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Jelgava sagaida trīnītes –
Maiju, Martu un Māru
Jelgavas mērs Andris Rāviņš šonedēļ apciemoja oktobra sākumā dzimušās trīnītes
jelgavnieces Maiju, Martu un Māru un viņu ģimeni, lai pasniegtu dāvanu – 2000
latu. Mārai vārds dots par godu mammas draudzenei, Marta savu vārdadienu
svinēs tēta dzimšanas dienā, savukārt Maija pie vārda tika, pateicoties vecmātēm
slimnīcā. «Sākumā trešo meitiņu gribējām saukt par Elzu, bet vecmātes pārliecināja:
ja reiz divām vārds sākas ar M burtu, tad arī trešajai vārdam jāsākas ar tādu pašu
burtu,» saka trīnīšu mamma Inga Ķergalve.
Foto: Ivars Veiliņš
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Aicina doties Lāpu gājienā
 Ritma Gaidamoviča

Nākampiektdien, 11.
novembrī, ir Lāčplēša
diena, kad jelgavnieki
aicināti doties tradicionālajā Lāpu gājienā cauri pilsētai līdz
piemineklim Jelgavas
atbrīvotājiem. Lāpu
gājiens sāksies pulksten 17.
Aģentūra «Kultūra» informē, ka gājiens sāksies Dambja
ielā, virzīsies pa Lielo un Pasta
ielu līdz piemineklim Jelgavas
atbrīvotājiem jeb Lāčplēša piemineklim pie dzelzceļa stacijas.
Gājiena dalībnieki pulcēties
aicināti pie Zemessardzes 52.

kājnieku bataljona Dambja ielā
no pulksten 16.30.
Autovadītājiem jārēķinās, ka
Lāpu gājiena laikā attiecīgajos
ielu posmos uz laiku tiks slēgta
satiksme. Gājiens pulksten
17.45 noslēgsies pie pieminekļa
ar svinīgu piemiņas brīdi Jelgavas atbrīvotājiem. Uzrunas teiks
Jelgavas pilsētas un novada
vadība, militāro struktūrvienību pārstāvji. Bet muzikālu
priekšnesumu sniegs Jelgavas
Valsts ģimnāzijas jauktais koris
«Skali». Gājienā ar lāpām piedalīties aicināti visi – uzņēmumu,
iestāžu kolektīvi, sabiedrisko
organizāciju, biedrību pārstāvji,
kā arī ikviens jelgavnieks. Lāpu
nesēji gājienam var pievienoties
jebkurā maršruta posmā.

Var pieteikties bezmaksas
pretslīdes materiāla saņemšanai
 Sintija Čepanone

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» sākusi pieņemt
privātmāju īpašnieku
pieteikumus bezmaksas smilts maisījuma
saņemšanai. Tas paredzēts mājai piegulošo
ietvju kaisīšanai slidenā laikā.

 Sintija Čepanone

«Maija ir ļoti prasīga – viņa arī parasti pirmā mostas
un prasa ēst, Marta ir pavisam mierīga – viņa var
arī pagaidīt, bet jaunākā meitiņa Māra ieradumus
pa bišķim ir paņēmusi no abām vecākajām māsām. Divas pēc izskata ir identiskas, trešā – viņām
līdzīga, taču vienalga vislabāk viņas izdodas atšķirt
pēc dzimumzīmītēm,» ar trīnītēm, kuras Ķergalvju
ģimenē pasaulē nāca 4. oktobrī, Jelgavas domes
priekšsēdētāju Andri Rāviņu iepazīstina mamma
Inga. Šonedēļ A.Rāviņš ģimenei pasniedza pašvaldības dāvanu – 2000 latu.
«Esam ļoti priecīgi, ka trīnīšu
mājas ir Jelgavā, tāpēc arī mēs
uzņemamies rūpes par viņām.
Lai mazās nes prieku un sajūt
vecāku rūpes un mīlestību,» tā,
sveicot ģimeni ar trīnīšu nākšanu pasaulē, saka A.Rāviņš.
Jelgavnieces Maija, Marta
un Māra piedzima 4. oktobrī
Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā – pirmā no
trīnītēm pasaulē nāca pulksten
11.24, otrā – 11.25 un trešā
– pulksten 11.26, viņu svars
attiecīgi 2140 grami, 1660
grami un 1780 grami. «Šajā
gadā mans veiksmes skaitlis ir
trīs – man apritēja 33 gadi, 33.
nedēļā piedzima trīs meitiņas,

trešajā nedēļā pēc dzemdībām
mani palaida mājās un meitenītes ir mani trešie bērniņi, jo
ģimenē jau aug astoņus gadus
vecais Jānis un sešgadnieks
Artis,» stāsta mamma Inga.
Kaut arī trīnīšu pasaulē nākšana prasa arī trīskāršas rūpes,
mamma atzīst, ka pagaidām
galā tiek labi – vien būtu
nepieciešams kāds cilvēks,
kurš vismaz pāris stundas
dienā atslogotu ikdienas soli.
«Esmu ļoti pateicīga par sarūpēto atbalstu naudas izteiksmē
– pašvaldība mūs ļoti lutina.
Jūtu, ka neesam pilsētai vienaldzīgi, un ļoti gribas cerēt,
ka arī turpmāk pašvaldība

mums palīdzību neatteiks,» tā
mamma, stāstot, ka vajadzību
jau tagad ir daudz. Piemēram,
trīņu rati. Pašlaik mazajām
vietas pietiekot dvīņu ratos,
bet pavisam drīz būs jādomā
par lielākiem. «Arī ģimenes automašīna mums jau ir par šauru, jo nu esam septiņi cilvēki,
ar laiku noteikti būs jāapsver
doma par plašāku mājokli,»
rūpes atklāj Inga.
A.Rāviņš jaunajai ģimenei
pasniedza arī dāvanu kartes
un trīs karotītes ar pilsētas
simboliku, kas apliecina, ka
mazās uzņemtas jelgavnieku
saimē. «Bet mazās aicinātas arī
uz svinīgo karotīšu pasniegšanas pasākumu Mārtiņdienā,»
tā viņš, priecājoties, ka šogad
jelgavnieku pulku kuplinājuši jau septiņi dvīņu pāri un
trīnītes. Jelgavas pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļā norāda,
ka vismaz pēdējo sešpadsmit
gadu laikā Jelgavā nav reģistrēti trīnīši.
Inga stāsta, ka nedz viņas,
nedz vīra Ulda ģimenē līdz šim
nav bijuši ne dvīņi, ne trīņi.
«Sākumā ārste teica, ka man
būs dvīņi, bet tad, paskatoties

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem privāto
māju iedzīvotāji ir atbildīgi par to
īpašumam piegulošo ietvju uzturēšanu kārtībā un tīrību, tostarp
ietvju nokaisīšanu ar pretslīdes
materiāliem ziemas sezonā. Lai
nāktu pretim iedzīvotājiem, jau
otro gadu «Pilsētsaimniecība» bez
maksas piedāvā smilts maisījumu
ietvju kaisīšanai. «Privātmāju
rūpīgāk, iesaucās, ka būs neīpašnieku atsaucība pagājušajā
vis divi, bet trīs bērniņi! Man
gadā apliecināja, ka tas viņiem
asaras bira – biju tādā eiforijā!
Zvanīju vīram, kurš tobrīd bija
reisā, un teicu: «Ja tu brauc ar
mašīnu, labāk apstājies: mums
būs trīs bērni!»,» atceras Inga,
kura ļoti novērtē savu ģimenes  Sintija Čepanone
vīriešu atbalstu: «Vīrs ļoti lepojas ar trijām meitiņām, un
SIA «Jelgavas Nekustaes tiešām apbrīnoju viņu kā
mā īpašuma pārvalde»
vīrieti – viņš mani ļoti atbalsta.
(JNĪP) piedāvā veikt
Tāpat arī puikas – abi mazās
siltuma enerģijas patēmāsiņas grib auklēt un ir tik
riņa aprēķinu dzīvokļos,
priecīgi, kad var palīdzēt viņas
kuri ir atslēgti no kopēsaģērbt un pabarot. Turklāt
jās siltumapgādes.
viņiem nav jādalās ar vienu
māsiņu, jo viņiem ir veselas
JNĪP sabiedrisko attiecību spetrīs!»
ciāliste Ieva Macijevska informē,
Apliecinot savas rūpes par ka JNĪP apkopojusi dzīvokļu
trīnītēm, pašvaldība vērā ņē- īpašnieku iesniegumus par iemusi arī I.Ķergalves lūgumu spēju noteikt siltumenerģijas
rast iespēju ģimenei piesaistīt patēriņu dzīvokļos, kuri ir atslēgti
kādu cilvēku, kas būtu atbalsts no dzīvojamās mājas kopējās silmammai kaut uz pāris stun- tumapgādes sistēmas. Notiekot
dām. «Lai atvieglotu mammas siltumapmaiņai caur sienām, kas
ikdienu, izskatījām iespēju atrodas starp blakus dzīvokļiem,
piesaistīt speciālistu ar atbils- tiek patērēta kopējā dzīvojamās
tošām zināšanām un pieredzi. mājas siltumenerģija.
Jau šobrīd ģimenei izteikts
JNĪP valdes loceklis Juris
piedāvājums saņemt sociālā Vidžis skaidro, ka īpaši aktuāla
darbinieka pakalpojumus,» šī iespēja varētu būt to dzīvokļu
uzsver A.Rāviņš.
īpašniekiem, kuru mājā ir dzī-

ir liels atspaids, tādēļ šo tradīciju
turpinām arī šogad. Pērn kopumā
izsniedzām gandrīz 200 iepakojumus, katrā bija apmēram 25
kilogrami smilts maisījuma. Arī
šogad jau esam saņēmuši pirmos
pieteikumus,» stāsta «Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja.
Lai pieteiktos smilts maisījuma piegādei, privātmājas īpašniekam jāvēršas «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā, to var
izdarīt arī pa tālruni 63084470
vai e-pastu: pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv,
norādot savu vārdu, uzvārdu,
adresi un telefona numuru.
I.Gamorja piebilst, ka uz bezmaksas pretslīdes materiālu,
kas paredzēts īpašumam piegulošo ietvju kaisīšanai slidenā laikā, privātmāju saimnieki sezonā
varēs pretendēt atkārtoti.

JNĪP piedāvā aprēķināt siltuma patēriņu
dzīvokļos, kas atslēgti no siltumapgādes
vokļi, kas atslēgti no kopējās siltumapgādes sistēmas, bet tajos
nav ierīkota alternatīvā apkure,
kā rezultātā par palikušajiem
stāvvadiem maksā tikai 17 procentus no apkures pamattarifa,
kaut arī reāli patērē līdz pat
65 procentiem siltumenerģijas.
Kopumā JNĪP apsaimniekotajās
mājās ir 257 šādi dzīvokļi, un
kritiskākā situācija izveidojusies
Pārlielupē – tur deviņdesmitajos gados nemaksātājus aktīvi
sodīja, dzīvokļos demontējot
radiatorus.
«Siltumenerģijas patēriņa aprēķinu dzīvokļos, kas atvienoti
no dzīvojamās mājas kopējās
siltumapgādes sistēmas, var
pasūtīt jebkura daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, galvenais
priekšnosacījums – dzīvokļu
īpašnieki likumā noteiktajā
kārtībā pieņem atbilstošu lēmumu,» skaidro J.Vidžis.
Turpinājums 3.lpp.
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Ko pilsēta var izdarīt par gandrīz
četriem miljoniem latu? Piemēram, veselu gadu jelgavniekiem
nodrošināt sociālo palīdzību vai
arī uzturēt visas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes.
Kāpēc četri miljoni latu? Tāpēc,
ka pat pēc vispieticīgākajiem

aprēķiniem tieši šāda varētu būt
summa, ko aplokšņu algu saņēmēji Jelgavā ik gadu nesamaksā
nodokļos. Bet tajā pašā laikā šie
nodokļu nemaksātāji vēlas, lai
viņu bērniem būtu vieta pašvaldības dārziņā, lai grūtā brīdī tiktu
piešķirta sociālā palīdzība...

intervija
Ja nerunājam tikai par aplokšņu
algām, bet gan par kopējo ēnu
ekonomikas īpatsvaru Latvijā, tad
speciālisti lēš, ka tie ir aptuveni 40
procenti, kā dēļ valsts budžetam
gar degunu ik gadu aiziet teju divi
miljardi latu neiekasētu nodokļu.
Nākamgad atkal valsts budžets
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jākonsolidē par 150 miljoniem
latu, bet tas nebūtu jādara, ja vien
mēs paši sāktu apjaust, ka valsts
budžetu veidojam mēs ar saviem
nodokļiem un tikai no mums ir
atkarīgs, kā dzīvosim. Latvijas
Darba devēju konfederācija sākusi
kampaņu «Man uzspļaut», kurā

aicina iedzīvotājus atbalstīt
godīgu nodokļu maksāšanu
– kā sekotāji šai akcijai jau pieteikušies gan uzņēmumi, gan
privātpersonas, gan veselas
nozaru asociācijas. Taču – vai
ar to pietiek, lai mainītu cilvēku
domāšanu?

«Cilvēks uzspļauj, turklāt
skaidri apzinās, ka uzspļauj»
 Kristīne Langenfelde

«Tas nav izdomāts – tā
ir reāla situācija no dzīves: zvana pensionāre uz
Latvijas Radio un uzdod
jautājumu: vai tiešām
mūsu valstī trūkst papīra,
ka nevaram nodrukāt
vairāk naudas, lai būtu,
par ko normālas pensijas
maksāt? Un tajā brīdī
apjaut, cik elementāras
lietas nesaprot latvietis...
Tad kā mēs varam gribēt,
lai cilvēks izprot nodokļu
maksāšanas jēgu, ja viņam nav saprotams, no
kā vispār veidojas valsts
budžets?» jautā LLU Sociālo zinātņu fakultātes
asociētā profesore Signe
Dobelniece.
«Mums taču pienākas labi dzīvot – tā ir galvenā frāze, kas skan
cilvēku galvās. Mēs esam Eiropas
Savienībā, un, ja citi tur dzīvo labi,
tātad arī mums tā jādzīvo! Mēs visi
naski salīdzinām, kādas tur algas
un kādas mums, kādi tur pabalsti
un kādi mums, taču – kurš domā
par to, ar kādu darbu tas ir panākts? Kāpēc mēs nesalīdzinām,
ar kādu atbildību un likumpaklausību tur iedzīvotāji maksā nodokļus un kā to darām mēs? Tur jau
ir tā būtiskākā atšķirība,» spriež
S.Dobelniece, kurai ir viedoklis
par to, kāpēc katrs otrais mūsu
valsts iedzīvotājs atbalsta nodokļu
nemaksāšanu un pat neuzskata to
par nosodāmu rīcību.

tad valsts vai pašvaldība vainīga.
Bet kas ir valsts? Valsts jau neražo
naudu! Budžets veidojas no mūsu
nodokļiem, bet, ja paši nodokļus
nemaksā, tad kā var gribēt un vēl jo
vairāk – pieprasīt, lai tiktu nodrošināta virkne pakalpojumu?!
Un kā jūs šajā kontekstā
skatāties uz ideju, piemēram,
veselības aprūpi par valsts naudu nodrošināt tikai nodokļu
maksātājiem?
Tas būtu tikai taisnīgi – tāds pirmais solis, kas praksē parādītu: ja
tu nemaksā nodokļus, tad tev kaut
kas arī nepienākas. Iespējams, tas
ir viens no retajiem veidiem, kas
varētu likt cilvēkiem aizdomāties
ātrāk. Ir jau, protams, skaisti 30
gadus vecam cilvēkam stāstīt, cik
nodokļu maksāšana ir svarīga,
jo citādi viņš 70 gados nesaņems
pensiju, bet tas nestrādā. Mūsu
valstī vīriešu vidējais mūža ilgums
ir 67 gadi – tad kurš domā par
pensiju?! Tāpat nestrādā frāzes:
ja tu nemaksāsi nodokļus, taviem
vecākiem nebūs pensijas. Augstskolā mācu sociālo politiku, un,
kad tiekam līdz pensiju sistēmai,
jauniešiem mutes ir vaļā – viņiem
nav nekādas saprašanas par to, kā
tiek rēķinātas pensijas. Un tad viņi
man jautā: vai tiešām viss ir tikai
slikti? Uz ko es atbildu, ka var jau
arī pozitīvāk – mēs varam atļauties katram pensionāram maksāt
1000 latu pensiju, bet... pensiju tad
maksāsim no 100 gadu vecuma!
1000 latu pensija – pozitīva un
reāla vēsts, bet tā ir jāsaskaņo ar
valsts iespējām.

Vai jūs esat pamanījusi akciju
«Man uzspļaut»?
Esmu gan pamanījusi, bet sākumā man šis sauklis šķita nepieņemams – pārāk skarbi... Bet, ja tā
padomā, tad saproti, ka tas ir tiešs
trāpījums. Patiesībā ir vēl trakāk:
cilvēks uzspļauj nodokļu maksāšanai un turklāt vēl skaidri apzinās,
ka uzspļauj.

Vai redzat vēl kādu jomu,
kur varētu ieviest diferencētu
sadalījumu starp nodokļu maksātājiem un nemaksātājiem?
Jā, kāpēc gan to nevarētu darīt
arī izglītības sistēmā – ja vecāki
nodokļus nemaksā, tad bērnam
nav tiesību pretendēt uz valsts apmaksātu izglītību. Un tad jau katrs
pats varētu izsvērt un uz savas ādas
izjust, kāds ieguvums ir no nodokļu
Kādi, jūsuprāt, ir iemesli, maksāšanas, jo šobrīd daudzi to
kas ļauj tā viegli sadzīvot ar to nesaprot.
uzspļaušanu?
Manuprāt, galvenais iemesls ir
Vai tiešām, jūsuprāt, tas ir
cilvēku egoisms. Cilvēks domā tikai tikai egoisms?
par šodienu – viņam vajag, lai viss
Nē, ir arī otrs aspekts – tie iedzībūtu jau šodien. Trūkst ilgtermiņa votāji, kuru algas ir pat zem iztikas
domāšanas, cilvēks nedomā par nā- minimuma. Ja tava alga ir minikotni. Pats nav gatavs ieguldīt neko, mālā – 200 latu –, tad pēc nodokļu
bet izvirza prasības: man vajag, lai nomaksas tu saņemsi 144 latus. Kā
būtu labi ceļi, lai būtu laba veselības ar to izdzīvot? Protams, ja vien ir ieaprūpe, izglītības sistēma. Ja tā nav, spēja, cilvēks izvairīsies no nodokļu

Nedēļas jautājums

nomaksas. Cita lieta, ja tev alga ir
kā Flikam – 20 000 latu. Tad pēc
nodokļu nomaksas pāri paliek vēl
14 000 latu, par kuriem var skaisti
dzīvot. Taču te ir otrs absurds, ko
pierāda arī socioloģiskie pētījumi,
– arī tad, kad šis minimālās algas
saņēmējs sāk pelnīt vairāk, viņš
vairs nav gatavs maksāt nodokļus.
Viņš vienkārši tā ir pieradis – tāda
ir cilvēka daba.
Nodokļu nemaksāšana daudziem
jau ir kā norma. Ne velti saka, ka nodokļus šobrīd maksā tikai muļķi. Un
tā arī rodas šis plašais sabiedrības
atbalsts nodokļu nemaksātājiem.
Bet tas nozīmē, ka sabiedrība
būtībā atbalsta zagšanu – varbūt cilvēks līdz tam neaizdomājas, bet nodokļu nemaksāšana
taču ir tev nepiederošas naudas zagšana.
Trakākais ir tas, ka šo zagšanu
mēs iemācāmies savās ģimenēs. Jā,
varbūt skarbi skan, bet tā ir ģimene,
kas šodien māca zagt – mamma vai
tētis nodokļus nemaksā, jaunietis
to redz un pieņem par savu modeli.
Un tā mums tas velkas līdzi no sociālisma – tad jau arī zagšana nebija
nosodāma, jo... «es tikai kaut ko no
darba atnesu»... Un, oi, kā atnesa
– apģērba visu ģimeni, remontēja
mājas, sēja dārziņus – kur nu kurais
strādāja, pie tā arī ģimene tika!
Jūs pazīstat kādu, kas tiešām
godprātīgi maksā visus nodokļus un vienlaikus arī neveicina
ēnu ekonomiku?
Laikam jau sevi. Es tiešām nekad
neko nepērku «no rokas», nemaksājot nodokļus, vienmēr visur
paņemu čekus, nekādas pateicības

«Kaut arī liela
daļa sabiedrības atbalsta
nodokļu nemaksāšanu, es
tomēr nejūtos
muļķa lomā
tikai tāpēc,
ka maksāju
visus nodokļus.
Es vienkārši,
iespējams,
skaidrāk nekā
citi apzinos nodokļu maksāšanas nozīmi,»
spriež asociētā
profesore Signe Dobelniece.
Foto: Ivars Veiliņš
Grieķijas pieredze, ka var arī
neatdot...
Jā, ir, bet ir arī nianse – Grieķijai
ir cits svars ES. Ja bruks Grieķija,
tā līdzi paraus virkni valstu. Bet
Latvija? Nedomāju, ka kādam tur
Eiropā īpaši rūp Latvijas liktenis...
Mēs esam tik mazi, ar tik mazu
ietekmi... Tieši tas mums būtu
jāapzinās – mēs palīdzēt varam
vienīgi paši sev! Jau tā ir objektīvi,
ka nodokļu ieņēmumi valstī sarūk
– cilvēki izbrauc, nodokļu maksātāju kļūst mazāk... Veidojas tāds kā
apburtais loks: es kaut ko gaidu, bet
– nav jau no kā gaidīt! Un tajā brīdī
ir jāsaprot, ka, nemaksājot nodokļus, mēs vairojam nabadzību.

arī nevienam nekad neesmu devusi.
Man šķiet tikai pašsaprotami, ka,
braucot autobusā, es paņemu biļeti.
Ir jau tādi, kas neņem, jo «kam man
tas papīriņš vajadzīgs» vai arī «lai
jau šoferītim tiek», bet tā atkal ir
elementāra cilvēku nezināšana – tu
jau vari to «papīriņu» nepaņemt, bet
pēc tam nebrēc, ja vienā dienā tavu
autobusa reisu slēgs kā nerentablu... Zinu, ka apkalpojošā sfēra ir tā,
kur čekus bieži piemirst, bet es, piemēram, eju uz frizētavu «Šarms»,
un man tur tiešām vienmēr izsit arī
čeku – pat neatceros, ka būtu bijis
speciāli tas jāprasa! Tas jau ir tas
muļķīgākais – cilvēks nesaprot, ka,
it kā labu gribēdams un nepaņemot
čeku, viņš patiesībā pats sev nodara
skādi. Arī darba vietās par mani tiek
Vai jums ir kāds redzējums,
maksāti visi nodokļi.
kas varētu veicināt mūsu nodokļu maksātāju apziņu?
Bet jūs taču arī tajā pašā
Ja kādam būtu gatava formula,
sociālismā esat augusi...
tad viņš noteikti būtu ticis pie NoEsmu gan, bet es jau teicu, bela prēmijas. Protams, viena šāda
ka tā ir ģimene, kas ieaudzina akcija neko nemainīs, bet vismaz
zagšanu. Mana mamma strādāja aizdomāties var likt... Manuprāt,
augstskolā. Nu, ko viņa varēja ir nepieciešama vairāku faktoru
mājās atnest? Kādu zīmuli?! Manā sakritība, lai situācija ilgtermiņā
ģimenē nebija tādas izvairīšanās mainītos. Pirmām kārtām iedzīun mājās stiepšanas tradīcijas, votājiem ir jāizjūt atbildīgāka ietāpēc varbūt arī esmu izaugusi kasēto nodokļu tērēšana no valsts
tāda likumpaklausīga. Es ļoti labi puses; cilvēki ir jāizglīto, lai mums
apzinos – ja mēs nodokļus nemak- neklibotu zināšanas tādos pamatsāsim, valstij nebūs naudas; ja tas jautājumos kā valsts budžeta veivēl ies plašumā, tad diezin vai mēs došanās; ģimenes rocībai ir jākļūst
aizdomājamies par sekām – kas lielākai un noteikti jābūt apziņai,
notiks, kad vienā dienā pensijas ka nodokļu nemaksāšana ir krinevis «apgriezīs», bet «nogriezīs» mināli sodāma. Tikai tad, kad šie
pavisam, jo naudas nebūs, skolas nosacījumi izpildīsies, mēs varam
aizslēgs vai tās būs tikai maksas, cerēt uz situācijas uzlabošanos.
ceļi sabruks...
Tas noteikti nenotiks tik drīz, kad
mums, līdzīgi kā skandināviem
Bet ir taču Starptautiskais šobrīd, varētu būt gods nomaksāt
Valūtas fonds, kas aizdos, un visus nodokļus.

Kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība, strādājot pie pilsētas
attīstības plāna līdz 2020. gadam?

7%

Pēc iespējas plašāk jāiesaista iedzīvotāji,
organizējot sanāksmes pēc darba laika un brīvdienās
Galvenais ir sakārtot ceļus un saglabāt zaļās teritorijas
Jāattīsta pilsētas industriālais potenciāls,
piesaistot investorus rūpniecības sektorā
Jādomā par to, kā sakārtot tās teritorijas,
kuras šobrīd ir pamestas novārtā
Visupirms jādomā par to, kā panākt,
lai cilvēki vairs nebrauktu prom un paliktu dzīvot Jelgavā

13%

37%
28%
15%

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Vai arī jūs esat viens no tiem, kas
veicina ēnu ekonomiku valstī?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu viedokli
paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt kādu, kurš
tiešām valstij nomaksā
visus nodokļus, neveicina
ēnu ekonomiku?
Renāte, skolniece:
– Cilvēkiem pietrūkst naudas,
lai visu godprātīgi nomaksātu.
Esmu dzirdējusi, ka ir cilvēki, kuri šobrīd, spītējot
valstij, nemaksā nodokļus un apiet
šo sistēmu, kaut vai pērkot ievestās
cigaretes, degvielu. Mani vecāki
cenšas visu nomaksāt, taču arī mēs
ģimenē domājam, kā ietaupīt un
lētāk ko nopirkt.
Jeļena, strādā
apbedīšanas
birojā:
– Tādu cilvēku
nav. Kaut vai
neapzināti, bet
katrs no mums
ir veicinājis ēnu ekonomiku. Cilvēki
tik tālu novesti, ka nekas cits neatliek. Tās pašas datorprogrammas
– kuram gan mājās tās ir legālas?!
Šobrīd bieži taisa barterus – tu man
vienu preci, es tev citu, un viss notiek
bez jebkādiem čekiem.
Dace, auklē
bērniņu:
– Abi ar vīru
strādājam
valsts iestādēs,
tāpēc nodokļus maksājam.
Taču blakus ir cilvēki, kuri izmanto iespēju lētāk iegādāties ievestās preces
– cigaretes, degvielu, saimniecības
lietas. Uzņēmumiem jāmaksā lieli
nodokļi, tāpēc izdevīgāk ir algu darbiniekiem maksāt aploksnē, bet cilvēks
domā – lai tikai vairāk naudas būtu
šodien. Man gan šķiet, ka tas viņiem
atspēlēsies vēlāk, lai gan tīri cilvēciski
šāda situācija ir saprotama.
Dzintars, pensionārs:
– Nav tādu
cilvēku. Arī
pats atbalstu
zemniekus un
nekādu čeku
par litru piena vai puskilogramu
biezpiena neprasu – citādi jau
viņiem nav jēgas tur stāvēt, jo visa
peļņa aizietu nodokļos! Vai, piemēram, aizbraucu uz servisu savam
«mersītim» gaismas noregulēt
– iedodu mehāniķim divus latiņus
«uz rokas», un gatavs. Viņam labi,
man labi.
Rolands, automehāniķis:
– Ko jūs?! Es
pats nodokļu
maksāšanai
nesaskatu
jēgu un grēkoju visur, kur var nogrēkot! Algas
«nogrieztas», rēķini jānomaksā,
naudas paliek maz, bet jādzīvo
taču ir. Tu esi spiests apiet nodokļu sistēmu, lai vairāk paliktu tavā
kabatā. Pērku ievesto degvielu,
rezerves daļas auto. Ja cilvēks grib
lētāk saremontēt mašīnu, piedāvāju bez čeka. Ko citu darīt?!
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JNĪP piedāvā aprēķināt siltuma patēriņu
dzīvokļos, kas atslēgti no siltumapgādes
No 1.lpp.

Ar ekspertīzes veikšanu saistītās
izmaksas tiek noteiktas, ievērojot
vairākus rādītājus: mājas lielumu,
mājas novietojumu, no siltumapgādes sistēmas atvienoto dzīvokļu
skaitu un to izvietojumu dzīvojamā
mājā. Siltumenerģijas patēriņa aprēķins tiek veikts atsevišķi katram
dzīvoklim, kas atvienots no dzīvojamās mājas kopējās siltumapgādes
sistēmas.
Jāpiebilst, ka JNĪP noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko

universitāti, un tas nosaka, ka ar
universitātes speciālistu palīdzību ir
iespējams aprēķināt siltumenerģijas
patēriņu dzīvokļos, kas atvienoti no
dzīvojamās mājas kopējās siltumapgādes sistēmas. Speciālisti veic
aprēķinu, kāds siltuma daudzums
reāli tiek patērēts un kādā apjomā
jānorēķinās ar siltumpiegādātāju.
Ja rodas interese par šādu aprēķinu veikšanu, jāsazinās ar JNĪP
Klientu apkalpošanas daļu pa e-pastu: klienti@jnip.lv vai uzņēmuma
e-pastu: info@jnip.lv.

Pašvaldība sakārtos,
maksās – īpašnieks

Sāk renovēt kultūras nama «Rota» jumtu
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ būvnieki sākuši darbu, lai renovētu kultūras nama
«Rota» jumtu, kura sijas ir avārijas stāvoklī,
bet segumu sabojāja
pagājušā gada sniegs.
Visi pieci kolektīvi, kuriem mēģinājumi notika «Rotā», pagaidu
mājvietu atraduši dažādās pilsētas skolās.
Plānots, ka jumtam
gatavam jābūt līdz 30.
decembrim.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics
stāsta, ka lielus bojājumus kultūras nama «Rota» jumtam un
arī iekštelpām nodarīja pērnās
ziemas sniegs. «Jumts tika sabojāts, un tā salabošanai saņēmām
naudu no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem», lai novērstu
sniega radītos bojājumus,» stāsta
M.Buškevics. Taču, ņemot vērā,
ka «Rotas» ēka ir kultūrvēsturiskais piemineklis, šiem darbiem
bija jāsaņem Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas ekspertu novērtējums un
atļauja. «Eksperti rūpīgā apsekošanā secināja, ka šobrīd avārijas
stāvoklī ir arī jumta sijas. Līdz
ar to ir jāveic kapitālais jumta
remonts jeb pilnīga jumta renovācija ar griestu nostiprināšanu,»

Mācību sākums

stāsta direktors.
SIA «BK Māja» darbinieki šonedēļ sāks darbus, lai divu mēnešu
laikā tos paveiktu. Līgums paredz,
ka jumtam renovētam jābūt līdz
30. decembrim. Būvnieki cer, ka
darba gaitā neatklāsies neparedzēti darbi un visu izdosies paveikt
laikā. ««Rotā» remontdarbi nav
notikuši kopš 70. gadiem, vien
90. gadu sākumā izremontētas
kultūras nama labierīcības. Telpas
patiešām ir nokalpojušas, tām
nepieciešams kapitālais remonts,
tālab nākamā gada budžetā esam
ieplānojuši arī šī kultūras nama
iekštelpu renovāciju. Ja dome
to apstiprinās, tad nākamgad
varēsim remontēt arī iekštelpas,»
tā M.Buškevics. Uzņēmums konkursa kārtībā jumta renovāciju
uzņēmies veikt par līgumcenu – 40
844 latiem, no kuriem daļa naudas
saņemta no valsts, lai novērstu
sniega radītos postījumus, bet
pārējā tiek segta no pašvaldības
budžeta.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju,
ēkā apturēta arī kolektīvu darbība.
Šobrīd visiem pieciem kolektīviem
mēģinājumiem atrasta pagaidu
mājvieta kādā no pilsētas izglītības
iestādēm – deju kolektīvs «Ieviņa»
mēģina Jelgavas 4. vidusskolā,
«Laipa» – 4. pamatskolā, Jelgavas
Jaunais teātris – 3. pamatskolā,
Jelgavas bigbends – Mūzikas
vidusskolā, bet deju kolektīvs
«Rota» – vienu dienu kultūras
namā, bet otrai mēģinājuma dienai vieta vēl tiek meklēta.

Kursi

Māc. st. skaits

VALODU KOMPETENCE
07.11.
07.11.
07.11.
07.11.
08.11.
08.11.
08.11.
21.11.

Angļu valoda - A1, Beginner
Vācu valoda - pamata līmenis, A1
Valsts valoda - vidējais līmenis
Itāļu valoda - pamata līmenis, A1
Angļu valoda - Lower Intermediate, B1
Valsts valoda - augstākais līmenis
Franču valoda - pamata līmenis, A1
Lietuviešu sarunvaloda - pamata līmenis

100 h
100 h
120 h
100 h
100 h
120 h
100 h
60 h

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCE
21.11.
22.11.
24.11.
24.11.

Datorzinības, ar priekšzināšanām
Fotodizaina pamati
Pašam sava mājas lapa
Datordizaina pamati

120 h
24 h
24 h
36 h

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE
17.11.
17.11.
17.11.
17.11.

Darba aizsardzība un drošība
Darba aizsardzība un drošība uzticības personām
Darba aizsadzības jautājumi darba aizsardzības
koordinatoriem
Darba aizsardzības jautājumi darbu vadītājiem

03.11.
11.11.
15.11.
16.11.
22.11.

Floristika
Šuj un modelē pati
Zīda un stikla apgleznošana
Tekstilmateriālu dekorēšana
Veidojam filmu

07.11.
14.11.
14.11.
14.11.
14.11.
24.11.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām), Intermediate
Angļu valoda, bez priekšzināšanām
Angļu valoda (ar priekšzināšanām), Lower Intermediate
Vācu valoda, bez priekšzināšanām
Vācu valoda, ar priekšzināšanām
Datorzinības, ar priekšzināšanām

160 h
50 h
50 h
24 h

CITAS KOMPETENCES
160 h
60 h
72 h
80 h
18 h

BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM
100 h
150 h
100 h
150 h
100 h
120 h

Pieteikumi un Informācija: Svētes Iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 Sintija Čepanone

Ar brīdinājumiem un
soda naudas piemērošanu graustu īpašniekiem
līdz šim ir bijis par maz,
tādēļ pašvaldība pret
bezatbildīgajiem saimniekiem vērsīsies bargāk. Proti, atbilstoši ēku
tehniskajam stāvoklim
pašvaldība organizēs to
sakārtošanu vai nojaukšanu, bet izdevumus pēc
tam piedzīs no pašiem
īpašniekiem, kuri citādi
nav gatavi savest kārtībā
savus īpašumus.
Pagājušajā domes sēdē deputāti
atbalstīja lēmumu, kas paredz
nepabeigtās ēkas Pumpura ielā 3a
īpašniekam mēneša laikā aizmūrēt
pirmā stāva logu un durvju ailas.
«Ja arī turpmāk Pumpura ielas
3a īpašnieks pret savu būvi izturēsies bezatbildīgi, darbus organizēs
pašvaldība. Tādā gadījumā tas būs
pirmais precedents Jelgavā, kad
sveša īpašuma sakārtošanu, lai tajā
neiekļūtu nepiederošas personas,
uzņemsies pašvaldība, un šim mērķim iztērētie līdzekļi pēc tam tiks
piedzīti no īpašnieka,» saka Jelgavas

domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
akcentējot, ka no drošības viedokļa
pašlaik svarīgākais ir Pumpura ielas
būvē aizmūrēt pirmā stāva logus un
durvis, tādējādi liedzot pieeju šim
īpašumam.
Ēka Pumpura ielā 3a ir sliktā tehniskā stāvoklī, apdraud sabiedrisko
drošību un vizuāli bojā Jelgavas
pilsētvides ainavu, turklāt policijas
redzeslokā šī ēka nonākusi saistībā
ar vairākiem negadījumiem, kuros
cietuši un pat gājuši bojā cilvēki.
Pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta informē, ka ēkas būvniecība uzsākta 1992. gadā, taču līdz
šim tā arī nav pabeigta. Tajā var
brīvi iekļūt nepiederošas personas,
jo ne teritorija, ne pati ēka šobrīd
nav norobežota. «Atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai kopš 2002.
gada ēkas īpašniekam vairākkārt
uzdots veikt tās sakārtošanu vai
nojaukšanu. Īpašnieks ir trīs reizes
administratīvi sodīts par īpašuma
neuzturēšanu kārtībā,» norāda
L.Klismeta. Pašvaldības Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina skaidro, ka nepabeigtās ēkas demontāža
šajā gadījumā nebūtu racionāla ne
no tehniskā, ne finansiālā viedokļa,
tādēļ īpašniekam jānodrošina, lai
ēkā nevarētu iekļūt nepiederošas
personas. «Mēs aicinām īpašniekus

Pašvaldība
akcentē,
ka no
drošības
viedokļa
pašlaik
svarīgākais
ir Pumpura
ielas būvē
aizmūrēt
pirmā stāva logus
un durvis,
tādējādi
liedzot
pieeju šim
bīstamajam objektam.
Foto: Ivars
Veiliņš
kļūt atbildīgākiem pret saviem
īpašumiem. Tiesa gan – pilsētā arī
turpināsim graustu nojaukšanas
politiku, ja citādi risinājumu neizdosies rast,» tā A.Rāviņš.
Pilsētā vēl ir vairākas ēkas, kas
īpašnieku bezatbildīgās attieksmes
dēļ nonākušas pašvaldības redzeslokā – acīmredzot piemērotie sodi
nav pietiekams stimuls īpašumu
uzturēt kārtībā pašiem, tādēļ turpmāk pret īpašnieku neizdarībām
pašvaldība vērsīsies bargāk. Pašlaik
kritiska situācija ir arī Institūta ielā
1a, Pavasara ielā 22, agrākajā sēklu
fabrikā Lietuvas šosejā. «Arī šajos
gadījumos īpašnieki ir vairākkārt
sodīti, taču – bez rezultāta, tādēļ
tās varētu būt vienas no nākamajām būvēm, par kuru sakārtošanu
būs jālemj domes deputātiem,» tā
Būvinspekcijas vadītāja.
Jāpiebilst gan, ka gadījumā,
ja cilvēks par savu īpašumu arī
turpmāk neliksies ne zinis un ēkas
norobežošanu vai demontāžu uzņemsies pašvaldība, īpašniekam tas,
visticamāk, izmaksās dārgāk nekā
tad, ja viņš to nodrošinātu pats. Tas
tādēļ, ka pašvaldībai šo darbu veicējs
jānoskaidro konkursa kārtībā, bet
pirms tam, apzinot veicamo darbu
apjomu, jāizstrādā skiču projekts un
tāme būvdarbiem.

Skolēni bez maksas saņem augļus un dārzeņus
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ 11 pilsētas
skolās sākta programma «Skolas auglis».
Tas nozīmē, ka 5000
1. – 9. klašu skolēni
trīs reizes nedēļā bez
maksas saņem augļus
vai dārzeņus.
Programmu «Skolas auglis»
finansiāli atbalsta valsts un ES. Tā
paredz, ka katras projektā iesaistītās skolas 1. – 9. klašu audzēkņi
dienā saņem 100 gramus augļu
vai dārzeņu. Pērn bez maksas
šos veselīgos našķus saņēma tikai
skolēni līdz 6. klasei. Augļu un
dārzeņu dalīšana skolās sākta
šonedēļ. Pērn Jelgavā programmā
iesaistījās četras skolas, šogad
– jau 11: Jelgavas 2. pamatskola,
3. pamatskola, 4. pamatskola,
1. speciālā internātpamatskola,
Speciālā pamatskola, Vakara
(maiņu) vidusskola, 4. vidusskola,
5. vidusskola, 6. vidusskola, 1.
ģimnāzija, Valsts ģimnāzija, kopā
4915 skolēni.
Pedagogi atzīst – ideja ir apsveicama un jau pērnā gada novērojumi liecina, ka skolēni labprāt
uzņem vitamīnus, ēdot Latvijas
produkciju. 6. vidusskolas direk-

Foto: Ivars Veiliņš
tores vietniece Viktorija Tihonova
atzinīgi novērtē to, ka šogad augļus un dārzeņus dalīs skolēniem
līdz pat 9. klasei. «Pagājušajā gadā
vecāko klašu bērni bija mazliet apvainojušies, ka ābolus bez maksas
var saņemt tikai līdz 6. klasei. Arī
viņi gribēja ēst ābolus. Tagad tāda
iespēja ir, un es ceru, ka viņi to
novērtē,» tā V.Tihonova. Skola ar
piegādātājiem vienojusies, ka divas reizes nedēļā tiks nodrošināti
āboli, bet reizi nedēļā – burkāni.
Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietniece Ārija Puriņa stāsta, ka
viņu skolā veselīgos našķus skolēni saņem otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās. Katru rītu skolotājs
paziņo, cik bērnu ir klasē, un jau
pēc trešās stundas saņem kasti ar
āboliem, ko izdala saviem audzēk-

4. vidusskolas skolēniem
patīk iespēja
skolā saņemt
ābolus. «Tie
ir ļoti garšīgi.
Tagad mums
nav jāiet uz
kafejnīcu
pirkt našķus,» tā
otrklasniece
Kristiāna
Rubeze.
ņiem. «Mazajiem jau patīk, bet vēl
nevaram saprast, vai lielajiem tas
īsti ir pa prātam,» tā Ā.Puriņa, piebilstot, ka apsveicami vērtē to, ka
šogad bezmaksas augļi un dārzeņi
tiek dalīti trīs reizes nedēļā. «Pērn,
kad ābolus dalīja piecas dienas
nedēļā, uz pavasari skolēniem jau
apnika. Tad viņi sāka neēst, atdot
citiem,» tā Ā.Puriņa.
Noteikumi paredz, ka katram
skolēnam dienā jāsaņem vismaz
100 grami dārzeņu vai augļu un
skolas kopā ar piegādātājiem var
izvēlēties, kādus produktus ēdīs.
Atļauti āboli, bumbieri, kāposti,
burkāni, kolrābji, kāļi, dārzeņu
vai augļu asorti, kuros var būt
iekļauti arī 20 grami lielogu
dzērveņu. Programma darbosies
līdz 9. martam.
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Īsi
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC), dodot
iespēju jau laikus iepazīt inženierzinātņu profesiju, 9. novembrī no
pulksten 16 līdz 18 aicina vecākus
un jauniešus apmeklēt ZRKAC Metālapstrādes mācību parku Krišjāņa
Barona ielā 40. Tā ir iespēja jauniešiem
un arī vecākiem iepazīties ar šobrīd
Eiropā modernākajām metālapstrādes
iekārtām un mūsdienīgiem darba
apstākļiem nozares profesijā. Sīkāka
informācija par bezmaksas ekskursiju
pa tālruni 63012157. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
 Novembrī pilsētas un Jelgavas
novada kapsētās – Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakars. 5.
novembrī – Jaunsvirlaukas kapsētās:
pulksten 11 Ciemaldu kapos, 12
Apšūtu kapos, 13 Vanču kapos, 14
Slimpju kapos, 15 Vimbu kapos, 16
Bērzukroga kapos. 6. novembrī Svecīšu vakars Glūdas kapos: pulksten
12 Loņu kapos, 13 Rozīšu kapos, 14
Spāru kapos, 15 Kažmeru kapos. 12.
novembrī – Svētes kapos: pulksten 12
Kalnanšu kapos, 13 Svētes kapos. 13.
novembrī – Valgundes kapos: pulksten 10.30 Braslas kapos, 11 Puču
kapos, 12 Peitiņu kapos, 13 Kalnciema kapos, 15 Valgundes jaunajos
kapos, 16 Hercogu kapos. Bet 20.
novembrī Mirušo piemiņas dienu Jelgavas pilsētas kapos organizē aģentūra «Pilsētsaimniecība». Pulksten 11
– Miera kapos, 12 – Meža kapos, 13
– Bērzu kapos, 15 – Zanderu kapos,
16.30 – Baložu kapos. Svecīšu vakarā
piedalās SIA «Velis – A» ceremoniju
vadītāji un mākslinieki. Jaunsvirlaukā
– Svētās Jaunavas Marijas Staļģenes
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Sandis Ratnieks.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka
par brīvu cenu – Ls 3290 (trīs tūkstoši
divi simti deviņdesmit lati) – tiek
pārdots Jelgavas pilsētas pašvaldībai
piederošais īpašums – kustamā manta
automašīna «VW Sharan», valsts Nr.
FD 8853, 2004. gada izlaidums, kura
atrodas Jelgavā, Lielajā ielā 11.
Samaksa veicama 100% latos.
Pieteikšanās mantas apskatei un
uzziņām pa tālruņiem 63005598 un
63005599 darba dienās no plkst.9
līdz 14.
Potenciālos pircējus pieteikumus
lūdzam līdz 2011. gada 10. novembrim iesniegt Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Informācijas aģentūrā
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā,
pirmdienās no plkst.8 līdz plkst.19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz plkst.17, piektdienās no
plkst.8 līdz plkst.14.30.
Gadījumā, ja uz mantas pirkšanu pieteiksies vairākas personas, starp šīm
personām tiks rīkota izsole.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu autoservisā
automehāniķim(-ei)
ar darba pieredzi;
automazgātavā
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pastu:
i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 63011667.
Jelgavas novada
pašvaldība
izsludina konkursu uz
Attīstības nodaļas būvinženiera
amatu.
Informāciju par pretendentiem
izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa
nolikumu var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas
novada pašvaldības Kancelejas
personāla speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba
laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni
63012256.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Kāda Jelgava izskatās uz citu pašvaldību fona?
Valsts reģionālās attīstības aģentūra publiskojusi ikgadējo pētījumu par reģionu attīstību Latvijā 2010. gadā.
Pašvaldības rocība samazinās Valsti uztur 19 pašvaldības, tostarp Jelgava
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju republikas pilsētu pašvaldības budžetos
2008., 2009. un 2010. gadā*

* VRAA aprēķini, izmantojot Valsts kases (IIN ieņēmumi)
un PMLP (iedzīvotāju skaits) datus

«Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi veido lielāko pašvaldības pamatbudžeta daļu. 2010. gadā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija
60,4 procenti no Jelgavas pamatbudžeta, faktiskā izpilde – 20 117 719
lati,» skaidro pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītāja Ināra Krīgere.
Vissmagākā situācija bija 2009.
gadā, arī pagājušajā gadā uzlabojumi bijuši nenozīmīgi. To ietekmē
tas, ka stipri samazinājusies vidējā
alga un audzis bezdarbnieku skaits,
tiesa gan, statistikā atspoguļojas
vidējā alga tajos pilsētā reģistrētajos uzņēmumos, kuros strādājošo
skaits pārsniedz 50. «Protams, situācija nav tik viennozīmīga, jo daļa
jelgavnieku strādā Rīgā un citur,
kur atalgojums atšķiras,» skaidro
speciāliste, norādot, ka vislielākā
vidējā alga ierasti ir Rīgā un Ventspilī. I.Krīgere piebilst, ka mainās
arī pašvaldību budžetā ieskaitāmā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa
– 2010. gadā tie bija 80 procenti, bet
2011. gadā – 82 procenti.

Neitrālā
pozīcija

Jelgava salīdzinājumā ar citām
Latvijas lielajām pilsētām 2010. gadā

Rīga
Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Valmiera
Ventspils

Iedzīvotāju
skaits

Teritorija,
km2

Blīvums,
iedz./km2

706 413
103 922
64 898
26 386
55 858
84 074
35 074
27 234
42 734

303
72
61
26
100
61
18
18
58

2331,4
1443,4
1063,9
1014,8
558,6
1378,3
1948,6
1513,0
736,8

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma ir instruments, kas valstī sabalansē
pašvaldību ieņēmumus. Tā princips ir
gaužām vienkāršs – bagātie uztur nabagos,
un lielai daļai pašvaldību šis ir viens no nozīmīgākajiem ieņēmumu avotiem. Līdz 2008.
gadam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda apjoms palielinājās un sasniedza
maksimumu – 93,9 miljonus latu. Nākamajos gados fonda apjoms saruka – 2009.

500
400
300
200
100
0
2006

0,1 – 50
50 – 100

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā uz vienu iedzīvotāju, dotācija no fonda uz vienu iedzīvotāju
vai pašvaldību neitrālā pozīcija 2010. gadā*
* Aprēķini veikti, izmantojot Valsts kases (PFIF) un PMLP (iedzīvotāju skaits) datus

gadā tas bija 77,5 miljoni latu, 2010. gadā
– 64,9 miljoni latu. Faktiskais fonda apjoms
2010. gadā bija 64,88 miljoni latu, no kuriem
pašvaldību iemaksas bija 57,73 miljoni. Iemaksas fondā veica 19 pašvaldības, tostarp

Trūkums – valsts rīcībā
esošās datu bāzes nav savienotas tīklā

Pašvaldību pamatbudžetu izdevumi
sociālajiem pabalstiem uz vienu iedzīvotāju 2010. gadā, Ls*
vairāk nekā 70
60 – 70

50 – 60
40 – 50

30 – 40
20 – 30
mazāk nekā 20

* Aprēķini veikti, izmantojot Valsts kases
(pašvaldību pamatbudžetu izdevumi) un PMLP (iedzīvotāju skaits) datus

pabalstu saņēma 2182 personas, bet šogad
uz 1. oktobri – jau 2346. Attiecīgi palielinās
arī saņemtā pabalsta summa: 2010. gadā tā
bija 381 562 lati, bet šogad uz 1. oktobri jau
izmaksāti 387 563 lati. Pārējie pabalsti varētu būt 2010. gada līmenī, tomēr ar tendenci
pieaugt,» tā Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja
Mārīte Liepiņa. Pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne norāda, ka cilvēki aktīvāk izmanto
savas tiesības un jau sen neuzskata zem
sava goda vēršanos pēc sociālās palīdzības,
turklāt ienākumi mājsaimniecībās tiešām
ir tādi, ka, ņemot vērā cenu celšanos visās
jomās, varētu vēlēties vairāk.

ES fondu ieguldījumi republikas pilsētās laika periodā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 1. februārim

Pašvaldību mājas lapu sadalījums grupās atbilstoši pieejamajam informācijas apjomam par pašvaldības pakalpojumiem
2011. gada jūnija sākumā

Republikas
pilsēta

Darbības programma
«Cilvēkresursi
un nodarbinātība»
kopā,
uz vienu
milj.Ls iedz., Ls

Lai gan Valsts reģionālās attīstības aģentūras veiktais pētījums
liecina, ka Jelgavā pašvaldības
sniegto pakalpojumu elektronizācijas līmenis ir augsts, jāpatur prātā,
kādā tempā šī elektronizācija notiek
valstī kopumā. «Protams, ideāli
būtu, ja iedzīvotājam uz pašvaldību
vispār nebūtu jāiet un viņš visus
nepieciešamos pakalpojumus varētu saņemt internetā, izmantojot
elektronisko parakstu,» spriež pašvaldības Informācijas tehnoloģiju
pārvaldes vadītājs Dainis Ruments,
vienlaikus norādot, ka Latvijā e-paraksta izmantotāju loks nav nemaz
tik liels, turklāt ir vēl kāds būtisks
apstāklis, kas pašvaldībai neļauj
papildināt elektronisko pakalpoju-

Rīga
Daugavpils
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Valmiera
Ventspils
Kopā

1,63
0,06
0,16
0,07
0,01
0,13
0,11
0,06
0,09
2,33

mu klāstu – valsts un pašvaldības
iestāžu rīcībā esošās datu bāzes nav
savienotas sistēmā. Ja būtu vienota
sistēma un attiecīgajiem speciālistiem būtu tai piekļuve, nevajadzētu
pieprasīt neskaitāmas izziņas, jo
informāciju varētu iegūt ar vienu
datorpeles klikšķi. Viņš uzsver,
ka tas ne tikai būtiski samazinātu
administratīvo slogu un atvieglotu
cilvēkiem dzīvi, bet uzlabotu arī
uzņēmējdarbības vidi, jo uzņēmējiem nevajadzētu vākt izziņas no
dažādām valsts institūcijām. Šobrīd
pašvaldības mājas lapā www.jelgava.
lv ir pieejama pilna informācija par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, arī atsevišķas veidlapas, bet
nākotnē vēl ir uz ko tiekties.

2,3
0,6
6,2
1,1
0,2
1,6
3,1
2,1
2,0
2,0

Darbības programma
«Uzņēmējdarbība
un inovācijas»
kopā,
uz vienu
milj.Ls iedz., Ls

Darbības programma
«Infrastruktūra
un pakalpojumi»
kopā,
uz vienu
milj.Ls
iedz., Ls

16,05
1,63
0,01
1,17
0,10
0,11
0,00
0,18
12,89
32,14

14,71
4,15
10,33
9,46
7,59
6,20
4,43
5,60
8,27
70,74

22,8
15,9
0,5
18,1
1,8
1,3
0,0
6,5
303,3
28,2

«Pašvaldības galvenā prioritāte pēdējos
gados bijusi infrastruktūras sakārtošana un
attīstība, realizējot ES līdzfinansētos projektus,» skaidro Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītājas vietniece Ilga Muižniece. To, cik aktīvas ir bijušas pašvaldības,
piesaistot ES līdzekļus, raksturo tas, cik latu
uz vienu iedzīvotāju pašvaldībai izdevies
piesaistīt, realizējot projektus. Pēc šī rādītāja

20,9
40,5
393,2
146,6
135,4
74,3
128,0
207,1
194,6
62,0

Pašvaldības sociālo pabalstu Avots: JSLP
saņēmušo personu skaits
un pabalstu kopsumma laika periodā
Pabalstu
Pabalstu
no 2008. līdz 2010. gadam
kopsumma,
saņēmušo
Ls
personu
Jelgavā
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Pabalstu saņēmušu personu skaits

Pieaug emigrējušo skaits

Galvenais – piesaistītie ES līdzekļi
Pilna informācija
Daļēja informācija
Informācija nav pieejama

Jelgava. Saskaņā ar Valsts kases datiem
Jelgava pērn šajā fondā iemaksāja vairāk
nekā miljonu – 1 022 478 latus. Desmit
pašvaldības atradās neitrālā pozīcijā, bet
pārējās 89 saņēma dotāciju no fonda.

Pabalstu saņemšana kļuvusi pašsaprotama

Pašvaldību budžeta izdevumu analīze
liecina, ka viena no nedaudzajām pozīcijām,
kurā 2010. gadā izdevumi, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palielinājās, bija sociālā
550
aizsardzība. 2009. gadā visu pašvaldību
392
450
447 kopējie izdevumi šai funkcijai bija 121,7
miljoni latu, 2010. gadā tie pieauga par
359
378
401
362
10,5 procentiem un sasniedza 134,5 miljonus latu. Lielā mērā to noteica tas, ka
pašvaldības tieši sociālo palīdzību iedzīvotājiem izvirzīja par prioritāti – to apliecina
pašvaldību pašvērtējums. Pērn pašvaldības
sociālajos pabalstos izmaksāja 83,75 miljonus latu (2009. gadā – 52,97 miljonus) jeb
Latvija
Rīga
Daugavpils Jelgava
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Ventspils
vidēji 37,4 latus uz vienu valsts iedzīvotāju.
2007
2008
2009
2010
Avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde Būtiskais izdevumu pieaugums saistīts gan
ar maznodrošināto skaita palielināšanos,
gan ar pabalstu saņēmēju loka paplašināšanu, gan ar garantētā minimālā ienākuma
(GMI) pabalsta palielināšanu. Piemēram,
pagājušajā gadā Latvijā GMI pabalsta
saņēmēju skaits mēnesī pieauga no 28
800 personām janvārī līdz 69 000 personu
decembrī, savukārt vidējais GMI pabalsta
lielums vienai personai svārstījās robežās
no 26,41 līdz 27,71 latam mēnesī. Dzīvokļa
pabalstu saņēmušo personu skaits bija no
31 800 personām janvārī līdz 63 400 personām martā, savukārt šī pabalsta lielums
svārstījās no 24,78 līdz 38,13 latiem mēnesī.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālisti
norāda, ka pabalstu saņēmēju skaits turpina pieaugt. «Arī 2011. gadā palielinās
GMI pabalsta saņēmēju skaits. 2010. gadā

Pašvaldības mājas lapā
pieejamais informācijas
apjoms par pašvaldības
pakalpojumiem
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0,1 – 50
50 – 100
100 – 150
150 – 200

0

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā
Latvijā un Latvijas lielākajās pilsētās, Ls

700
600

Dotācijas no PFIF
uz vienu iedzīvotāju, Ls

ES fondu aktivitātes
ar vietēja līmeņa ietekmi
kopā,
uz vienu
milj.Ls
iedz., Ls
32,39
5,85
10,51
10,69
7,70
6,44
4,54
5,83
21,25
105,21

46,0
57,1
399,8
165,8
137,4
77,2
131,1
215,7
499,9
92,2

Jelgava 2010. gadā ir ceturtajā vietā starp
republikas pilsētām ar piesaistītiem 165,8
latiem uz vienu iedzīvotāju (vidējais rādītājs
– 92 lati), savukārt laika periodā no 2007.
līdz 2011. gada februārim vislielāko finansējumu apguvusi Rīga – 32,4 miljonus latu.
Otrajā vietā ir Ventspils ar 21,2 miljoniem
latu, bet trešajā – Jelgava ar 10,7 miljoniem
latu, kuri ieguldīti pilsētas attīstībā.

«Jelgavā, tāpat kā visā Latvijā
kopumā, pēdējā gada laikā būtiski
palielinājies emigrējušo iedzīvotāju
skaits, tomēr šī gada pirmajā pusgadā
izbraukušo skaits ir teju tikpat liels kā
pērn gada laikā,» norāda pašvaldības
Attīstības plānošanas sektora sabiedrības pārvaldes speciāliste Zigrīda
Sokolova. Savukārt republikas pilsētās
iedzīvotāju skaits samazinās, turklāt
straujāk nekā vidēji valstī. Jūrmala
ir vienīgā republikas pilsēta, kurā
iedzīvotāju skaits 2011. gada sākumā
(56 100) bija lielāks nekā pirms pieciem
gadiem (55 500). Visstraujākais iedzīvotāju skaita sarukums pēdējos piecos
gados reģistrēts Daugavpilī (-5,3 procenti) un Rēzeknē (-4,9 procenti). Jelgavā šogad līdz 30. jūnijam iedzīvotāju
skaits samazinājies par 677 cilvēkiem
– dabiskā pieauguma rezultātā par
132, bet migrācijas rezultātā par 545.
Uz 30. jūniju mūsu pilsētā dzīvoja 63
602 iedzīvotāji.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica
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Bokseriem
veiksmīgs starts Lietuvā

Lietuvas pilsētā Kalvarijā noslēgušās
starptautiskas boksa sacensības, kurās
startēja komandas no Polijas, Lietuvas
un Latvijas. Veiksmīgs starts izdevās
arī Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
audzēkņiem – Artjoms Haņevičs izcīnīja
1. vietu svara kategorijā līdz 70 kilogramiem; jaunāko zēnu grupā (2000.
gadā dzimušie) 2. vietu svara kategorijā
līdz 42 kilogramiem izcīnīja Edmunds
Lindermanis. Savukārt kadetu grupā
3. vieta Arturam Skrupskim svara kategorijā līdz 57 kilogramiem un Artūram
Bulam svara kategorijā līdz 63 kilogramiem. Kadetiem svara kategorijā līdz
54 kilogramiem 2. vieta Sarmim Želvim
no kluba «Jelgavas rings».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Medaļas jaunajiem karatistiem

30. oktobrī norisinājās
Rīgas atklātās karatē
sacensības jauniešiem, kurās savu pirmo pieredzi guva pilsētas jauniešu karatē
komanda. Tās sastāvā startēja Jevgeņijs
Stepānovs, Dans Alberts Vasiļjevs, Kristers
Balcers (8 – 9 g.v.), Aleksandrs Keišs (10 – 11
g.v.), Lauris Meimanis un Edmunds Sutens
(14 – 15 g.v.). Visi startēja cīņas disciplīnā.
D.A.Vasiļjevs jaunākajā vecuma grupā izcīnīja sudraba godalgu. 10 – 11 gadu grupā
svara kategorijā līdz 35 kilogramiem pie
bronzas godalgas tika A.Keišs, bet 14 – 15
gadu grupā lielisku sniegumu nodemonstrēja L.Meimanis, kurš tika pie sudraba.

Pret «Gulbeni»
pārliecinoša uzvara

BK «Jelgava» – pirmā uzvara

Nedēļas nogalē tika aizvadīta Latvijas
futbola čempionāta priekšpēdējās
kārtas spēle, kurā FK «Jelgava» ar rezultātu 3:0 (1:0) pārliecinoši pārspēja
FB «Gulbene» futbolistus. Divus vārtus
mājinieku labā guva Romans Bespalovs, bet vieni – Aleksandra Kļimova
rēķinā. Izcīnītā uzvara gan neļāva aizsniegties līdz kārotajai 5. vietai čempionāta kopvērtējumā, jo FC «Jūrmala»
futbolisti ar 6:1 pārspēja «Olimpu».
Lai gan jau skaidrs, ka šogad, tāpat kā
pērn, jelgavnieki paliks 6. vietā, visi tiek
aicināti uz sezonas noslēguma spēli 5.
novembrī pulksten 14 ZOC stadionā,
kad jelgavnieki uzņems JFC «Olimps».
Ieeja uz spēli – bez maksas.

Svētdien, 30. oktobrī,
BK «Jelgava» aizvadīja
Latvijas Basketbola
līgas spēli, kurā ar rezultātu 85:52 sagrāva
U-18 izlasi, tādējādi
izcīnot pirmo uzvaru
oficiālajās spēlēs šosezon. Rezultatīvākais
jelgavnieku sastāvā
bija komandas kapteinis Edgars Krūmiņš,
kura rēķinā 28 punkti. U-18 izlase čempionātam pievienojās pēdējā brīdī un pret
jelgavniekiem aizvadīja savu pirmo spēli. Lai
gan jelgavnieku treneris Kaspars Vilcāns bija
gandarīts par izcīnīto uzvaru, viņš uzsvēra,
ka šobrīd U-18 izlase diezin vai spēs izrādīt
nopietnu pretestību pārējiem LBL klubiem.

Aivars Zizlāns: «Boulings ir viens
no sarežģītākajiem sporta veidiem»
 Ģirts Pommers

Latvijā izpratne par boulingu ir
vienkārša: piektdienas vakars,
jautra draugu kompānija un
pāris stundas uz celiņa. Taču
šai spēlei ir arī otra puse – tas ir
tehniski sarežģīts sporta veids,
kurā nepieciešamas augstas
mentālās spējas. Kluba «A – Z
boulings» vadītājs un treneris
Aivars Zizlāns šo spēli iepazina
pirms vairāk nekā divdesmit
gadiem un līdz šim laikam no
entuziasta kļuvis par rūdītu
boulinga speciālistu – titulētākā
Eiropas spēlētāja treneri.
Boulings ir laba alternatīva, kā pavadīt
brīvo laiku. Šobrīd pilsētā top arī jauna boulinga zāle – naktskluba «Tonuss» telpās.
Kā nokļuvāt līdz boulingam?
Viss sākās ar to, ka mans draugs atrada
boulingu – tas bija tālajā 1977. gadā, kad
Jūrmalā, atpūtas centrā «Daile», tika uzcelta viena no četrām boulinga hallēm visā
Padomju Savienībā. Draugs bija aizbraucis
atpūsties uz Jūrmalu, un mēs šad tad tur
uzspēlējām. Diemžēl nākamajos gados tas
tika iznīcināts – nepareiza celiņu eksplu
atācija un nemākulīga vadīšana bija iemesls
tam, ka tas vairs nebija lietojams. Pēc tam
boulings Latvijā atgriezās tikai pirms 14
gadiem atjaunotajā viesnīcā «Latvija». Tad
arī parādījās pirmās domubiedru grupas.
Sākumā tajās bija vien pāris spēlētāju un
viņu bērni. Boulings īpaši populārs nekļuva,
jo, jāatzīst, tas nav lētākais sporta veids.

ras nav savu uzdevumu augstumos. Kāpēc
boulings vēl nav olimpiskais sporta veids,
kaut arī tas ir viens no masveidīgākajiem
sporta veidiem pasaulē, kuru spēlē ap 164
miljoniem cilvēku? Piemēram, Amerikā
katrs septītais iedzīvotājs spēlē boulingu.
Pēdējā laikā Boulinga federācija nopietni
strādā, lai 2020. gadā šis sporta veids tomēr
tiktu iekļauts olimpiskajās spēlēs.
Ko varat pastāstīt par boulinga
vēsturi?
Boulings ir vairāk nekā 100 gadus vecs.
Noteikumi, tāpat kā futbolā un citos sporta
veidos, ir diezgan konservatīvi, nekas būtiski tajos nav mainīts, tikai detaļas. Taču
jāsaprot, ka izklaides boulings un sporta
boulings ir divas dažādas lietas. Daudziem
šķiet, ka tā ir tikai bumbas mētāšana, taču
tā nav. Piemēram, bumbas. Sporta bumbās
tiek pielietoti materiāli, ko izmanto kosmosa
izpētē, labākai saķerei un cietībai. Ir ļoti
daudz tehnoloģiju, bumbas gandrīz nekad
nenoskrāpējas, tām ir novirzīts smaguma
centrs, tās tiek pulētas, matētas un citādi
apstrādātas. Šis sporta veids ir ļoti sarežģīts. Mans skolotājs, viens no izcilākajiem
pasaules speciālistiem Sids Alens, atzinis,
ka boulings ir sarežģītāks sporta veids
nekā teniss. Šajā spēlē noteicošais nav
fiziskais spēks, bet gan spēja koncentrēties.
Lai sasniegtu labus rezultātus, ir jāiepazīst
celiņu specifika, eļļas izklājums, jāizvēlas
pareizās bumbas. Pasaulē ir ap 100 līdzīgu
spēlētāju, taču uzvar tikai viens. Tehniskās
sarežģītības ziņā boulingu varētu pielīdzināt autosacīkšu pirmajai formulai. Labāko
spēlētāju vecums visbiežāk sākas no 30 gadu
sliekšņa, bet vecākajiem ir ap 60. Reti kad
jaunāki spēlētāji spēj sasniegt regulārus
panākumus, jo, kā jau minēju, liela loma ir
koncentrēšanās spējām.

Nonākam līdz izmaksām – kādas
tās ir?
Izmaksas varētu būt līdzīgas kā golfā.
Dārgākais ir inventārs – laba sporta bumba
Kā no entuziasta kļuvāt par tremaksā virs simts latiem, tāpat arī apavi. neri?
Klāt nāk celiņu īre, dalība turnīros un citas
Tas sākās ar to, ka Latvijas izlasi piecarizmaksas.
pus gadus trenēja S.Alens, kuram darbs ar
mūsu izlasi bija cilvēcīgs izaicinājums. Viņš
Kāda ir boulinga popularitāte pa- vēlējās pierādīt, ka spēj pāris gadu laikā no
saulē?
nevienam nezināmas mazas valstiņas izauLielākā šī sporta veida problēma, manu- dzināt boulinga lielvalsti. Šajā laikā treneris
prāt, ir tā, ka boulings nav pietiekami popu- organizēja seminārus, kuros piedalījās 11
larizēts, tas gan neattiecas tikai uz Latviju, latvieši. Ar gadiem gan skaits krietni samazibet uz visu pasauli kopumā. Te daļa vainas nājās, jo vairāki neizturēja. Šajos semināros
jāuzņemas šī sporta veida federācijām, ku- es ieguvu fantastiskas zināšanas, un tā tas

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

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

www.citaautoskola.lv
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Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

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

 4. novembrī pulksten 16 – LR sprinta
čempionāts peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 5. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās meistarsacīkstes un Rīgas Brīvostas balvas izcīņa džudo (ZOC).
 5. novembrī pulksten 11 – «Swedbank» Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas LR čempionāts (meitenēm) (Sporta
hallē).
 5. novembrī pulksten 10 – Sporta
servisa kausa izcīņa basketbolā (Sporta
hallē).
 5. novembrī pulksten 17.30 – Latvijas Hokeja federācijas virslīgas spēle: HK
«Zemgale» – HK «Rīga 95» (ledus hallē).
 5. novembrī pulksten 14 – Latvijas
virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – JFC «Olimps» (ZOC).
 5. novembrī – «Jelgavas roņu» kauss
(Jahtkluba bāzē Pils salā).
 6. novembrī pulksten 13.15 – LBJHL
Latvijas čempionāts jauniešiem hokejā
U-18 vecuma grupā: JLSS – «Valmieras
HK/BSS» (ledus hallē).
 6. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
atklātās meistarsacīkstes un Rīgas Brīvostas balvas izcīņa džudo (ZOC).
 6. novembrī pulksten 12 – Latvijas
čempionāts veterāniem 40+ basketbolā:
Jelgava – Tukums (Sporta hallē).
 6. novembrī pulksten 14 – Latvijas
1. līgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava-2» – SFK «Varavīksne» (ZOC).
 8. novembrī pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 41. spartakiādes sacensības basketbolā 1992. – 1995. gadā
dzimušajiem skolēniem (ZOC).
 8. novembrī pulksten 20.15 – NAHL:
«Karāts» – «Sigulda» (ledus hallē).
 9. novembrī pulksten 16.45 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēle: BK
«Jelgava 2» – RSU (ZOC).
 9. novembrī pulksten 19 – Latvijas
Basketbola līgas spēle: BK «Jelgava» – BK
«BA Turība» (ZOC).

Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.

Klubā «A – Z boulings» pašlaik trenējas ap 100 audzēkņu. Drīzumā tiks atvērti jauni
boulinga celiņi naktskluba «Tonuss» telpās, kur interesentiem būs iespējas iemēģināt Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
sporta bumbas un spēlēt instruktora vadībā. Foto: no kluba «A – Z boulings» arhīva Meklēju vecu vai slimu cilvēku aprūpētājas
darbu. Ir pieredze. E-pasts: onega20071@
viss aizgāja, parādījās pirmie audzēkņi...
inbox.lv, tālrunis 29679529.

Jūs minējāt, ka jaunākiem spēlētājiem reti kad izdodas tikt pie panākumiem, bet jūsu audzēknim Artūram
Ļevikinam ir tikai 18 gadi.
Artūrs ir mans labākais audzēknis, viņš
sāka trenēties no 10 gadu vecuma. Te gan
jāpaskaidro, ka pasaules praksē šādu piemēru ir ļoti maz, jo lielākā daļa no labākajiem
spēlētājiem savus augstākos rezultātus
sasniedz pēc vairāku desmitu gadu treniņiem. Artūram ir fantastiskas darba spējas
un apziņa. Viņš ir labi audzināts, inteliģents
cilvēks. Izcīnīt 11 medaļas Eiropas čempionātos – kurā citā sporta veidā kāds to ir
spējis izdarīt?!

Autovadītājs. Ir B, C, E kategorija, pieredze ar
piekabēm un puspiekabēm. Tālrunis 26432020.
Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 26770409.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29987357.

Pērk
Nolietotu ledusskapi par Ls 5; sadzīves
tehniku. T.20090456.
Kolekcijai pērku latviešu mākslinieku gleznas un porcelāna figūriņas. T.28850080
Krāsainos un melnos metāllūžņus.

18 gadus vecais Artūrs Ļevikins jau izcīnī- Braucam pakaļ. T. 26984528
Pārdod
Kā norit treniņu process, kāda ir jis 11 medaļas Eiropas čempionātos.
boulingu
mūsu
pilsētā?
treniņu programma?
Kvalitatīvus kartupeļus un kāpostus (skābēVairākus gadus Jelgavā bija divas šanai). Lopbarības burkānus un kartupeļus.
Kā jau minēju, fiziskajam spēkam nav
noteicošā loma, tādēļ hanteles un svaru vietas, kur nodarboties ar boulingu, bet Ar piegādi. T. 25949547
stieņus mēs praktiski necilājam. Viena no tagad palikusi tikai «Zemgale», kurā tad
Pārdod skaldītu malku. T. 27715117
galvenajiem fiziskās veselības uzturēšanas arī darbojamies. «A – Z boulinga» klubā
sastāvdaļām mūsu treniņos ir joga, ar pašlaik trenējas ap 100 audzēkņu. Drī- Garāžu RAF. Tālr. 29403926
kuru Artūrs nodarbojas vairākas reizes zumā tiks atklāti jauni boulinga celiņi Dažādi
nedēļā. Mums palīdz viens no labākajiem šī naktskluba «Tonuss» telpās. Te gan
aroda pratējiem visā Baltijā. Joga ne tikai jāpiebilst, ka šajā boulingā tiks ņemtas Pazudis kollijs. Ja manīts, lūdzu zvanīt.
nostiprina ķermeni fiziski, bet arī iemāca vērā manas idejas un dažas no tām būs T. 29239883
pareizi elpot un koncentrēties konkrētām ļoti interesantas. Tie, kas vēlas nodar- Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160
kustībām, kas boulingā ir ļoti svarīgi. Daudz boties ar boulingu, var droši vērsties pie
laika pavadām arī uz celiņa – vismaz trīs manis – sākumā tas noteikti neprasīs Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu
reizes nedēļā trenējamies pa divām stun- nekādus dižos finanšu līdzekļus. Varbūt uzņēmumam. Iesniegsim atskaites un
Jelgavā ir vēl kāds apslēpts talants, kurš pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
dām dienā.
Kādas ir iespējas nodarboties ar gaida, lai to atklātu?!
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv
www.autoprieks.lv

Sporta pasākumi

Meklē darbu

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
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DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n0tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši
MAIJA LAGZDIŅA (dz. 1936. g.)
ZENTA JUBERTE (dz. 1946. g.).
Izvadīšana 03.11. plkst.14 Baložu kapsētā.
ILGVARS NUKA (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 04.11. plkst.14 Baložu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1302.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Paulas sapnis». Melodrāma. 2009.g.
12.20 «Teritorija 20+».*
12.50 «Eirobusiņš».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokum. f. 1.sērija.
14.35 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokum. f.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokum. f. seriāls. 43.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 39. un 40.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1302.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Šveices seriāls. 13.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Mariss Jansons. 2002.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 13.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 442.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 42.sērija.
13.15 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čerepovecas Severstaļ.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 12.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 442.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Žalgiris. Tiešraide.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «No 57.paralēles».
23.45 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.*
0.15 «Karš Džonsona apgabalā». Vesterns. 2002.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 65.sērija.
10.05 «Mīla vasaras vidū». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 66.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 10.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 14.sērija.
2.00 «Cīņas meistars kunga prātā». Komēdija. 1994.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 50. un 51.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 24.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 20.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 50.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 11. un 12.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 77.sērija.
13.05 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 49.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 30.sērija.
13.50 «Beibleidi». Anim. seriāls. 51.(sezonas noslēguma) sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 425.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 206.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 56.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 15.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 425.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 141.sērija.

23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 6.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 181.sērija.
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
3.50 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 24.sērija.
4.35 «Nakts joki».

8. novembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1303.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 15.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 13.sērija.
11.10 «Gēte!» Vācijas biogrāfiska filma. 2010.g.
13.05 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Polijā». Dokum. filma.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 43.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā».
Anim. filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1303.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 14.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 14.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Inta Ruka – fotogrāfe no Rīgas». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Naudas zīmes».
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 443.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Saules garša». Dokum. f. 6.(noslēguma) sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. VEF Rīga – Žalgiris.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 13.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 443.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 66.sērija.
10.05 «Vasara uz salas». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 13.sērijas 1.daļa.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Anim. seriāls. 3.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 67.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Vasara Keiptaunā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija. 2004.g.
2.15 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 3.sērija.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 52. un 53.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 25.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 21.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 51.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 3.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 13. un 14.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 78.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 50. un 51.sērija.
13.10 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. seriāls. 31.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 426.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 207.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 57.sērija.

tv programma
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 16.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 426.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 206.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 36.sērija.
24.00 «Platīna drudzis». Kanādas trilleris. 2006.g.
1.50 «C.S.I. Maiami 8». Seriāls. 182.sērija.
2.40 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
3.30 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 25.sērija.
4.15 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 78.sērija.
4.40 «Nakts joki».

9. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1304.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 16.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 14.sērija.
11.10 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Kosmiskā blusa». Dokumentāla filma.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1304.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 15.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30. «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 15.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Pretkrīzes forums». Ekonomikas attīstības ceļi.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 444.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak. 2009.g. 28.janv.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 14.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 444.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Mācoties no kļūdām. Vilcieni». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Krievijas neskartā daba». Dokum. filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 67.sērija.
10.05 «Vientuļais vilks». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 13.sērijas 2.daļa.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Anim. seriāls. 4.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 68.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 11.sērija.
22.00 TV pirmizrāde! «Čūskas lidmašīnā». Trilleris. 2006.g.
0.10 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
2.15 Dzirkstošais ciankālijs». ASV detektīvfilma. 1983.g.
3.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 54. un 55.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 26.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 22.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 1.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Doktors Hauss 7». 8.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 3. novembris
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 15. un 16.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 79.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 52. un 53.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 5.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 427.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 208.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 58.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 17.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 427.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 9.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
24.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 10.sērija.
1.55 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
2.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 208.sērija.
3.35 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 26.sērija.
4.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 79.sērija.
4.45 «Nakts joki».

10. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1305.sērija.
9.25 «Viss kārtībā!» LTV iestudējums. 17.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 15.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 Folkloras programma «Klēts». Mārtiņdiena Brakos.*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. 41. un 42.sērija.
13.35 «Pretkrīzes forums». Ekonomikas attīstības ceļi.*
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «12 iespējas līdz Ziemassvētkiem». Animācijas filma.
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.40 «Rezgalības I un II». Animācijas filma.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1305.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 16.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. filmu seriāls. 16.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 11.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 445.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs* .
13.15 Projekts Zeme. Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA. 2009.g. 30.okt.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 15.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 445.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. filma. 2.sērija.
21.40 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Mācoties no kļūdām. Vilcieni». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 68.sērija.
10.05 «Ferma pie Mēlera ezera». Melodrāma. 2005.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 6».*
13.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Anim. seriāls. 5.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 69.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 8.sērija.
23.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 15.sērija.

0.55 «Čūskas lidmašīnā». ASV trilleris. 2006.g.
2.45 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 3.sērija.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 56. un 57.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 6.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 27.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 23.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 9.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 17. un 18.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 80.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Anim. seriāls. 54. un 55.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. seriāls. 6.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 428.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 209.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 59.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 18.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 428.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 17.sērija.
22.00 «Svešie: Atdzimšana». Fantastikas trilleris. 1997.g.
0.10 «Kinomānija».
0.50 «Desanta zona». ASV trilleris. 1994.g.
2.40 «Specvienība 4». Seriāls. 13.sērija.
3.35 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.30 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 80.sērija.
4.50 «Nakts joki».

11. novembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Balts, melns, sarkans». Latvijas ģenerālis Jānis Balodis.*
9.00 Dievkalpojums.
10.05 «Bermontiāda». Dokumentāla filma.
11.40 «Mūs vieno Latvijas svētais vārds». Dokum. filma.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «ES Latvijas reģionos».*
12.35 «Karosta». Dokumentāla filma.
12.55 Rīgas garnizona vienību militārā parāde.
13.30 «Plecu pie pleca». Dokumentāla filma.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.25 «Dabas grāmata».*
15.55 «Suņu zvaigzne 2». Anim. filmu seriāls. 16.sērija.
16.25 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.50 «Sešas zvaigznes zobenā».
Dziesmas latviešu strēlniekiem.*
17.45 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
18.40 Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai.
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
21.25 Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. Sērija Ēnu spogulis.
1.20 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 11.sērija.

LTV7
7.35 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Visi mani bērni». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 446.sērija.
10.50 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 Projekts Zeme. Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak. 2009.g. 19.nov.*
15.45 «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 16.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 446.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 17.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 Spēkavīru sacensības 2010 World’s Strongest Man.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 69.sērija.
10.05. «Lēciens nezināmajā». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 6». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Aģents Čaks». Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 9». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
15.00 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Supervaroņu leģions 2». Seriāls. 6.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 70.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.

Ceturtdiena, 2011. gada 3. novembris
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Patriotu nedēļa. «Lāčplēša diena».
Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
21.00 Patriotu nedēļa. «Rīgas sargi».
Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
23.35 «Brašais Džeksons». Piedzīvojumu filma. 1988.g.
1.25 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija. 2004.g.
3.10 «Ekstrēms tuvplānā».
4.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 58. un 59.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 7.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 28.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 24.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Bruņurupuči nindjzas 8». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Mana mīļā ragana» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.00 «Trauma». 17.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 3». Pārvērt. šovs. 19. un 20.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jā, dārgā! 4». 81.sērija.
12.55 «Samsons un Neons». Animācijas seriāls. 56. un 57.sērija.
13.10 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.50 «Mūmija 2». Animācijas seriāls. 211.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 429.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 210.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 60. un 61.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 429.sērija.
21.00 «Kinozvaigzne kazarmās». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.15 «Ēnu faktors». Spriedzes filma. 2006.g. 1. un 2.sērija.
4.40 «Nakts joki».

12. novembris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 173. un 174.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Mis Mārpla 4». Detektīvseriāls. Sērija Ēnu spogulis.
13.55 «Še, kur līgo priežu meži!» Koncerts.*
16.00 «Latvietis». Animācijas filma.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokum. f. seriāls. 41. un 42.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Rīgas iela Bauskā. 2.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kordebalets». ASV muzikāla drāma. 1985.g.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Cietsirdīgā spēle». Trilleris. 1992.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Zaldātiņš» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Toljati Lada. 2009.g. 11.dec.*
16.25 «No 57.paralēles».*
16.55 VTB basketbola līgas spēle.
Ņižņij Novgorod – VEF Rīga. Tiešraide.
19.15 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dokum. f. 2.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
21.25 «Dienvidū». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
23.05 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 17.sērija.
23.55 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Aiz riska robežas». Dok. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 119.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 11.sērija.
7.50 «Supersuns Kripto 2». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
8.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 20.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Burve Ella». ASV fantāzijas komēdija. 2004.g.
12.40 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
14.55 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 2.sērija.
15.55 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
17.45 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
18.45 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 6.sērija.
19.50 «Staro Rīga». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
24.00 «Naktis bugi stilā». ASV drāma. 1997.g.
2.45 «Brašais Džeksons». Piedzīvojumu filma. 1988.g.
4.15 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 8.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 29.sērija.
6.35 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 28.sērija.

7.00 «Kaila kods 3». 16.sērija.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 5.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 15. un 16.sērija.*
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Kinomānija».
14.10 «Mūsu Zelta dziesma».*
18.10 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Mūmija atgriežas». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
0.05 «Ienaidnieka aizmugurē 2: Ļaunuma ass». Trilleris. 2006.g.
2.00 «Džese Stouns: Nakts brauciens». Kriminālfilma. 2006.g.
3.40 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
4.35 «Nakts joki».

13. novembris, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 175. un 176.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. seriāls. 9. un 10.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 44.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 44.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokum. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Lielā riftu ieleja». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Apmulsušās sirdis». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Dumpiniece Džeina». Biogrāfiska filma. 2007.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ziemeļu puse».
0.30 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Dienvidū». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
13.40 «Lai dzīvo bērni! 4». Dokumentāla filma.
14.10 VTB basketbola līgas spēle. Ņižņij Novgorod – VEF Rīga.*
16.05 «Pasaules bīstamākie ceļi». Dokum. filma. 3.sērija.
17.00 «Zaldātiņš» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
19.00 «Krējums… saldais».
19.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.15 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 36.sērija.
22.05 «Ķēniņa Zālamana raktuves». 2004.g. 1.sērija.
23.45 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Jekaterinburgas Avtomobiļist. 2010.g. 14.janv.*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi». Izklaid. raid.
6.30 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 120.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 12.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 12.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 11.sērija.
11.35 «Džekija Čana pirmais trieciens». Piedzīvojumu filma. 1996.g.
13.15 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.35 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
17.35 «Mazie cīkstoņi. El Malifiko atgriešanās». Anim. f. 2005.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Gandrīz varoņi». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
1.35 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
3.05 «Naktis bugi stilā». ASV drāma. 1997.g.
5.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 9.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 2». 30.sērija.
6.35 «Sliktāk nevar būt». 11.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 29.sērija.
7.30 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 16.sērija.
7.55 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 17. un 18.sēr.*
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.15 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.00 «Mūmija atgriežas». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Transformeri». Fantastikas filma. 2007.g.
23.40 F-1: Abu Dabī Grand Prix izcīņa.
2.20 «Avalonas kareivji». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
4.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 29.sērija.
4.30 «Nakts joki».
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SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem!
Vācu valoda iesācējiem rīta grupā. Nodarbības
notiek pirmdienās un trešdienās plkst.10.
Angļu valoda visiem zināšanu līmeņiem rīta un
vakara grupās.
Angļu valoda bērniem dažādiem zināšanu
līmeņiem un vecuma grupām.
Franču valoda visiem zināšanu līmeņiem.
Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane).

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288

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

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

Trakās cenas!
Traks var palikt!
Izmanto Trakās nakts
mus!
izpārdošanas
piedāvāju

plkst.
19.0024.00

trakos

· Tikai no plkst. 19.00 līdz 24.00 atlaides līdz 70%
· Piedalies aktīvās iepirkšanās konkursā un
saņem balvas par iepirkšanos
· Pirmoreiz! Visu vakaru piedalies
mazāksolīšanā – nosoli preces vislētāk!
· Kā arī citas izklaides: iluzionists, mīms, trakais
grims, talismans Vivucis, Bērnu un jauniešu
amatnieku tirdziņš
· Par pozitīvu noskaņojumu rūpēsies
pasākuma vadītājs un dīdžejs, ierašanās –
traki krāsainā tērpā

Tālrunis uzziņām 63021773.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» pārdod mutiskā izsolē augošu koku koksnes kopējo krāju
VMD Jelgavas mežniecības 8. Jaunsvirlauka apgaitā.
1. Izsoles priekšmets: četras augošu koku
cirsmas ar kopējo krāju 1341 kubikmetrs
VMD Jelgavas mežniecības 8. Jaunsvirlauka
apgaitā.
2. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var
iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2.
stāvā, 6. kabinetā, vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole»,
kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv.
3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt cirsmas dabā līdz 11. novembrim,
iepriekš sazinoties ar JPPA «Pilsētsaimniecība» mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis
63084483, 26542142.
4. Pieteikumu reģistrācija, izsoles laiks
un vieta:
4.1. izsoles dalībniekiem līdz 2011. gada
11. novembra plkst.12 jāiesniedz dokumenti saskaņā ar izsoles noteikumu prasībām JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2. stāvā, 6.
kabinetā;
4.2. izsole notiks: 2011. gada 15. novembrī
plkst.14 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3. stāvā, 14.
kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
5.1. cirsmai Nr.1 – Ls 10 000;
5.2. cirsmai Nr.2 – Ls 6400;
5.3. cirsmai Nr.3 – Ls 2000;
5.4. cirsmai Nr.4 – Ls 2200.
6. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas
kārtība:
6.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā
no izvēlētās cirsmas nosacītās cenas;
6.2. samaksas kārtība: nodrošinājuma
maksājums ir jāveic pirms izsoles ar
pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»
– a/s «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods
UNLALV2X, konts LV61UNLA005001003121,
norādot maksājuma mērķi «Augošu koku
cirsmu Nr.1, Nr.2, Nr.3 vai Nr.4 izsoles nodrošinājums».
7. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas
norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles
dienas.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
4. novembrī plkst.19 – Imanta Kalniņa jubilejas koncerts. Programmā: mūzika animācijas
filmai «Dillī Dallī Minku parkā» (1975), kamersvīta «Rotāju, dancoju» (1960), rokopera «Ei, jūs
tur» (1971). Piedalās: D.Lūriņa, M.K.Kalniņš, D.Krenberga, I.Dālderis, «Framest», «Autobuss
debesīs», M.Kalniņš, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts, A.Dzenis. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
11. novembrī plkst.19 – Igo autorkoncerts. Īpašie viesi: U.Marhilevičs, JPPA «Kultūra»
bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa». Biļešu cena: Ls 10; 7; 5.
15. novembrī plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. Ž.Galserāns «Grenholma metode» (krievu valodā). Korporatīva intriga. Rež. S.Golomazovs (Krievija). Biļešu
cena: Ls 6; 5; 4.
22. novembrī plkst.19 – Valmieras teātra viesizrāde «Krustmāte no Brazīlijas». Komēdija 2 cēlienos. Rež. V.Brasla. Galvenajā lomā I.Martinsons. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
30. novembrī plkst.19 – Nacionālā teātra viesizrāde. Renē Heinersdorfs «Tik mīla vien».
Divu laulību dzīves ainas, komēdija. Režisors M.Kublinskis. Lomās: A.Ančevskis, E.Skulte,
L.Gāliņa, E.Melbārdis, M.Grase. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

KINO Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē
9. novembrī plkst.15 un 18 – dokumentālā filma «Čikāgas piecīši. Par
mani, draudziņ, nebēdā!». Filmas garums – 60 min. Biļešu cena: Ls 1.
10. novembrī plkst.15 un 18; 12. novembrī plkst.12 un 14 – romantiska
spēlfilma «Es mīlu tevi, Rīga!». Viena diena Rīgā. Caur 13 stāstiem atklāts viss,
ko mēs mīlam mīlestībā. Lomās: A.Mikučevska, A.Mamontovas, L.Vikmane,
O.Koheleva, P.Griškovs, M.Olte, H.Burkovskis u.c. Biļešu cena: Ls 1.
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Kultūras pasākumi
 4. novembrī pulksten 19 – Imanta Kalniņa jubilejas koncerts. 1. daļa – mūzika animācijas filmai «Dillī Dallī Minku parkā» (1975), atskaņo D.Krenberga,
M.K.Kalniņš, I.Dālderis, K.Auzāns, R.Ozols, M.Zilberts, A.Dzenis; kamersvīta «Rotāju, dancoju» (1960), atskaņo D.Krenberga, M.K.Kalniņš, I.Dālderis, K.Auzāns,
R.Ozols, M.Zilberts. 2. daļa – rokopera «Ei, jūs tur» (1971), E.Zilberta un grupas
«Autobuss debesīs» instrumentācija, atskaņo D.Lūriņa, M.K.Kalniņš, D.Krenberga,
I.Dālderis, «Framest», «Autobuss debesīs», M.Kalniņš. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(kultūras namā).
 5. novembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna teātra izrāde «Roksija». Režisore
L.Ņefedova. Biļešu cena – 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 6. novembrī pulksten 13 – seno jelgavnieku klubiņa «Sendienas» tikšanās.
70 gadu jubilejā godinās muzikantu skolotāju Viktoru Vansoviču. Ierašanās – ar
groziņiem (kultūras namā).
 9. novembrī pulksten 15 un 18 – dokumentālā filma «Čikāgas piecīši. Par mani,
draudziņ, nebēdā!». Filmas garums – 60 min. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 10. novembrī pulksten 15 un 18, 12. novembrī pulksten 12 un 14 – romantiska
spēlfilma «Es mīlu tevi, Rīga!». Viena diena Rīgā. Caur 13 stāstiem atklāts viss, ko
mēs mīlam mīlestībā. Lomās: A.Mikučevska, A.Mamontovas, L.Vikmane, O.Koheleva,
P.Griškovs, M.Olte, H.Burkovskis. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 11. novembrī, Lāčplēša dienā, pulksten 17 – Lāpu gājiens no Dambja ielas
līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem (Lāčplēša piemineklim), pulksten 17.45
– svinīgais brīdis pie Lāčplēša pieminekļa.
 11. novembrī pulksten 19 – Igo autorkoncerts. Īpašie viesi: U.Marhilevičs,
aģentūras «Kultūra» bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa». Koncertā piedalās:
J.Kristons, V.Krieviņš, I.Jercums, M.Burkevics vai E.Glotovs un citi. Biļešu cena
– Ls 12; 10; 7; 5 (kultūras namā).
 12. novembrī pulksten 15 – Poļu kultūras dienu noslēguma koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 12. novembrī pulksten 16 – aģentūras «Kultūra» jauktā kora «Zemgale» 50
gadu jubilejas koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijas zālē).
 13. novembrī pulksten 15 – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīts koncerts «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem...». Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
 14. novembrī pulksten 18 – koncerts «Palīdzi ziedot». Augstskolu koru
ceļojošā kausa izcīņa. Desmit Latvijas augstskolu kori ieskandinās 19. Studentu
dienas. Ieeja – par ziedojumiem (kultūras namā).
 15. novembrī pulksten 18 – Studentu dienas ieskaņas koncerts «Tavs un
mans laiks». Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 15. novembrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde
Ž.Galserāns «Grenholma metode». Korporatīva intriga. Režisors S.Golomazovs
(Krievija). Spēlē piedalās: J.Korņevs, D.Palēss, D.Čerņecova, A.Fečins. Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

Izstādes
 7. novembrī pulksten 17 – fotoizstādes «Par mūsu un jūsu brīvību» atklāšana
(Poļu kultūras dienu gaitā). Izstāde apskatāma līdz 17. novembrim (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 13. novembrim – tēlnieku Initas Vilks, Nellijas Skujenieces un Vidmanta Jažauska
(Lietuva) darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 23. novembrim – keramiķes Undīnes Stepkas izstāde «Vienkārša keramika. Māls. Forma. Krāsa» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 27. novembrim – Jura Zēberga fotogrāfiju izstāde «Vecais kino»
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 30. novembrim – Ulda Rogas 70 gadu jubilejas izstāde (kultūras namā).
 Līdz 1. decembrim – Ilzes Dilanes papīra darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz gada beigām – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde «Redzētprieks» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Skanēs teātra zelta dziesmas
 Ritma Gaidamoviča

«Ar šo programmu gribam
apliecināt, ka laba teātra mūzika spēj pārdzīvot laiku un
atrast vietu cilvēku sirdīs. Tas
būs mūsu mīlestības apliecinājums latviešu teātrim. Lai šo
mīlestību mēs un mūsu bērni
nepazaudētu cauri krīzēm,
politiskām peripetijām un
eksperimentālām inovācijām
teātru dzīvē, atgādināsim šīs
dziesmas mazliet jaunās skaņās populāru latviešu izpildītāju sniegumā,» tā par koncertprogrammu «Latviešu teātra
zelta dziesmas» saka režisors
bijušais «Jundas» pedagogs
Valdis Pavlovskis. Koncerts
Jelgavā – 16. novembrī.
Turpinot pirms trim gadiem aizsākto
tradīciju, arī šogad Latvijas valsts 93. dzimšanas dienas nedēļā vienkopus pulcēsies
mūziķi, piedāvājot jaunu muzikālu programmu «Latviešu teātra zelta dziesmas»,
kas Jelgavā skanēs 16. novembrī pulksten
19. Tajā tiks izdziedātas skaistākās dziesmas no latviešu teātra izrāžu pūra, kuras
kopā ar jubilejas orķestri Aigara Grāvera
vadībā izpildīs Ingus Pētersons, Liene
Šomase, Andris Ērglis, Aija Andrejeva, Ivo
Fomins, Olga Rajecka, Dainis Skutelis, Atis
Auzāns, Marts Kristiāns Kalniņš un trio
«Limonāde».
«Latvijas Radio 2» direktors Armins
Ronis atzīst, ka šīs melodijas ir kā dārgakmeņi, kas saglabā savu stabilo spožumu
pāri laikiem un atmirdz negaidīti jaunā
gaismā. «Dziesmas tomēr saglabā galveno

– tās dziedot un klausoties, mēs atkārtojam savas kultūras tēvreizi, cieņas un
mīlestības apliecinājumu savai zemei,» tā
A.Ronis. «Meklēju savai balsij raksturīgo
izteiksmes līdzekli, necenšos atdarināt
oriģināldziesmu. Piemēram, kompozīcijā
«Septītajās debesīs» no izrādes «Dāmu
paradīze» esmu atradusi savu trauslo sievišķo akcentu, mazliet citādi arī izskanēs
Imanta Kalniņa «Zilais putniņš», kuru
pirmoreiz dziedāšu duetā ar liepājnieku
Ivo Fominu. Savukārt Kerijas un Herstvuda duetam Aigars Grāvers ir dāvājis
tik fantastisku korālisku skanējumu, ka
mums ar Andri Ērgli skudriņas skrien
pār muguru, to dziedot,» saka dziedātāja
L.Šomase. Savukārt O.Rajecka atzīst, ka ir
ļoti priecīga par iespēju kopā ar I.Pētersonu
dziedāt Silavas valsi no izrādes «Palmas
zaļo vienmēr». «Nekad iepriekš ar viņu
nebiju dziedājusi duetā. Tā ir tīrā bauda!
Šī dziesma bija aktuāla gan piecdesmitajos
un sešdesmitajos gados, kad skolā mācījās
mani vecāki, gan arī šajā laikā, jo dziesmā
paustā doma ir dzīva aizvien. Bet savu
temperamentīgo raksturu varēšu pa īstam izlikt Mersedesas dziesmā no izrādes
«Grāfs Monte Kristo»,» tā O.Rajecka.
Skatītājiem jautrību sola arī vairāki
komiskie numuri – piemēram, puišu trio
dziesmās «Šveiks dodas karā», «Zilais
karbunkulis», «Brauciet lēnām pār tiltu»,
savukārt meiteņu trio priecēs ar dziesmām
«Mīļie puiši, labie puiši» un «Seksuālie
čiekuri».
Režisors stāsta, ka netiešu saikni ar izrādēm, kurās skanēja šīs dziesmas, nodrošinās gan teatrālais skatuves iekārtojums
– skatuve uz skatuves –, gan dejotāji, kuri
iejutīsies asociatīvu tēlu lomās un izdzīvos
laiku, kad tapušas šīs izrādes.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 3. novembris

Sola īpašu emociju paleti
Diriģents Ingus
Leilands spriež,
ka šajā koncertā
klausītājiem būs
iespēja novērtēt
tipisku tautas
kora «Zemgale»
sniegumu, kurā
dzirdēs gan
mūsdienu komponistu darbus,
gan mūzikas
pērles, arī ugunīgus ritmus, kas
«velk» uz tango.
«Ceru, ka skatītāji gūs skaistu
māksliniecisku
baudījumu un
saņems sirsnīgu
sniegumu,» tā
I.Leilands.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Nereti, veidojot jubilejas koncertus, kori mēdz izpildīt savu
iemīļotāko skaņdarbu virkni.
Taču «Zemgale», manuprāt, nav
parasts koris, tāpēc arī jubilejas
koncertam esam sagatavojuši
ko īpašu – izveidojuši muzikālu
stāstu, tajā iekļaujot tikai latviešu autoru skaņdarbus, caur
kuriem atklāsim kora būtību un
sniegsim pozitīvas emocijas,» tā
par jauktā kora «Zemgale» 50
gadu jubilejas koncertu saka
kora diriģente Zane Stafecka.
Koris uz dzimšanas dienas
koncertu ielūdz 12. novembrī
pulksten 16 Jelgavas Valsts
ģimnāzijā.

ņica» vadītāja Jeļena Vavilova, uzsverot, ka
tas bijis skaists laiks. «Būdama jauna, azar
tiska, ar daudz iecerēm un lielu spēku, kopā
ar kori gāzu lielus kalnus. Kaut arī neesmu
kopā ar viņiem šodien, es par «Zemgali» domāju katru dienu. Arī šodien eju uz skatēm,
pārdzīvoju par kori. Mēs varam lepoties,
ka kori dibināja tāda spilgta personība kā
I.Kokars, ka ar to strādājuši spilgti mūziķi
un tam ir tik bagāta vēsture,» tā J.Vavilova,
vēlot korim pie sasniegtā neapstāties un
kāpt vēl augstāk savā sniegumā.

Koristi nedaudz izlutināti

«Pēdējās desmitgades laikā koris ir
pieradis pieņemt lielus mākslinieciskus izaicinājumus un ar azartiskām darbaspējām
sekot izvirzītajiem augstajiem mērķiem.
Koristi ir inteliģenti un nedaudz izlutināti
šī vārda labākajā nozīmē. Tādēļ arī es jūtu
lielu pienākumu turpināt korim piedāvāt
augstvērtīgu repertuāru un profesionālu
pieeju,» uzsver Z.Stafecka.
Jubilejas reizē «Zemgale» caur mūziku
skatītājiem vēlas atklāt stāstu, kurā liela
nozīme ir četrām krāsām – sudraba, zelta,
sarkanai un melnai. Koncertā izskanēs tikai
latviešu autoru dziesmas, bet stāstu palīdzēs izstāstīt Orests Silabriedis. «Pirmajā
koncerta daļā esam izvēlējušies tautiski garīgu kormūziku – Ērika Ešenvalda, Emīla
Dārziņa, Artura Maskata un Uģa Prauliņa
opusus, savukārt otrajā daļā ļausim vaļu
negausīgākām, jutekliskākām noskaņām,
atskaņojot Pētera Butāna «Mīlestības
dziesmas» kopā ar mūziķiem no «Tango
Sin Quinto» un solistiem Eviju Martinsoni
un Jāni Kurševu,» tā diriģente.

Tieši pirms 50 gadiem 18. novembrī
uz pirmo mēģinājumu tagadējās Jelgavas
Valsts ģimnāzijas zālē tikās Jelgavas pilsētas un rajona skolotāju koris «Zemgale»,
ko dibināja un vadīja maestro Imants
Kokars. Kora diriģents no apmēram 300
potenciālajiem dziedātājiem korim izvēlējās
96 pedagogus. Kora dziedātāji, atceroties
šo laiku, stāsta, ka strādāt pie I.Kokara
esot bijis grūti. Mēģinājumi notikuši reizi
nedēļā – sestdienās, turklāt visu dienu.
Diriģents esot daudz bāries, taču strādājis
no sirds un kārtīgi, panākot kvalitatīvu
kora skanējumu. Pats maestro šodien atzīst,
ka «Zemgales» dibināšana, viņaprāt, esot
ielikusi pamatus koru kustības attīstībai.
«Tas bija aizrautīgs laiks. Dziedāt gribētāju
«Zemgalē» netrūka, diemžēl šodien tā vairs
nav. Taču man ir patiess prieks, ka koris Jubilejā atvērs dārgumu lādi
joprojām dzīvo,» tā I.Kokars.
Viņa piebilst, ka katrs skaņdarbs, kas
iekļauts koncerta programmā, nes savu
«Es par viņiem
temperamentu, savu īpašu emociju papārdzīvoju arī šodien»
leti. «Latviešu kormūzika ir vienreizīga,
Mainījušies laiki, cilvēki, un nu «Zemga- īsta dārgumu lāde. Šoreiz skaņdarbi ir
lē» apvienojušies dažādu profesiju pārstāvji, izraudzīti tā, lai atklātu kora «Zemgale»
taču mērķis palicis nemainīgs – dziedāt un daudzpusīgo iekšējo pasauli – trauslumu,
sasniegt augstu rezultātu. Kori šo gadu spēku, svētumu, spītu un latviskumu. Pielaikā vadījuši 11 diriģenti, kopš 2010. gada cu gadu desmitu laikā daudz piedzīvots,
– Z.Stafecka un Ingus Leilands. Vairāk nekā daudz stāstāmā sakrāts. To dzirdēsiet
13 gadus rūpes par kori uzņēmās Jelgavas koncertā,» aicinot uz koncertu, saka
Mūzikas vidusskolas skolotāja kora «Zvon- Z.Stafecka.

Bibliotēkā «Redzētprieks»

Šonedēļ Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā
durvis vērusi gleznotāja,
grafiķa un mākslas zinātnieka Andreja Ģērmaņa
gleznu izstāde «Redzētprieks». Savus darbus
Jelgavā viņš rāda pirmo reizi. «Mākslinieks
darbojas gan eļļas glezniecībā, gan akvarelī un pat grafikā, sekmīgi strādā mākslas
kritikā. A.Ģērmanis ir latviešu tonālās
glezniecības tradīciju turpinātājs. Arī žanru
ziņā viņš ir daudzpusīgs – blakus ainavai
un klusajai dabai labprāt pievēršas portretam, dažādiem figurālajiem žanriem un
aktiem,» tā Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis.

Jauns tūrisma buklets

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs izdevis
jaunu tūrisma bukletu, kur 28 lapaspusēs
apkopota informācija par tūrisma iespējām
Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novadā.
Buklets iepazīstina ar septiņiem iemesliem,
kāpēc vērts apmeklēt Jelgavas pusi. Tiek
izceltas tādas vērtības kā kultūrvēsturiskais
mantojums, ko iespējams atklāt kā muzejos, tā novadu muižās, kā arī plašās aktīvās
atpūtas iespējas. Apkopota informācija par
151 tūrisma objektu un ar tūrisma pakalpojumiem saistītiem uzņēmumiem. Buklets
pieejams latviešu, angļu, krievu un vācu
valodā. To bez maksas var saņemt Jelgavas
reģionālajā Tūrisma centrā Jelgavas novada
pašvaldības ēkas 1. stāvā Pasta ielā 37, kā arī
internetā: www.tornis.jelgava.lv.

Ko jums nozīmē koris «Zemgale»?
Ervīns Kaļass, «Zemgalē»
no 1972. gada:
«Koris – tā ir laba relaksācija,
iespēja tikties ar cilvēkiem,
iepazīt koru kultūru, īpaši
emocionāli brīži, piedaloties
Dziesmu svētkos. Dziedāšana rada možu noskaņojumu. Man ir bijusi tā
iespēja ar «Zemgali» būt dažādos laika periodos,
dziedāt ar dažādiem diriģentiem. Kas mainījies?
Noteikti cilvēku skaits – agrāk bijām pat simts
dziedātāji, bet nu – tikai mazliet vairāk par 30,
taču, jāatzīst, jo mazāks koris, jo kvalitatīvāks
dziedājums.»
Sandra Olava, «Zemgalē»
no 2008. gada:
«Neoficiāli korī esmu jau no
2006. gada, kad dziedāju
4. vidusskolas korī «Spīgana» un kopā ar «Zemgali»
piedalījāmies dažādos projektos. Tad arī sapratu, ka mans nākamais koris
būs «Zemgale». Piesaistīja viņu attieksme pret
darbu, iespēja piedalīties vērienīgos projektos
kopā ar lieliem orķestriem, slaveniem solistiem.
Ir prieks, ka varu dziedāt pieredzes bagātajā korī,
kuram jau 50. dzimšanas diena!»
Ilze Strikmane, «Zemgalē»
no 1998. gada:
««Zemgale» – kolosāli cilvēki, hobijs un ārkārtīgi laba
relaksācija pēc darba. Ar
maziem pārtraukumiem
dziedu jau 36 gadus. Ir
gandarījums par paveikto – īpaši laikā, kad kori
vadīja Aigars Meri, un ceru, ka «Zemgale» turpinās noturēt savu uzlikto augsto latiņu. Šodien
korī jūtama paaudžu maiņa, kas ir vajadzīga. Arī
man ir iezagusies doma, ka pēc jubilejas koncerta
jāliek punkts, taču kaut kas iekšēji tomēr pievelk
un saka: nē, Ilze, nevar iet prom, tā taču ir tava
otrā ģimene!»
Nikolajs Isačenkovs,
«Zemgalē» no 1967.
gada:
«Lai gan pēc gadiem jau
vajadzētu arī no kora doties pelnītā atpūtā, pienākums to neļauj, jo nav
jauno tenoru, līdz ar to esmu «Zemgalei» vajadzīgs. Vēl viena laba lieta, kas mani šeit saista,
ir tā, ka dziedot es lēnāk novecoju, jo man jātur
līdzi jaunajiem. Patiesībā koris ir tāda kā slimība
– vajag tikai iesākt, un aiziet!»

Zināmi «Mis un Misters
Jelgava 2011» finālisti

Notikusi «Mis un
Misters Jelgava 2011»
dalībnieku
atlase, kurā
noskaidroti
desmit finālisti, kas 14. janvārī sacentīsies par uzvaru. Par skaistumkonkursa tituliem cīnīsies Kristīne
Ramza, Jana Madžule, Liene Haliņa,
Santa Arāja, Kristīne Vīksniņa, Andrejs
Enzbergs, Rainers Varoņins, Edgars
Bērtulis, Artūrs Volkovičs un Juris
Leonovičs. Jau šonedēļ jauniešiem
sākušās nodarbības.

