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«Altum» sola
augstāko cenu par
«Amo Plant» ēkām
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā nedēļā notika izsole, kurā izsolīts
maksātnespējīgā autobusu ražošanas uzņēmuma «Amo Plant»
nekustamais īpašums
– ēkas un zeme. Divas
trešdaļas no īpašuma
nosolīja valstij piederošā akciju sabiedrība
«Attīstības finanšu institūcija «Altum»».
Izsoli rīkoja «Amo Plant» maksātnespējas administrators Aleksejs Panasins, kurš īpašumu izsolīja trīs daļās – vienā tika pārdota
«Amo Plant» administrācijas ēka
un ražošanas cehs, otrā – cehs,
kurā atrodas koģenerācijas stacija,
bet trešā – atsevišķs zemesgabals
rūpnīcas teritorijā, kuru sākotnēji
bija plānots izmantot ražošanas
attīstībai. Maksātnespējas administrators A.Panasins, kuram kā
izsoles rīkotājam vienīgajam ir
tiesības informēt sabiedrību par

izsoles rezultātiem, uz «Jelgavas
Vēstneša» jautājumiem neatbild.
Viņa biroja darbinieki skaidro, ka
likums nav noteicis par pienākumu maksātnespējas administratoram informēt sabiedrību par paša
rīkoto izsoļu rezultātiem.
Turpretim «Altum» «Jelgavas
Vēstnesim» apstiprina, ka piedalījies izsolē un nosolījis «Amo
Plant» administrācijas ēku un
ražošanas cehu. Kā informē
«Altum» sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Eglīte, izsolē
«Altum» ir nopircis maksātne
spējas procesā esošā uzņēmuma
«Amo Plant» īpašumu, kas bija
ieķīlāts «Altum». «Kopumā tās
ir aptuveni divas trešdaļas no
uzņēmuma ražotnes. Ražotne
nedarbojās jau vairāk kā gadu,
taču tagad «Altum» šo īpašumu
apsaimniekos un uzturēs labā
kārtībā ar mērķi pārdot, lai šī
vērtīgā ražotne iespējami ātrāk
varētu atsākt darboties.»
«Altum» esot bijusi interese
tikai par tiem uzņēmuma īpašumiem, kas bija ieķīlāti attīstības

finanšu institūcijā, tāpēc otrs cehs
viņus neesot interesējis un tā
iegādē līdzekļi nav investēti.
Izrādās, ka otru cehu, kurā
atrodas ražotnes koģenerācijas
stacija, izsolē vēlējās iegādāties
AS «Ferrus», kas ir arī «Amo
Plant» akciju turētājs un kuram
pieder pašas koģenerācijas stacijas iekārtas, kas joprojām atrodas
ēkā. Taču «Ferrus» pārsolīja cits
izsoles dalībnieks, un šo cehu īpašumā ieguva juridiska persona.
«Ferrus» valdes priekšsēdētājs
Aleksejs Maslovs skaidro, ka
joprojām ir spēkā vienošanās,
kas noslēgta starp «Ferrus»,
Nīderlandes autobusu ražošanas
uzņēmumu «VDL» un Jelgavas
domi, par autobusu ražošanas
atjaunošanu Jelgavā. «Mēs šajā
virzienā joprojām strādājam.
Arī tikko man bija saruna, kurā
apspriedām autobusu ražošanas
atjaunošanu Jelgavā. Protams,
ka būsim ieinteresēti līdzšinējās
«Amo Plant» infrastruktūras
izmantošanā. Tāpēc šobrīd gaidīsim, kad noslēgsies darījums

Latvijas Neatkarības kara simboliskās
robežšķirtnes ir 1918. gada 18.
novembris – Latvijas Republikas
proklamēšana – un 1920. gada
11. augusts, kad tika noslēgts
miera līgums starp Latvijas Republiku un Padomju Krieviju. Latvijas armijā kaujās bija krituši 154
virsnieki un 2875 karavīri. Latvijas
pilsētās un laukos karā kritušo Latvijas armijas karavīru piemiņa tika
iemūžināta pieminekļos, obeliskos
un piemiņas plāksnēs. Arī Jelgavā,
godinot Latvijas Neatkarības karā
kritušos karavīrus, ierīkotas vairāAttēls: K.Jansona veidotais
kas piemiņas vietas.
piemineklis «Lāčplēsis un
1922. gadā Meža kapos pēc
Melnais
bruņinieks» (1932)
mākslinieka A.Strekāvina projekta
atklāja pieminekli 60 Jelgavas atbrīvošanas cīņās kritušajiem Latvijas
armijas karavīriem, bet 1924. gadā atklāja britu karavīriem veltītu
pieminekli – četrus metrus augstu krustu ar bronzas zobenu. Piemiņas
plāksnes 20. gadsimta 20. – 30. gados bija novietotas arī Jelgavas
baznīcās, pieminot draudžu locekļus, kuri krituši Pirmajā pasaules
karā un Latvijas Neatkarības karā. Šādas plāksnes bija Sv.Annas
(nav saglabājusies) un Sv.Vienības (Nikolaja) baznīcā, kur līdz 1944.
gadam atradās trīs piemiņas plāksnes ar iegravētiem vārdiem un
uzvārdiem.
1927. gadā Jelgavas atbrīvošanas pieminekļa komiteja sāka līdzekļu
vākšanu piemiņas vietas izveidei. Tā kā valdība piešķīra līdzekļus un
arī sabiedrība ziedoja naudu, Jelgavā pie dzelzceļa stacijas 1932.
gada 22. jūnijā atklāja tēlnieka K.Jansona veidoto pieminekli Jelgavas
atbrīvotājiem no bermontiešiem. 1942. gadā pēc vācu okupācijas
varas iestāžu pavēles K.Jansonam nācās nokalt vācu bruņinieka
tēlu. Savukārt 1949. gadā Jelgavas pilsētas izpildkomiteja pieņēma
lēmumu «par baltgvardiem celtā pieminekļa noņemšanu pie stacijas». Pieminekli iznīcināja 1950. gadā, bet Atmodas laikā Jelgavas
kultūrvēstures saglabāšanas aktīvistiem izdevās atrast pieminekļa
fragmentu, kurš kopš 1988. gada novietots pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja. Savukārt 1992. gadā Stacijas
parkā atklāja K.Jansona dēla A.Jansona atjaunoto pieminekli Jelgavas
atbrīvotājiem.
Kopš 1991. gada Jelgavā un Jelgavas novadā ir atjaunotas vai
no jauna izveidotas vairākas Latvijas Neatkarības kara piemiņas
vietas, kas glabā kritušo piemiņu un viņu cīņu vēsturi nākamajām
paaudzēm.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

– par izsolītajiem īpašumiem
tiks samaksāts –, lai pēc tam jau
varētu uzsākt sarunas ar jaunajiem īpašniekiem. Pagaidām gan
nedomājam par to, ka īpašumus
tuvākajā laikā varētu atpirkt,
taču ir arī citi sadarbības virzieni  Ritma Gaidamoviča
– ražotnes ēkas iespējams, piemēLai veicinātu Jelgavas iedzīvotāju interesi par brīvram, īrēt, kas ir apspriežams,» tā
prātīgo darbu un sekmētu jauniešu iesaistīšanos
A.Maslovs.
brīvprātīgā darba veikšanā, Jelgavas pilsētas pašvalLai gan administrators atsakās
dība aicina valsts un pašvaldības iestādes, reliģiskās
sniegt informāciju par izsoles
un nevalstiskās organizācijas līdz 15. novembrim
rezultātiem, pēc «Jelgavas Vēstizvirzīt brīvprātīgā darba veicēju kandidātus nomineša» rīcībā esošās informācijas,
nācijai «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2015».
atsevišķo zemesgabalu rūpnīcas
Turpinājums 3.lpp.
teritorijā izsolē iegādājusies kāda
fiziska persona.
«Jelgavas Vēstnesis» jau informēja, ka Jelgavas tiesa vasarā pasludināja maksātnespējas procesu
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
autobusu ražotājam AS «Amo
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Plant», kā arī noteica maksātne
Jelgavas pilsētas sauklis
spējas administratoru.
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
Uzņēmums ir dibināts 2005.
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 23. oktobrī laikā no pulksten 8 līdz 12,
gadā. Uzņēmuma akcionāri ir
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Maskavas vadība (92,6 procenti),
AS «Amo Zil» (4,4 procenti), JelKatrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām – lietussargu, krekliņu,
gavas pilsētas dome (2,7 procenti)
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
un AS «Ferrus» (0,3 procenti).

Aicina pieteikt «Gada
brīvprātīgo Jelgavā 2015»

Uzmanību – konkurss!

Jelgavas zobārstiem – 670 eiro sods; divas prakses pašas budžetā iemaksā 7569 eiro
 Ritma Gaidamoviča

Lai mazinātu ēnu ekonomiku un negodīgu
uzņēmējdarbības praksi, Valsts ieņēmumu
dienests (VID) pastiprināti pārbaudīja zobārstniecības. Septiņas
tematiskās pārbaudes
veiktas arī Jelgavā,
pārkāpumus konstatējot piecās zobārstniecībās un piemērojot
670 eiro lielu sodu.

Ziņu aģentūra LETA informē
– kopš VID uzsāka cīņu pret
nodokļu nemaksātājiem zobārstniecības nozarē, šīs jomas
pārstāvjiem kopumā piemērots
53 000 eiro liels naudas sods.
VID pastiprinātus kontroles
pasākumus veicis 353 iestādēs,
un pārkāpumi konstatēti vairāk
nekā trešdaļā gadījumu. VID
Stratēģiskās vadības lietu un
sabiedrisko attiecību pārvaldes
galvenā speciāliste Evita TeiceMamaja informē, ka Jelgavā
šogad veiktas tematiskās pār-

baudes septiņos zobārstniecības
kabinetos, pārkāpumus fiksējot
piecos no tiem. Visbiežāk konstatēts, ka netiek aprēķināti
nodokļi no darba samaksas un
nav nodrošināta saimnieciskā
darījuma izsekojamība. Par
konstatētajiem pārkāpumiem
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu
šīm piecām iestādēm piemērots
naudas sods 670 eiro apmērā.
VID piebilst, ka pārbaužu laikā
divi nodokļu maksātāji paši
deklarēja papildu maksājumus

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

budžetā 7569 eiro apmērā, tajā
skaitā 7177 eiro PVN. Jāpiebilst,
ka, pēc VID datiem, zobārstu
praksi kā savu pamatdarbības
veidu ir norādījuši 36 nodokļu
maksātāji, kuru juridiskā adrese
ir Jelgavā.
Saskaņā ar VID informāciju
371 ārsta praksē Latvijā konstatēti aplokšņu algu riski. No šiem
nodokļu maksātājiem preventīvi
problēmas atrisinājuši apmēram
175 uzņēmumi, uzrādot vidējo
algu pieaugumu vismaz par 88
eiro mēnesī.

63048800

VID kampaņu pret nodokļu
nemaksātājiem zobārstniecības
nozarē vērtē kā veiksmīgu, jo
papildus aprēķinātas nodokļu
summas par vairāk nekā miljons
eiro. Tāpat daudzas ārstu prakses vairs neslēpj ieņēmumus.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja – lai panāktu ātrāku
konstatēto nodokļu zudumu
novēršanu, VID pagājušā gada
jūnijā aizsāka jaunu nozaru
pieeju nodokļu administrēšanā. Saskaņā ar to VID sniedz
attiecīgās nozares uzņēmumiem

divu mēnešu periodu labprātīgai
nodokļu saistību izpildes sakārtošanai un pārkāpumu novēršanai. Un tikai tad, ja VID sniegtā
iespēja netiek izmantota, tiek
uzsākti kontroles pasākumi. Kā
pirmie tika kontrolēti autoservisi, pēc tam – zobārstniecības,
bet marta vidū divu mēnešu
periods labprātīgai nodokļu
saistību izpildes sakārtošanai
un pārkāpumu novēršanai tika
noteikts skaistumkopšanas nozarei, kurā šobrīd notiek VID
pārbaudes.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ja rodas problēmas
ar apkuri, vispirms
jāinformē mājas vecākais
Laikā, kad daudzdzīvokļu mājām pilsētā pakāpeniski tiek pieslēgta apkure, arī laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» redakcija tradicionāli
saņem daudz jautājumu, kas saistībā ar apkures pieslēgšanu ir aktuāli
iedzīvotājiem. «Kad mūsu mājai
pieslēgs apkuri? Kāpēc mūsu mājai nav pieslēgta apkure, bet citām
ir? Kur man jāvēršas, ja dzīvoklī
ir auksti radiatori, lai gan mājai
apkure jau pieslēgta?» šie ir tikai
daži jautājumi, ar kuriem redakcijā
vērsušies jelgavnieki, kopš pilsētā
sācies apkures pieslēgšanas process. «Jelgavas Vēstnesis» apkopo
svarīgāko, kas jāņem vērā, lai tas
noritētu sekmīgi.
Apkures pieslēgšanas laiks katrā
mājā atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku
vēlmēm – kad nolemts uzsākt apkures sezonu, dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona jeb mājas kontaktpersona ar attiecīgu iesniegumu
vēršas pie nama pārvaldnieka, kas
tālāk organizē apkures pieslēgšanu,
tas ir, nosūta pieprasījumu SIA
«Fortum Jelgava». Apkure vispirms
tiek pieslēgta tām ēkām, kuru iedzīvotāji par siltumenerģiju ir norēķinājušies savlaicīgi un pilnā apmērā,
un, ja nav citu būtisku aizķeršanos,
apkure tiek nodrošināta 1 – 2 darba
dienu laikā.
Tiesa, apkures pieslēgšanas process var aizkavēties daudzo pieprasījumu dēļ, kas turklāt, iestājoties
aukstākam laikam, tiek iesniegti
teju vienlaicīgi. Pieprasījumi tiek
izpildīti rindas kārtībā, tieši tādēļ
var gadīties, ka siltums mājai netiek pieslēgts tieši tajā datumā, kas
norādīts iesniegumā, bet, teiksim,
nākamajā vai aiznākamajā dienā.
Savukārt iekšējos siltumenerģijas piegādes tīklus mājā apkalpo
pārvaldnieks, ar kuru arī jārisina
visi jautājumi, kas saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu
uzturēšanu. Ērtākai komunikācijai
ar pārvaldnieku dzīvokļu īpašnieki
no sava vidus paši ir izraudzījušies kontaktpersonu jeb dzīvokļu
īpašnieku pilnvaroto personu, kas
iedzīvotāju interesēs arī risina visus
ar mājas pārvaldīšanu saistītos
jautājumus, tostarp tos, kas saistīti
ar problēmām apkures pieslēgšanas
procesā.
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) tehniskais
direktors Oļegs Kukuts skaidro,

ka šogad apkure visām JNĪP pārvaldīšanā esošajām mājām, ja vien
tas atbilstoši savlaicīgi saņemtajam
iesniegumam nav izdarīts agrāk vai
dzīvokļu īpašnieku pārstāvis nav
vērsies ar iesniegumu apkures uzsākšanu būtiski atlikt, tiek pieslēgta
no 12. oktobra. «Lai pārliecinātos
par daudzdzīvokļu māju apkures
sistēmas gatavību kārtējai apkures
sezonai, vasarā JNĪP veic apkures
sistēmas hidrauliskās pārbaudes,
kas ļauj savlaicīgi noteikt un likvidēt
sistēmā atklātos defektus. Taču
diemžēl arī pēc šīm pārbaudēm
paši iedzīvotāji, savas darbības nesaskaņojot ar pārvaldnieku, mēdz
iejaukties apkures sistēmā, un tas
rada avārijas situācijas apkures
pieslēgšanas procesā,» skaidro
O.Kukuts. Piemēram, arī šogad
konstatēti vairāki gadījumi, kad,
dzīvoklī patvaļīgi mainot radiatorus,
cilvēks pagrabā vienkārši no sistēmas izlaidis ūdeni, pārvaldnieku par
to neinformējot. Kad «Fortum» ēkai
pieslēdz siltumu, izrādās, ka sistēma
nefunkcionē un siltumu piegādāt
nav iespējams, un tad sadarbībā
ar pārvaldnieku tiek meklēts iemesls, kas, protams, prasa laiku
un resursus.
Apkures pieslēgšanas process ir
ļoti saspringts laika posms, jo namu
pārvaldniekam līdztekus ikdienas
izsaukumiem jāpagūst apkalpot
arī izsaukumus, kas saistīti ar
apkuri – gan individuālas sūdzības
par to, ka, piemēram, viens radiators dzīvoklī nesilda, gan avārijas
situācijas, kad apkuri nav iespējams pieslēgt visai mājai. «Fiziski
nav iespējams izbraukt uz visiem
izsaukumiem vienlaicīgi – tos
Avārijas dienests apkalpo rindas
kārtībā, secīgi reaģējot uz visiem
pieteikumiem, tādēļ atvainojamies
klientiem par neērtībām, kas ir
neizbēgamas apkures pieslēgšanas
procesā,» tā O.Kukuts, vienlaicīgi
arī dzīvokļus īpašniekus aicinot izturēties ar sapratni un visus jautājumus pirmām kārtām risināt caur
mājas vecāko, tas ir, pēc apkures
pieslēgšanas mājai vispirms tieši
viņu informēt par konstatētajām
problēmām savā īpašumā. Savukārt mājas pilnvarotā persona,
apkopojot informāciju par fiksētajām problēmām mājā, to iesniegs
pārvaldniekam risināšanai.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vladimiru Verbicki un Ēriku
Rukmani grib atrast meitas
Internacionālā raidījuma «Gaidi
mani» («Ždi meņa») brīvprātīgais
jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs lūdz
iedzīvotāju atbalstu, lai palīdzētu
satikties tuviniekiem, kuri kaut
kādu iemeslu dēļ viens par otru
ilgus gadus neko nezina. «Šoreiz ar
raidījuma «Gaidi mani» starpniecību bērni meklē savus tēvus Jelgavā,»
tā M.Ziebergs.
Savu tēvu Vladimiru Verbicki
(Jevgeņija dēls, dzimis 1966. gadā)
meklē meita Mārīte Kūma. «Manas
mammas vārds ir Rita Kūma.
Varbūt man ir arī brāļi un māsas,
ar kuriem es labprāt iepazītos,»
tā Mārīte, kura pēc palīdzības

tuvinieku atrašanā vērsās pie
M.Zieberga.
Tāpat savu tēvu Ēriku Rukmani
(Antona dēls, dzimis 1950. gadā)
meklē meita Anfisa Vinogradova.
Viņas mammas vārds ir Jeļena
Rukmane, un Anfisa labprāt iepazītos gan ar brāļiem un māsām, kuri
viņai, iespējams, ir, gan ar pārējiem
radiniekiem no tēva puses.
Paši meklētie cilvēki vai iedzīvotāji, kuriem kaut kas zināms
par viņiem, aicināti sazināties ar
raidījuma «Gaidi mani» volontieri
pa tālruni 29923833 vai e-pastu
martins.ziebergs@inbox.lv.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

Paldies Jelgavas slimnīcas personālam

atbildam

Ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Uzgaidāmā telpa
stacijā atvērta, kamēr
strādā biļešu kases

Foto: Raitis Supe
«Ar vilcienu braucu katru
vakaru. Jau kopš janvāra Jelgavas stacija pulksten 21 tiek
slēgta, un vilciens jāgaida uz
ielas,» «Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās lasītājs Vasilijs,
vēloties noskaidrot, vai tiešām
nevar rast risinājumu, lai vēlās
vakara stundās vilciens nebūtu
jāgaida ārā. Vasilijs stāsta, ka ik
vakaru pēc darba dodas mājās ar
vilcienu no Jelgavas, un viņam
vilciens jāgaida 40 minūtes. No
šī gada pulksten 21 Jelgavas
stacija tiekot slēgta – biļetes pasažieri var iegādāties vilcienā pie
konduktora, bet vilciens jāgaida
uz ielas. «Esmu «Pasažieru vilcienam» nosūtījis divus e-pastus
ar lūgumu rast iespēju tomēr arī
vakarā atvērt staciju, bet atbildi
tā arī neesmu saņēmis,» tā viņš.
Vīrietis pieļauj, ka stacija tiek
slēgta, lai uzņēmumam nebūtu

jāmaksā darbiniekiem par nakts
stundām, bet uzsver: šis lēmums
pasažieriem rada ļoti lielas neērtības. Viņš vaicā, vai tiešām nav
iespējams nodrošināt kaut vai
dežurantu, kurš atvērtu staciju
un pasažieriem ļautu vilcienu
gaidīt uzgaidāmajā zālē, nevis
uz ielas.
Kā informē VAS «Latvijas
dzelzceļš» preses sekretārs Māris Ozols, Jelgavas stacijas ēkas
uzgaidāmās telpas darba laiku
nosaka AS «Pasažieru vilciens»,
un šī laika izmaiņas ir tās kompetencē. «VAS «Latvijas dzelzceļš»
ir gatava nodrošināt pasažieru
infrastruktūras – stacijas ēkas
– pieejamību, ja infrastruktūras
izmantotājs (AS «Pasažieru vilciens») spēs segt šos izdevumus.
Tomēr jāņem vērā, ka pasažieru
plūsma vēlās vakara stundās

ir salīdzinoši neliela,» norāda
viņš.
«Pasažieru vilciena» Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Egons
Ālers skaidro, ka dzelzceļa staciju uzgaidāmo telpu darba laiki
tiek noteikti katrai konkrētai
stacijai atbilstoši pasažieru plūsmai un stacijas apsaimniekotāja
iespējām. «Jelgavas dzelzceļa
stacijā uzgaidāmās telpas darba
laiks ir pieskaņots «Pasažieru
vilciena» biļešu kasu darba laikam,» norāda E.Ālers, piebilstot,
ka arī katras biļešu kases darba
laiks tiek noteikts, analizējot
pasažieru plūsmu. «Jelgavas
dzelzceļa stacijā, ņemot vērā
niecīgo pasažieru skaitu vakara
stundās, AS «Pasažieru vilciens»
biļešu kases strādā līdz pulksten
21.40.»
Sagatavoja Sintija Čepanone

Autobusu pietura pie Bērzu kapiem tiks
labiekārtota, rekonstruējot Loka maģistrāli
«Pirms trīs mēnešiem apglabāju savu dēlu Bērzu kapos un
tagad bieži dodos uz turieni. Ar
avīzes palīdzību vēlētos noskaidrot, vai nebūtu iespējams pagarināt pilsētas autobusa maršrutu,
kas brauc tajā virzienā. Šobrīd
sanāk, ka autobuss apstājas kilometru no kapiem, tādēļ man,
lai tiktu līdz dēla kapiņam, jāiet
minūtes 40 – 50. Kas tad iet uz
tiem kapiņiem – pārsvarā jau
veci cilvēki… Bet kapiem apkārt
ir diezgan labs ceļš – varbūt būtu
iespējams vismaz pāris reizes dienā to autobusu palaist tā, ka tas
apbrauc apkārt kapiem? Vecie cilvēki būtu ļoti pateicīgi. Ja ne tik
daudz, tad varbūt varētu vismaz
pieturvietā kādu nojumi uzlikt
– tagad, ja lietussargs aizmirsts
mājās, pieturā esi izmircis cauri
slapjš. Arī soliņš tur gaužām
švaks…» «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta lasītāja Gaļina, norādot
uz vēl kādu problēmu: «Bērzu
kapi taču ir tik plaši, bet uz visu
teritoriju ir tikai viena aka, kurā
šobrīd pat nav ūdens!»

«Paldies Jelgavas pilsētas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas, Terapijas
nodaļas un Ķirurģijas nodaļas personālam, īpaši dr.Stepanovam, par
Atbildot uz jautājumu par iemūsu māmuļas Monikas Cipruses pēdējo ciešanu atvieglošanu.»
spēju pie kapsētas esošajai autobusu pieturai izbūvēt nojumi vai
Cieņā un apbrīnā par jūsu smago un cildeno darbu – pārcelt pieturas atrašanās vietu
Biruta un Vilis Ķempeļi tuvāk kapiem, pašvaldības ies-

tādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders
norāda, ka šobrīd nebūtu
racionāli veikt
šādus darbus:
«Loka maģistrālei posmā
no Kalnciema
ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai pašlaik tiek
izstrādāts rekonstrukcijas būvprojekts, kura ietvaros tiek izvērtēts arī risinājums par jaunu
autobusu pieturvietu izbūvi un
to aprīkošanu ar nojumēm,» norāda viņš. Arī autobusu maršruta pagarināšana nav paredzēta,
jo kapsētas teritorijā esošais
ceļš nenodrošina brauktuves
nestspēju.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
Pārvadājumu nodaļas vadītājs
Gatis Dūmiņš piebilst, ka sabiedriskā transporta novirzīšana pa
lasītājas minēto ceļu ap kapiem
nav iespējama nedz tehniski,
nedz arī drošības apsvērumu
dēļ. «Brauktuves nestspēja nav
tik liela, lai nodrošinātu drošu
pārvietošanos autobusam, kura

Foto: Raitis Supe
svars ir ap 15 tonnām,» tā viņš.
Savukārt «Pilsētsaimniecības»
Kapsētu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Solvita Vaivode,
komentējot lasītājas iebildi par
tikai vienu aku Bērzu kapsētas
teritorijā, precizē, ka Bērzu
kapsētā ūdens ņemšanai ir izbūvētas kopumā četras akas.
Tiesa, vasaras sausuma periodā
ūdens bija pieejams trijās akās.
«Lai kapsētas apmeklētājiem
nodrošinātu ērtāku piekļuvi ūdenim, tiek izskatītas iespējas par
pārvietojamas ūdens tvertnes
ierīkošanu, savukārt 2016. gada
budžeta projektā tiks iekļauti
līdzekļi vēl vienas akas izbūvei
kapsētas jaunajā daļā,» informē
S.Vaivode.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
pedagogiem
vajadzētu streikot?
Karlīna, jaunā
māmiņa:
– Domāju – jā,
jo zinu, ka
daudzus skolotājus neapmierina viņu
alga. Arī mana mamma ir skolotāja, un arī viņu tā neapmierina.
Manuprāt, pedagogu atalgojums
ir nesamērīgi zems darbam, ko viņi
iegulda. Atbalstu, ka šīs profesijas
pārstāvjiem vajadzētu maksāt
vairāk.
Jānis, strādājošs LLU
students:
– Jā, viņiem
ir nepieklājīgi
mazas algas.
Pat es kā parasts strādnieks saņemu vairāk
nekā mana vidusskolas audzinātāja. Tas, manuprāt, ir nepareizi. Diezgan muļķīga šķiet vēlme
mūsdienās strādāt par skolotāju,
ņemot vērā to, ka šīs profesijas pārstāvji ar iegūtu augstāko izglītību
saņem varbūt tikai nedaudz vairāk
kā sētnieki.
Dace, pārdevēja:
– Grūti pateikt. Neesmu
informēta, cik
daudz pedagogi pelna, tomēr pieļauju, ka streikošana varbūt
kaut ko līdzēs.
Antoņina,
medmāsa:
– Protams!
Skolotājiem ir
smags darbs,
tādēļ viņiem
noteikti vajag
palielināt algu. Ar bērniem ir ļoti
grūti strādāt, it īpaši mūsdienās,
kad viņi ir teju nevaldāmi. Agrāk
strādāt ar bērniem bija vieglāk, viņi
bija vieglāk valdāmi un pieklājīgāki.
To saku, spriežot pēc sava mazbērna. Skolotāji dara melno darbu. To
nevar ne salīdzināt ar, piemēram,
darbu Saeimā!
Normunds,
pārdevējs:
– Nezinu, vai
ir jāstreiko.
Pa t n e v a r u
iedomāties,
kāds ir skolotāju atalgojums. Dzirdēts, ka
viņiem ir no 400 līdz 600 eiro.
Ja ir 600 eiro, tad, domāju, tā ir
normāla alga, lai gan tas ir atkarīgs no tā, cik daudz stundu viņi
strādā. Principā es neatbalstu
nevienu streiku jebkurā jomā.
Ja visi sāks streikot, kas strādās?
Varbūt jāmēģina rast kādu citu
metodi, ar kuras palīdzību atrisināt šo situāciju. Man šķiet, ka
streiki neko nedod, jo parastais
cilvēks nekad nav kaut ko ietekmējis un kontrolējis. Ir lielie vīri,
kas vienmēr tur roku uz pogas
un visu kontrolē.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Darba devējus informēs
par aukles pakalpojumu
 Ritma Gaidamoviča

Labklājības ministrija
sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldību
aicina uzņēmumus
ar nestandarta darba laiku 5. novembrī
pulksten 14 Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē
piedalīties seminārā
par projektu «Elastīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem,
kas strādā nestandarta
darba laiku».
Projekts paredz šādiem uzņēmumiem piedāvāt organizēt
darbinieku bērnu pieskatīšanu,
kamēr vecāki strādā. Jelgavas

Sociālo lietu pārvaldes projektu vadītāja Linda Vecums-Veco
stāsta, ka seminārā uzņēmēji
tiks informēti par projektu, kā
arī varēs gūt atbildes uz vairākiem jautājumiem, piemēram,
kā darba ņēmējiem saskaņot
savu darba un privāto dzīvi; kā
uzņēmumiem ar nestandarta
darba laika grafiku palielināt
savu produktivitāti, samazināt
personāla mainību un veicināt
darbinieku lojalitāti.
Vienlaikus uzņēmumi varēs
pieteikties dalībnieku atlasei,
lai organizētu elastīgu bērnu
uzraudzības pakalpojumu savu
darbinieku bērniem, saņemot
līdzfinansējumu no projekta
līdzekļiem. Pieteikties semināram var Sociālo lietu pārvaldes
mājas lapā jslp.jelgava.lv.

Atklāj Zemgalē
modernāko skolu

Šonedēļ sākušies kanalizācijas tīklu izbūves darbi
Dobeles ielā. To laikā tiks
izbūvēts no lietus kanalizācijas izolēts saimnieciski fekālās kanalizācijas
tīkls, un četras daudzdzīvokļu mājas Dobeles ielā
tiks pārslēgtas pie pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tīkla. Saskaņā ar
līgumu darbi jāpabeidz
līdz 10. decembrim, un
šajā laikā satiksmei slēgts
Dobeles ielas posms no
Uzvaras līdz Pasta ielai.
Kanalizācijas tīklu izbūves dēļ
satiksme ir slēgta Dobeles ielas
posmā no Uzvaras līdz Pasta ielai,
un apbraucamais ceļš organizēts
pa Uzvaras, Ausekļa un Blaumaņa
ielu. Darbi paredzēti arī Uzvaras
un Dobeles ielas krustojumā – iela
krustojuma šķērsošanai ir sašaurināta, un no krustojuma 50 metrus
uz abām pusēm pa Uzvaras ielu
noteikts apstāšanās un stāvēšanas
ierobežojums.
Kā skaidro SIA «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors Viktors Juhna, šajā ielas posmā tiek veikta

saimnieciski fekālās kanalizācijas
tīkla pārslēguma izbūve objektiem
Dobeles ielā 8, 10, 12 un 14. «Finansējumu šiem darbiem nodrošina
pašvaldība, un tas piešķirts no
dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. Šos līdzekļus drīkst izlietot
tikai apkārtējās vides uzlabošanai,
un ieplānotie darbi Dobeles ielā
ir būtiski, lai nodrošinātu videi
draudzīgu saimnieciskās kanalizācijas novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklos,» uzsver V.Juhna. Viņš
skaidro, ka līdz šim kanalizācija
no daudzdzīvokļu mājām Dobeles
ielā 8, 10, 12 un 14 tika novadīta
ar lietus ūdeņiem kopējā sistēmā.
«Domājot par apkārtējo vidi, lai tai
netiktu nodarīts kaitējums, visā pilsētā pakāpeniski tiek nodrošināts,
lai lietus kanalizācijas sistēmā tiktu
novadīti tikai atmosfēras nokrišņu
ūdeņi un tā pilnībā būtu izolēta no
saimnieciski fekālās kanalizācijas
sistēmas,» tā V.Juhna.
Kopumā Dobeles ielas posmā no
Uzvaras līdz Pasta ielai kanalizācijas
tīkli, ieskaitot pievadus mājām, tiks
izbūvēti 220 metru garumā. Saskaņā ar noslēgto līgumu kanalizācijas
tīklu izbūvi veic SIA «Būvenergo A»
par kopējo summu 58 149,84 eiro
bez PVN. Darbus plānots pabeigt
līdz 10. decembrim.

Svinēs Hercoga Jēkaba 405. jubileju
 Egija Grošteine

28. oktobrī pulksten 15
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā tiks svinēta hercoga
Jēkaba dzimšanas diena,
ko muzejā atzīmēs jau
divdesmito gadu.
Tieši 28. oktobrī hercogam Jēkabam apritētu 405 gadi. Katru gadu
par godu šim notikumam tiek rīkots
īpašs jubilejas pasākums, kur svētku

No 1.lpp.

Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP) informē, ka, piesakot
brīvprātīgā darba veicējus, jāiesniedz pieteikuma anketa, pretendenta dzīves gaitu apraksts (CV),
rekomendācija, kā arī pieteikumam
var pievienot citu informāciju, kas
atspoguļo kandidāta brīvprātīgā
darba aktivitātes. Anketā jānorāda,
par kādiem nopelniem kandidāts
ieteikts apbalvojumam, brīvprātīgā darba veikšanas periods, darba
apjoms un kvalitāte. Jāpiebilst, ka
apbalvojumam nedrīkst pieteikt
iepriekšējo gadu laureātus. Pieteikuma anketa elektroniskā formā

Foto: Raitis Supe
Rekonstruētā Jelgavas tehnikuma atklāšanas dienā skolas direktori Janīnu Rudzīti (no kreisās) un
viņas komandu sveica un atzinīgi pārmaiņas novērtēja daudzi sadarbības partneri, tostarp Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociācijas prezidents Vilnis Rantiņš (vidū).
 Ritma Gaidamoviča

Mācības rekonstru
ētajās un no jauna
uzbūvētajās Jelgavas
tehnikuma ēkās sākās
septembrī, bet svinīgi tās atklātas nupat.
Tehnikums ir būtiski
pārvērties, kļūstot par
modernāko profesionālās izglītības bāzi
Zemgalē. «Profesionālā izglītība nav bijusi
pietiekami novērtēta,
taču tās potenciāls ir
neizmērojams. Jelgavas
tehnikuma rekonstrukcija ir pagrieziens, lai
pēc 9. klases arvien vairāk jauniešu raudzītos
profesionālās izglītības
virzienā,» pārliecināta
izglītības un zinātnes
ministre Mārīte Seile.
Ministre cer, ka tehnikumā tiks
izaudzināti profesionāli speciālisti
Jelgavai un arī Jelgavas novadam,
kuri kļūs ne tikai par darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem.
Cītīgi rekonstrukcijas projektam
tehnikumā šos divus gadus līdzi
sekoja Valsts izglītības un attīstības aģentūra. Tās direktore Dita
Traidās atzīst, ka ir priecīga par
rezultātu. «Ir atklāta Zemgales

reģionā skaistākā un modernākā izglītības iestāde. Iespējams,
kādam šķiet, ka 15,5 miljoni eiro,
kas ieguldīti projektā, ir lieki
tēriņi, bet tā nav. Tas ir milzīgs
ieguldījums nākotnē. Kas cits, ja
ne profesionālā izglītība, spēj būt
interesanta darba devējam?! Ar šo
investīciju ir veikts būtisks solis
Jelgavas tehnikuma kapacitātes
palielināšanā. Šis ir pierādījums
tam, kā valstī ceļam profesionālās
izglītības prestižu,» tā D.Traidās,
piebilstot, ka arī izglītības iestādes
infrastruktūrai un materiālajai
bāzei jābūt tādai, lai jaunieši
gribētu nākt uz skolu, un šeit ir
visi priekšnosacījumi, tikai jāspēj
piesaistīt un noturēt jauniešus.
Pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš atzīmēja, ka Jelgavā ir divas profesionālās izglītības iestādes. «Amatu vidusskola
pārmaiņas jau piedzīvojusi, nu
priecājamies, ka arī tehnikums
ir mainījies. Būtiskākais, ka abas
skolas Jelgavā nodrošina tās
specialitātes, ko pieprasa darba
devēji. Vēlu tehnikumam izskolot
Latvijas tautsaimniecības izaugsmei noderīgus un vajadzīgus
darbiniekus,» tā A.Rāviņš.
Jāpiebilst, ka reizē ar tehnikuma atklāšanu tas ticis pie jauna
skolas karoga, kas pirmo reizi
plašākai publikai tika parādīts
skolas atklāšanas reizē.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka nepilnu divu gadu laikā
tehnikums ir piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas. Tehnikuma
teritorijā uzceltas divas jaunbūves
– laboratorija būvniekiem un inženierkomunikāciju tehniķiem un
laboratorija automehāniķiem –,
pārbūvēta kokizstrādājumu laboratorija, pilnībā rekonstruēta skolas galvenā ēka, pārbūvēts ieejas
mezgls, iegūstot vairākas jaunas
mācību klases un laboratorijas topošajiem viesmīlības pakalpojuma
speciālistiem, kā arī modernizēta
dienesta viesnīca ar 308 vietām.
Līdztekus infrastruktūras uzlabošanai tehnikuma laboratorijas
papildinātas ar modernu aprīkojumu, kas ļaus daudz kvalitatīvāk
sagatavot mūsdienu darba tirgum
atbilstošus speciālistus.
Pārmaiņas tehnikumā notikušas, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektu «Mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana Jelgavas tehnikumā».
Infrastruktūras attīstībā un mācību bāzes modernizēšanā ieguldīti
15,5 miljoni eiro, no kuriem 14
procentus sedza valsts, bet pārējo – ERAF. Savukārt Izglītības
un zinātnes ministrija papildus
piešķīra līdzekļus tehnikuma
dienesta viesnīcas aprīkošanai
– 233 015 eiro.

Poligons «Brakšķi» svētdienās būs slēgts

pieejama SIP mājas lapā www.sip.
jelgava.lv, bet izdrukātu anketu var
saņemt SIP Sarmas ielā 4 un Jelgavas domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11.
Pieteikums jāiesniedz klātienē
Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko
parakstu, pa e-pastu dome@dome.
jelgava.lv līdz 15. novembrim.
Apbalvojumu piešķirs par sistemātiski veiktu brīvprātīgo darbu
Jelgavā, un šogad to pasniegs svinīgā pasākumā 4. decembrī SIP.
Plašāku informāciju var iegūt SIP
klātienē vai pa tālruni 63005496.

Īsi
 Latvijā naktī no sestdienas uz
svētdienu, 25. oktobrī pulksten 4,
notiks pāreja no vasaras laika, kad
pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu
stundu atpakaļ. Patlaban pavasarī un
rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70
pasaules valstu iedzīvotāji.

 Piektdien, 23. oktobrī, pulksten
11 pilsētas seniori aicināti uz Sporta
dienu dienas centrā «Sadraudzība»
Dobeles ielā 62a. Dalība – bez maksas.
Informācija pa tālruni 29705003.

reizē ar muzeja apmeklētājiem tiek
pārrunāta kāda tēma, kas saistīta
ar hercoga Jēkaba laiku, informē
muzeja direktores vietniece darbā
ar sabiedrību Marija Kaupere.
Šoreiz pasākumā muzeja Vēstures un izglītojošā darba nodaļas
vadītāja Inese Deksne rādīs prezentāciju un stāstīs par apģērba modi  Sintija Čepanone
hercoga Jēkaba laikā.
Izvērtējot atkritumu
Kā svētkos pienākas, pasākuma
poligona «Brakšķi» nodalībnieki tiks cienāti ar svētku
slodzi brīvdienās, piekliņģeri.
ņemts lēmums saīsināt
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Aicina pieteikt «Gada
brīvprātīgo Jelgavā 2015»
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 No šodienas Jelgavā apskatāma
izstāde «Maidana cilvēki». Izstādes organizatori informē, ka izstādes mērķis
ir pēc iespējas plašākam cilvēku lokam
parādīt notikumus Kijevā, Maidana
laukumā, tāpēc viņi vērsušies Jelgavas
pašvaldībā ar lūgumu atļaut organizēt
izstādi mūsu pilsētā – pašvaldība saskaņoja pasākuma rīkošanu. Izstādes
fotogrāfiju autors ir Sergejs Meļņikofs.
Izstādi atbalsta Ukrainas vēstniecība
Latvijā un LR Ārlietu ministrija. Jelgavā
izstāde apskatāma Hercoga Jēkaba
laukumā no 22. līdz 25. oktobrim.

Dobeles ielā izbūvē kanalizāciju;
ielas posms slēgts līdz decembrim
 Sintija Čepanone
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tā darba laiku brīvdienās: no 1. novembra
sestdienās tas būs atvērts no pulksten 9 līdz
15, savukārt svētdienās
– slēgts. Tāpat mainīts
dalīto atkritumu savākšanas laukumu Salnas
ielā 20 un Paula Lejiņa
ielā 6 darba laiks.

«Līdz šim sadzīves atkritumu
poligons «Brakšķi» sestdienās
un svētdienās bija atvērts līdz
pulksten 16, taču, izvērtējot
nelielo klientu skaitu brīvdienās, īpaši svētdienās, pieņemts
lēmums par darba laika izmaiņām. No ekonomiskā viedokļa
nav racionāli algot atkritumu
pieņemšanas operatoru, ja reāli
viņam nav darba, jo atkritumi

uz poligonu brīvdienās praktiski
netiek vesti,» skaidro poligona
«Brakšķi» apsaimniekotājas SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis, piebilstot,
ka darba laika izmaiņas būs spēkā
no 1. novembra.
Tādējādi turpmāk klientiem,
kuri no atkritumiem vēlas atbrīvoties «Brakšķos», jāņem vērā, ka
poligons sestdienās būs atvērts
no pulksten 9 līdz 15, savukārt
svētdienās tas būs slēgts.
Jāatgādina, ka iedzīvotāji
«Brakšķos» var nogādāt gan
sadzīves atkritumus (maksa par
tonnu nodoto atkritumu – 48,28
eiro), gan būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumus (59,58
eiro par tonnu). Tāpat tiek
pieņemti organiskie atkritumi
– nelielos apjomos (līdz pieciem
maisiem) sagrābtās lapas, zāli
bez maksas var nodot kādā
no trijiem dalīto atkritumu
savākšanas laukumiem pilsētā,
savukārt, ja kompostējamā
materiāla ir vairāk, tas jānogā-

dā «Brakšķos» (48,28 eiro par
tonnu).
Šobrīd arī dalīto atkritumu
savākšanas laukumi Salnas ielā
20 un Paula Lejiņa ielā 6 sākuši
strādāt pēc ziemas sezonas darba
laika. Proti, vasaras sezonā tie
bija atvērti līdz pulksten 19, bet
no 1. oktobra līdz 30. aprīlim to
darba laiks tradicionāli saīsināts
par divām stundām. Tādējādi
no otrdienas līdz piektdienai no
sašķirotajiem atkritumiem abos
laukumos iedzīvotāji bez maksas
var atbrīvoties no pulksten 8
līdz 17, sestdienās un svētdienās
– no pulksten 9 līdz 17, savukārt
pirmdienās laukums Salnas ielā
un Paula Lejiņa ielā ir slēgts.
Jāpiebilst gan, ka ziemas sezonā nemainīgs palicis dalīto
atkritumu savākšanas laukuma
Ganību ielā 84 darba laiks – arī
turpmāk klientiem no pirmdienas
līdz piektdienai tas atvērts no
pulksten 8 līdz 17, sestdienās – no
pulksten 9 līdz 14, bet svētdienās
šis laukums ir slēgts.

 Sestdien, 24. oktobrī, no pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» notiks zemnieku
un amatnieku Brāļu tirgus, informē
organizatore Ilze Mauriņa.
 Izvērtējot darba rezultātus aizvadītajā mēnesī, par labāko SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP)
šoferi septembrī reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos
atzīts Nikolajs Šukelovičs, savukārt
Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos – Anatolijs Šmigins.

Ikmēneša labāko šoferu nominēšana
JAP ieviesta, lai papildus motivētu
autobusa vadītājus un ar naudas balvu
pateiktu paldies par kvalitatīvi un atbildīgi paveikto darbu.
 Pirmsskolas izglītības iestādes
«Kāpēcīši» Ganību ielā 66 un «Rotaļa» Lāčplēša ielā 5 peldbaseinos
sāksies interešu nodarbības peldētapmācībā pilsētas bērniem. Lai
organizētu baseinu darbu, vecākiem
bērni nodarbībām iepriekš jāpiesaka.
Jelgavas Izglītības pārvaldē informē, ka
«Kāpēcīšu» baseinā peldētapmācība
tiek piedāvāta bērniem vecumā no
diviem līdz 12 gadiem, bet «Rotaļā»
– no diviem mēnešiem līdz trim gadiem. Lai nodrošinātu bērnu dzīvībai
un veselībai drošus apstākļus un
kvalitatīvu pedagoģisko procesu, kā
arī organizētu apmeklētāju plūsmu,
vecāki peldēšanas nodarbībām bērnus
aicināti iepriekš pieteikt. Nodarbībām
«Kāpēcīšu» peldbaseinā var pieteikties
pa tālruni 63022874, bet «Rotaļas»
peldbaseinā – pa tālruni 63083102.
Ar nodarbību grafiku abos baseinos
var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas
lapā www.jip.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka
ar Jelgavas pašvaldības atbalstu, ko
septembra domes sēdē apstiprināja
Jelgavas domes deputāti, vecāku
līdzmaksājums par vienu peldēšanas
nodarbību ir trīs eiro.

Ritma Gaidamoviča
SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095)

aicina darbā grāmatvedi.
Prasības:
• augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
• vismaz trīs gadu darba pieredze grāmatveža
amatā;
• labas grāmatvedības zināšanas un pieredze
gada pārskatu un vadības atskaišu, budžeta un
naudas plūsmas sastādīšanā;
• teicamas datorprasmes;
• valsts valodas zināšanas;
• labas sadarbības prasmes, precizitāte darba
izpildē un augsta atbildības izjūta.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt pa
e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt
personīgi Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā,
412. kabinetā, līdz 2015. gada 30. oktobrim.
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tēma

Jelgavā ir privātmāja, kurā
piedeklarējušies 103 cilvēki
 Ilze Knusle-Jankevica

Ikvienam mājokļa īpašniekam
ir tiesības pārbaudīt, vai viņa
īpašumā nav deklarējušās nepiederošas personas. Tieši tā
sākās šis eksperiments: lai gan
pārliecinājos, ka mums ar vīru
piederošajā dzīvoklī neviens
cits bez mums un mūsu nepilngadīgā bērna nav deklarējies, radās virkne jautājumu.
Galvenais no tiem – ko darīt,
ja tomēr dzīvoklī ir piedeklarējušās svešas personas, un kā
atbrīvoties no neredzamajiem
iemītniekiem.
Latvijā likumdošana paredz, ka ikvienam cilvēkam ir jādeklarē dzīvesvieta, kurā
viņš būtu sasniedzams tiesiskajās attiecībās
ar valsti un pašvaldību. Dzīvesvietas deklarēšana ir vienkārša procedūra, kurā netiek
veikta padziļināta dokumentu pārbaude,
turklāt to var izdarīt arī elektroniski,
vispār izslēdzot iespēju datus pārbaudīt.
Tas rada situācijas, ka cilvēks ir deklarēts
adresē, kurā nedzīvo un attiecīgi nav arī
sasniedzams, bet formāli likums ir izpildīts.
Ko darīt dzīvokļa vai mājas īpašniekam, lai
atbrīvotos no nepiederošām personām?

Ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris
Lai gan elektroniski, pat nemaksājot
pašvaldības nodevu, iespējams piedeklarēties
teju ikvienā dzīvoklī vai privātmājā, zinot vien
precīzu adresi, tas var izrādīties dārgs prieks.
Piedeklarēšanās svešā īpašumā bez likumiska
pamata ir uzskatāma par nepatiesu ziņu
sniegšanu, un saskaņā ar likumdošanu sods
par to ir no 70 līdz 500 eiro.

sieviete dzīvesvietu deklarēja citur,» atceras
Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja
Sigita Beļaka. Jelgavā ir bijis arī gadījums,
ka mākslinieks deklarējies savā darbnīcā,
kurā strādājis un dzīvojis, bet pirms tam
bija nepieciešams mainīt telpu lietojumu
un reģistrēt tās kā dzīvojamās telpas.
Veicot eksperimentu, pārliecinājāmies,
ka šobrīd elektroniski piedeklarēties var
ikvienā adresē – gan tajā, kurā ir reģistrēta ēka, piemēram, daudzdzīvokļu mājas
dzīvoklī, privātmājā, rūpnīcā vai biroju
ēkā, gan apbūvei paredzētā zemesgabalā.
Bet speciālisti uzsver: šāda deklarēšanās ir
nepatiesu ziņu sniegšana, par ko iestājas
administratīvā atbildība, turklāt personas
dati ir zināmi, jo piedeklarēties anonīmi vai
ar viltus vārdu nav iespējams.

No spokiem atbrīvojas pircēji

Lai gan likums paredz, ka cilvēkam,
mainot dzīvesvietu, ir pienākums jaunajā
adresē deklarēties mēneša laikā, ne visi to
izdara. Noskaidrot, vai tavā īpašumā nav
deklarējušās nepiederošas personas, var
Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, kas
atrodas Jelgavas pilsētas domes ēkas 1.
stāvā, vai elektroniski portālā www.latvija.
lv. Tomēr, ja gribēsi saņemt izziņu par adresē deklarētajām personām, būs jāvēršas
PMLP. Ja ir noskaidrojies, ka īpašumā
ir deklarējušās nepiederošas personas,
Nav noteikts, cik personu
īpašnieks ar iesniegumu par dzīvesvietas
var deklarēt vienā mājoklī
ziņu anulēšanu vēršas Jelgavas pilsētas
Lai deklarētu dzīvesvietu, pietiek aizpil- domes administrācijas Klientu apkalpodīt veidlapu, atzīmējot kādu no iemesliem, šanas centrā, nosūta iesniegumu pa pastu
kas dod tiesības deklarēties attiecīgajā vai elektroniski portālā www.latvija.lv.
adresē, piemēram, īpašumtiesības, pirmās Jelgavas pilsētas pašvaldība arī pēc savas
pakāpes radniecība (vecāki, bērni), laulība, iniciatīvas ir tiesīga uzsākt dzīvesvietas
īres līgums, mutiska vienošanās. Savukārt, ziņu pārbaudi.
mainot dzīvesvietu, cilvēkam mēneša
Lēmumu par dzīvesvietas deklarācijas
laikā jādeklarējas
anulēšanu pieņem
jaunajā adresē, un
Īpašumu konversijas
Jelgavas pilsētas
iepriekšējā deklapārvaldes vadītāja,
Pašvaldības policijas
rācija automātiski
pārbaudot situāciju
sastādītie administratīvā
zaudē spēku.
pēc būtības. Tikai
pārkāpuma protokoli par
Nekādu ierobežoapmēram desmit
jumu, cik personām
procentos gadījumu
dzīvošanu bez Latvijā
atļauts deklarēties
tiek lemts atteikt
deklarētas dzīvesvietas
vienā adresē, nav
anulēt deklarāciju.
2015. gads – 46
– galvenais, lai cil«Katra situācija ir
2014. gads – 114
vēkam ir tiesisks
individuāla, tāpēc
2013. gads – 206
pamats deklarēties
pat šķietami līdzīgās
konkrētajā adresē.
situācijās lēmums
2012. gads – 261
Tāpēc nav brīnums,
var atšķirties,» uz2011. gads – 343
ka ir adreses, kurās
sver S.Beļaka. Īpa2010. gads – 364
ir nesamērīgi daudz
šumu konversijas
Avots: JPPP
deklarētu personu.
pārvaldes vadītājas
Piemēram, Jelgavā,
lēmumu var apstrīKalnciema ceļā, ir māja, kuras platība ir dēt domē, un tad jautājums tiek skatīts
143 kvadrātmetri un kurā uz 23. septembri domes sēdē.
dzīvesvietu bija deklarējušas 103 personas.
Kā norāda pašvaldības Īpašumu konver- Aizbrauc uz ārzemēm,
sijas pārvaldē, tie lielākoties ir iebraucēji nesakārtojot lietas
no ārzemēm un deklarācijas pašvaldībai
Vēl ir situācijas, ka bērni aizbraukuši
atsūtītas no Pilsonības un migrācijas lietu dzīvot un strādāt uz ārzemēm, bet deklarēti
pārvaldes (PMLP). Savukārt Lietuvas šo- vecāku dzīvoklī, un vecāki lūdz, lai viņus
sejā ir māja ar kopējo platību 106 kvadrāt- izdeklarē. Visbiežāk tas saistīts ar vēlmi
metri, un tajā deklarējušās 25 personas. Te saņemt sociālo palīdzību. Kā skaidro Socigan lielākoties esot deklarējušies Jelgavas ālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne,
pilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāji lai persona varētu saņemt valsts vai pašklātienē Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, valdības sociālo pabalstu, tai ir jānokārto
kas atrodas Jelgavas pilsētas domē, vai maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, bet tā
elektroniski portālā www.latvija.lv.
pamatā tiek ņemti vērā īpašumi un vidējie
ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli,
Tornī un pilī neviens nedzīvo
pamatojoties uz īpašumā deklarēto persoIr bijuši vairāki mediju eksperimenti nu skaitu. «Piemēram, ja mammas dzīvoklī
piedeklarēties esošo vai bijušo Valsts prezi- deklarēts pilngadīgs bērns, kurš pārcēlies
dentu dzīvesvietā vai pat Rīgas pilī, un daži uz dzīvi ārzemēs un tur oficiāli strādā,
no tiem izdevušies. Kā noskaidroja laik- rēķinot ienākumus, tiks ņemti vērā gan
raksts «Jelgavas Vēstnesis», Jelgavā šādu mammas, gan bērna ienākumi un dalīti
gadījumu nav – piemēram, ne Jelgavas pilī, uz diviem. Tas var nozīmēt to, ka mamma
ne Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, ne nevarēs saņemt attiecīgu statusu,» norāda
dzelzceļa stacijā, ne slimnīcā, ne Annas baz- R.Stūrāne.
nīcā, ne Jelgavas pilsētas domē dzīvesvietu
Dzīvesvietas deklarēšanas sektora
nav deklarējusi neviena persona.
vadītāja Rita Beķere skaidro, ka, bērnam
Tiesa, speciālisti atceras – agrāk ir bijuši piedzimstot, viņa dzīvesvieta vecākiem ir
gadījumi, ka cilvēks deklarējies nedzīvo- jādeklarē, ierodoties pašvaldības Dzīvesjamās telpās. «Savulaik bija situācija, ka vietas deklarēšanas sektorā vai elektroniski
viens cilvēks ir bijis deklarēts kafejnīcā portālā www.latvija.lv. Ja bērns, sasniedzot
– tā bija kafejnīcas apkopēja, kura tur pilngadību, vēlas pārcelties uz ārzemēm,
bija deklarējusies ar īpašnieka atļauju. vecāki viņu izdeklarēt no līdzšinējās
Vēlāk mainījās kafejnīcas īpašnieks, un dzīvesvietas nevar – tas personai jādara

Foto: Raitis Supe
Dzīvesvietas deklarēšanas sektors, kas atrodas Jelgavas pilsētas domes ēkā, vidēji dienā apkalpo ap 40 cilvēku.
Jautājumi un vajadzības cilvēkiem ir dažādas, tomēr svarīgākais ir atcerēties: deklarēšanās būtība ir tā, lai cilvēks
šajā adresē būtu sasniedzams. Tāpēc gadījumos, ja cilvēks zina, ka konkrētu laiku viņš uzturēsies citur, piemēram,
dosies ilgstošā komandējumā, atvaļinājumu pavadīs laukos vai vasarnīcā, ir iespējams norādīt papildadresi.
pašai. «Cilvēkam pirms aizbraukšanas
uz ārzemēm būtu jādodas uz PMLP un
klātienē jāpaziņo sava adrese ārzemēs.
Atgriežoties Latvijā, cilvēkam dzīvesvieta
būs jādeklarē no jauna izvēlētajā adresē,»
skaidro R.Beķere.

Kāpēc deklarēties
konkrētā pašvaldībā?

Agrāk bija populāri deklarēties dienesta
viesnīcā, uzsākot mācības citā pašvaldībā,
bet Dzīvesvietas deklarēšanas sektora
speciālistes novērojušas, ka pēdējā laikā
tas vairs nenotiek tik bieži. LLU Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja
Lāsma Dobele norāda, ka pirms diviem
gadiem tika veikta kompleksa studentu
izdeklarēšana no dienesta viesnīcām, bet
tas nenozīmē, ka tajās deklarēties nav
atļauts. «Studentiem ir ļauts deklarēties
dienesta viesnīcā: ar studentu tiek noslēgts
īres līgums, kurā ir noteikts, ka viņš var
deklarēties dienesta viesnīcā uz studiju Deklarēt dzīvesvietu var arī elektroniski e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
laiku,» norāda LLU pārstāve. Viņa uzsver: Tajā persona var autorizēties caur internetbanku. Portālā var arī aizpildīt iesniepēc studiju beigšanas izdeklarēties ir paša gumu ar lūgumu anulēt deklarāciju.
studenta pienākums un LLU uzskaite
par dienesta viesnīcās deklarēto studentu reālā adresē. Arī dzīvokļa īpašnieka rokas atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķiskaitu netiek veikta. «Ja tiek konstatēts, ka savā ziņā ir sasaistītas, jo aizliegt to viņš nāta pēc dzīvoklī faktiski dzīvojošo skaita,»
kādam pēc studiju beigšanas uz dienesta nevar un arī tehniski nav mehānisma, kā skaidro SIA «Jelgavas komunālie pakalpoviesnīcu turpina nākt vēstules, ar attiecīgo to izkontrolēt. Neskatoties uz to, ir gadī- jumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds.
studentu sazināmies un atgādinām, ka ir jumi, kad īpašnieks dzīvoklī ielaiž īrnieku
«Mājokļa īpašniekam ir tiesības regulāri
jāizdeklarējas,» tā L.Dobele.
un mutiski viņam pasaka, ka nevēlas, lai interesēties par deklarēto personu skaitu
Loģisks ir jautājums: kāpēc studentam viņš te deklarētos, tomēr likumiska pa- savā īpašumā un lūgt anulēt nepiederošu
uz dažiem gadiem deklarēties dienesta mata tam nav. Dzīvesvietas deklarēšanas personu deklarācijas,» skaidro pašvaldības
viesnīcā, ja viņš regulāri brauc uz mājām jautājumu speciālistes lēš, ka tā drīzāk ir Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja.
un ir sasniedzams tur? Iemesli, kāpēc uz izjūtām balstīta, nevis loģiski izvērtēta
persona deklarējas konkrētā pašvaldībā, ir nostāja: varbūt īpašnieks nevēlas ielaist ne- Var tikt pie pamatīga soda
dažādi, bet visbiežāk tas saistīts ar pašvaldī- vienu savā telpā; varbūt baidās, ka cilvēks
Pašvaldība lēmumu par anulēto deklabas atbalsta politiku
būs negodprātīgs rēto dzīvesvietu personai nosūta ierakstītā
– sociālajiem pabalun vēlāk neizdek- sūtījumā uz to adresi, kur tā bija deklastiem, braukšanas,
larēsies, bet pašam rējusies, bet, ja persona tur bija deklarēJelgavas iedzīvotāju skaits
ēdināšanas maksas
tā būs liela ķēpa; jusies bez tiesiska pamata, visticamāk,
uz 01.07.2015. – 61 795
atvieglojumiem. Attikpat labi cilvēks, šo paziņojumu nesaņems un nezinās, ka
cerēsimies, ka pirms
nonākot finansiā- ir izdeklarēta no konkrētās adreses un
dažiem gadiem bija • Dzīvesvietu deklarējuši: 59 624 lās problēmās vai karājas gaisā.
populāri, ka jaunie • Dzīvesvietu norādījuši: 158
konfrontācijā ar liTomēr nezināšana neatbrīvo no atbildīvecāki deklarējas • Dzīvesvietu reģistrējis: 1
kumu, tiks meklēts bas – ja persona nonāks policijas redzeslokā
tajā pašvaldībā, kurā • Nav spēkā reģistrācija
tieši deklarētajā un tiks konstatēts, ka dzīvo bez deklarētas
lielāks pabalsts par
adresē, un parādu dzīvesvietas, iestāsies administratīvā atbildzīvesvietā: 2012
bērna piedzimšanu.
piedzinēju vai poli- dība. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
Avots: PMLP
Lai izvairītos no šācistu vizītes varētu sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
diem emigrantiem,
būt nepatīkamas. Reksce skaidro, ka policijas darbinieki
kuri drīz pēc pabalsta saņemšanas dek- Tāpat joprojām dzīvs ir stereotips, ka mērķtiecīgus reidus, pārbaudot deklarēto
larējas savā reālajā dzīvesvietā, daudzas apsaimniekošanas maksa ir atkarīga no dzīvesvietu, nerīko, bet, ja persona tiek
pašvaldības ieviesa punktu, ka persona dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, jo viss aizturēta par kādu pārkāpumu, tiek pāruz pabalstu var pretendēt tikai tad, ja tiek rēķināts uz galviņām. Par siltumu baudīti tās dati: tad arī uzrādās, ka cilvēkonkrētajā pašvaldībā ir bijusi deklarēta tiek maksāts pēc dzīvokļa platības, par kam nav deklarētas dzīvesvietas. Sods par
noteiktu laiku.
patērēto ūdeni, elektrību un gāzi – saskaņā dzīvesvietas nedeklarēšanu ir līdz pat 350
ar skaitītāju rādījumiem, vien maksa par eiro. Šogad Jelgavas pilsētas Pašvaldības
Nevar aizliegt deklarēties īpašumā atkritumu apsaimniekošanu ir atkarīga policija sastādījusi 46 administratīvā pārkāTiesa, pilnībā no šādiem merkantiliem no dzīvoklī dzīvojošo skaita. «Privātmājas puma protokolus par dzīvošanu bez Latvijā
iedzīvotājiem izvairīties nav iespējams, jo īpašniekam par atkritumu izvešanu jābūt deklarētas dzīvesvietas, bet pēdējos gados
cilvēks elektroniskajā sistēmā bez lielām noslēgtam līgumam, savukārt daudz- par šo pārkāpumu sastādīto protokolu
problēmām var piedeklarēties ikvienā dzīvokļu māju iedzīvotājiem maksa par skaitam ir tendence sarukt.

sports
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Eiropas čempionātā – bronza

Jelgavas kluba «Apolons» sportists Jānis
Lasmanis (no labās) Eiropas Senioru čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus izcīnīja
bronzas medaļu. Viņš startēja vecuma
grupā virs 60 gadiem svara kategorijā
līdz 83 kilogramiem. Sportists sacensībās
uzspieda 160 kilogramus smagu svaru
stieni. Jāpiebilst, ka Latviju šajā čempionātā
pārstāvēja seši sportisti un izcīnīja trīs zelta,
pa vienai sudraba
un bronzas medaļai, uzstādīja jaunu
pasaules rekordu
un ieguva absolūti labākā sportista
titulu.
Foto: Latvijas Pauerliftinga federācija

Cīkstonis uzvar
Latvijas meistarsacīkstēs

Noskaidroti
Latvijas čempioni brīvajā
cīņā un grieķu-romiešu
cīņā jauniešiem (2000.
– 2003.
gadā dzimušie). Par
čempionu brīvajā cīņā savā svara kategorijā kļuva Jelgavas kluba «Milons»
pārstāvis Vitālijs Maļinovskis (līdz 32
kilogramiem). Vēl jelgavniekiem viena
sudraba medaļa – Markam Vasiļjevam
– un divas bronzas medaļas – Markam
Apsītim un Maksimam Stasjukam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Saka paldies airētājiem

Jelgavas domē sveikti sportisti par sasniegumiem septembrī – tie visi bijuši BJSS
airētāji: Roberts Lagzdiņš (treneris Sergejs
Bobkovs) Eiropas čempionātā junioriem izcīnīja 6. vietu kanoe airēšanā 1000 metros,
Rahmads Stromanis (trenere Lelde Laure)
Eiropas U-23 čempionātā izcīnīja 12. vietu
kanoe airēšanā 200 metros, Jānis Timbors
un Armands Celmiņš (trenere Agita Puriņa)
izcīnīja 3. vietu pārairu divniekā Baltijas
jūras valstu junioru kausā airēšanā.

Pārstāvēs Latviju krosā

Jelgavniece Anastasija Geraseva iekļauta Latvijas izlasē (1998. – 2001.
gadā dzimušās meitenes) un aprīļa
otrajā pusē Budapeštā pārstāvēs valsti
pasaules skolēnu čempionātā krosā.
Sportiste stāsta, ka pagājušajā nedēļā
Jēkabpilī piedalījās atlases sacensībās
ISF krosā 3400 metros. Viņa finišēja
trešā un tika iekļauta Latvijas izlases
sastāvā (izlasē ir sešas skrējējas). Tagad
tuvākās nedēļas sportiste atpūtīsies,
bet tad sāks gatavoties pasaules čempionātam, kurā arī būs jāskrien 3000
– 3500 metru distance. Divas trīs reizes
nedēļā Anastasija plāno doties uz treniņu Rīgā, manēžā, kur trenēs ātrumu.
Viņa strādās kopā ar savu tēti, kurš ir
arī Anastasijas treneris.
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Izcīna 11 saldas medaļas

Jelgavas BJSS
audzēkņi startēja atklātajās
vieglatlētikas
sacensībās
Saldū, kur izcīnīja 5 zelta,
3 sudraba un
3 bronzas medaļas. Vislabākos rezultātus
uzrādīja Milana Brauna (2003. dz.g.) 300
metros ar rezultātu 49,57 sek., Sanija Ozola
(2003. dz.g.) tāllēkšanā – 4,20 metri, Jekaterina Pučinska (2003. dz.g.) 1000 metros
– 3:49 min., Andris Buske (2001. dz.g.)
lodes grūšanā – 13,15 metri un meiteņu
komanda (attēlā) 4x100 metru stafetē:
Samanta Maško (2003. dz.g.), S.Ozola,
J.Pučinska, M.Brauna (1:00,47 min.).

Volejbolisti izcīna «Latvijas dzelzceļa» superkausu
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešo reizi spēcīgākās Latvijas
un Igaunijas volejbola vīriešu
komandas cīnījās par «Latvijas dzelzceļa» superkausu. To
iegūt izdevās mūsu komandai
«Biolars/Jelgava», līdz ar to
jelgavnieki šo kausu izcīnījuši
divas no trīs reizēm. «Sajūtas
ir patīkamas. Izcīnīt jebkuru
titulu sportistiem ir patīkams
notikums,» norāda komandas
menedžeris Andrejs Jamrovskis.
Ierasti «Latvijas dzelzceļa» superkausā
tiekas pa divām spēcīgākajām komandām no Latvijas un Lietuvas – čempioni
un nacionālā kausa uzvarētāji. Pusfinālā
spēkiem mērojas vienas valsts komandas, un šoreiz «Biolars/Jelgava» savus
pretiniekus «RTU/Robežsardze» pieveica
četros setos – 17:25, 25:22, 26:24, 25:15.
«Patiesībā tieši uzvara pār rīdziniekiem
bija mūsu galvenais spēka avots finālcīņā,» neslēpj A.Jamrovskis, piebilstot,
ka meistarība, cerība un ticība saviem
spēkiem ļāva viņiem pēc zaudēta pirmā

seta tomēr panākt sev vēlamo rezultātu
un iekļūt superkausa finālā.
Tur pretim stājās spēcīgākā no Igaunijas komandu dueļa – VK «Parnu»,
kas iepriekšējā dienā pārspēja Tartu
volejbolistus. Arī lai tiktu pie kausa,
«Biolars/Jelgava» volejbolistiem bija nepieciešami četri seti – 25:13, 25:23, 22:25
un 25:21. «Kopš komandas pastāvēšanas
šogad tā pieredzējusi vislielākās izmaiņas
sastāvā, un man patīk, kādu volejbolu
tā tagad rāda. Tagad mūsu komandas
spēle vairāk ir balstīta uz aizsardzību un
kolektīvām darbībām. Spēlētāji laukumā
piesedz cits citu, paļaujas viens uz otru.
Kādreiz nereti bija tā, ka uzbrucējs sita
bumbu un tā atsitās blokā, bet mums
laukumā neviens vairs par to necīnījās.
Tagad volejbolisti epizodes izspēlē līdz
galam – uzbrucējs uzbrūk, pārējie viņu
piesedz, paceļ no bloka atlēkušās bumbas un mēģina atkārtot uzbrukumu,»
komandu paslavē tās menedžeris.
Sastāva komplektācijas ziņā igauņu
komandām ir lielākas iespējas nekā latviešu komandām, tomēr A.Jamrovskis
uzskata, ka varam cīnīties ar igauņiem.
«Ja pratīsim noturēt tādu spēles ritmu,
kādu demonstrējām superkausā, varē-

sim ar viņiem cīnīties. Arī mums ir labi
gan pirmā, gan otrā tempa uzbrucēji,
arī divi jauni cēlāji, kuri savā starpā sacenšas par vietu pamatsastāvā,» ieskicē
menedžeris.
Jāatgādina, ka komandai «Biolars/Jelgava» Baltijas līgas (agrāk –
«Schenker») regulārais turnīrs sāksies
31. oktobrī, kad tā aizvadīs spēli izbraukumā pret «Poliurs/Ozolnieki». Savukārt
pirmās mājas spēles mūsu komandai
būs 7. novembrī pret VK «Parnu» un 8.
novembrī pret TTU. Jāpiebilst, ka «Biolars/Jelgava» visas mājas spēles aizvadīs
Zemgales Olimpiskajā centrā.

«Biolars/Jelgava»
sekmes «Latvijas
dzelzceļa» superkausā
• 2013. gadā – 1. vieta: ar 3:1 pieveikti
Igaunijas čempioni Tallinas «Selver»
• 2014. gadā – 2. vieta: ar 1:3 zaudējums Igaunijas kausa ieguvējiem Tallinas
Tehniskajai universitātei
• 2015. gadā – 1. vieta: ar 3:1 pieveikti
Igaunijas čempioni un kausa ieguvēji
VK «Parnu»

Peldētājiem Latvijas meistarsacīkstēs – piecas medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Jūrmalā norisinājās Latvijas
jauniešu meistarsacīkstes peldēšanā. Jelgavu pārstāvēja
20 Specializētās peldēšanas
skolas audzēkņi un izcīnīja
piecas medaļas – trīs zelta un
divas sudraba.
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa norāda,
ka sacensībās varēja startēt 2002. gadā
dzimuši un jaunāki zēni un 2004. gadā
dzimušas un jaunākas meitenes. No Jelgavas Jūrmalā startēja astoņas meitenes
un 12 zēni. Šoreiz tieši puiši izcīnīja visas
medaļas.

Meklē darbu
Celtnieki – iekšdarbu jomā. Tālrunis 20084475.
Aprūpētāja (52 gadi) no Bauskas novada meklē
darbu. Ir sertifikāts, darba pieredze ar insulta
un cukura diabēta slimniekiem. Varu gatavot
ēst, uzkopt dzīvokli, dzīvot pie klienta mājās.
Vēlamas brīvdienas. Tālrunis 20657807.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Elektromontieris meklē darbu.
Tālrunis 26998884.

Piedāvā darbu
SIA «Dārzs» (reģ.Nr.41703005910) piedāvā
darbu floristam(-ei). Tālrunis 29645584.
Zemgales veselības centrs (reģ.Nr.40003321647)
aicina darbā medmāsu ar pieredzi zemūdens
masāžā. CV sūtīt pa e-pastu zvcentrs@
zvcentrs.lv. Tālrunis 63084011.

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868

Zelta medaļu 100 metros tauriņstilā
izcīnīja Arvīds Vilčaks, veicot distanci
39,42 sekundēs. Otra zelta medaļa Sergejam Židkovam 100 metros kompleksajā
peldējumā (viņš distanci veica 37,44 sekundēs). Jāpiebilst, ka aiz viņa finišēja vēl
viens Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēknis Helmuts Siliņš, kuram
sudraba medaļa. Viņš distanci veica 40,06
sekundēs. Vēl sudraba medaļu 100 metros
brasā izcīnīja Kristers Gromovs ar laiku
40,07 sekundes.
Šie četri puiši izcīnīja arī zelta medaļu
4x50 metru kombinētajā stafetē, uzstādot jaunu sacensību rekordu. Viņu laiks Jelgavas peldētāji kombinētajā stafetē izcīnīja zelta medaļas un uzstādīja
– 2:05,09 minūtes.
Audzēkņus sacensībām gatavoja tre- jaunu sacensību rekordu.
Foto: no Jelgavas Specializētās
neres Anželika Paegle, Astra Ozoliņa un
peldēšanas skolas arhīva
Inga Arnīte.
Kvalitatīvu zāģētu, skaldītu malku ar piegādi. T.29800103
SIA «Latvijas logi» – PVC, koka logus, durvis, dzelzs durvis. 20877777

Jurija Deveikus trenētā komanda «Biolars/Jelgava» izcīnījusi «Latvijas dzelzceļa» superkausu. Tas dod spēlētājiem cerību, ka arī Baltijas līgas regulārajā
turnīrā izdosies labi sevi parādīt. Jāpiebilst, ka šāds miniturnīrs labākajām
Latvijas un Igaunijas komandām notika trešo reizi – mūsu komanda kausu
ieguva otro reizi.
Foto: Latvijas Volejbola federācija

Sporta pasākumi
 24. oktobrī pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 24. un 31. oktobrī pulksten 10 – SSC
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 25. un 31. oktobrī pulksten 10 – galda
teniss «Veselības dienas 2015» (Sporta
hallē).
 25. oktobrī pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 27. oktobrī pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 30. oktobrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Ventspils» – BK «Jelgava» (ZOC).
 30. oktobrī pulksten 19.30 – hokejs:
HS «Rīga» – HK «Zemgale/LLU» (Ledus
hallē).
 31. oktobrī pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).

Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus,
akumulatorus un elektromotorus.
Tērvetes iela 67A. T.26984528

Spiežam ābolu sulu. T.29774876

Vēlas īrēt

Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.

Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836

1ist. dzīvokli ar malkas apkuri. T.63010029

Izīrē

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Iznomā telpas viesnīcas «Jelgava» ēkā biroja
vai salona vajadzībām. Sākot no 17 m2.
Tel.28357481.

Līdzjūtības

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Porcelānu, visu veidu dzintaru, senlietas.
Atrodos Jelgavā. T.22182220

Dažādi
Remonta darbi jūsu mājoklī vai birojā.
Labs meistars un draudzīgas cenas.
T.26881773
Trimerēšana. T.29746124
Veicu dzīvokļu remontus. T.29746124

Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336

Frēzēju zemi, attīru teritorijas no krūmiem.
Tālr.25994203

Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.

Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt
uzņēmumu; noslēgt līgumu (pirkums, īre).
Raiņa 14, t.29179847

Katram skrejceļam,
Ko veicam savā dzīvē,
Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss,
Paliek zeme,
Draugi, mīlestība,
Un priedēs vējš, no ceļa piekusis.
/J.Silazars/
Līdzjūtība Edgara Pļavnieka ģimenei
par dēla, vīra, tēva… zaudējumu.
«Swegon Latvia» un «Export East» kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
SIA «Kulk» valdes loceklim
Jānim Melbārdim, māti mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija

 31. oktobrī un 1. novembrī pulksten
10 – Jelgavas BJSS atklātās meistarsacīkstes
džudo (ZOC).
 7. novembrī pulksten 12 – Jelgavas
kauss ziemas peldēšanā (Driksā starp autotiltu un Mītavas tiltu).
 7. novembrī pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 18. novembrī pulksten 16 – hokejs:
«Prizma» – «Zemgale/LLU» (Ledus hallē).
 22. novembrī pulksten 17 – basketbols: BK «Jēkabpils» – BK «Jelgava» (ZOC).
 28. novembrī pulksten 16 – hokejs:
HK «Kurbads» – HK «Zemgale/LLU» (Ledus
hallē).
 28. novembrī pulksten 16 – Baltijas
līgas volejbola spēle vīriešiem: «Biolars/Jelgava» – «Selver» (ZOC).
 28. novembrī pulksten 17 – basketbols: «Valmiera/ORDO» – «Jelgava»
(ZOC).

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS VISOCKIS (1987. g.)
LAIMA KLĒTIŅA (1943. g.)
MARIJA LASKAVAJA (1926. g.)
ZINAIDA KOTKAUSKA (1959. g.)
OLGA BATALOVA (1947. g.)
JĀNIS KRŪMIŅŠ (1957. g.)
EDVĪNS LINARDS SARKISJANS (1944. g.)
JANĪNA STAROVOITOVA (1939. g.)
MĀRĪTE UPELNIECE (1943. g.)
JANĪNA MEŠČANOVIČA (1931. g.)
ARTIS IVANOVSKIS (1968. g.)
ARSENIJS KAĻIŅINS (1936. g.)
IMANTS STRAZDIŅŠ (1925. g.).
Izvadīšana 22.10. plkst.15.30 Baložu kapsētā.
VIKTORS KOSTINS (1929. g.).
Izvadīšana 22.10. plkst.13 Baložu kapsētā.
EDMUNDS ŽANIS BURKEVICS (1930. g.).
Izvadīšana 22.10. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
VALTERS OSTROVSKIS (1976. g.).
Izvadīšana 23.10. plkst.15 no Meža kapsētas
Sēru nama uz Miera kapsētu.
VALTRAUTA ANSTRATE (1927. g.).
Izvadīšana 24.10. plkst.13
no Meža kapsētas Sēru nama.
JEVGENIJA STALIDZĀNE (1944. g.).
Izvadīšana 24.10. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2112.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Latvijas Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps»
noslēguma ceremonija».* (ar subt.).
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.50 «Brīnumskapja skola».*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 191.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2112.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 6.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Kaķu slepenā dzīve». Dokumentāla filma.
1.40 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 190.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.10 «Aculiecinieks».*
12.30 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
13.25 «Gštādes «Major» turnīra 1/2 fināls pludmales volejbolā vīriešiem».
14.25 «Gštādes «Major» turnīra fināls pludmales volejbolā vīriešiem».
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Tūrists manā ciltī. Madagaskara». Dokumentāls seriāls.
21.00 «Iznīcinātājs F-104». Vācijas drāma. 2015.g.
23.10 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.55 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 5.sērija.
23.15 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 20.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.05 «Attīstības kods».
1.30 «LNT ziņu «Top 10»».
2.15 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 11.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 15.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pieci draugi». Vācijas ģimenes filma. 2012.g.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Ēdiena daba».
12.15 «Par puiku». ASV seriāls. 17.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Lielbritānijas realitātes šovs. 8.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 28. un 29.sērija.
16.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 1. un 2.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
1.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
2.25 «Pasaules stingrākie vecāki». Lielbritānijas realitātes šovs. 8.sērija.
3.10 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 15.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 27. oktobris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2113.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Sapņu ceļojums. Malaizija». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 192.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2113.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Jaunība par katru cenu». Dokumentāla filma
(ar subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.15 «Banku lēdija». Vācijas piedzīvojumu filma. (ar subt.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 191.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Rio «Open» turnīrs pludmales volejbolā». Pusfināls.
14.25 «Rio «Open» turnīrs pludmales volejbolā». Fināls.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 650.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Lidojums virs Spānijas». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
21.55 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.50 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.00 «Lilīhammera 3». Seriāls. 6.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 20.sērija.
12.00 «Pēc visiem šiem gadiem». Vācijas melodrāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Sieviete uz klints». Romantiska drāma. 2013.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 4.sērija.
1.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 12.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 16.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pieci draugi 2». Vācijas ģimenes filma. 2013.g.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 9.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 29. un 30.sērija.
16.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 3. un 4.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
0.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g.
2.25 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 9.sērija.
3.10 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 16.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 28. oktobris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2114.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.50 «Kas te? Es te!»*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.40 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 193.sērija.

tv programma
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2114.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.25 «Jaunība par katru cenu». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 650.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 192.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 5.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.10 «Latgale. Trīs stāsti».*
12.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.45 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
13.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 651.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 6.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ķermeņa valoda». Dokumentāla filma.
21.00 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 1.daļa.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Madara Dišlere.
Vējš pelēkās priedes nolauza». Īsfilma.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Jurijs Skorobogatovs. Vectēvs». Īsfilma.
22.55 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
23.30 «Tūrists manā ciltī. Madagaskara». Dokumentāls seriāls.
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Rozamunde Pilčere. Sieviete uz klints». Romantiska drāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija. Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.10 «Cietais rieksts 4». ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 29.sērija.
1.50 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 13.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 1.sērija.
5.40 «Par puiku 2». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pinokio». Lielbritānijas un Itālijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2008.g.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 9». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 172. un 173.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 10.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 30. un 31.sērija.
16.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 5. un 6.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.40 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
1.30 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 5. un 6.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 10.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 29. oktobris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2115.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 47.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 194.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 46.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2115.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
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21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».
22.15 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 8.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 651.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 193.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 652.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.15 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «Ķermeņa valoda». Dokumentāla filma.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte». Jauni «Mīlasstāsti»
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
12.00 «Uta Danella. Ja sapņi spētu lidot». Vācijas melodrāma. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 14.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 17.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 15.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 30.sērija.
1.15 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.00 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 14.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 2.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 172. un 173.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pinokio 2». Lielbritānijas un Itālijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2008.g.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 174. un 175.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 11.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 31. un 32.sērija.
16.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 7. un 8.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
22.00 «Asiņainais dimants». ASV un Vācijas trilleris. 2006.g.
0.55 «Kinomānija».
1.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.25 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 11.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 30. oktobris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LTV portretu izlase».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris. Starpsezona».
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 48.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 12. un 13.(sezonas noslēguma) sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 195.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 47.sērija.
17.00 «Alpu dakteris. Starpsezona».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 8.sērija.
2.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 12. un 13.(sezonas noslēguma) sērija.
3.45 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 652.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 194.sērija.
9.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 20.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «U.Stabulnieka piemiņas koncerts «Tik un tā»».*
15.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 653.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Bezceļu tūrisms. Kolas pussala».
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Sekojot pavedienam». Dokumentāla filma.
20.50 «Momentuzņēmums».*
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Karmena».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Medības». Dānijas drāma. 2012.g. (ar subt.).
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Vējš pelēkās priedes nolauza». Īsfilma.
1.35 «Vectēvs». Īsfilma.
1.50 «Krodziņā pie Paula».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Uta Danella. Tuvāk zvaigznēm». Vācijas melodrāma. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 15.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
Turpinājums.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 7.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.35 «Ebola – palikt dzīvam». Dokumentāla filma.
0.05 «Dzīvīte».
0.35 «Grēcīgā mīla». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.10 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 15.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 3.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 174. un 175.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Mazais». ASV komēdija. 2012.g.
10.45 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 176. un 177.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 12.sērija.
15.55 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 9. un 10.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
23.00 «Pielikt punktu».
ASV un Austrālijas kriminālkomēdija. 2003.g.
1.05 «Briesmoņmāja». ASV animācijas filma. 2006.g.
2.45 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
3.05 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 3.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 31. oktobris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Momentuzņēmums».*
6.20 «Timija Ziemassvētku pārsteigums». Animācijas filma.
6.45 «Timija pludmales patruļa». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 JAUNUMS. «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Blēņdari».
Vācijas ģimenes filma. 2014.g. (ar subt.).
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
13.10 «Adreses».*
13.40 «700 pasaules brīnumi».* Kuba.
14.15 «Momentuzņēmums».*
14.30 «Kūku kari».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neatklātā pērle Japāna».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
Lāsma Kauniste (ar subt.).
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.20 «Medības». Dānijas drāma. 2012.g. (ar subt.).
1.25 «Latvijas Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps»
noslēguma ceremonija».*
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

LTV7
5.00 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
8.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.50 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle».
FK «Ventspils» – FK «Liepāja».
16.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Sekojot pavedienam». Dokumentāla filma.
17.50 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 20.sērija.
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
1.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.30 «Krodziņā pie Paula».*
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 9.sērija.
6.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.

«Dominante Park», Ķekavas novads, Ķekavas pagasts,
Saulgoži, LV-2123; www.trialtolatvia.lv

«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623) –
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā –
savam čaklajam kolektīvam aicina pievienoties:

7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
12.30 «Galileo 3».
13.00 «Viesmīle». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
15.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 24.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 9». Seriāls. 4.sērija.
0.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
2.45 «LNT brokastis».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 4.sērija.
5.40 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 8.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.30 «Caur objektīvu». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
12.30 «Mazais». ASV komēdija. 2012.g.
14.10 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
17.00 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Princese un varde». ASV animācijas filma. 2009.g.
21.35 «Krēsla. Aptumsums». Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2010.g.
0.20 «Caur objektīvu». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
2.05 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
2.50 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 12.sērija.
3.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 4.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 1. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* Operdziedātāja I.Galante.
7.00 «Avārijas brigāde. Torte». Animācijas filma.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9 .55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Augusts: Osedžas zeme». ASV drāma. 2013.g.
0.50 «Rīga 2014. Eiropa dzied!»*
2.50 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.45 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Gribas drusku pablēņoties. Koncerts». Studija «Dauka».
7.05 «Brīnumskapja skola».*

• krāvēju;
• marķētāju
(nav nepieciešama iepriekšēja pieredze).
Piedāvājam:
• stabilu un laikus izmaksātu atalgojumu, sociālās
garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc darba
uz mājām.
Pieteikumus ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt pa
e-pastu darbs@trialtolatvia.lv vai zvanīt pa tālruni
67791437 vai 27891634, vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

Ādas problēmu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10, tālrunis 29217661.

Privātā PII «Pūčuks» uzņem bērnus,
kuri dzimuši
2010., 2011. un 2012. gadā.
Tālrunis 28847139.
K.Ustupa autoskola
(reģ.Nr.43603009204)

piedāvā darbu
CSN, SD, TI pasniedzējam(-ai).
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
K.Ustupa autoskola

aicina uz
Bīstamo kravu
pārvadājumu
kursiem (ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2. novembrī plkst.10.
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo
lietu pārvalde» (reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā ergoterapeitu(-i).
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• darba pieredze specialitātē pēdējo
3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Word», «Excel», «Outlook»,
«Internet Explorer» lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt personas ergoterapeitisko novērtēšanu un funkcionālo traucējumu
noteikšanu;
• novērtēt pašvaldības un sabiedrisko ēku
pieejamību personām ar funkcionālajiem
traucējumiem, konsultēt un izstrādāt rekomendācijas pieejamības nodrošināšanai;
• sagatavot dokumentus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību,
atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 20. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007523.
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Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo
lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā sociālo
darbinieku(-ci).

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• darba pieredze specialitātē pēdējo
3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Word», «Exel», «Outlook»,
pamatzināšanas «Internet Explorer»
lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pieaugušām
personām;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā pieaugušām personām.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 20. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007523.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo
lietu pārvalde» (reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā sociālo
darbinieku(-ci)
darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai
akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā
pēdējo 3 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un
bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 20. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007524.

VAS «Latvijas dzelzceļš» paziņo par nekustamā īpašuma
pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Nr.p.k. Nekustamā īpašuma objekts
Nekustamā īpašuma
Izsoles
		
atrašanās vieta, adrese sākumcena, EUR
1.
VAS «Latvijas dzelzceļš»
Prohorova iela 11,
160 272,00
nekustamais īpašums –
Jelgava 		
četrstāvu ķieģeļu mūra ēka 			
ar pagrabstāvu,
kopējā platība 3572 m2
(Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams),
ar daļu no siltumtrases 86,64 m
ar siltummezglu, ārējo ūdensvadu
24,5 m, ārējo kanalizāciju 208 m
un zemesgabalu 4507 m2 platībā

Izsoles datums un laiks
(pēc Latvijas laika)
24.11.2015. plkst.11
Rīgā, Gogoļa ielā 3,
2. stāvā, 243. kabinetā

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS «Latvijas dzelzceļš» Nekustamā īpašuma direkcijas
Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3 (4. un 7. kabinetā), piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 16.30 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu – EUR 182,00 (tajā skaitā PVN), ieskaitot
to VAS «Latvijas dzelzceļš» Ģenerāldirekcijas kontā: LV58NDEA0000080249645, «Nordea Bank AB», Latvijas filiāle, SWIFT
kods NDEALV2X, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta.
Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2015. gada 17. novembra plkst.12, sazinoties ar
Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas vadītāju Arturu Skirmantu, tālrunis 27895027, par nekustamo īpašumu:
• četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar pagrabstāvu, kopējā platība 3572 m2 (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar daļu no
siltumtrases 86,64 m ar siltummezglu, ārējo ūdensvadu 24,5 m, ārējo kanalizāciju 208 m un zemesgabalu 4507 m2
platībā Prohorova ielā 11, Jelgavā.
Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums, iemaksājot to VAS «Latvijas dzelzceļš» Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā: LV12NDEA0000082992372, «Nordea Bank AB», Latvijas filiāle, SWIFT kods
NDEALV2X, līdz 2015. gada 20. novembra plkst.12 par nekustamo īpašumu:
• četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar pagrabstāvu, kopējā platība 3572 m2 (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar daļu no
siltumtrases 86,64 m ar siltummezglu, ārējo ūdensvadu 24,5 m, ārējo kanalizāciju 208 m un zemesgabalu 4507 m2
platībā Prohorova ielā 11, Jelgavā, – EUR 40 068,00 (četrdesmit tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 00 centi).
Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un
sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi: «KONFIDENCIĀLI. Nekustamā īpašuma Prohorova iela 11,
Jelgava, izsole. Neatvērt līdz 2015. gada 24. novembrim plkst.11.00.» izsoles pretendentam jāiesniedz VAS «Latvijas
dzelzceļš» kancelejā Gogoļa ielā 3, 103. kabinetā, Rīgā, LV-1547, līdz 2015. gada 20. novembra plkst.12.
Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek,
objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras.
Tālrunis uzziņām – 67234810, 67233756.

7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.55 «Blēņdari». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
12.25 «Šķērsiela». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.30 «Atgriezies!»* Lirisko dziesmu koncerts.
15.15 «Sapņu viesnīca. Taizeme». Melodrāma. 2004.g.
16.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
18.05 «Tās tik ir operas! Karmena». Dokumentālu filmu cikls.
19.00 «Sarkanā Brazīlija». Drāma. 1.sērija.
20.40 «Lilīhammera 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
22.25 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.20 «Anekdošu šovs 2».*
1.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.40 «U.Stabulnieka piemiņas koncerts «Tik un tā»».*
3.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
5.45 «Purvāji 3». ASV seriāls. 10.sērija.
6.25 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
7.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 17.sērija.
12.05 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 5.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
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15.10 «Dzintara dziesmas 5».
16.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 7.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Mirsti citu dienu». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
23.40 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
0.40 «Ugunsspēks». ASV trilleris. 1991.g.
2.45 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 5.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». ASV kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 9.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.45 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
13.20 «Princese un varde». ASV animācijas filma. 2009.g.
15.20 «Krēsla. Aptumsums». Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2010.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 9.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Neiespējamais». Spānijas trilleris. 2012.g.
0.55 «Paranoja». ASV drāma. 2013.g.
2.50 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
4.10 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 8. un 9.sērija.
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Pasākumi pilsētā
 22. oktobrī pulksten 19 – Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncertsezonas atklāšanas un benefices koncerts «Ceļu veiks tas, kurš ies». Piedalās Strēlnieku trio un apvienotais Rīgas studentu koris I.Teterovska vadībā. Diriģents D.Vuškāns. Soliste I.Pumpure
(alts). Programmā: Latvijas armijas marši, latviešu strēlnieku dziesmas, latgaliešu tautas
dziesmas un pūšaminstrumentu orķestra mūzika labam garastāvoklim. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 18 – Baltkrievu kultūras dienu 2015 noslēguma koncerts «Mana
dzimtā puse...». Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 23. oktobrī pulksten 18 – tikšanās ar lektori Inetu Jaunciemu: «Elpošana un zīmēšana
priekam un veselībai» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 25. oktobrī pulksten 16 – Liepājas teātra viesizrāde: M.Kamoleti «Boeing, Boeing».
Pikanta avārijas nosēšanās 3 cēlienos. Režisors A.Zvirbulis. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
 27. oktobrī pulksten 19 – lasījums ar skaņu partitūru «Vēstules draugam – IM. un
OJ.» Humora un ironijas pilns padomju laika tēlojums I.Ziedoņa un O.Vācieša sarakstē.
Piedalās V.Daudziņš, K.Znotiņš un J.Nīmanis. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
 28. oktobrī pulksten 9.30 – konference «Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā
un Šauļos līdz 1940. gadam» (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33).
 29. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Pa Santjago jeb Svētā Jēkaba
ceļa pēdām Spānijā» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. oktobrī no pulksten 17 līdz 23 – orientēšanās pasākums «Nobīsties Jelgavā».
Piedzīvojumu orientēšanās sacensības 14 – 25 gadus veciem jauniešiem. Iepriekšēja
pieteikšanās tiešsaistē, sīkāka informācija – www.junda.lv/jauniešiem. Dalības maksa
– € 15 no komandas jeb € 3 no dalībnieka (no «Jundas» Skolas ielā 2).
 31. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību drāma «Savienojumi» pēc
Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1; 2 (k/n «Rota» Garozas
ielā 15).
 31. oktobrī pulksten 18 – TDA «Jaunība» 70 gadu jubilejas koncerts. Mākslinieciskais
vadītājs A.Noviks. Biļešu cena – € 1 – 3 (kultūras namā).
 1. novembrī pulksten 16 – Dailes teātra viesizrāde: A.Jugovs «Čuhņas jociņi». Šūpuļdziesma veselajam saprātam vienā daļā. Režisors D.Petrenko. Lomās – K.Zāle, Ē.Eglija,
A.Robežnieks, I.Vazdika, I.Auziņš. Biļešu cena – € 8 – 13 (kultūras namā).
 3. novembrī pulksten 17 – Adama Mickēviča literāri muzikāls dzejas vakars (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 5. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: A.Birbele «Koridors». Režisors A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 17 – koncerts «Rudens danči». Piedalās: TDA «Gatve» (Rīga),
«Jandāls» (Bauska), «Kalve», «Diždancis» (Jelgava), JDK «Ūsiņš» (Salaspils), «Pūpolītis»
(Lielvārde), «Delveri» (Jēkabpils), «Vizbulīte» (Sigulda). Biļešu cena – € 2; skolēniem,
studentiem, pensionāriem – € 1 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 15 – Poļu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. novembrī pulksten 10 – praktiskā radošā nodarbība «Trijstūru lakatu aušana
rāmjos aukstajiem rudens vakariem» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. novembrī pulksten 14 – romantisko detektīvu vakars: rakstniece Dace Judina un
komponists Arturs Nīmanis literāri muzikālā programmā (Zinātniskajā bibliotēkā).
 8. novembrī pulksten 16 – Latgales etnoroka grupas «Laimas Muzykanti» 20 gadu
jubilejas lielkoncerts «Atdod tautai tautasdziesmu». Programmā: latgaliešu un latviešu
tautasdziesmas. Piedalās: K.Kārkle, O.Rajecka un grupa «Elpa». Biļešu cena – € 5 – 10
(kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (k/n 1.
stāva Lielajā foajē).
 Līdz 28. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas bērnu darbu izstāde «Jelgavas skati» (t/c
«Pilsētas pasāža» un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 Līdz 1. novembrim – leļļu izstāde «Latviešu tautumeitas no Zviedrijas» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. novembrim – izstāde «Jānis Strupulis kolekcijās Dānijā». Izstādē skatāmas
Dānijā tapušas gleznas, grafikas, medaļas un tēlniecības darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. novembra – izstāde «Četras stihijas»: Līgas Mickēvičas austās mandalas un Jāņa
Mickēviča fotogrāfijas (kultūras namā).
 No 1. novembra – Egitas Kūmas fotoizstāde «Ir kāda brīnumskaista zeme» (Zinātniskās
bibliotēkas Izstāžu galerijā).
 No 1. novembra – Ģerboņu izstāde. Ekspozīcijā Kurzemes un Zemgales pašvaldību,
dzimtu un korporatīvie ģerboņi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 3. novembra – Andas Kalniņas personālizstāde (kultūras namā).
 Līdz 13. novembrim – fotokonkursa «Jelgavai 750» trešā posma – «Vasara» – dalībnieku darbu izstāde (k/n garderobes foajē).
 Līdz 30. novembrim – Gunāra Ezernieka skolnieka Uģa Auziņa izstāde «Gleznas»
(Zinātniskajā bibliotēkā).

Helovīna priekšvakarā, 30. oktobrī, jelgavnieki aicināti piedalīties gada baismīgākajās
orientēšanās sacensībās «Nobīsties Jelgavā». Sacensībās var
piedalīties jaunieši no 14 līdz 25
gadiem, un šogad aicinātas arī
ģimenes – komandā jābūt vismaz vienam pieaugušajam.
Bērnu un jauniešu centra «Junda» Jauniešu klubs informē, ka sacensībās aicināti
piedalīties jaunieši vecumā no 14 līdz 25
gadiem. Katrs varēs pierādīt savu radošumu, atjautību un orientēšanās prasmes.
Šī gada jaunums – distancē gaidītas arī
ģimeņu komandas ar jaunākiem dalībniekiem, tikai jāievēro, ka šajā komandā jābūt
vismaz vienam pieaugušajam. Lai piedalītos
«Nobīsties Jelgavā», ir jāizveido komanda
piecu cilvēku sastāvā, mājās sagatavojot
prezentāciju par sevi. Tāpat komandas
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Mūžam jaunā
«Jaunība» svin 70

Uz 70 gadu jubilejas koncertu
31. oktobrī pulksten 18 Jelgavas kultūras namā ielūdz tautas deju ansamblis
«Jaunība». Uz skatuves tiksies ap 200
bijušo un tagadējo dejotāju.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

«Priecē, ka jubilejas koncertā
kuplā skaitā sapulcināti arī
vecie dejotāji. Lai cik mums
katram būtu gadu – 30, 40
vai 50 –, atnākot uz «Jaunības» mēģinājumu tagad,
mēs atkal jūtamies jauni, atminamies to jaunības dullumu, trakumu, kas piedzīvots
kopā ar kolektīva biedriem.
«Jaunība» vienmēr liek justies
jaunam,» saka bijusī tautas
deju ansambļa «Jaunība»
dejotāja Rita Brasle, kura
«Jaunībā» dejojusi no 1993.
līdz 2003. gadam. 31. oktobrī
pulksten 18 Jelgavas kultūras
namā notiks deju kolektīva
«Jaunība», kas ir viens no
vecākajiem pilsētā, 70. jubilejas koncerts. Tajā satiksies
ap 200 bijušo un tagadējo
dejotāju. Koncerta pirmajā
daļā viņi atklās stāstu, kā
radies kolektīva nosaukums,
kas zināms tikai retajam, bet
otrajā daļā atskatīsies uz pēdējo desmitgadi.

Šobrīd tautas deju ansamblī «Jaunība» dejo 32 jaunieši no vidusskolas
līdz 27 gadu vecumam. «Dejotgribētāju
jau ir daudz, esam domājuši arī par
turpinājumu, veidojot vidējās paaudzes
kolektīvu, kas tagad ir populāri, pat
par nosaukumiem spriests, piemēram,
«Otrā jaunība», bet tas tā ķecerīgi skan,
tāpēc pieturamies pie «Jaunības» vienā
sastāvā. Mūsu bijušie dejotāji kuplina
«Lielupes», «Laipas», «Rotas», «Kalves
līdz 30. oktobrim aicinātas pieteikties tieš- Zelta smiltis» un citu kolektīvu sastāvus,
saistē «Jundas» mājas lapas www.junda. un arī tas ir feini,» saka ilggadējā «Jaulv sadaļā «Jauniešiem», kā arī komandas
sacensībām varēs pieteikties norises dienā
pirms pasākuma. Reģistrēšanās sacensībām 30. oktobrī būs no pulksten 17 līdz  Ritma Gaidamoviča
17.45 «Jundā» Skolas ielā 2, no pulksten
17.45 līdz 18.15 – komandu iesildīšanās, no
800 kilometri kājām pa Spāpulksten 18.15 līdz 21.45 – orientēšanās pa
niju – šādu neierastu ceļojuJelgavu, apmeklējot kontrolpunktus, kur
mu veikuši jelgavnieki Inita
būs jāizpilda dažādi atjautības uzdevumi.
un Mareks Babrāni. Par to,
Sacensību noslēgums plānots ap pulksten
kā viņiem ceļā veicies, kā22, kad dalībnieki Skolas ielas «Jundā» tiks
das emocijas tas sagādājis,
cienāti ar siltu zupu un tēju. Apbalvošana
kādi ieteikumi jāņem vērā
un komandu prezentācija paredzēta pulkcitiem ceļotājiem, viņi klāssten 22.30.
tīs oktobra tūrisma vakarā
Dalības maksa – 3 eiro no cilvēka. Or«Pa Santjago jeb Svētā Jēganizatori atgādina – dalībniekiem, kuri
kaba ceļa pēdām Spānijā»
jaunāki par 14 gadiem, nepieciešams vecāJelgavas Svētās Trīsvienības
ku apliecinājums, ka drīkst piedalīties šajā
baznīcas tornī 29. oktobrī
pasākumā. Sacensību «Nobīsties Jelgavā»
pulksten 18.
nolikums un vecāku apliecinājuma paraugs
atrodams «Jundas» mājas lapā www.junda.
Atzīmējot Jelgavas 750. jubilejas
lv, sadaļā «Jauniešiem».
gadu, arī oktobrī tiek turpināta tradīci-

Tuvojas «Nobīsties Jelgavā»;
šogad gaida arī ģimeņu komandas
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

nības» vadītāja Ludmila Muskare, kura
šo kolektīvu vadīja 40 gadus. «Jaunības»
mākslinieciskais vadītājs Arvils Noviks
atzīst, ka šobrīd kolektīvam ir saspringts
posms un esot sajūta, ka dejotāji arī
dzīvo kopā. «Vajag tikai matracīšus,
un varēsim nakšņot kultūras namā,»
smaidot saka A.Noviks.

Uz skatuves tiksies ap 200
«Jaunības» dejotāju

31. oktobrī kolektīvs ielūdz uz jubilejas koncertu. Jāteic gan, ka A.Noviks
par koncerta pirmo daļu stāsta visai
izvairīgi, jo visu nevarot atklāt. Vien
piebilst, ka caur dejām tiks izstāstīts
kāds fakts, kuru Zemgales deju ķēniņš
Vilis Ozols viņam īsi pirms aiziešanas
mūžībā izstāstījis. «Tas ir par 60. gadu
notikumiem, kad un kā tika apstiprināts
«Jaunības» nosaukums,» tā A.Noviks.
Jāpiebilst, ka V.Ozols savulaik bija «Jaunības» vadītājs, savukārt A.Noviks «Jaunībā» darbu kā repetitors sāka pirms
desmit gadiem, bet šobrīd ir kolektīva
mākslinieciskais vadītājs, pārņemot
vadības grožus no L.Muskares. «Tāpēc
koncerta otrajā daļā būs interesants
projekts, kurā, iesaistot bijušos dejotājus, parādīsim, ko man šajā kolektīvā
desmit gadu laikā izdevies paveikt,» tā
A.Noviks, piebilstot, ka iesaistīti ap 200
dejotāju, sākot ar tiem, kuri 70. gados
«Jaunībā» dejojuši, un noslēdzot ar tiem,
kuri veido «Jaunības» tēlu šobrīd. Kopā
iecerēts izdejot 20 dejas. «Sešdesmito
gadu sastāvi, kas ir jau cienījamā vecumā un veselības dēļ vairs nevar lēkt pa
skatuvi, būs klāt kā mūsu goda viesi,»
tā A.Noviks.

ni, ar ko kopā piedzīvots un pārdzīvots
daudz. Jāatzīst gan, ka Jelgavā tautas
deju kolektīvu netrūkst, taču katrs ar
kaut ko atšķiras un piesaista dejotājus.
Vadītājs, jautāts, kas ir «Jaunības»
atšķirības zīme, atzīst, ka tā viņam pašam esot laba viela pārdomām. «Grūti
teikt, jo katrs kolektīvs ir kā ģimene,
tikai katram ir cita «virtuve». Lai par to
spriestu, vajag pabūt visās. Mēs varam
atšķirties ar to, ka esam vienmēr jauni,
par ko liecina arī mūsu nosaukums.
Kustība ir dzīvības eliksīrs, cilvēki,
kuri nekustas, noveco ātrāk,» spriež
A.Noviks. Viņš atzīst: pārsteidzoši, ka
jaunie līdzās ikdienas darbiem, rūpēm
vēl atrod laiku, lai vairākas reizes
nedēļā nodotos tautas mākslai, par ko
viņiem neviens nemaksā. «Man tas ir
darbs, par ko saņemu algu, taču dejotājiem tas ir brīvprātīgais darbs, par
ko pasaka tikai paldies. Tas ir latviešu
fenomens: tautas māksla mums šobrīd
ir tik augstā līmenī, ka dejas kļūst par
smagu darbu, lai noturētu to latiņu. Tā
vairs nav tikai brīvā laika aizpildīšana,»
tā A.Noviks.

Kopīgais sapnis

Viņš spriež, ka «Jaunības» dejotāji ir
sprigani, aši, labsirdīgi, nesamāksloti,
katrs dejotājs ir personība, līdz ar to
citādāks, bet viņus visus vieno latviešu
tautas deja, par ko varēšot pārliecināties
arī jubilejas koncertā. «Šo sapni par koncertu jau esmu izsapņojis un izstāstījis
arī saviem dejotājiem. Ceru, ka viņi spēs
šo mūsu kopīgo sapni uz skatuves iznest
tā, lai arī skatītāji to spētu izdzīvot,»
nosaka vadītājs.
Jāpiebilst, ka jubilejas koncertā «JauTautas deja – latviešu fenomens
nībai» pievienojusies arī jauna repetitore
Vadītājs atzīst, ka katram dejotājam – «Vēja zirdziņa» repetitore Guna Truk«Jaunība» uz laiku kļūst par otro ģime- šāne. Biļešu cena – no 1 līdz 3 eiro.

Jelgavnieki kājām veic 800 kilometrus pa Spāniju
ja tematiskajos tūrisma vakaros aicināt
jelgavniekus dalīties ar savu ceļojumu
pieredzi. Oktobra tematiskajā tūrisma
vakarā par savu ceļojumu Spānijā
stāstīs jelgavnieki Inita un Mareks,
kas vairāk pazīstami kā «Pārlielupes
pirtnieku» īpašnieki, informē Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra (JRTC) pārstāve Alise Ozoliņa.
Inita un viņas vīrs Mareks 2014. gada
vasarā devās mēnesi ilgā piedzīvojumā
uz Spāniju. Mazliet vairāk nekā 30 dienu laikā pāris mēroja 800 kilometrus
kājām pāri Ziemeļspānijai – no mazas
senas pilsētiņas Saint Jean Pied de Port
Dienvidfrancijā līdz Santjago de Kompostela Ziemeļrietumspānijā netālu no
okeāna. Tūrisma vakarā Inita un Mareks dalīsies savos iespaidos, emocijās

un atziņās. Stāstījums tiks papildināts
ar ceļojuma fotogrāfijām. Inita un Mareks atzīst: «Šis ceļojums kājām mums
bija neaizmirstams piedzīvojums, un
mēs labprāt dalīsimies gan praktiskā
pieredzē, kas jāņem vērā, plānojot
līdzīgu ceļojumu, gan arī emocijās, ko
guvām pārgājiena laikā. Ļoti ceram, ka
pēc stāstītā iedrošināsim kādu ceļotāju
Santjago ceļu paveikt arī pašiem.»
Tematiskais tūrisma vakars «Pa
Santjago jeb Svētā Jēkaba ceļa pēdām
Spānijā» notiks Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa Konferenču zālē. Dalības maksa – 1 eiro, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. Lai rēķinātos ar
klausītāju skaitu, interesenti aicināti
iepriekš pieteikties pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

