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Svētdien jāpagriež
pulksteņa rādītāji
 Ritma Gaidamoviča

27. oktobrī Latvijā un
daudzviet citur pasaulē
notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku. Tas
nozīmē, ka naktī no
sestdienas uz svētdienu,
no 26. uz 27. oktobri,
pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu
atpakaļ.
Ekonomikas ministrija informē, ka Latvijā pāreja no vasaras
laika notiks svētdien, 27. oktobrī,
pulksten 4 (naktī no sestdienas

uz svētdienu), pulksteņa rādītājus
pagriežot vienu stundu atpakaļ.
Patlaban pavasarī un rudenī
pulksteņa rādītājus attiecīgi stundu uz priekšu un atpakaļ griež
aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo
reizi tika ieviests 1981. gadā.
Sākot no 1997. gada, vasaras laiks
Latvijā ir spēkā no marta pēdējās
svētdienas pulksten 3 līdz oktobra
pēdējās svētdienas pulksten 4.
Pāreja uz vasaras laiku notiks
2014. gada 30. martā pulksten 3
(naktī no sestdienas uz svētdienu),
kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu uz priekšu.

No 1. novembra – izmaiņas
pilsētas autobusu maršrutos
 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

LED apgaismojums ierīkots*:

 Sintija Čepanone

Lai paaugstinātu ielu apgaismojuma kvalitāti un
vienlaicīgi samazinātu kopējo elektroenerģijas patēriņu, divpadsmit pilsētas ielās un ielu posmos vecie
gaismekļi nomainīti pret LED lampām. «Pašlaik vēl
tiek modelēta apgaismojuma intensitāte, lai rastu
Jelgavas situācijai optimālu variantu. Būtiski, ka
modernizētā infrastruktūra gaismas intensitāti ļauj
regulēt ne tikai lielākos ielu posmos, bet arī atsevišķām laternām, kas ir ļoti svarīgi tieši no satiksmes
dalībnieku drošības aspekta,» skaidro pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Traidase. Jāpiebilst, ka šonedēļ tiek
atjaunots apgaismojums arī autoostas teritorijā,
savukārt drīzumā tas tiks izbūvēts Atmodas ielas
posmā, kurš līdz šim nebija apgaismots.
«Pilsētsaimniecības» elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins
norāda, ka iepriekš pilsētā bija
tikai atsevišķi LED gaismekļi,
turklāt tie tika nomainīti galvenokārt eksperimentālā nolūkā,
lai pārliecinātos par šī apgaismojuma efektivitāti. «Piemēram,
četras šādas laternas bija Sakņudāza ielā, un gan apgaismojuma
kvalitāte, gan elektroenerģijas

patēriņš būtiski atšķīrās no
situācijas citās ielās, kur LED
spuldžu nebija. Tieši tādēļ nolemts arī citviet pilsētā iespēju
robežās vecās spuldzes nomainīt
pret LED apgaismojumu, un ielu
posmi, kur tas šovasar izdarīts,
izraudzīti, veicot atbilstošus aprēķinus par vislielāko iespējamo
efektivitāti,» skaidro elektrotīklu
inženieris.

Loka maģistrāles posmā no 6. vidusskolas līdz Aviācijas ielai (nomainīti 56
gaismekļi), Kazarmes ielā (nomainīts 21 gaismeklis), Pulkveža Brieža ielā
(15), Blaumaņa ielā (19), Rūpniecības ielas posmā no Pasta līdz Tērvetes
ielai (52), Lietuvas šoseja posmā no Miera ielas līdz pilsētas robežai (80
gaismekļi), Brīvības bulvārī (141), Rīgas ielas posmā no Kalnciema ceļa līdz
Loka maģistrālei (172), Dambja ielā (57), Filozofu ielas posmā no Tērvetes
ielas līdz Augusta ielai (13), kā arī Lapskalna (21) un Zvejnieku ielā (21).

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) paziņojis
par izmaiņām pilsētas
autobusu kustības grafikā, kas būs spēkā no
1. novembra. Izmaiņas
veiktas atsevišķos reisos,
iespēju robežās izpildot
pasažieru ierosinājumus
un salāgojot autobusu
kursēšanas laiku ar vilcienu kustības sarakstu.

JAP satiksmes organizācijas
inženieris Gatis Dūmiņš skaidro,
ka izmaiņas autobusu kursēšanas
grafikā veiktas 11 no kopumā 20
Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutiem un tās skar 1., 2., 5., 7., 8., 12.,
13., 14., 15., 16. un 22. maršruta
autobusus. «Kaut arī atsevišķos
maršrutos izveidoti jauni reisi un
daži reisi pagarināti, pārvadājumu
apjoms kopumā nav palielināts.
Tāpat tiek saglabāti visi 1. maijā
atklātie vakara reisi,» piebilst viņš.
Turpinājums 3.lpp.

* Projekts «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā» realizēts ar
KPFI finansiālu atbalstu. KPFI finansējums – 313 854,63 lati, pašvaldības
finansējums – 135 150,56 lati.

Īstenojot projektu «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā»,
apgaismojuma infrastruktūra,
688 veco gaismekļu vietā uzstādot LED lampas, modernizēta
kopumā divpadsmit ielās un
ielu posmos.
D.Traidase piebilst, ka plānotais elektrības patēriņa samazinājums varētu būt no 40 līdz 55
procentiem bez apgaismojuma
līmeņa samazināšanas, savukārt
gaismekļos integrētā sistēma
ļauj samazināt apgaismojuma

intensitāti un līdz ar to optimālā
situācijā arī elektrības patēriņu
pat līdz 60 procentiem.
Piemērotākais apgaismojuma intensitātes modelis ielām,
kuras apgaismo LED spuldzes,
tiks rasts nepilna mēneša laikā.
Pēc pašreizējām aplēsēm, laikā
no pulksten 23 līdz pieciem
sešiem rītā apgaismojuma līmenis pakāpeniski varētu tikt
samazināts, savukārt vakara
un rīta stundās, kad gan gājēju,
gan transportlīdzekļu satiksme
ir intensīvāka, apgaismojums
varētu būt spilgtāks.
Turpinājums 3.lpp.

No decembra samazināsies siltuma tarifs
 Ilze Knusle-Jankevica

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi
SIA «Fortum Jelgava»
iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājumu par 7,3 procentiem. Apstiprinātie
tarifi stāsies spēkā 1.
decembrī.

No 1. decembra SIA «Fortum
Jelgava» siltumenerģijas tarifs
būs 43,59 Ls/MWh (bez PVN) pie
dabasgāzes tirdzniecības cenas 205
Ls/tūkst.nm3. Šobrīd spēkā esošais
siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā pie šīs pašas dabasgāzes cenas
ir 47,01 Ls/MWh (bez PVN). Uzņēmums skaidro, ka tarifa izmaiņas ir saistītas ar kopējā siltuma
lietotājiem nodotā siltumenerģijas
apjoma pieaugumu, plānoto siltuma zudumu samazinājumu, kā arī

ar citu izmaksu un rentabilitātes
samazinājumu salīdzinājumā ar
spēkā esošajām tarifā iekļautajām
izmaksām. Izmaksu samazinājums iegūts, veicot siltumenerģijas
ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabojumus, kā arī veicot
uzņēmuma darbības un pārvaldes
efektivitātes uzlabojumus.
Jāpiebilst, ka šobrīd apkure ir
pieslēgta 359 dzīvojamām mājām
jeb apmēram 96 procentiem no tām
dzīvojamām mājām, kurām siltum-

enerģiju piegādā «Fortum Jelgava».
Bez apkures palikušas 20 mājas.
«Ar piecām mājām mēs joprojām
cenšamies panākt vienošanos par
parādu apmaksu, bet par pārējām
neesam saņēmuši informāciju no
mājas pārvaldnieka par apkures
pieslēgšanu,» norāda uzņēmuma
pārstāve Guntra Matisa.
Uz 1. oktobri Jelgavā kopējais
parāds par siltumenerģiju bija 3,1
miljons latu, tajā skaitā iedzīvotāju
parāds ir 2,8 miljoni latu.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
25. oktobrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no
Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Ar atlaidi pensionāri pilsētas
autobusos 16 reizes mēnesī
var braukt visu laiku
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā
pēdējā laikā itin bieži vērsušies
pensionāri, lai precizētu kārtību,
kādā pensionāri un politiski
represētās personas var izmantot
pašvaldības noteiktos braukšanas
maksas atvieglojumus pilsētas
autobusos. Daudzi no viņiem
pauduši satraukumu par it kā
laikrakstā lasīto, ka ar 50 procentu atlaidi varot braukt tikai
līdz oktobrim, bet pēc tam atkal
ir jāmaksā pilna biļetes cena.
Taču Sociālo lietu pārvalde apliecina: ja pensionārs vai politiski
represēta persona ir nokārtojusi
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti
un nodrošinājusi kartei piesaistītajā kontā līdzfinansējumu,
tad pilsētas autobusu visu laiku
var izmantot, maksājot tikai 25
santīmus par braucienu. Tiesa
gan – atlaide tiek piešķirta ne
vairāk kā 16 braucieniem mēnesī;
ja braucienu limits pārsniegts,
par katru nākamo jāmaksā pilna
biļetes cena. Sākoties jaunam
mēnesim, atlaide atkal ir spēkā
16 braucieniem.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka 50 procentu atlaidi
pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai pa-

redz Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 29. novembra saistošie
noteikumi Nr.12-26 «Jelgavas
pilsētas pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumi». Šo
noteikumu 28. punktā noteikts,
ka pabalstu pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai 50 procentu apmērā,
nepārsniedzot 16 braucienus
mēnesī, piešķir pensionāram
vai politiski represētai personai,
kura nokārtojusi Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti. «Tādējādi, ja
personas rīcībā
ir šī karte un tai
piesaistītajā bankas kontā nodrošināts līdzfinansējums, pilsētas
autobusā var
braukt, maksājot tikai pusi no
biļetes cenas, tas
ir, 25 santīmus.
Otru pusi biļetes
pirkšanas brīdī
kontā ieskaita
pašvaldība,» skaidro J.Laškova,
piebilstot, ka gadījumā, ja viena mēneša ietvaros ar pilsētas
autobusu persona brauc vairāk
nekā 16 reizes, par katru nākamo
braucienu jāmaksā pilna biļetes
cena. Šādā gadījumā cilvēks var

Ja pilsētas autobusā
neizdodas norēķināties ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti,
jāzvana SEB bankas
Klientu centram pa
tālruni 8777.

Pie 2. internātpamatskolas
būs «gulošais policists»
«Kad Filozofu ielā bija bedres,
varēja justies drošāk, bet tagad,
kad uzliets jauns asfalts, mašīnas
tā «vālē», ka bīstami kļūst pārvietoties, īpaši gājējiem,» par situāciju
Filozofu ielā saka jelgavniece Egita. Viņa šajā ielā rosina izvietot
«gulošos policistus» vai ātrumu
ierobežojošās zīmes.
«Turpinot satiksmes drošības
uzlabošanas pasākumus pie skolām,
2014. gada budžeta plāna projektā
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» iekļaus nepieciešamās izmaksas ātrumvaļņa izbūvei pie Jelgavas
2. internātpamatskolas Filozofu ielā
50,» par iecerētajiem darbiem, lai

uzlabotu satiksmes drošību Filozofu
ielā, stāsta «Pilsētsaimniecības» vadītāja vietnieks Māris Mielavs.
Viņš norāda, ka pašlaik pēc Filozofu ielas seguma atjaunošanas
ir uzpildītas ielas nomales un iebrauktuves. Taču, ņemot vērā to,
ka Filozofu iela tiek izmantota kā
apbraucamais ceļš slēgtajam Dambja ielas posmam, remontdarbu
veicējam uzdots Filozofu ielas posmā no Ceriņu līdz Rūpniecības ielai
brauktuves labajā pusē virzienā uz
pilsētas centru uzstādīt ceļa zīmes
«Apstāties aizliegts», lai nodrošinātu gājējiem iespēju pārvietoties pa
ielas nomali, un tas tiks izdarīts jau
tuvākajā laikā.

Pateicība

Izglābtās sievietes ģimene
izsaka pateicību Aleksejam
Lai izteiktu pateicību visiem iesaistītajiem dienestiem un cilvēkam,
kurš 8. oktobrī izglāba kādas sievietes dzīvību, «Jelgavas Vēstnesī»
vērsās cietušās ģimene. «Izsakām
pateicību visiem dienestiem un jo
īpaši makšķerniekam, kas 8. oktobrī
no Svētes upes izglāba sievieti,»
paldies saka izglābtās sievietes vīrs
un dēls.
Negadījums notika 8. oktobrī ap
pulksten 15 – Svētes upē pie dzelzceļa tilta ūdenī bija iekritis cilvēks.
56 gadus vecā sieviete bija šķērsojusi
tiltu, paslīdējusi un iekritusi upē, bet
spēka izkļūt no tās viņai nepietika.
Tajā pašā dienā Aleksejs Antonovs ar kompāniju uz Svētes upi
bija devies makšķerēt. Tieši viņš
no ūdens izglāba sievieti. Aleksejs
stāsta, ka, piebraucot pie upes, viņi
ūdenī pamanījuši cilvēka ķermeni.
Tas atradies apmēram 20 metrus
no krasta, bija it kā aizķēries aiz

izvēlēties – par braucienu autobusā maksāt skaidrā naudā vai
norēķināties ar Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti, ja vien kontā ir
pietiekami naudas līdzekļu.
Būtiski uzsvērt, ka šāda kārtība ir spēkā no 1. maija un nekāds
laika limits, līdz kuram pensionāriem atlaide piemērojama, nav
noteikts.
Tā kā pensionāri, pēc padoma
vēršoties redakcijā, kā atlaides
piemērošanas termiņu visbiežāk
minējuši oktobri, visticamāk,
pārpratums radies agrāk spēkā
esošā domes lēmuma dēļ, kurš
paredzēja, ka
pensionāri, kas
vecāki par 75 gadiem, no 1. maija
līdz 1. oktobrim
var iegādāties autobusa mēnešbiļeti par puscenu.
«Taču šis lēmums
septembra domes
sēdē atcelts, līdz ar to ikviens
pensionārs neatkarīgi no sasniegtā vecuma jebkurā brīdī var
nokārtot Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti un turpmāk, braucot
pilsētas autobusos, izmantot
pašvaldības noteiktos braukšanas

maksas atvieglojumus 50 procentu apmērā,» akcentē pārvaldes
vadītājas vietniece.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas autobusos
pienākas Jelgavā deklarētajiem
pensionāriem un politiski represētajām personām, kas noformējuši elektronisko iedzīvotāja
karti. To var izdarīt Sociālo lietu
pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9, 115. kabinetā, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 13 līdz 17. Dokumentu
noformēšana un fotografēšanās
tiek organizēta bez maksas. Iedzīvotājam, līdzi ņemot pasi un
attiecīgi pensionāra vai politiski
represētās personas apliecību,
vien jāatnāk uz pārvaldi, jāaizpilda iesnieguma veidlapa un
jānofotografējas. Taču, lai varētu
izmantot pašvaldības noteiktos
braukšanas maksas atvieglojumus jau nākamajā mēnesī, kartei
Sociālo lietu pārvaldē jāpiesakās
līdz kārtējā mēneša 27. datumam;
ja 27. datums iekrīt brīvdienā, tad
pieteikumam jābūt iesniegtam
ne vēlāk kā iepriekšējā darba
dienā.
Elektroniskā iedzīvotāja karte
ir piesaistīta SEB bankai, kur
arī pensionāram 10 dienu laikā

tiks izsniegta izgatavotā karte
braukšanas maksas atvieglojumu
saņemšanai. Kartes izgatavošanas un pirmā gada uzturēšanas
izmaksas sedz SIA «Jelgavas
autobusu parks», bet turpmāk
par kartes uzturēšanu tās īpašniekam bankai būs jāmaksā lats
gadā. Savukārt par kartes atjaunošanu nozaudēšanas gadījumā
būs jāmaksā 2 lati.
Pēc kartes aktivizēšanas pensionāram kontā jāieskaita nauda,
kas nepieciešama braukšanas
apmaksai 50 procentu apmērā,
bet otrus 50 procentus sedz pašvaldība.
Ja mēneša laikā ar sabiedrisko
transportu braukts mazāk par 16
reizēm, neizmantotie braucieni
nepārceļas – nākamajā mēnesī ar
atlaidi atkal varēs veikt ne vairāk
kā 16 braucienus, savukārt, ja
mēneša laikā pensionārs ar pilsētas autobusu braucis biežāk,
par katru nākamo braucienu būs
jāmaksā pilna biļetes cena. Norēķiniem var izmantot Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti, ja vien
tajā nodrošināta braucienam nepieciešamā naudas summa.
Pašlaik Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti noformējuši jau 2076
pensionāri un politiski represētās
personas.

Meklēs iespējas uzlabot satiksmes
drošību Lāčplēša ielā
Tētis Mārtiņš, kura bērns
apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi «Rotaļa», rosina ātrumu
tur ierobežot ar «gulošajiem policistiem». «Zīme, kas ātrumu ierobežo līdz 30 kilometriem stundā,
neko nedod – autovadītāji to
vienkārši ignorē. Tāpat arī šoferu
kultūra ir nekāda – teju brauc
bērniem tieši virsū!» tā tētis.
Viņš arī norāda uz apgrūtinošo
situāciju tur novietot automašīnu. «Lai izkāptu no mašīnas,
ir jākāpj grāvī. Tur fiziski nav
kur novietot auto, bet mašīnu
ir daudz, novietotas abās ielas
pusēs – ne apstāties, ne garām
pabraukt,» tā viņš, lūdzot rast Situāciju Lāčplēša ielā, īpaši rīta un vakara stundās, kad vecāki
savus bērnus atved uz bērnudārzu «Rotaļa» un brauc viņiem
risinājumu šai situācijai.
pakaļ, varētu uzlabot grāvja pārbūve un autostāvvietas izveide
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- – šos darbus «Pilsētsaimniecība» plāno iekļaut nākamā gada
Foto: Ivars Veiliņš
saimniecība» vadītāja vietnieks budžeta plāna projektā.
Māris Mielavs, iepazīstoties ar
jelgavnieka jautājumu, norāda,
ka grāvja pārbūve un autostāvvietas izveide Lāčplēša ielā pie
pirmsskolas izglītības iestādes
«Rotaļa» tiks iekļauta 2014. gada

budžeta plāna projektā. Tādējādi,
iespējams, jau nākamajā gadā
situācija tur varētu uzlaboties,
nodrošinot ērtāku auto novietošanu un līdz ar to arī uzlabojot
gājēju drošību.

«Savukārt par to, ka autovadītāji pārkāpj noteikto maksimāli
atļauto braukšanas ātrumu pie
bērnudārza «Rotaļa», «Pilsētsaimniecība» jau iepriekš ir informējusi Valsts policiju,» tā viņš.

Aleksejs Antonovs

Rekonstruētajā Čakstes bulvārī ir trīs
invalīdiem paredzētas stāvvietas

vecā tilta balstiem un gulējis ar
seju uz augšu. Vīrietis nodomājis,
ka cilvēks ir jau miris, paziņojis
par to atbildīgajiem dienestiem un
domājis, kā tālāk rīkoties. «Bet tad
kaut kā paskatījos uz to pusi, kur
sieviete gulēja, un ievēroju, ka viņa
kustina galvu. Pēc tam vēlreiz,»
daudz nedomājot, vīrietis līdis ūdenī
un sievieti no ūdens izvilcis. Un tad
jau klāt bijuši operatīvie dienesti.
A.Antonovam par pašaizliedzību un drosmi pateicību izsaka arī
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests.

Jelgavnieks 2. grupas invalīds
Miervaldis lūdz izskatīt iespēju
Čakstes bulvārī vismaz vienu invalīdu stāvvietu izveidot Mītavas
tilta tuvumā. «Pašlaik Čakstes
bulvārī invalīdiem stāvvieta ierīkota vien pie LLU peldbaseina,
taču esmu 2. grupas invalīds ar
kustību traucējumiem, un mērot
ceļa gabalu no peldbaseina līdz
Mītavas tiltam ir ļoti apgrūtinoši.
Invalīdiem pat 100 metri ir liels un
grūti pārvarams attālums, taču arī
mums gribas izbaudīt skaisto Čakstes bulvāri, šķērsot Mītavas tiltu,»

stāsta Miervaldis, lūdzot vismaz fakultātes ieejas. Tāpat vēl viena
vienu «kabatu» pie paša tilta atvē- apstāšanās vieta cilvēkiem ar
lēt invalīdu automašīnām.
kustību traucējumiem ir stāvlaukumā pie AAS «Balta»,» invalīdu
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- stāvvietu atrašanās vietas precizē
saimniecība» vecākā projektu D.Traidase.
vadītāja Daina Traidase skaidro,
Tādējādi kopumā jau rekonska, īstenojot Čakstes bulvāra re- truētajā Čakstes bulvāra posmā no
konstrukciju, invalīdu stāvvieta Raiņa līdz Lielajai ielai ir trīs autoiekārtota ne tikai peldbaseina mašīnu stāvvietas, kas paredzētas
tuvumā. «Varbūt kungs to nav tieši invalīdiem, un tās apzīmētas
pamanījis, taču viena stāvvieta, ar atbilstošu papildu ceļa zīmi.
kurā mašīnas drīkst novietot tikai
invalīdi, ir arī pie paša Mītavas
Sagatavoja Sintija Čepanone
tilta – tieši pie LLU Tehniskās
un Ilze Knusle-Jankevica

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
pilsēta ir pietiekami
apgaismota?
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– Ja godīgi,
nevaru spriest
par visu pilsētu, jo tumšajā
laikā cenšos
bez liekas vajadzības no mājas
laukā neiet. Taču rajons, kurā dzīvoju es – Kungu iela –, manuprāt,
ir labi apgaismots. Pie mums viss ir
kārtībā, un par to noteikti paldies
pašvaldībai. Tiešām nav sūdzību
– pilsētā jūtos droši.
Pāvels, celtnieks:
– Man šķiet,
ka, kopš vairākās vietās pilsētā laternās
ir saliktas LED
lampas, ir kļuvis gaišāks. To droši
varu apgalvot par RAF mikrorajonu,
kurā pats dzīvoju. Gājēju taciņas
šobrīd ir kļuvušas gaišākas, līdz ar
to cilvēkiem ir drošāk tumšajā laikā
pārvietoties. Tas ir ļoti apsveicami.
Tiesa, problēmas ir daudzstāvu
māju pagalmos, kur ir ļoti tumšs
un gājējiem nepatīkami.
Irīna, bezdarbniece:
– Ne visas vietas pilsētā ir
pietiekami labi
apgaismotas.
Es gan pati dzīvoju centrā – Sudrabu Edžus ielā –,
kur ar apgaismojumu viss ir kārtībā.
Arī blakus ielās situācija ir laba, bet
par apgaismojuma nepietiekamību
noteikti varētu sūdzēties cilvēki
ārpus centra, tie, kas dzīvo mikrorajonos. Piemēram, līnijās, braucot
uz Dobeles pusi, vai otrā virzienā
– RAF mikrorajonā.
Maigonis, LLU
pasniedzējs:
– Par centru
nemācēšu
spriest, jo
tumšajā laikā
neesmu te
staigājis, taču pie manis, 4. līnijas
rajonā, viss ir kārtībā. Manuprāt,
apgaismojuma līmenis ir pietiekams
– mani tas pilnīgi apmierina. Arī
mūsu daudzstāvu mājas pagalmā
pie kāpņutelpas durvīm, līdzko
notiek kustība, iedegas gaisma.
Iedzīvotāji paši gādā par to, un tas
ir labi. Uzskatu, ka problēmu ar
apgaismojumu nav.
Kristaps, skolnieks:
– Pietiekami!
Vismaz centra ielās, kur
visbiežāk man
nākas pārvietoties kājām, viss ir kārtībā. Varbūt
apgaismojumu varētu uzlabot
Jāņa ielā un Sudrabu Edžus ielā
māju pagalmos. Caur pagalmiem
ir īsākais ceļš, kuru bieži izmantoju.
Ziemā, kad ātri satumst, tur iet ir
nepatīkami. Tad jāiet apkārt pa
galvenajām ielām.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Ielas apgaismo
LED lampas
No 1.lpp.

«Tāpat diennakts tumšajā laikā
vienādi spilgti apgaismoti būs,
piemēram, krustojumi un gājēju
pārejas, savukārt citviet, kur apdraudējums satiksmes dalībniekiem ir mazāks, teiksim, taisnos
ielas posmos, apgaismojuma intensitāte tiks samazināta,» LED
lampu praktiskās priekšrocības
ieskicē elektrotīklu inženieris,
piebilstot, ka apgaismojuma intensitāte gan veselos ielu posmos,
gan atsevišķās laternās tiks regulēta no Pašvaldības operatīvās
informācijas centra, vadoties pēc
reālās situācijas uz ielām.
Lai racionāli izmantotu spuldzes, kuras nu nomainījušas
LED lampas, «Pilsētsaimniecība» radusi iespēju nodrošināt
papildu apgaismojumu atsevišķās vietās pilsētā. Tā, izvērtējot

papildu apgaismojuma nepieciešamību autoostas teritorijā,
jau šonedēļ tur tiek izbūvēts
apgaismojums, izmantojot esošos balstus. Kopumā autoostas
teritorijā apgaismojumu papildus nodrošinās ap 15 laternu.
Savukārt jau tuvākajā laikā tiks
izsludināts iepirkums par ielu
apgaismojuma izbūvi Atmodas
ielā posmā no Dobeles šosejas
līdz Dambja ielai. «Tur līdz šim
ielu apgaismojums nebija izbūvēts, taču, domājot par satiksmes
dalībnieku drošību, to jau tuvākajā laikā plānots ierīkot. Balsti
būs jāizbūvē no jauna, savukārt
apgaismojuma nodrošināšanai
varēs izmantot gaismekļus, kas
šovasar demontēti, īstenojot apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju ar LED spuldzēm,»
piebilst A.Bobikins.

No 1. novembra – izmaiņas
pilsētas autobusu maršrutos
No 1.lpp.

Tā, piemēram, 15. maršrutā izveidots jauns reiss pulksten 7.49 no autobusu pieturas
«Akva» un pagarināts tā maršruts, lai bērni no depo mikrorajona varētu nokļūt Jelgavas
4. vidusskolā un 6. vidusskolā.
«Abās skolās mācību sākums
atšķiras, un, reaģējot uz iedzīvotāju iesniegumu, radām iespēju
veikt attiecīgas izmaiņas. Tāpat ar skolu saistītas izmaiņas
16. maršrutā – izveidots jauns
reiss un autobusa maršruts
pagarināts līdz Āboliņiem, un
šīs izmaiņas veiktas, pamatojoties uz saņemto iesniegumu no
Svētes pamatskolas. Par dažām
minūtēm mainīts arī 1. autobusa izbraukšanas laiks rīta reisā,
lai bērni laicīgi nokļūtu Aizupes
skolā,» dažas no izmaiņām ieskicē G.Dūmiņš.
Taču liela daļa korekciju atsevišķos reisos veiktas, lai pielāgotos izmaiņām pasažieru
vilcienu kustības sarakstā, kas
maršrutā Rīga–Jelgava ir spēkā
jau kopš šīs nedēļas sākuma, 21.
oktobra. «Lielākoties autobusu

Dažas dienas pēc tam,
kad visu Latviju pāršalca
ziņa par metilspirta traģēdiju Jelgavā, policisti
paziņoja, ka ir atklājuši,
kā šī nāvējošā dzira nonāca apritē. To iegādājies
kāds vīrietis Rīgā, vairumtirdzniecības bāzē,
skaidri zinot, kas tā par
vielu, un tad atvedis uz
Jelgavu un iedevis točkām izplatīšanai. Policija
šo cilvēku aizturējusi.
Pavisam uz Jelgavu atvesti 25
litri metilspirta, bet policija joprojām neatklāj, cik lielu daudzumu
tai izdevās izņemt. Tomēr nedēļas
laikā jauni upuri klāt nav nākuši
un mirušo skaits palicis nemainīgs
– septiņi.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Valsts policija aizdomās par nelegālā alkohola tirgošanu aizturējusi piecas personas,
no kurām četras ir apcietinātas,
bet vienai piespriests ar brīvības
atņemšanu nesaistīts drošības
līdzeklis.
Valsts policija Jelgavas traģēdiju
ir izanalizējusi un uzskata, ka rīko-

Jelgavai – «Eiropas gada
pašvaldības» balva

Latvijas Pašvaldību savienības konkursā «Eiropas gada pašvaldība 2013» Jelgavas pilsēta atzīta par Gada
pašvaldību integrācijai un iekļaušanai. Šo balvu pilsēta saņēmusi jau otro reizi. Konkursa noslēguma
pasākumā nominēti arī Eiropas gada cilvēki Jelgavā. Šo titulu saņēma Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza (trešā no labās), Jelgavas 1. pamatskolas un bērnu un jauniešu centra «Junda» skolotāja Inta
Anstrate (ceturtā no labās) un Jelgavas Latviešu biedrības pārstāvis Modris Ziemelis (trešais no kreisās).
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē, ka labklājības ministre Ilze Viņķele,
pasniedzot apbalvojumu Jelgavai, atzīmēja pašvaldības ieguldījumu sociālajā, integrācijas un izglītības
jomā un profesionālo darbu, lai ikviens jelgavnieks justos pilsētai piederīgs un vajadzīgs. Balvā Jelgava
saņēma SIA «Lattelecom» īpaši sarūpētu balvu – televizoru 1000 latu vērtībā –, kas nodots Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldei, kā arī balvu no AS «Latvijas valsts meži» – priedi, kas jau iestādīta Stacijas
parkā, kur iekopts Eiropas dārzs. Kopumā noslēguma pasākumā Liepājā apbalvoja 15 pašvaldības un 45
Foto: no Jelgavas pašvaldības arhīva
cilvēkus pasludināja par Eiropas cilvēkiem 2013. gadā.

izbraukšanas laiks «pabīdīts»
vien par dažām minūtēm, lai
pasažieri, izkāpjot no vilciena,
varētu pagūt uz autobusu,»
piebilst G.Dūmiņš.
Ar izmaiņām autobusu kustības sarakstā var iepazīties JAP
mājas lapā www.jap.lv. Aktuālie
autobusu kustības saraksti līdz
1. novembrim tiks izvietoti arī
autobusu pieturās.
G.Dūmiņš atgādina, ka iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams
internets, JAP vēl joprojām
nodrošina autobusu kustības
sarakstu nosūtīšanu pa pastu.
«Galvenokārt šis pakalpojums  Sintija Čepanone
ir aktuāls pilsētas pensionāriem.
Lai pa pastu saņemtu autobusu
Valsts zemes dienests
kustības sarakstu, jāzvana JAP
(VZD) sagatavojis pārPārvadājumu daļai pa tālruni
skatu par kadastrālo
63022513 un jāinformē, kuru
vērtību izmaiņām Jelgamaršrutu izdrukas vēlas saņemt.
vas pilsētā 2014. gadā.
Tāpat jānorāda savs vārds,
Nekustamā īpašuma tiruzvārds, precīza dzīvesvietas
gus neuzrāda izmaiņas
adrese un kontakttālrunis, lai
dzīvokļu darījumiem,
nepieciešamības gadījumā ar
savrupmājām un ražopersonu varētu sazināties. Dažu
šanas objektiem, tādēļ
dienu laikā konkrēto maršrutu
bāzes vērtību izmaiņas
izdrukas tiks nogādātas pēc nodzīvojamiem īpašumiem
rādītās adreses,» tā viņš.
un ražošanas īpašumiem

Kadastrālā vērtība pilsētā
2014. gadā kopsummā nemainīsies

Policija atklājusi, kā
metilspirts nonācis Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

jusies atbilstoši savām iespējam.
Policijas Sabiedrisko attiecību
nodaļas pārstāvis Dairis Anučins
norāda, ka notikušais izvērtēts no
diviem aspektiem – kā policija apkarojusi tirdzniecības vietas pirms
traģēdijas un kā rīkojusies jau pēc
cilvēku saindēšanās ar nelegālo
dziru. Secinājumi: pirms traģēdijas
policija ir rīkojusies atbilstoši tam
normatīvajam regulējumam, kas
ļauj apkarot šādu darbību; pēc traģēdijas atbilstoši savām iespējām
rīkojusies operatīvi, jo ir novērsta lielāka daudzuma šķidruma
nonākšana apritē un ir aizturēti
iespējamie vainīgie, tādēļ dienesta
pārbaude netiks ierosināta.
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka vietniece
Ieva Sietniece norāda, ka arī pēc
traģēdijas policija turpina strādāt
nelegālo akcizēto preču apkarošanas jomā. «Šonedēļ ir uzsākti
pieci kriminālprocesi par nelegālā
alkohola tirgošanu Jelgavā, bet
tās ir citas adreses, ne tās, kur
tika izplatīts metilspirts,» tā viņa,
piebilstot, ka vēl trīs gadījumos
notiek pārbaudes.
Policija aicina iedzīvotājus ziņot
par točkām, zvanot policijai pa tālruni 63004200, 63004202, 110 vai
anonīmo tālruni 67014077.

nebūs. Nelielas izmaiņas
nākamajā gadā sagaidāmas vien atsevišķiem
komercdarbības īpašumiem, informē VZD.

VZD ik gadu veic nekustamo
īpašumu vērtēšanu, nosakot to kadastrālo vērtību, kas tiek izmantota
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai. Nosakot bāzes vērtības
2014. gadam, tika izmantoti 2011.
un 2012. gadā notikušie darījumi.
VZD pārstāve Arta Platace skaidro, ka Jelgavas pilsētā šajā laika
periodā ir reģistrēti gandrīz 1000
darījumi ar dzīvokļiem, vairāk
nekā 250 darījumi ar zemi un 480
darījumi, kur pārdota zeme kopā ar
ēkām. «Kaut arī reģistrēto dzīvokļu
darījumu skaits ir salīdzinoši liels,
izmaiņu telpu grupu bāzes vērtībās

2014. gadā nav, jo notikušie darījumi
apliecina, ka tās noteiktas atbilstoši tirgus situācijai. Nekustamā
īpašuma tirgus neuzrāda izmaiņas
arī savrupmājām un ražošanas
objektiem, tādēļ bāzes vērtību izmaiņas dzīvojamiem īpašumiem
un ražošanas īpašumiem 2014. gadā
nebūs,» tā viņa.
Toties izmaiņas 2014. gadā sagaidāmas komercdarbības īpašumiem.
A.Platace norāda, ka komercdarbības nekustamo īpašumu grupai
izstrādāts jauns vērtību zonējums,
jo spēkā esošais bija apstiprināts
2009. gadā, ekonomiskās krīzes sākumposmā. Proti, pilsētas nomales
teritoriju, kas iepriekš bija kā viena
vērtību zona, sadalīja sīkākās vērtību zonās, līdz ar to atsevišķās teritorijās komercdarbības zemei bāzes
vērtības samazināsies no 9 līdz 27
procentiem: līnijās – no 5,50 latiem
par kvadrātmetru uz 5 latiem par
kvadrātmetru; pilsētas nomalē pie
Līvbērzes pagasta un Rīgas apvedceļa teritorijā pie Mežciema – no
5,50 uz 4 latiem; pilsētas nomalē
pie Ozolniekiem un Tērvetes ielas
teritorijā pie Svētes – no 5,50 uz
4,50 latiem par kvadrātmetru.
«Jelgavas pilsētas nomales teritorija
nav raksturīga komercdarbības
apbūvei, līdz ar to bāzes vērtību
samazinājumi attieksies uz nelielu
objektu skaitu,» tā A.Platace, akcentējot, ka depo, Platones, Vidus

un Viskaļu ielas teritorijās, tāpat
kā centrā, teritorijā ap centru un
Pārlielupē, komercdarbības zemes
bāzes vērtība nemainīsies.
Taču, lai starp blakus esošiem
līdzīgiem objektiem neveidotos
kadastrālo vērtību atšķirības, sašaurinot teritoriju pie Vīgriežu ielas
daudzdzīvokļu apbūves, nedaudz
paplašināta komercapbūves vērtību
zona ap centru. «Teritorija pēdējos
gados straujāk attīstījās, tāpēc tajā
ir iekļauti tādi komercdarbības
objekti kā lielveikals, gāzes uzpildes
stacija, degvielas uzpildes stacija un
daži citi mazāki objekti. Ievērojot
vispārējo zemes vērtību līmeni,
paplašinātajā teritorijā komercdarbības zemei bāzes vērtība pieaugs
no 5,50 latiem par kvadrātmetru
uz 8 latiem par kvadrātmetru,»
VZD informē: tā kā bāzes vērtību
izmaiņas ir nebūtiskas, tad Jelgavas
pilsētā kopumā kadastrālo vērtību
kopsumma nemainās (izmaiņas
– 0,4 procenti).
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem
objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt portālā
www.kadastrs.lv.
Jāpiebilst, ka VZD sagatavotajā
pārskatā norādītās bāzes vērtības ir
latos, bet no 1. janvāra tās atbilstoši
Latvijas Bankas valūtas kursam būs
pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu
kadastrālās vērtības.

Otrdien varēs apskatīt elektromobiļus
 Ritma Gaidamoviča

29. oktobrī pa ceļam
uz Montekarlo Jelgavā
viesosies starptautiskā
elektromobiļu maratona «Sanktpēterburga–Montekarlo 2013»
dalībnieki.
Videi draudzīgie spēkrati Jelgavā
piestās 28. oktobrī pulksten 22.30
pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa,
taču jelgavnieki torņa pagalmā

tos aplūkot varēs 29. oktobrī no
pulksten 9 līdz 10.
Starts maratonam šogad tiks
dots 26. oktobrī Sanktpēterburgā.
Maratona dalībnieki no 26. oktobra
līdz 6. novembrim mēros ceļu cauri
11 valstīm, apmeklējot 35 dažādas
pilsētas, tostarp Jelgavu, kur noslēgsies posms Rīga–Jelgava.
Mūsu pilsētā elektroauto piestās 28. oktobra vakarā, lai uzlādētu baterijas. Interesanti,
ka viena elektromobiļa uzlāde
trīs stundu garumā izmaksā

aptuveni divus latus un desmit
santīmus jeb trīs eiro. Jelgavnieki
elektromobiļus varēs aplūkot
29. oktobrī no pulksten 9 līdz 10
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
pagalmā. Tur tiks apbalvoti
iepriekšējā posma uzvarētāji un
dots starts nākamajam posmam:
Jelgava–Paņevēža.
Pasākuma mērķis ir popularizēt
videi draudzīgu dzīvesstilu, «zaļo»
enerģiju, inovatīvus tehniskus
risinājumus, kā arī elektromobiļu
izmantošanu ikdienā.
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Īsi
 Sliežu ceļa remonta dēļ no
pirmdienas, 28. oktobra, pulksten
7 līdz otrdienas, 29. oktobra,
pulksten 20 būs slēgta transporta,
tostarp operatīvā un sabiedriskā
transporta, kustība pār pirmo
dzelzceļa pārbrauktuvi Tērvetes
ielā. Līdz ar to autovadītājiem
būs jāizmanto apbraucamie ceļi.
Izmaiņas ieviestas arī sabiedrisko
autobusu maršrutos. Jāuzsver, ka
transporta kustība pār dzelzceļa pārbrauktuvi tiks slēgta pilnībā un visa
satiksme novirzīta pa Rūpniecības
ielu, Lietuvas šoseju, Salnas, Ruļļu un
Viskaļu ielu. SIA «Jelgavas autobusu
parks» informē, ka 2., 12., 12.a, 14.
un 14.a maršruta autobusi slēgto
posmu apbrauks pa Lietuvas šoseju,
Vidus ielu, Ruļļu ielu, Salnas ielu
un tālāk pa ierastajiem maršrutiem
(šajos maršrutos abos virzienos tiks
slēgtas pieturas «Mātera uz Rūpniecības», «4. pamatskola», «Grēbnera
parks», «Rūpniecības uz Tērvetes» un
«Salnas uz Tērvetes»). 16. maršruta
autobuss slēgto posmu apbrauks
pa Rūpniecības ielu, Lietuvas šoseju,
Vidus ielu, Ruļļu ielu, Salnas ielu
un tālāk pa ierasto maršrutu (šajā
maršrutā abos virzienos tiks slēgtas
pieturas «Rūpniecības uz Tērvetes»
un «Salnas uz Tērvetes». Savukārt
9. maršruta autobusi dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbu laikā kursēs tikai līdz Kastaņu ielai.
 Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācija, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras Jelgavas
nodaļa un JIC Biznesa inkubators
sāk organizēt pasākumu ciklu uzņēmējiem «Uzņēmēju brokastis».
Pirmā uzņēmēju tikšanās – 31.
oktobrī pulksten 15 SIA «Fortum
Jelgava» biomasas koģenerācijas
stacijā, ļaujot uzņēmējiem to iepazīt
klātienē. Dalībnieki aicināti pieteikties līdz rītdienai, 25. oktobrim, pa
e-pastu jelgava@chamber.lv, jrta.
asociacija@gmail.com vai pa tālruni
28646086, 63027404.
 Līdz 1. novembrim jelgavnieki
var iesaistīties Gaismas pils satura
veidošanas akcijā «Tautas grāmatu plaukts», Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (JZB) nododot grāmatu, kuru labprāt redzētu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas īpašajā
iedzīvotāju veidotajā grāmatu
plauktā. JZB «tautas plauktam» jau
saņēmusi vairāk nekā 20 grāmatu.
Bibliotēkas pārstāve Viktorija Buraka
atzīst, ka jelgavnieku atsaucība nav
pārāk liela, taču saka paldies visiem
lasītājiem, kuri atsaukušies aicinājumam. Lasītāji aicināti dāvināt
grāmatu, kuras titullapā ierakstīts
novēlējums.

Ritma Gaidamoviča
Svecīšu svētki Jelgavas un
Jelgavas novada kapsētās
Jelgavas novada kapsētās
(organizē SIA «Velis-A»)

2. novembrī
• pulksten 11 – Ciemaldu kapos,
• pulksten 12 – Apšūtu kapos,
• pulksten 13 – Vanču kapos,
• pulksten 14 – Slimpju kapos,
• pulksten 15 – Vimbu kapos,
• pulksten 16 – Bērzukroga kapos.
3. novembrī
• pulksten 12 – Loņu kapos,
• pulksten 13 – Rozīšu kapos,
• pulksten 14 – Spāru kapos,
• pulksten 15 – Kažmeru kapos.
9. novembrī
• pulksten 12 – Kalnanšu kapos,
• pulksten 13 – Svētes kapos.
10. novembrī
• pulksten 10.30 – Braslas kapos,
• pulksten 11 – Puču kapos,
• pulksten 12 – Peitiņu kapos,
• pulksten 13 – Kalnciema kapos,
• pulksten 15 – Valgundes
Jaunajos kapos,
• pulksten 16 – Hercogu kapos.
Jelgavas pilsētas kapos

(organizē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»)

17. novembrī
• pulksten 11 – Miera kapos,
• pulksten 12 – Meža kapos,
• pulksten 13.30 – Bērzu kapos,
• pulksten 15 – Zanderu kapos,
• pulksten 16.30 – Baložu kapos.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/42

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/36

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/45

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA
26. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-26
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2007. GADA
28. DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.185
«PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NODEVĀM»»

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-20 «GROZĪJUMI JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29. NOVEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.12-25 «SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»»

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-29 «GROZĪJUMS JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 23. SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.10-16 «ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES
UN ĢEODĒZISKĀS DARBĪBAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nodokļiem un nodevām»
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu
Nr.550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanas par līdzdarbību» 15. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.185 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības nodevām» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra lēmumu Nr.17/5) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 6. punkta tabulu šādā redakcijā:
Nr.p.k.
6.1.
6.2.

Nodevas veids
fiziskām personām
juridiskām personām

euro
71,14
213,43

1.2. izteikt 8. punkta tabulu šādā redakcijā:
Nr.p.k.
8.1.
8.2.

Nodevas veids
reklāmai
izgaismotai reklāmai

1.3.

izteikt 12. punkta tabulu šādā redakcijā:					

Nr.p.k.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Nodevas veids
euro dienā euro nedēļā euro mēnesī
pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
augkopības produkti un biškopības produkti
0,43
2,13
7,11
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi			
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi				
saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)
1,42
7,11
21,34
skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)
4,27
21,34
64,03
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi
0,43
2,13
7,11

1.4.

izteikt 13. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Nodevas veids
pašu ražotās
rūpnieciski ražotās
savvaļas ogas, augļi, rieksti un sēnes
bezalkoholiskie dzērieni

1.5.

izteikt 14. punkta tabulu šādā redakcijā:

euro/m²
21,34
14,23

Nr.p.k. Nodevas veids
14.1.
pašu ražotās
14.2.
rūpnieciski ražotās
14.3.
iepirktie ziedi
14.4.
pašu audzēti ziedi

euro dienā
4,27
5,69
1,42
2,85

euro mēnesī
64,03
85,37
21,34
42,69

euro dienā
4,27
7,11
7,11
1,42

euro mēnesī
64,03
106,72
106,72
21,34

1.6.

izteikt 15. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k.
15.1.
15.2.
15.3.

Nodevas veids
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums
alus, sidrs
citi alkoholiskie dzērieni

1.7.

aizstāt 16. punktā lata apzīmējumu un skaitli «Ls 10,-» ar skaitli un vārdu «14,23 euro»;

1.8.

aizstāt 17. punktā lata apzīmējumu un skaitli «Ls 5,-» ar skaitli un vārdu «7,11 euro»;

1.9.

izteikt 20. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k.
20.1.

Nodevas veids
individuālo dzīvojamo ēku, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokļu, saimniecības ēku, garāžu, kiosku,
paviljonu u.c. palīgceltņu būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
un nojaukšanai
sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku būvniecībai
inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai un nojaukšanai
inženierbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) izbūvei, rekonstrukcijai,
renovācijai un nojaukšanai
teritorijas labiekārtošanai, t.sk. žoga izbūvei un rekonstrukcijai
sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku pārplānojumiem, rekonstrukcijai,
renovācijai, restaurācijai, nojaukšanai
sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo vai ražošanas ēku palīgēku būvniecībai
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku (atsevišķu ēku daļu vai telpu grupu)
pārplānojumiem komercdarbībai

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.

aizstāt 21. punktā lata apzīmējumu un skaitli «Ls 10,-» ar skaitli un vārdu «14,23 euro»;

1.11.

aizstāt 24. punktā lata apzīmējumu un skaitli «Ls 3,-» ar skaitli un vārdu «4,27 euro»;

1.12.

izteikt 28. punkta tabulu šādā redakcijā:

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-24 «GROZĪJUMI JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 31. JANVĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.13-3 «DALĪBAS MAKSA PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVI
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS»»
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu

euro

71,14
426,86
35,57
35,57
21,34
142,29
71,14
213,43

Nr.p.k. Nodevas veids
euro
28.1.
aktu par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:		
28.1.1. individuālo dzīvojamo ēku, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokli,
saimniecības ēku, garāžu, kiosku, paviljonu u.c. palīgceltni
71,14
28.1.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo un ražošanas ēku u.c.
284,57
28.1.3. inženiertīklu izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju, nojaukšanu
42,69
28.1.4. inženierbūvju (ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.)
izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju, nojaukšanu
42,69
28.1.5. teritorijas labiekārtošana, žoga izbūve
42,69
28.2
izziņu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem
14,23
28.3.
izziņu par nekustamo īpašumu
7,11
28.4.
izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
7,11
28.5.
licences kartītes izsniegšanu par vienu mēnesi
7,11
28.6.
licences kartītes un atļaujas dublikāta izsniegšanu
14,23
28.7.
Dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņu (arī izziņu par reģistra neesamību arhīvā)
2,85
28.8.
rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3 m):
28.8.1. maģistrālajās ielās
142,29
28.8.2. maģistrālo ielu trotuāros
28,46
28.8.3. vietējās nozīmes ielās
71,14
28.8.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros
19,92
28.8.5. pārējā pilsētas teritorijā
14,23
28.9.
rakšanas darbu atļaujas pagarināšanu (rokot dziļāk par 0,3 m):
28.9.1. maģistrālajās ielās
71,14
28.9.2. maģistrālo ielu trotuāros
14,23
28.9.3. vietējās nozīmes ielās
35,57
28.9.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros
9,96
28.9.5. pārējā pilsētas teritorijā
7,11
28.10. atļauju par būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgu (līdz 30 dienām)
novietošanu uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās
7,11
28.11. atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās par vienu gadu
35,57
28.12. atļauju stāvvietai uz ielas vienai transporta vienībai par vienu mēnesi
14,23
28.13. arhīva izziņu no kapsētu reģistriem
2,85
28.14. domes oficiālo dokumentu apliecinātām kopijām vai izrakstiem no arhīva
7,11
izteikt 30. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas veids
30.1.
vienai dienai
30.2.
par katru nākamo pasākuma dienu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 «Sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra
lēmumu Nr.15/1) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 100 (simts latu)» ar skaitli un vārdu «142,29
euro» un skaitli un vārdus «Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus)» ar skaitli un vārdu «256,12 euro»;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.2. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 75 (septiņdesmit piecu latu)» ar
skaitli un vārdu «106,72 euro» un vārdus un skaitli «Ls 160 (viens simts sešdesmit latus)» ar skaitli un vārdu
«227,66 euro»;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.3. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 110 (viens simts desmit latu)» ar skaitli
un vārdu «156,52 euro» un vārdus un skaitli «Ls 90 (deviņdesmit latus)» ar skaitli un vārdu «128,06 euro»;
1.4. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.4. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 100 (viens simts latu)» ar skaitli un
vārdu «142,29 euro» un vārdus un skaitli «Ls 90 (deviņdesmit latus)» ar skaitli un vārdu «128,06 euro»;
1.5. aizstāt saistošo noteikumu 27.2. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 40 (četrdesmit latu)» ar skaitli un vārdu
«56,91 euro» un vārdus un skaitli «Ls 90 (deviņdesmit latus)» ar skaitli un vārdu «128,06 euro»;
1.6. aizstāt saistošo noteikumu 30.1. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 115 (viens simts piecpadsmit latu)» ar
skaitli un vārdu «163,63 euro»;
1.7. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus)»
ar skaitli un vārdu «256,12 euro»;
1.8. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.2. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 90 (deviņdesmit latus)» ar skaitli un
vārdu «128,06 euro»;
1.9. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.3. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 160 (viens simts sešdesmit latus)»
ar skaitli un vārdu «227,66 euro»;
1.10. aizstāt saistošo noteikumu 30.2. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 120 (viens simts divdesmit latu)» ar skaitli
un vārdu «170,74 euro» un vārdus un skaitli «Ls 90 (deviņdesmit latus)» ar skaitli un vārdu «128,06 euro»;
1.11. aizstāt saistošo noteikumu 31. punktā vārdus un skaitli «Ls 45 (četrdesmit piecu latu)» ar skaitli un vārdu
«64,03 euro»;
1.12. aizstāt saistošo noteikumu 35.1. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 175 (viens simts septiņdesmit piecu
latu)» ar skaitli un vārdu «249,00 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/40

euro mēnesī
28,46
71,14
142,29

1.10.

1.13.

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

euro
21,34
4,27

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā
veic latos, piemēro Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.185 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» noteiktās nodevas likmes latos.

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr.13-3 «Dalības maksa
par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs» (apstiprināti ar
Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 31. janvāra lēmumu Nr.1/3) pielikumā «Dalības maksa par izglītības ieguvi
Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs» grozījumus un izteikt pielikuma tabulu
šādā redakcijā:
Nr.p.k. Izglītības iestāde
Mērvienība
			
1.
Jelgavas Mākslas skola
viena profesionālās ievirzes
		
izglītības programma
2.
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
viena profesionālās ievirzes
		
izglītības programma
3.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola
viena profesionālās ievirzes
		
izglītības programma
4.
Jelgavas Ledus sporta skola
viena profesionālās ievirzes
		
izglītības programma

Dalības maksa
mēnesī euro
7,11
7,11
4,27
28,46

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības
periodā veic latos, piemēro Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 «Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs»
noteikto dalības maksu latos.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/51

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-35 «GROZĪJUMI JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. JANVĀRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.12-4 «KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA UN
ORGANIZĒTA IELU TIRDZNIECĪBA PUBLISKĀS VIETĀS»»
Izdoti saskaņā likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 9. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 «Kārtība, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.
gada 26. janvāra lēmumu Nr.2/8) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 35. punktā skaitli un vārdus «20 (divdesmit) latiem» ar skaitli un vārdu «28,46 euro».
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 36. punktā:
1.2.1. skaitļus un vārdus «5 (pieciem) līdz 100 (viens simts) latiem» ar skaitļiem un vārdiem «7,11 euro līdz 142,29 euro»;
1.2.2. skaitļus un vārdus «50 (piecdesmit) līdz 500 (pieci simti) latiem» ar skaitļiem un vārdiem «71,14 euro
līdz 711,44 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā
veic latos, piemēro Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.12-4 «Kārtība,
kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās» noteiktos administratīvos sodus latos.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/39

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-23 «GROZĪJUMS JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2007. GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.148 «PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1.Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.10-16 «Ģeotelpiskās
informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2010. gada 23. septembra lēmumu Nr.11/2) grozījumu un 26. punkta 1. tabulu izteikt šādā redakcijā:
Nr.p.k Pakalpojuma veids
1.
Informācijas izsniegšana no ADTI datubāzes
uz saņēmēja norādīto elektronisko pastu
2.
Informācijas izsniegšana no ADTI datubāzes par katras
planšetes sagatavošanu un izsniegšanu
uz 700 MB CD kompaktdiska
3.
Par vietējā ģeodēziskā punkta ģeotelpiskās informācijas
izsniegšanu uz saņēmēja elektronisko pastu
4.
Informācijas sagatavošanu un izsniegšanu
uz 700 MB CD kompaktdiska par ģeodēzisko punktu
5.
Informācijas sagatavošanu un izsniegšanu izdrukas
veidā par ģeodēzisko punktu

Mērvienība

Cena bez PVN euro

1 planšete

14,23

1 planšete

15,65

1 punkts

7,11

1 punkts

8,54

1 punkts

9,96

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/41

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-25 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 20. DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.12-30 «NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA JELGAVAS
PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2013. – 2014. GADĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta otrās daļas 9.1 punktu
un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu un 1.4 daļu, 3.1 pantu, 9. panta otro daļu un
Pārejas noteikumu 40.1, 40.2 punktu, 47. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.12-30 «Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013. – 2014. gadā» (apstiprināti ar
Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra lēmumu Nr.17/4) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.1. un 7.2. apakšpunktā skaitli un vārdu «40 000 latu» ar skaitli un vārdu «56 914,87 euro»;
1.2. aizstāt 7.2. un 7.3. apakšpunktā skaitli un vārdu «75 000 latu» ar skaitli un vārdu «106 715,39 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumu Nr.11/1

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 22. AUGUSTA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.13-15 «GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2012. GADA 20. DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.12-30
«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA JELGAVAS PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2013. – 2014. GADĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 40.² pantu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.12-30 «Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013. – 2014. gadā» (apstiprināti ar
Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra lēmumu Nr.17/4) grozījumu un saistošo noteikumu norādē, uz
kāda tiesiska pamata tie izdoti, aiz skaitļa «40.1» papildināt ar skaitli «40.²».

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/53

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-37 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 28. JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.11-21 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS DZĪVOJAMO
TELPU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ SNIEGŠANAS KĀRTĪBA»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 14. panta
septīto daļu, 15. pantu, 24. panta pirmo daļu un 26. pantu, likuma «Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām» 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu un 12. pantu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas
domes 2011. gada 28. jūlija lēmumu Nr.8/4) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7. punktā skaitli un vārdu «500 latiem» ar skaitli un vārdu «711,44 euro»;
1.2. aizstāt 8.3. apakšpunktā skaitli un vārdu «20 000 latu» ar skaitli un vārdu «28 457,44 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/35

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-19 «GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29. NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.12-27 «TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS)
STATUSA NOTEIKŠANA JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumu Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu»
19.4. apakšpunktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.12-27 «Trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā» (apstiprināti ar Jelgavas
pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr.15/3) grozījumu un aizstāt saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 8000 (astoņus tūkstošus latu)» ar skaitli un vārdu «11 382,97 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/9

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.13-17 «JELGAVAS DOMES 2007.
GADA 25. OKTOBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.174 «TERITORIJAS
PAMBAKARU CEĻĀ 3 DETĀLPLĀNOJUMS. SAISTOŠĀ DAĻA»
ATZĪŠANA PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM» APSTIPRINĀŠANA

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 «Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2007. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.5/56) grozījumu
un aizstāt saistošo noteikumu 5.12. apakšpunktā vārdus un skaitli «Ls 1,20 (viens lats divdesmit santīmi)» ar skaitli
un vārdu «1,71 euro» un vārdus un skaitli «Ls 48 (četrdesmit astoņi lati)» ar skaitli un vārdu «68,40 euro».

Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas domes 2007. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr.174 «Teritorijas
Pambakaru ceļā 3 detālplānojums. Saistošā daļa».

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

(Publicēti laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» Nr.7 2008. gada 11. janvārī)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

sports

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

Kauss aizceļo
uz Lietuvu

Nedēļas nogalē Jelgavas Sporta hallē
norisinājās tradicionālā Jelgavas domes kausa izcīņa volejbolā sievietēm.
Šoreiz kauss aizceļoja uz Lietuvu – to
ieguva Jonavas «Achema» volejbolistes, kas bija vienīgā ārvalstu komanda
turnīrā. Šoreiz turnīrā piedalījās piecas
komandas. Uzvarētājs tika noteikts pēc
tam, kad katra komanda bija izspēlējusi ar katru. Mājiniecēm «Jelgava/LU»
šoreiz otrā vieta, kaut gan punktu
skaits pirmo divu vietu ieguvējām bija
vienāds, trešā vieta – SK «Babīte». Vēl
turnīrā piedalījās Latvijas komandas
«Rīgas Stradiņa universitāte/Minusas
volejbola skola» un «Murjāņu Sporta
ģimnāzija/Zeltaleja».

Nosargā titulu

Seši Jelgavas
karatē kluba
«Shinri» sportisti Latvijas
izlases sastāvā
piedalījās 21.
SKDUN šotokan karatē-do pasaules čempionātā.
Būtiskākais jelgavnieku sasniegums ir
tas, ka Daniela Skuja nosargāja savu pērn
iegūto čempiones titulu 12 – 13 gadus
veco meiteņu grupā svara kategorijā virs
52 kilogramiem. Danielai bronzas medaļa
arī komandu kumitē – komandas sastāvā
vēl viena jelgavniece Anna Poņatovska. Vēl
bronzas medaļu Latvijai izcīnīja jelgavnieks
Mareks Stepiņš 16 – 17 gadu grupā svara
kategorijā virs 65 kilogramiem.

Uzvar Grobiņā

Pie panākumiem 13. Latvijas kausa posmā
un Grobiņas novada čempionātā svaru
stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma ticis
Jelgavas klubs «Apolons». Zelta medaļu
izcīnīja Igors Semjonovs, uzspiežot 220
kilogramus (pats sver mazliet virs 120 kilogramiem), Mārtiņš Samsons, Aleksandrs
Smelovs, Ivans Raukens, Artūrs Aleksandrovs. Pie sudraba tika Olafs Krastiņš,
Vladislavs Konderko un Andris Jutinovičs.
Visi trīs sportisti uzstādīja arī jaunu personīgo rekordu. «Vēl ieskaites punktus komandai deva Edvīns Ceplītis – lai gan viņš palika
ceturtais, bez viņa punktiem mēs nebūtu
uzvarējuši komandu kopvērtējumā,» tā
kluba vadītājs Edmunds Jansons, sakot
paldies par atbalstu Jelgavas pašvaldībai
un Sporta servisa centram.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Daiļslidošanas čempionāts
notiks Jelgavā

Pēc Jelgavas Ledus
sporta skolas ierosinājuma Latvijas Slidošanas asociācija
nolēmusi 2013. gada
Latvijas daiļslidošanas čempionātu organizēt Jelgavā. Čempionāts notiks 7. un 8. decembrī. Saskaņā
ar čempionāta nolikumu sacensības notiks
vairākās klasēs: seniori; juniori (12 – 19 gadi,
meitenes, puiši); «Novices Advanced» (meitenes un zēni); «Novices Basic» A un jaunāki
(meitenes, zēni). Visas kategorijas vērtēs
pieci tiesneši, izmantojot ISU tiesāšanas
sistēmu. Čempionāta galvenā tiesnese būs
JLSS trenere Anna Dubova, kurai ir tiesneses
starptautiskā kategorija.

«Man jau pirms cīņas lika saprast
ja nevinnēšu ar nokautu, uzvaru
man neatdos»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks Raitis Sinkevičs
pasaules čempionātā boksā
amatieriem izcīnījis 8. – 16.
vietu. Sporta aprindās par panākumu tiek uzskatīts jau tas
vien, ka viņš uzvarēja pirmo
cīņu un tika tālāk, sasniedzot
labāko rezultātu starp Latvijas
bokseriem.
R.Sinkevičs startēja pirmajā smagajā
svarā jeb svara kategorijā līdz 91 kilogramam, un tajā bija pieteikti 65 dalībnieki, norāda Raita treneris Aleksandrs
Zaharovs. «Pirmajā cīņā ringā tikos ar
Angolas bokseri Londonas olimpisko
spēļu dalībnieku Silvu Tumbu, kuru trenē
bijušais pasaules čempions profesionālajā
boksā Kriss Eubanks,» stāsta bokseris. Ar
3:0 pārāks bija jelgavnieks. «Cīņu sāku ar
ofensīvu – kā jau tas ir ierasts manā cīņas
manierē. Pārsvarā cīnījos tuvajā un vidējā
distancē, kas arī deva rezultātu, jo biju precīzs,» tā pirmo cīņu raksturo bokseris.
Arī otrajā cīņā Raitim pretī stājās
Londonas olimpisko spēļu dalībnieks
un 5. vietas ieguvējs Džamils Peralta no
Argentīnas, kurš šobrīd pasaules bokseru
reitinga tabulā atrodas trešajā vietā šajā
svara kategorijā. Arī šo cīņu Raitis aizvadīja tādā pašā stilā kā pirmo un cīņu, pēc
viņa paša un trenera domām, arī uzvarēja,
bet tiesneši lēmuši, ka ar 0:3 uzvarējis ir

sportists ar skaļāku vārdu. «Raitis
dominēja visu cīņu
un trešajā raundā, kad lielākā
daļa bokseru jau
ir beigti un knapi
var kājās nostāvēt,
vēl kāpināja tempu. Pēdējā raundā
Raitis pretinieku
vispār nelaida ārā
no stūra un dauzīja kā lupatu,»
sašutis par rezultātu ir treneris
A.Zaharovs. Viņš
norāda, ka šāda
mēroga sacensībās
ir liela korupcija
un šajā čempionātā tiesneši vilkuši
ārā Kazahstānas, Jelgavnieks Raitis Sinkevičs pasaules čempionātā boksā aizvadīja divas cīņas un ar vienu uzvaru
kas ir čempionāta un vienu zaudējumu ierindojās 8. – 16. vietā. Pirmajā cīņā Raitis pārliecinoši uzvarēja Londonas
norises vieta, un olimpisko spēļu dalībnieku Angolas bokseri Silvu Tumbu (attēlā), bet otrajā cīņā piekāpās LonKrievijas sportis- donas spēļu 5. vietas ieguvējam Džamilam Peraltam no Argentīnas. Foto: no R.Sinkeviča arhīva
tus. «Tā kā Argentīnas bokseris pēc reitinga ir trešais
Pēc divām cīņām R.Sinkevičam čem- Treneris norāda, ka Raitis šobrīd ir ļoti
un pārstāv WSB līgas boksa klubu, viņš pionāts ir beidzies. «Esmu sevi apliecinā- labā fiziskajā formā un pirms čempionātiesnešu vidū bija cieņā, un man jau pirms jis pasaules elites līmenī un licis Latvijas ta tieši tika trenēts tā, lai cīņas beigās
cīņas lika saprast: ja pretinieku nevinnēšu vārdam izskanēt pasaulē,» optimistisks kāpinātu tempu. Treneris uzteic tādas
ar nokautu, uzvaru man neatdos,» papil- ir bokseris, bet viņa treneris lieki ne- Raita īpašības kā uzņēmība, cīņas griba
dina Raitis. Tā kā Raitis ar nokautu ne- ceremonējas. «Raitim bija tikai viens un mērķtiecība.
uzvarēja, tiesneši tiešām uzvaru piešķīra mērķis – kļūt par pasaules čempionu.
Jāpiebilst, ka pasaules čempionātā
argentīnietim.
Un tie nav nekādi sapņi, tas bija reāli.» Latviju pārstāvēja četri bokseri.

Kalvim – sudrabs pasaules spēlēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks karatists Kalvis
Kalniņš pasaules cīņas sporta
veidu spēlēs «World Combat
Games» Sanktpēterburgā
izcīnīja sudraba medaļu. «Tas
ir liels panākums gan sportistam, gan klubam, gan valstij, bet vienmēr jau gribas
vairāk,» tā sportista treneris
Maksims Ivančikovs.
K.Kalniņš startēja svara kategorijā
līdz 60 kilogramiem un turnīrā aizvadīja piecas cīņas. Pirmajā cīņā viņš ar rezultātu 3:0 pieveica Krievijas sportistu
Magomedrasulu Murtazaļijevu, ar kuru
pēc tam otrreiz tikās finālā. Vēl ceļā uz
finālu jelgavnieks pieveica Marokas
(6:1), Francijas (2:1) un Turcijas (2:2)
karatistus.
Finālā Kalvis otrreiz uz tamtami
jeb paklāja tikās ar Krievijas pārstāvi
M.Murtazaļijevu un šoreiz zaudēja
viņam ar rezultātu 2:6. «Kalvis varēja
arī uzvarēt – pirmajā cīņā Krievijas
sportistu viņš taču pieveica!» tā Kalvja
treneris. Viņš spriež, ka finālā pietrūka veiksmes un motivācijas. «Fināli
sākās ar laika nobīdi. Sanāca, ka par
agru sākām iesildīties, tāpēc Kalvis

Sudraba medaļa
«World Combat
Games» ir jelgavnieka karatista
Kalvja Kalniņa
trešais lielais
panākums spor
tiskajā karjerā
– 2010. gadā viņš
izcīnīja bronzu
pasaules čempionātā, 2012. gadā
tika pie sudraba
Eiropas čempionātā un nu ir
otrais pasaules
cīņas sporta veiFoto: www.worldcombatgames.com du spēlēs.
mazliet pārdega. Neskatoties uz to,
cīņas sākums bija labs, bet tad Kalvis
pasteidzās un pieļāva kļūdu, pēc kuras vairs nespēja atspēlēties,» stāsta
M.Ivančikovs. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mūsu sportists nespēja
atspēlēties, ir spēka trūkums – pirms
sacensībām viņam nācās nomest četrus
kilogramus svara, un, kā norāda treneris, tas atstāja iespaidu arī uz Kalvja
fizisko formu un pašsajūtu. Tāpat arī
uzbrukumi bijuši «par īsu» – sportists
neizpildīja visu, kas tika mēģināts

iesildīšanās laikā. Turklāt visas cīņas
Kalvim notika vienā dienā.
Neskatoties uz zaudējumu finālā,
«World Combat Games» izcīnītā 2.
medaļa ir augsts panākums gan sportistam personīgi, gan Baltijas Karatē
klubam, gan Latvijas Karatē federācijai un valstij kopumā. Jāatgādina,
ka K.Kalniņš ir iegājis Latvijas sporta
vēsturē ar to, ka bija pirmais sportists no mūsu valsts, kuram izdevās
izcīnīt medaļu Eiropas vai pasaules
čempionātā karatē – 2010. gadā Kalvis

Andris Vasiļjevs,
bijušais Kalvja Kalniņa treneris:
«Kalvja starts manā skatījumā kopumā ir
veiksmīgs. Savā apakšgrupā viņš uzvarēja visas
cīņas, kas ir atbilstoši viņa līmenim un pieredzei.
Kalvis pirmajā cīņā uzvarēja Magomedrasulu
Murtazaļijevu, taču cīņa par medaļu ir pavisam
cita opera. Visticamāk, ka Krievijas sportists
ar treneriem izanalizēja Kalvja cīņas un veica
nepieciešamās korekcijas Murtazaļijeva taktikā. Visus parējos pretiniekus viņš atstāja uz
nullēm, uzvarot drošā vadībā, kas liecina, ka
šim startam bija labi sagatavojies. Iespējams,
ka arī tiesneši finālā nedaudz labvēlīgāk vērtēja
mājinieku, kas ir normāla parādība sportā.
Manuprāt, Latvijas sportam šī sudraba medaļa
ir vērā ņemams sasniegums – Kalvis ir pelnījis
uzslavas par pārliecinošo startu apakšgrupā.
Šī gada sezonā viņam finālos allaž kaut kā
ir pietrūcis, lai tiktu pjedestāla virsotnē, kas
liecina, ka ir nepieciešama rūpīga analīze, lai
identificētu problēmu un atrastu risinājumu
sekmīgākiem startiem nākotnē.»

pasaules čempionātā tika pie bronzas
medaļas, savukārt 2012. gada maijā
Eiropas čempionātā viņš izcīnīja sudraba medaļu.
«World Combat Games» ir vērienīgākās cīņas sporta veidu sacensības,
kurās startē tikai paši labākie pasaules sportisti. Tajās piedalījās ap
1500 dalībnieku no vairāk nekā simts
valstīm. Viņi sacentās 15 disciplīnās,
piemēram, boksā, paukošanā, džudo,
džiu džitsu, karatē, kikboksā, sambo,
sumo, teikvondo.
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Piedāvā darbu
SIA «N un N» piedāvā darbu kurinātājam(-ai)
pirtī Pļavu ielā 4. Tālrunis 29225453.
SIA «LDM KOKS», kokapstrādes
uzņēmums Platonē, piedāvā darbu
palīgstrādniekiem(-cēm), lentzāģa operatoriem(-ēm), strādniecēm(-kiem) cehā un
kurinātājam(-ai). Interesentiem zvanīt
pa tālruni 29482548.
SIA «NYBO DOBELE» meklē
kvalificētas(-us) šuvējas(-us) un šuvējas(-us)
bez pieredzes darbam Jelgavā.
Pieteikties pa tālruni 28337659.
SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu mēbeļu
ražotnē Blukās: kokapstrādes operatoriem(-ēm), palīgstrādniekiem(-cēm).
Tālrunis 29491995, e-pasts
info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvā darbu traktortehnikas vadītājam(-ai)
ar iekrāvēja tiesībām atkritumu šķirošanas
stacijā «Brakšķi» Līvbērzes pag., Jelgavas
novadā. Pieteikties – SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (Dobeles šosejā 34,
2. stāvā, Personāldaļā), aizpildot pieteikuma anketu, vai sūtīt CV pa e-pastu
personals@komunalie.lv.
Tālrunis 29113470.

Meklē darbu
Virpotājs metinātājs.
Tālrunis 29957066.
Aprūpētājs. Ir darba pieredze.
Tālrunis 20311033.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus,
plītis, krāsnis, skursteņus, pirtskrāsnis,
siltummūrus un veicu dažāda veida
akmens darbus. Tālrunis 28893830.
Mūrnieks, krāšņu podnieks.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29674324.
Vīrietis – jebkādu darbu.
Tālrunis 29870655.

Vēlas īrēt
Istabu. Vīrietis gados. T.26929729

Pārdod
Kazas. T.26713367.
2istabu dzīvokli skaistā vietā Valgundē,
tuvu Jelgavai. T.20268926
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Ziemas vasarnīcu. T.29558600.
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

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

Dažādi
SIA «Latvijas propāna gāze» rudens akcija!
50 l gāzes balonu piegāde mājās 17.00
Ls/24,19 EUR. Piegāde darbadienās un
brīvdienās. T.28234357. Akcija spēkā Jelgavā un 15 km no pilsētas robežas.
Meistara pakalpojumi. Dzīvokļu remonts
no 0 – atslēgai. Visu veidu apdare, santehnika, elektroinstalācija. 28861525, Jānis
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
JANĪNA GRABOVSKA (1937. g.)
MARINA LEŠČINSKA (1979. g.)
AGRITA JEĻISEJEVA (1966. g.)
ANTOŅINA KIVIKOVA (1925. g.)
RINGOLDS ŠTEINS (1963. g.)
IRĒNA OZOLIŅA (1963. g.)
ALFONS DEIMANTOVIČS (1937. g.)
JUZEFA KUVALDINA (1916. g.)
SVETLANA DAŅILCEVA (1958. g.)
INESE VANAGA (1959. g.).
Izvadīšana 24.10. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
JURIS JOHANSONS (1979. g.).
Izvadīšana 24.10. plkst.15 Zanderu kapsētā.
OĻEGS MAJORS (1968. g.).
Izvadīšana 24.10. plkst.11.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1708.sērija.
9.30 «Zvaigznes pār ledājiem» (ar subt.). Melodrāma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
12.00 «Melu laboratorija».*
13.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15  «Zariņš nepatikšanās». Piedzīvojumu filma ģimenei.
14.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.50 «Četru bērnu tēvs». Dānijas ģimenes filma. 2005.g.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 41. un 42.sērija.
16.55  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 21.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Mana ģimene». Seriāls. 3.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Ielas garumā».*
2.10 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
4.05 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.25 «Četru bērnu tēvs». Dānijas ģimenes filma.

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 51.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 12.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 JHL. HK “Rīga” – Sanktpēterburgas “Dinamo”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 13.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 7.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 7.sērija.
19.45 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00  «Bruņinieku stāsti. Pūķkāvis». Piedzīvojumu filma.
0.35 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 2.sērija.
2.20  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
3.20 «Sekotāji».
4.15 JHL. HK “Rīga” – Sanktpēterburgas “Dinamo”.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Svena mantojums». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.50 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 91. un 92.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 125. un 126.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 140.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 12.sērija.
22.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «LNT ziņu “Top 10”».
2.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 125. un 126.sērija.
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 140.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 152.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Spēlē kā Maikls». ASV komēdija. 2002.g.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 159.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 29.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 61. un 62.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 685. un 686.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 25. un 26.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 17.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 686.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Talantu šovs.

23.55 «Nekā personīga».
0.55 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
1.45 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 61. un 62.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 152.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 29. oktobris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1709.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 21.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Viss notiek!»*
12.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.50 «Mīļotā brālis» (ar subt.). LRomantiska komēdija.
14.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.00 «Četru bērnu tēvs. Smalkā dzīve». Ģimenes filma.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 22.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 JAUNA SEZONA! «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
1.00  «Mana ģimene». Seriāls. 4.sērija.
1.30 «Četras istabas».*
2.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.55 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.42 «Četru bērnu tēvs. Smalkā dzīve». Ģimenes filma.
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Šampinjoni».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 52.sērija
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013.».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 13.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Sporta studija».*
14.15 «“Red Bull Crashed Ice” sezona». ASV posms. 27.01.2013.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 8.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 9.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «SeMS. Laboratorija».*
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 7.sērija.
0.20 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.20 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
2.15 «Sekotāji».
3.10 «Sporta studija».*
3.40 «“Red Bull Crashed Ice” sezona». ASV posms. 27.01.2013.*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 91. un 92.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mana vīra kāzas». Austrijas romantiska komēdija.
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 12.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 158.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 93. un 94.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 127. un 128.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 141.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Mīlestības medības». Melodrāma.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 14.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Galileo».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 127. un 128.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Šodien novados».
3.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 158.sērija.
3.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 141.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 153.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
9.00 «Flika 2». ASV ģimenes drāma. 2010.g.
11.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 160.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 30.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 2009.g. 63. un 64.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10».Seriāls. 686. un 687.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 26. un 27.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 18.sērija.

tv programma
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 687.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!» Izklaidējošs raidījums.
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
23.40 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
0.35 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 27. un 28.sērija.
1.35 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 8.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 63. un 64.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 153.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 160.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 30. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1710.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 22.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.45 «Latvija var!»*
12.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.30 «Firmas noslēpums».*
14.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.40 «Četru bērnu tēvs. Atkal mājās». Ģimenes filma.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 23.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene». Seriāls. 5.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 9.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
3.40 «Četru bērnu tēvs. Atkal mājās». Ģimenes filma.
5.07 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Spageti». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 53.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā».
Latvija – Turcija.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 9.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“VEF Rīga” – “Maccabi Haifa”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 1.sērija
22.45 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 8.sērija.
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.00 «Ātruma cilts».
0.30 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 5.sērija.
1.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 103.sērija.
2.10  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 9.sērija.
3.05  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 8.sērija.
3.35 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
4.05 «Sekotāji».
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 93. un 94.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestības medības». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 159.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 95. un 96.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 129. un 130.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 142.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 19.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Galileo».
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 129. un 130.sērija.
2.35 «Degpunktā».
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 159.sērija.
3.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 142.sērija.
4.35 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 154.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «Es un mana ēna». ASV ģimenes komēdija. 1995.g.
11.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 17.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 161.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 31.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 65. un 66.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 687. un 688.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 29. un 30.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 19.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 688.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 10.sērija.
22.10 «Ballīte būs!»
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Bokseris». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
0.35 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
1.25 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 9.sērija.
2.15 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 65. un 66.sērija.
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 154.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 161.sērija.
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 31. oktobris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1711.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 23.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.10 «“De facto”».* (ar subt.).
12.50 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Laiks vīriem?»*
14.10 «Zebra».*
14.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.40 «Četru bērnu tēvs. Japāņu gaumē». Ģimenes filma.
16.10 «Tīģeris». Animācijas filma.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Anim.seriāls.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 24.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 5.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene». Seriāls. 6.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Četru bērnu tēvs. Japāņu gaumē». Ģimenes filma.
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Suņu ķērāji». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 54.sērija.
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 9.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija
13.05 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».* “VEF Rīga”
– “Maccabi Haifa”.
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 10.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». 8.sērija.
19.45 «Uz meža takas».
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45  «Alumīnija laikmets». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes reģionālā televīzija.
23.00 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 5.sērija.
23.50 «Jauniešu koru koncerts».*
1.45 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
2.15 «Sekotāji».
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».* “VEF Rīga”
– “Maccabi Haifa”.
5.00 «Uz meža takas».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 95. un 96.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 19.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 160.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 97. un 98.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 131. un 132.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 143.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».

20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Nauda». Latvijas dokumentāla filma.
22.15 «Lielās cerības». ASV un Lielbritānijas drāma.
0.30 «Dzīvīte».
1.00 «Galileo».
1.25 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 131. un 132.sērija.
2.45 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 160.sērija.
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 143.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 155.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 «Džonam Takeram ir jāmirst». Romantiska komēdija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 162.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 32.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Seriāls. 67. un 68.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 688. un 689.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 31. un 32.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 689.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «Cilvēks uz dzegas». Krimināltrilleris.
0.05 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
2.50 «Meklējot īsto». Seriāls. 67. un 68.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 155.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 1. novembris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 4.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 24.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 4.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «Vides fakti» (ar subt.).*
15.15 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.35 «Četru bērnu tēvs. Atpakaļ dabā». Ģimenes filma.
17.05  «Luijs». Animācijas seriāls. 113., 114. un 115.sērija.
17.30  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00 JAUNUMS! «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».
19.30  «Dinozauru planēta». Dok.filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.15  «Midsomeras slepkavības 14». Detektīvseriāls. 8.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13  «Midsomeras slepkavības 14». Detektīvseriāls. 8.sērija.
0.15  «Valdība 3». Seriāls. 5.sērija.
1.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.20 «Labāki laiki». Seriāls. 4.sērija.
3.20 «Četru bērnu tēvs. Atpakaļ dabā». Ģimenes filma.
4.39 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.57 «J.S.Bahs, Š.Guno. “Ave Maria”». Dejo L.Beire un V.Jansons.
5.02 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Torte».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 55.sērija.
7.35 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”». 9.posms Rīgā.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 11.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 1.sērija.
19.45 «Lielais cirks 9». 1.daļa.
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 15.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 8.sērija.
23.30 «Pīkoka». ASV spraiga sižeta drāma. 2010.g.
1.10  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 1.sērija.
1.35 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
2.20 «Sekotāji».
3.15 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”». 9.posms Rīgā.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 97. un 98.sērija (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Lielās cerības». ASV un Lielbritānijas drāma. 1974.g.
12.05 «Latvijas faili. Nauda». Latvijas dokumentāla filma.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 161.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece». 99. un 100.sērija (ar subt.).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 133. un 134.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

TV programma

17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 144.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dubultnieks». Rīgas kinostudijas drāma. 1986.g.
23.00 «Dzīves pārbaudījums». ASV spraiga sižeta drāma.
1.40 «Dzīvīte».
2.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 133. un 134.sērija.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 161.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 144.sērija.

14.40 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Veselības gada balva 2013».
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 1.sērija.
23.45 «Konstantīns». ASV un Vācijas mistikas trilleris.
2.00 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodrāma.
3.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 21.sērija.
4.15 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.

21.50  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2.sērija.
23.00 «“SeMS” ceļo».*
0.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
0.30 «“Astro’n’out” koncerts».*
1.30 «Pūtēju orķestra “Rīga” 40 gadu jubilejas galā
koncerts “Mūzika iedvesmai”».*
3.30 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
4.00 «“Mikrofona” dziesmas».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*

TV3

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 157.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 12.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.20 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.25 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Krokodils Dandijs». ASV piedzīvojumu komēdija.
16.55 «Geparda meitenes». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Briesmonis Parīzē». Animācijas filma.
21.20 «Kāzu plānotāja». Romantiska komēdija.
23.35 «Cilvēks uz dzegas». ASV krimināltrilleris.
1.35 «Geparda meitenes». ASV ģimenes komēdija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 157.sērija.
3.55 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 12.sērija.
4.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

5.00 «Galileo».
5.45 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
Seriāls. 66.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Lieliskie atriebēji». Animācijas filma.
8.55 «Mans mīļais draugs 3».
9.30 «Ražots Eiropā».
10.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.10 «Harijs Poters un Fēniksa ordenis».
Fantāzijas piedzīvojumu filma.
15.10 «Trakie Ginesa rekordi».
15.40 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 10.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Laiks nogalināt». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
2.45 «Lieliskie atriebēji». Animācijas filma.
3.55 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
4.15 «Galileo».

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 156.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.00 «Ķīlnieks namiņā». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
11.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 163.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 33.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 69. un 70.sērija.
15.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 33. – 35.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
21.30 «Krokodils Dandijs». ASV piedzīvojumu komēdija.
23.30 «Kājas un dūres ceļš». ASV komēdija.
1.10 «Ķīlnieks namiņā». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
2.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 69. un 70.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 156.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 2. novembris
LTV1
6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Props un Berta». Animācijas filma.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 3.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 45. un 46.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lūk, kur nāk Lola». Mākslas filma.
12.45 «Es un skola».
13.15 P.Putniņš. «Ar Dievu pie zemes». Nacionālā teātra izrāde.
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Dinozauru planēta». Dok.filma. 1.sērija
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «“Es – savai zemītei” piedāvā... “Sējējs 2013”».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”».
22.00  «A.Obrazcovs. “Divas sirdis”».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde. 1.cēliens.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «A.Obrazcovs. “Divas sirdis”».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde. 2.cēliens.
0.30 «Mīlestība ilgst trīs gadus». Romantiska komēdija.
2.20 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
3.54 «Folkloras programma “Klēts”».*
4.20 «Lūk, kur nāk Lola». Mākslas filma.

LTV7
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Seriāls. 13. un 14.sērija.
7.10 «Uguns pavēlnieks». TV spēle par drošību.*
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 4.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”».* 10.posms Rīgā.
14.55  «Alumīnija laikmets». Dokumentāla filma.
16.00 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
17.00 «Tā nav sagadīšanās» Ukrainas melodrāma.
18.30 «Melu laboratorija».*
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 5.sērija.
21.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.25 «Šērvudas Robins». Seriāls. 15.sērija.
0.25 «Lielais cirks 9». 1.daļa.
1.25 «Pīkoka». ASV spraiga sižeta drāma. 2010.g.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Uz meža takas».*

LNT
5.00 «Zīlniece». 99. un 100.sērija (ar subt.).
5.50 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
Seriāls. 65.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 21.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 5.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 9.sērija.

Svētdiena, 3. novembris
LTV1
6.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.35 «Viens un kopā. A.Daņiļēvičs un “Dzirnas”». 1994.g.
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 27. un 28.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 47. un 48.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Kruīzs septītajās debesīs. Horvātija». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Saldie meli».
Francijas romantiska komēdija.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45  «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 8.sērija.
1.25 «Melu laboratorija».*
2.20 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 1.sērija.
3.00 «“De facto”».*
3.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.20 «Mīlestība ilgst trīs gadus».
Romantiska komēdija.

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Seriāls. 15. un 16.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.20 «Tā nav sagadīšanās». Ukrainas melodrāma.
15.00 «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā». Latvija – Igaunija.
16.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Himki”.
19.05 Festivāls „Porta” piedāvā... Gruzīnu simfodžeza
programma «Neparstā izstāde».
20.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
21.00 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 8.sērija.

LNT

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 158.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 13.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.50 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7».
Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 4.sērija.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
15.00 «Televeikala skatlogs».
15.15 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.50 «Briesmonis Parīzē». Francijas animācijas filma.
17.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti. Miroņa lāde». Piedzīvojumu filma.
23.00 TV PIRMIZRĀDE! «Mājiņa». ASV komēdija.
0.55 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
2.10 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 158.sērija.
3.45 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 13.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

«Vārds uzņēmējiem»
Jaunums Jelgavā! No 21.10.2013.

Pirmajiem dāvanas!

Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»

26. oktobrī Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Būs mainīts darba laiks lietoto
apģērbu veikaliem «Humana Latvia»

No 1. novembra tiks mainīts darba laiks lietoto apģērbu
veikaliem «Humana Latvia»
Katoļu ielā 1 un Lielajā ielā 14.
Turpmāk klientus gaidīsim darba dienās no plkst.9 līdz 19,
sestdienās, svētdienās – no plkst.9 līdz 16.
Laipni aicināti!
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas
grupās ar vecāku līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

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

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

Jelgavniece mēnesi dzīvo «zelta būrītī» Bali
 Ritma Gaidamoviča

skaitu – 127 –, lai žūrija visas nointervētu,
izkārtotu katru savā vietā uznācienos,
Jelgavniece «Mis Jelgava 2010»
nofilmētu vizītkartes un apmeklētu plāun «Mis Latvija 2011» Eva
notos pasākumus, tas nemaz nav tik ilgs
Dombrovska atgriezusies no
laika periods. «Iedomājieties, cik daudz
Indonēzijas salas Bali. Izmanlaika aizņēma īsas vizītkartes filmēšana!
tojot atvaļinājumu, viņa mēnesi
Tāpat mēģinājumi, kuru laikā iestudēta
piedalījās «Miss World» konkurhoreogrāfija atklāšanas ceremonijai un
sā, kurā tika kronēta pasaules
finālam,» stāsta Eva, piebilstot, ka paralēli
skaistākā sieviete – šogad tā ir
treniņiem notika arī dažādi pasākumi un
pārstāve no Filipīnām.
citi mazāki konkursi, kuros piedaloties
varēja krāt papildu punktus finālam un gūt
Eva ir sabiedrisko attiecību speciāliste neaizmirstamu pieredzi, piemēram, «Miss
farmācijas uzņēmumā «Olainfarm», bet World Top Model», «Beachfasion», «Miss
paralēli studē maģistrantūrā komunikāciju World Talen», tradicionālo deju atlase.
zinātnes. Ar skaistumkonkursiem uz «tu»
viņa ir kopš uzvaras Jelgavas konkursā un Uz Bali ved trīs akmeņus
pa šo laiku paspējusi spēkus pārbaudīt jau
Lai gan kādam varētu šķist, kas tur ir
vairākos. Uzvara «Mis Latvija 2011» viņai – aizbraukt, mēnesi padzīvot un parādīt sevi
nodrošināja iespēju mūsu valsti pārstāvēt –, tomēr Eva atzīst, ka tas ir daudz grūtāk,
pasaules skaistumkonkursā. Pērn viņa uz nekā no malas izskatās. Arī izdevumi gulto nebrauca, jo bija jāpabeidz studijas LLU, stas uz dalībnieces un sponsoru pleciem.
taču devās šogad. «Mans pirmais atvaļinā- «Jā, jā, biļetes izmaksas un arī citi izdevumi
jums dzīvē tiešām bijis iespaidiem un pie- tiek segti no pašu dalībnieču kabatas. Esmu
dzīvojumiem bagāts. Mēnesis bez nevienas pateicīga saviem sponsoriem, jo bez viņu
brīvdienas! Šobrīd gan esmu nolēmusi, ka atbalsta es diez vai būtu varējusi doties
nākamo atvaļinājumu noteikti veltīšu vie- šajā fantastiskajā piedzīvojumā,» tā Eva,
nīgi atpūtai. Līdz ar to pagaidām neplānoju kopējo summu, cik izmaksājis brauciens,
doties uz vēl kādu konkursu, jo prioritāte ir gan neatklājot, vien nosaka – tikai lidojums
studijas un darbs,» atzīst Eva.
izmaksājis ap 1000 latu.
Jāteic, ka skaistumkonkursā meitenes
Pārdzīvojumi par nemieriem
piedalās arī labdarības un izglītojošos
Runājot par konkursu, jelgavniece stāsta, pasākumos. Piemēram, katrai dalībniecei
ka to pavadīja nemitīgi musulmaņu protes- no savas valsts bija jāatved dāvana, kas
ti, jo viņiem šķita nepieņemams konkursa tiek izsolīta, bet nauda nonāk labdarībai.
formāts. «Viņi nevēlējās, ka dalībnieces savu Eva uz Indonēziju aizveda linu dvieli, tējas
augumu demonstrē bikini peldkostīmā, jo un Stendera ziepes. Tiesa, viņa nezina, par
viņu kultūrā nav pieņemama šāda atkaili- kādu summu dāvana izsolīta. Tāpat Bali
nāšanās. Drošības apsvērumu dēļ konkursa vajadzēja nogādāt grāmatu par savu valsti,
finālu no Džakartas pārcēla uz hinduistu kuru dāvanā saņēma vietējā skola. «Taču
apdzīvoto Bali,» stāsta Eva, piebilstot, ka tās nebija vienīgās lietas, kas jāņem līdzi.
meitenes gan tika apsargātas augstā līmenī Vispasaules miera dienā, kad katra dalīb– par dalībniecēm rūpējās vairāki simti dro- niece iestādīja kociņu, tika veidots arī neliels
šības dienestu darbinieku. «Taču tik un tā akmens dārzs, kura tapšanā piedalījās davisu laiku sekojām līdzi jaunākajām ziņām, lībnieces ar atvestajiem trīs akmentiņiem.
jo izskanēja, ka nemiernieki plāno ierasties Šo akmens dārzu tagad veido arī akmeņi
arī Bali,» stāsta Eva.
no Baltijas jūras,» nosaka Eva.

Ko var darīt mēnesi?

«Latvieši ir visur»

Konkurss Bali notika no 2. līdz 29.
«Ar dalībniecēm smējāmies, ka mēnesi
septembrim. Daudziem noteikti rodas dzīvojām «zelta būrītī». Visu laiku bijām
jautājums – ko tur var darīt veselu mēnesi?! apsardzes ielenkumā, jo konkursa rīkotāji
Eva skaidro, ka, ņemot vērā dalībnieču baidījās par katras dalībnieces drošību,» tā
Eva, atzīstot, ka konkurss
bijis emocionāli grūts.
Vispirms jau mēnesis
prom no mājām, tad vēl
ikdienā esi radis, ka pats
esi sava laika noteicējs,
taču te tev jāpakļaujas
organizatoriem. «Viss
tiek izlemts tavā vietā, ko
dažbrīd ir grūti pieņemt.
Sanāk tāda cīņa pašam ar
sevi,» saka Eva.
Interesanti, ka, ieroSavu vārdadienu Eva
doties Indonēzijā, viņas
12. septembrī nosvigrupas (dalībnieces bija
nēja Bali safari parkā.
sadalītas grupās pa 12 un

Pasākumi pilsētā
 24. oktobrī pulksten 19 – M.Čehova Krievu teātra viesizrāde: M.Gavrans «Viss par
sievietēm». Režisors M.Gruzdovs. Neiesaka bērniem, jaunākiem par 12 gadiem. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (€ 8,54; 7,11; 5,69) (k/n Lielajā zālē).
 25. oktobrī pulksten 19 – koncerts «Trīs zvaigznes». Z.Muktupāvels, A.Ērglis un
U.Roze izpilda I.Kalniņa un J.Lūsēna dziesmas. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (€ 9,96; 8,54;
7,11) (k/n Lielajā zālē).
 25. oktobrī no pulksten 20 – Māris Vitkus (klavieres džeza noskaņās). Ieeja – bez
maksas (restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 26. oktobrī pulksten 14 – vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Lai sasaucamies,
lai dziedam!». Ieeja – bez maksas (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 26. oktobrī no pulksten 20 – Artūrs Knope un Aleks Klimanovičs (populāra, asprātīga
mūzika). Ieeja – bez maksas (restorānā bārā «Plate» Lielajā ielā 6).
 27. oktobrī – Lietuvas kino diena. Pulksten 14 – «Bērni no Amerikas viesnīcas» (1990),
režisors R.Baņonis; pulksten 16 – «Eirāzijas aborigēns» (2012), režisors Š.Barts; pulksten
18 – «Aurora» (2013), režisore K.Božīte. Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 27. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 30. oktobrī no pulksten 10 līdz 12 – Jelgavas Māmiņu klubs organizē zobu higiēnistes
Tamāras Burdunas lekciju. Bērniem – spēles ar «Hello Kitty». Dalības maksa – Ls 3. Pieteikties pa e-pastu diana.mavrodi@jelgavamk.lv vai tālruni 26518642 (Diāna) (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 30. oktobrī – kino. Pulksten 13 – animācijas seanss bērniem: «Animācijas brigādes»
un A.Burova filmu izlase. Pulksten 14 – nodarbība bērniem ar «KasTe? EsTe!» varoņiem.
Pulksten 15 – «Zivs» (15 min, 2013), režisore K.Zaķe; «Amatieris» (85 min, 2008) spēlfilma,
režisors J.Nords. Pulksten 17.30 – «Es» (52 min, 2004) dokumentālā filma, 12 režisoru
komanda, producents I.Zviedris; «Četrdesmit divi» (57 min, 2013), režisore L.Pakalniņa.
Pulksten 20 – «Ezera sonāte» (84 min, 1976) spēlfilma, režisori G.Cilinskis, V.Brasla. Ieeja
– Ls 1 (€ 1,42) uz visu dienu (k/n Lielajā zālē).

Jelgavniece Eva Dombrovska nesen Latviju pārstāvēja pasaules
skaistumkonkursā «Miss World
2013», kas notika Bali. Tajā par galveno titulu mēneša garumā cīnījās
127 meitenes no visas pasaules.
«Nebija viegli, taču šāda iespēja
tiek dota tikai vienu reizi mūžā,»
nosaka Eva.
katrai piesaistīta viena «auklīte») vadītāja
sākusi runāt latviski. «Es biju patīkami
pārsteigta, izdzirdot latviešu valodu. Edīte
jau pāris gadu dzīvo Londonā, kur atrodas
arī «Miss World» organizācija, un Bali
nokļuvusi, piesakoties vakancei. Jau atkal
pārliecinājos – pasaule ir maza un latvieši
ir visur,» nosaka Eva.

Šopings – 15 minūtes

Jautāta, vai izdevies apskatīt un iepazīt
Bali, Eva atzīst – lai gan pavadījusi tur
mēnesi, daudz nav redzējusi, jo iziet ārpus
telpām drošības apsvērumu dēļ neļāva.
«Bija gan daži pasākumi dabā, piemēram,
devāmies lielajā dzīvē palaist nesen izšķīlušos bruņurupučus. Neaizmirstams bija arī
brauciens ar autobusu pa safari parku, kur
pirmo reizi man bija iespēja redzēt dzīvniekus savvaļā tik tuvu,» nosaka Eva. Taču par
iepirkumiem varēja aizmirst. Mēneša laikā
meitenes veikalā ielaistas tikai vienu reizi,
tam atvēlot 15 minūtes. «Tad nu šajās 15
minūtēs centos nopirkt pēc iespējas vairāk
saldumu, pat kolu, ko lietoju reti. Viesnīcā
tik brīvi pie šādiem našķiem nevarēja tikt,»
smaidot nosaka Eva.

arī apavi. «Jāteic, ka ne viss no sarakstā
iekļautā konkursa laikā tika izmantots, bet
tagad zinu, kā ir ceļot ar pieciem koferiem,»
tā Eva. Izklausās diezgan neprātīgi – pieci
koferi, taču Latvijas dizaineres Agneses
Eidukas radītā fināla kleita vien aizņēma
veselu somu. Līdz ar to pārējos četros koferos bija jāietilpina dāvanas pārējām 126
Līdzi – pieci koferi ar apģērbu
meitenēm, dāvana izsolei, gludeklis, kurpes,
un kurpēm
Lai piedalītos finālā, meitenēm bija jāiz- sporta tērps un apavi, grāmata, pārējās
pilda virkne prasību. Tostarp neskaitāmu Latvijas dizaineru radītās kleitas.
informatīvu dokumentu sagatavošana, dažādi apraksti, kā arī tika izsniegts konkrēts Traucē stereotipi
Vakar klubā «Tonuss» notika jau otrā
saraksts ar mantām, kas obligāti nepieciešamas. Piemēram, sešas garās vakarkleitas, «Mis un Misters Jelgava» konkursa atlasešas kokteiļkleitas, septiņi smart casual se, jo pirmajā bija pārāk maza atsaucība.
apģērbi, nacionālais tērps, fināla kleita, kā Eva spriež, ka, iespējams, jauniešiem

Eva ir priecīga
par iespēju
apgūt Indonēzijas nacionālās dejas.
Tiesa, viņai ne
visai labi esot
veicies, jo kustības atšķiras
no tām, ko
esam pieraduši veikt mēs.
Foto: Ivars
Veiliņš un no
Evas personīgā
arhīva
piedalīties traucē stereotipi. «Sabiedrībā
joprojām pastāv uzskats, ka skaistumkonkursā tiek demonstrēts tikai augums
un piedalās tie, kuriem nav nekā cita,
ar ko lepoties,» tā Eva, gan uzsverot, ka
pasaulē ar skaistumkonkursu palīdzību
ir iespējams apliecināt, cik daudzas no
dalībniecēm ir apdāvinātas un talantīgas.
Piemēram, Indonēzijas pārstāve savos
septiņpadsmit gados ir izpelnījusies atzinību kā operdziedātāja. «Uzskatu, ka
konkursu sagatavošanas posms ir daudz
svarīgāks par pašu finālu. Titulu iegūst
uz gadu, bet treniņu procesā apgūtais
paliek uz visiem laikiem, jo jebkurā dzīves
situācijā mums jāmāk sevi pasniegt un
strādāt komandā,» tā Eva.

Arī Jelgavā izskanēs 34 tautas mīlētākās dziesmas
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot tradīciju veidot kopīgu
dāvanu Latvijai tās dzimšanas
dienā, arī šogad Jelgavā pie
skatītājiem dosies koncertprogramma «Manas tautas
dziesmas». 16. novembrī tā
Jelgavas kultūras namā izskanēs pulksten 15 un 19. Interesanti, ka šogad programmas
veidotāji bija skatītāji, balsojot
par mīlētākajām dziesmām, ko
koncertā vēlas dzirdēt.
Līdz šim klausītāji jau varēja baudīt
skaistākās patriotiskās melodijas, dziesmas
no latviešu kino «zelta fonda» un teātra izrāžu pūra, kā arī pirmās Latvijas brīvvalsts
laika dziesmas, bet šogad kārta pienākusi
mīlētākajām latviešu tautas dziesmām. Lai
noskaidrotu iecienītākās melodijas, koncerta rīkotāji šogad repertuāru ļāva veidot
iedzīvotājiem, balsojot par dziesmām, kuras
grib dzirdēt koncertā. Koncerta producents
Aigars Dinsbergs stāsta, ka repertuārā
iekļautas 34 tautas mīlētas dziesmas. To

vidū «Tumša nakte, zaļa zāle», «Pūt,
vējiņi», «Tumša, tumša tā eglīte», «Trīcēj’
kalni, skanēj’ meži». Tās kopā ar apvienoto
tautas un populārās mūzikas orķestri Jāņa
Strazda un Kristīnes Kārkles-Puriņas
vadībā izdziedās Ingus Pētersons, Liene
Šomase, Andris Ērglis, Atis Auzāns, Antra
Stafecka, Ivo Fomins, Emīls Balcers, Dainis
Skutelis.
A.Auzāns, kurš tautas mūziku salīdzina ar mūsu nācijas seju, uzskata, ka šis
koncerts būs vislabākais no piecu gadu
sērijas. «Tajā atspoguļots viss, kas mums
pieder un kādiem vēstures līkločiem esam
gājuši cauri. Tautas dziesmas ir, bija un būs
nemirstīgas,» tā A.Auzāns. J.Strazds, kurš
veidojis šo dziesmu aranžijas, par darba
procesu saka: «Strādāt ar tautas mūziku
ir ļoti interesanti. Tā jauda un enerģija,
kas ielikta šajās dziesmās, izturējusi gadu
simtus un paaudžu paaudzes, tieši šobrīd
ir mūsu tautai īpaši vajadzīga kā latvietības
un latviskuma izpausme un pašapliecināšanās.»
A.Dinsbergs piebilst, ka sākotnēji Jelgavā
tika plānots tikai viens koncerts, taču, izvērtējot lielo pieprasījumu, līdzīgi kā iepriekšē-

jos gados nolemts rīkot papildkoncertu, kas
izskanēs 16. novembrī pulksten 15, bet otrs
koncerts būs pulksten 19.
Šogad pirmo reizi koncertu vēsturē
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, arī jelgavniekiem, tika dota unikāla iespēja kāpt uz
skatuves koncertā un kopā ar etnopopa
orķestri J.Strazda vadībā nodziedāt savu
mīļāko tautasdziesmu. «Līdz 20. oktobrim
gaidījām iedziedātās tautasdziesmas. Dziesmai nebija jābūt profesionālam studijas
ierakstam, to ikviens varēja ierakstīt vai
nu savā mobilajā telefonā, viedtālrunī,
diktofonā, vai datorā. Dziedāt varēja solo,
duetā kopā ar kādu savu ģimenes locekli,
draugu pulciņā vai arī citā sastāvā. Šonedēļ
notiek ierakstu izvērtēšana, lai izvēlētos
labāko, skanīgāko un pārliecinošāko. Tāpēc
skatītājiem jāgatavojas pārsteigumam,»
nosaka producents.
Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes»
kasēs un www.bilesuparadize.lv. Biļešu
cena – no 6 līdz 10 latiem. Bet novembra
sākumā, portālā www.jelgavasvestnesis.lv
piedaloties konkursā un pareizi atbildot
uz jautājumiem, būs iespēja laimēt sešus
ielūgumus uz koncertu.

