmuška,
Jānis Jarāns, Pēteris Šogolovs, Dainis
Porgants un citi.
«Zelta zirgs» ir Latvijas, Lietuvas,
Dānijas un Luksemburgas kopprodukcijas filma. Plānots, ka filmas starptautiskā pirmizrāde būs 2015. gada februārī. Jāpiebilst, ka filmas režisoram
R.Kalnaellim šī ir pirmā pilnmetrāžas
animācijas filma. Līdz šim viņš režisējis
animācijas īsfilmas «Kad āboli ripo»,
«Joka pēc alfabēts».
Biļešu cena – 3 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem – 2 eiro.

