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Ielas un ietves ap staciju
sakārtos līdz Lāčplēša
dienai

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Jaunās e-kartes
varēs izmantot arī kā
maksāšanas līdzekli
 Sintija Čepanone

Lai sniegtu iedzīvotājiem papildu ērtības
un paplašinātu Jelgavas pilsētas skolēna
apliecības un Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja
kartes izmantošanas
iespējas, Jelgavā līdztekus jau esošajām ekartēm plānots ieviest
jaunas Jelgavas skolēna apliecības un iedzīvotāja kartes, kas ļaus
ne tikai norēķināties
par braucienu pilsētas
autobusā un pusdienām skolas ēdnīcā, bet
arī veikt samaksu par
jebkuru citu preci vai
pakalpojumu. Jauno
karšu noformēšana,
visticamāk, sāksies tikai nākamajā gadā,
un tas, vai noformēt
jauno karti vai turpināt lietot pašreizējo
e-karti, būs iedzīvotāju
brīva izvēle.
SIA «Jelgavas autobusu

Ja laikapstākļi neieviesīs būtiskas korekcijas, dzelzceļa stacijas apkārtne, kur pašlaik norit vērienīgi ielu rekonstrukcijas darbi, jau
tuvākajās dienās būs sakārtota tā, ka gājēju un transporta piekļuve automašīnu stāvlaukumam un stacijai tiks būtiski uzlabota.
«Vēl šajā nedēļā plānots noasfaltēt atlikušo brauktuves posmu ap jaunizbūvēto apli stacijas priekšā – tur tiks uzklāta asfalta
apakškārta, savukārt paralēli tiek gatavota ietves pamatne bruģakmens ieklāšanai – Stacijas parka pusē ietve jau sakārtota,
arī laukums pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem ir nobruģēts, tādēļ šajā objektā atlikuši tikai atsevišķi darbi, kas noteikti
jāpaveic līdz ziemai,» stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere, piebilstot, ka pašlaik vēl
turpinās arī inženierkomunikāciju izbūves darbi Pasta un Sporta ielā. Plānots, ka ielu un ietvju sakārtošana stacijas tuvumā
tiks pabeigta līdz Lāčplēša dienai, kad jelgavnieki dosies lāpu gājienā un noslēgumā pulcēsies Stacijas parkā pie pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem.
Jāatgādina, ka šie darbi norit projekta «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve, Jelgavā»
gaitā.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Nenomaksāto nodokļu parāds valstī – 1,4 miljardi eiro
 Ligita Vaita

Valstī nenomaksāto
nodokļu parāds 2014.
gadā ir 1,4 miljardi
eiro. Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone norāda, ka būtiskas problēmas ir galvenokārt divās nodokļu
pozīcijās – uzņēmumu
ienākuma nodoklis un
valsts dividendes –,
taču ēnu ekonomikas
apkarošanā iezīmējusies jauna būtiska
problēma – komersanti krāpniecības nolūkos
iejaucas kases aparātu
darbībā.
28. oktobrī Jelgavas uzņēmējiem tika organizēta tikšanās ar VID ģenerāldirektori
I.Pētersoni, lai pārrunātu problēmjautājumus, kas satrauc
uzņēmējus. Pašlaik vidējiem
un mazajiem uzņēmumiem visvairāk problēmu sagādā kases

aparātu piemērošana jauno MK
noteikumu prasībām, kas daļā
uzņēmumu paredzēs ieviest
jauna tipa – hibrīda – kases
aparātus.
Ieskicējot situāciju nodokļu
jomā kopumā, I.Pētersone uzsver, ka situācija nodokļu ieņēmumos ir stabilizējusies, tomēr
joprojām ir divas problemātiskas
sadaļas, kur nodokļi nepildās, kā
paredzēts: uzņēmēju ieņēmumu
nodoklis un valsts dividendes.
Turpretī iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, sociālais nodoklis un
pievienotās vērtības nodoklis
pildās pēc plāna.
Tikšanās laikā VID ģenerāldirektore uzsvēra divas aktualitātes – cīņu ar ēnu ekonomiku,
sevišķi iezīmējot tādas nozares
kā transports, zobārstniecība un
skaistumkopšana, un stingrāku
kases aparātu darbību uzskaiti.
Uzņēmējiem aktuālāks ir tieši
otrais temats – jaunās kases
aparātu prasības.
VID ģenerāldirektore uzsver,
ka kases aparātu uzskaite un
kontrolēšana šobrīd VID ir

aktuāls temats, jo novēroti jauni krāpniecības gadījumi, kad
komersanti ir iejaukušies kases
aparātu darbībā. «Šeit vairs
nav runas par neizsistiem čekiem, bet gan vēl nopietnākiem
pārkāpumiem lielos apmēros.
Šogad deviņos mēnešos esam
pārbaudījuši 971 uzņēmumu, no
kuriem 82 procentos gadījumu
ir konstatēti pārkāpumi kases
uzskaitē. Turklāt pusē gadījumu
komersanti ir iejaukušies kases
aparātu datu programmās,» situāciju ieskicē I.Pētersone.
Patlaban pieņemti jauni MK
noteikumi Nr.95 «Par nodokļu
un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un
iekārtu lietošanas kārtību un
to tehniskajām prasībām», kas
paredz izmaiņas kases aparātu
uzskaitē un prasībās. Noteikumi
stāsies spēkā nākamā gada aprīlī, taču jau tagad uzņēmējiem ir
gana daudz neskaidrību.
Jelgavas Autobusu parka valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
ieskicē problēmu, ka arī autobusos norēķinu apjoms varētu no-

rādīt uz nepieciešamību ieviest
hibrīda kases aparātu sistēmas,
kas nozīmē, ka tiktu lieki tērēti
valsts līdzekļi. VID ģenerāldirektore norāda, ka transporta nozarei ir piešķirti vairāki izņēmumi,
tāpēc, visticamāk, tā varēs turpināt darboties ar līdzšinējiem
kases aparātiem.
Jelgavas tirgus direktors Valdis Labanovskis uzskata, ka
daudz būtiskāk būtu nevis kontrolēt mazo uzņēmēju kases
aparātus, bet gan iejaukties lielo
veikalu ķēžu darbībā, kas veikalos ievieš nepārtrauktas akcijas.
«Jā, akcijas, protams, samazina
nodokļu ieņēmumus, taču mēs
nevaram apgalvot, ka tādējādi
uzņēmēji nodarbojas ar krāpniecību. Pēc uzrādītā pārdotā
apjoma nodokļi tiek nomaksāti,»
uzsver VID ģenerāldirektore.
Jāpiebilst, ka I.Pētersone paudusi apņēmību regulāri apmeklēt Latvijas reģionus, lai tiktos
ar uzņēmējiem un informētu par
aktualitātēm nodokļu politikas
jomā. Iepriekšējā vizīte Jelgavā
bija aprīlī.
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parks» (JAP) valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs akcentē, ka
oktobra sēdē pieņemtais domes
lēmums neuzliks par pienākumu pašreizējo e-karšu lietotājiem nomainīt Jelgavas pilsētas
skolēna apliecību vai Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti pret
jauno – šobrīd spēkā esošo karšu
lietotāji varēs turpināt lietot
karti līdz tās derīguma termiņa
beigām, bet pēc tam – izvēlēties,
vai noformēt tādu pašu vai jauno karti. «Pašlaik tiek gatavota
iepirkuma dokumentācija, lai
konkursa kārtībā noskaidrotu
banku, kas nodrošinās šo pakalpojumu, tādēļ iedzīvotāju
pieteikšanās jaunajām e-kartēm
varēs sākties ne agrāk kā nākamajā gadā,» tā P.Salkazanovs.
Paredzēts, ka jaunā Jelgavas
pilsētas skolēna apliecība un
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karte būs apvienots identifikācijas dokuments un maksāšanas līdzeklis, ar kuru varēs
norēķināties ne tikai autobusā
vai skolas ēdnīcā, bet jebkurā
vietā, kur cilvēks pirks preces
vai saņems pakalpojumus.
Turpinājums 3.lpp.

Cienījamie uzņēmēji
un jelgavnieki!
Sešpadsmit gadus Jelgavas uzņēmēji bijuši uzticīgi tradīcijai Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
dāvināt svētku uguņošanu. Esmu patiesi gandarīts, ka ziedotājiem pievienojušies arī pilsētas iedzīvotāji. Augstu vērtēju ikvienu, kas iegulda
savu artavu salūta organizēšanā un to uzskata par savu goda lietu.
Aicinu saglabāt tradīciju arī šogad un ziedot līdzekļus, lai valsts svētki
mums izdotos krāšņāki un svinīgāki!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas domes,
pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju sadarbībai.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā: banka «Citadele», Jelgavas filiāle, kods
PARXLV22, konts LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku uguņošanai», vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» «SEB
bankas» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā: reģ.Nr.90001282471,
LV94UNLA0050001058011, ar norādi «Svētku uguņošanai».
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 167 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 23. oktobra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 115 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Vjačeslavs
Mališevs, Uģis Ozols, Gunārs Liepiņš, Irīna Zisojeva, Eventijs Strods,
Inga Jātniece, Viktors Naumenko, Kārlis Balodis, Aivis Ostrovskis,
Aija Auniņa un Zane Cunska.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Novembra pirmo svētdienu (šogad – 2. novembri)
baznīcas pasludinājušas par Bāreņu svētdienu.
Šosvētdien baznīcas aicinās atvērt savas sirdis un
mājas bērniem, kuri neaug ģimenēs, kļūstot par
audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem.
Vēl šonedēļ – 31. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37 sāksies konference, kurā
tiks aktualizēti jautājumi par audžuģimenēm Latvijā.
Uz konferenci aicināts ikviens, kurš nav vienaldzīgs
pret bērniem, kas spiesti dzīvot bērnunamos.
Valsts arvien skaļāk runā par vēlmi būtiski samazināt
bērnu skaitu bērnunamos un aktivizēt audžuģimeņu
kustību, lai bērni dzīvotu ģimenēs. Pagaidām Jelgavā audžuģimenes statuss ir sešām ģimenēm – divās
no tām šobrīd dzīvo arī audžubērni.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs lietojat
atstarotāju?

Kas ir audžuģimene?*
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var
atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts,
vai viņam nodibināta aizbildnība.

Kas var pretendēt
uz audžuģimenes statusu?
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā no
25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs,
uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie
(persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir
obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas)
piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Kā kļūt par audžuģimeni?
• Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums
par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņa par
veselības stāvokli.
• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto
(personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
• Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes
statusu.
• Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā. Informācija par
audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas
kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas
mājas lapā.
• Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp
audžuģimeni un pašvaldību.

Ko saņem audžuģimene?
• atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto
bērnu skaita;
• pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais
minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam);
• pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas
bērnam nepieciešamas lietas;
• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu
risināšanā.
Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī
audžuģimeņu apmācību.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
• bērna vecāki ir miruši;
• bērns ir atrasts;
• bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
• bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
• bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
• izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
• vecāki ilgstoši slimo.
*Labklājības ministrijas sagatavota informācija

«Ikviens cilvēks pirms
nāves grib zināt, vai
viņu kāds ir mīlējis»
Inge Ivaškeviča, Jelgavas audžumamma:
«Ja godīgi, tad mūsu ģimenē
doma, ka varam kļūt par audžuģimeni, radās diezgan spontāni pirms
trim gadiem, lai gan sirdī mīlestību
pret bērniem, kas zaudējuši vecāku
gādību, esmu izjutusi vienmēr. Labi
atceros, ka 10. vai 11. klasē skolā
rakstīju sacerējumu «Neuzziedējis
ābeļu zars» – tas bija par bērniem,
kuri spiesti dzīvot bērnunamos.
Vēlāk arī izvēlējos savu darbu saistīt
ar sociālo jomu – līdz pat šim brīdim
strādāju Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrā, kur ik dienu esmu
kopā ar vecāku pamestiem bērniem.
Tik skaudri var izjust to, ka katram bērnam ir vajadzīga mamma,
tētis…
Pirms trim gadiem ar vīru nolēmām, ka spēks mums vēl ir un
noteikti varam dot mīlestību ne
tikai pašu bērniem, bet vēl kādam,
kuram tā ļoti nepieciešama.
Šobrīd mūsu ģimenē dzīvo divi
audžubērni – 2,8 un 1,1 gadu veci.
Tas bija tāds mūsu noteikums, ka
esam ar mieru uzņemt ģimenē
bērniņus, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Šajā vecumā bērns
vēl attīstās, viņa emocionālais stāvoklis un raksturs vēl ir maināms.
Jo vecāks kļūst bērns, jo grūtāk ir
mainīt viņa uzvedības normas un
sniegt tās prasmes, kuras mazotnē
viņš nav saņēmis. Tieši tāpēc mēs
ceram, ka šiem mazajiem bērniņiem spēsim dot visu to, kā viņiem
līdz šim ir pietrūcis, un ieaudzināt
viņos arī iecietību, mīlestību un labestību, kas, gadiem ejot, praktiski

pazūd no vecāku pamestu bērnu
sirsniņām.
Man nesen sanāca nejauša tikšanās ar vienu no Olaines cietuma darbiniecēm, kura, uzzinot,
ka strādāju bērnunamā, pateica
skaudrus vārdus: «Jūs sākat, un
mēs pabeidzam… 70 procenti jūsējo
tagad ir mūsējie…» Ārkārtīgi smagi
ir dzirdēt tādus vārdus, zinot, cik ļoti
cenšas sociālās aprūpes iestāžu darbinieki, taču ir skaidrs, ka nevienā
institūcijā, nevienā iestādē bērns
nevar saņemt to mīļumu, kas viņam
nepieciešams. Kaut kur lasīju, ka
bērnam, ilgi dzīvojot bez vecāku
mīlestības, piedzīvojot vardarbību
ģimenē, praktiski pazūd līdzjūtības
spējas. Tas nav tik vienkārši, ka
bērns ir vienaldzīgs vai nejūtīgs
– viņš fizioloģiski mainās tā, ka
vairs nespēj šīs jūtas izjust. Tāpēc
audžuģimenēm bieži vien, pieņemot
bērniņu, ir no jauna jāmāca līdzjūtība, mīlestība. Mēs kā audžuģimene,
izvēloties pie sevis pieņemt bērniņus vecumā, kad viņu raksturs vēl
nav noformējies, ceram, ka spēsim
kāda likteni mainīt…
Es neesmu tik naiva, lai cerētu, ka
pienāks laiks, kad valstī bērnunami
vairs nebūs nepieciešami, taču esmu
pārliecināta, ka mēs būtiski varam
samazināt to bērnu skaitu, kas
dzīvo bērnunamos, ja vien mainītos
sabiedrības priekšstati. Mūsu valsts
lobē visādus nejēdzīgus projektus tā
vietā, lai spēcīgi veicinātu audžuģimeņu kustību. Informācijas ir tik
maz, sabiedrība vēl ir tik neizglītota
par šādu iespēju. Pieļauju, ka mums
apkārt ir pietiekami daudz cilvēku,

kas būtu spējīgi veikt audžuģimenes
funkcijas, taču viņi par to vēl nav
aizdomājušies, viņus valsts nav
«uzrunājusi». Jau kādu laiku esot
audžuģimenei, esmu atskārtusi,
ka vēl viens stimuls, ko valsts varētu sniegt audžuģimenēm, būtu
šī laika iekļaušana darba stāžā, kas
daudziem ir būtiski.
Cik daudz mēs dzirdam dažādas
nepatīkamas runas par bērnunamiem – cilvēkiem patīk runāt, bet
– beidziet vienreiz runāt! Rīkojieties!
Ja arī jums šķiet, ka bērnunams nav
tā īstā vieta, kur augt bērnam,
kļūstiet par audžuģimeni, dodiet
bērniņam otru iespēju! Sabiedrība
neapzinās, ka bērns – tā ir mūsu
visu vērtība, un, ticiet man, dots
devējam atdodas. Mūsu sabiedrība
šobrīd dzīvo, lai izdzīvotu, izdzīvojot
tā ir pieradusi ņemt, bet mums
jāiemācās dot. To gandarījumu, ko
jūs saņemsiet no pieņemta maza
bērniņa, atsvērt nespēs nekas – viņa
pateicība, mīļums, apskāvieni…
Ja kādu baida formalitātes, tad
varu iedrošināt: tās nepaņem ne
daudz spēka, ne enerģijas – formalitātes ir viegli nokārtojamas, un
diezgan ātrā laikā iespējams kļūt
par audžuģimeni.
Neesam arī bagātnieku ģimene,
taču visi kopā esam gan paēduši,
gan apģērbušies, varam atļauties
arī ar bērniem aizbraukt kaut uz
Tērvetes parku, zoodārzu… Nauda
nav tā, kas izšķir visu – svarīgāka
par to ir mīlestība, ko esam gatavi
dot otram. Māte Terēze reiz teikusi,
ka ikviens cilvēks pirms nāves grib
zināt, vai viņu kāds ir mīlējis…»

«Medmāsām ļāva strādāt tikai slodzi.
Sajutos, ka neesmu pilnībā nodarbināta»
Nadežda Ivaškeviča, Jelgavas audžumamma:
«Ar mani tā arī notika – izlasīju avīzē rakstu par audžuģimenēm un aizdomājos: kāpēc arī
es nevarētu būt audžumamma
kādam bērnam? Tas bija pirms
pieciem gadiem. Pašai divi bērni
jau pieauguši, bet jaunākajam
– 14 gadi. Šobrīd mūsu ģimenē
dzīvo divi brālīši – 10 un 12
gadus veci. Pēc izglītības esmu
medicīnas māsa un ilgus gadus
strādāju Bērnu nodaļā, tāpēc
bērnu aprūpe un mīļums, kas
viņiem nepieciešams, man nav

svešas lietas. Tai brīdī sanāca tā,
ka medmāsām ļāva strādāt tikai
slodzi, un es sajutos, ka neesmu
pilnībā nodarbināta. Tad arī
aizdomājos, ka varu savā dzīvē
vēl ko labu darīt.
Pēc savas pieredzes varu teikt:
ja vien jums ir tāda iespēja, palīdziet kādam bērniņam tikt pie
jaunas ģimenes! Visi audžubērni,
kas nonākuši manā ģimenē, vienmēr mani saukuši par mammu
– viņiem tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Un tad, kad jūs pēc mēnešiem,
gadiem jūtat, kā jūsu darbs un
mīlestība šo bērnu ir mainījusi,

tad nekāds lielāks gandarījums
par savu darbu nav vajadzīgs.
Taču joprojām esmu pārsteigta
par sabiedrības attieksmi un nostāju. Mēs ikdienā izjūtam to, kā
skolas, klasesbiedri, sabiedrība
attiecas pret audžuģimeņu bērniem – vieni saka, ka viņi ir grūti
bērni, citi pat apsmej… Un tas ir
ārkārtīgi sāpīgi. Manuprāt, mums
vēl ir nepieciešama ļoti pamatīga
sabiedrības izglītošana, lai katrs
izprastu, ka bērns, lai no kādas
ģimenes nāktu, ir līdzvērtīgs
savam klasesbiedram, kaimiņu
bērnam, sētas bērniem…

Šobrīd es kā audžumamma
no valsts saņemu algu 113 eiro
mēnesī – piekritīsiet, ka tā nav
summa, par kuru šo darbu kāds
uzņemtos naudas dēļ. Šo darbu
dara pārliecības un mīlestības
dēļ. Taču, ja valsts vēlas, lai Latvijā bērnunami tiktu izskausti
un audžuģimeņu kļūtu vairāk,
pieļauju, ka finansiālais atbalsts
daudz dotu. Šobrīd minimālā
alga valstī ir lielāka par atlīdzību audžuvecākiem, tāpēc ir
nepieciešams strādāt arī algotu
darbu, lai nopelnītu iztiku. Ja
audžuvecākiem maksātu atlī-

dzību 500 – 600 eiro mēnesī, es
pieļauju, interese par šo kustību
būtu krietni lielāka, ģimenes
varētu uzņemt pie sevis vairāk
bērnu, jo būtu vairāk laika, ko
viņiem veltīt.
Audžumamma esmu savas
pārliecības dēļ, bet ar to savu
pārliecību vien patlaban vēl
nevienu draugu vai paziņu pierunāt kļūt par audžuvecākiem
nav izdevies. Viņi vien nosaka:
«Tu esi stipra sieviete.».»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Marta, mamma:
– Pašai gan
diemžēl neviena atstarotāja
pie apģērba
nav, taču abiem
bērniem ir atstarojoši elementi
uz virsjakām, atstarotāji ir arī pie
bērna ratiem, otram bērnam – pie
velosipēda, spieķos. Visbiežāk gan,
pārvietojoties diennakts tumšajā
laikā, priekšroku dodu automašīnai,
un šķiet, ka tad man atstarotājs nav
nepieciešams.
Elga, pensionāre:
– Jāatzīstas
– atstarotāju
nenēsāju. Man
šķiet, ka pilsēta ir pietiekami
izgaismota, tāpēc tāda lieta nav
nepieciešama. Tiesa, es arī ļoti vēlu
vakaros neizeju no mājas, tāpēc
vajadzības pēc atstarotāja nav. Taču
zinu, ka mazbērni, kuri vairāk pārvietojas pa tumsu, lieto atstarotājus, lai
šoferi viņus uz ielas redzētu. Esmu
pārliecināta, ka atstarotājs var glābt
dzīvību.
Valdis, students:
– Šobrīd neizjūtu lielu vajadzību pēc tā.
It kā jau pēc
pulksten 17 ir
tumšs, taču, manuprāt, ielas ir pietiekami apgaismotas un mani var
pamanīt. Cita lieta ir ziemā, kad ir
daudz tumšāks. Bet, ja skatos uz to
kā autovadītājs, tomēr uzskatu, ka
gājējiem atstarotājs ir vajadzīgs, jo
tumšā laikā grūti viņus pamanīt – arī
pilsētas ielās pie gājēju pārejām. Pats
par to esmu pārliecinājies praksē.
Mārtiņš, enerģētiķis:
– Drošība ir svarīga, taču man
iepriekšējais atstarotājs pazuda, bet jaunu
neesmu iegādājies. Tā vietā lietoju
telefonu – ieslēdzu gaismiņu. Esmu
savulaik vilcis arī atstarojošo vesti.
Pēc savas pieredzes gribu teikt, ka
atstarotājam nav tik lielas nozīmes,
cik apģērbam – šādā tumšā laikā
nepieciešams vilkt kaut ko gaišu, lai
gājējs kļūtu redzamāks.
Zinaīda, jelgavniece:
– Jā, izmantoju. Mēs ģimenē bieži esam
pārrunājuši šo
lietu, un visiem
ir nopirkti atstarotāji. Es pati, iestājoties tumsai, uz rokām uzlieku
atstarojošas lentes, arī pie somas
ir viens atstarotājs. Visiem ģimenes
locekļiem ir arī kabatas lukturīši, kurus ņemam līdzi un nepieciešamības
gadījumā izmantojam. Manuprāt,
atstarotāji ir ļoti nepieciešami – vispirms jau paša drošībai, jo tad tu
autovadītājiem kļūsti redzams.
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ziņas

Ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli trīs augošu koku cirsmas.
1. Izsoles priekšmets: trīs augošu koku cirsmas ar kopējo krāju 760 m3:
1.1. cirsma Nr.1: Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 22. kvartāla 25. un 26. nogabalā ar augošu koku koksnes
kopējo krāju 492 m³;
1.2. cirsma Nr.2: Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 22. kvartāla 44. nogabalā ar augošu
koku koksnes kopējo krāju 188 m³;
1.3. cirsma Nr.3: Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 20. kvartāla 1. nogabalā ar augošu
koku koksnes kopējo krāju 80 m³.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirsmas dabā var apskatīt no 28. oktobra līdz 7. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 11.11.2014. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. Izsole notiks: 11.11.2014. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. cirsmai Nr.1 – 13 400 euro;
6.2. cirsmai Nr.2 – 5500 euro;
6.3. cirsmai Nr.3 – 3000 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās cirsmas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka»,
kods UNLALV2X, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku cirsmu Nr.1 vai Nr.2, vai
Nr.3 izsoles nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Bērnudārzos
eksperimentē
Foto: Krišjānis Grantiņš

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē tiek
pārdots dzīvokļa īpašums Ganību ielā 60 – 52, Jelgavā.
1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu:
1.1. dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 09009029097 – dzīvoklis Nr.52 (četras istabas, kopējā platība 78,8 m²,
telpu grupas kadastra apzīmējums 09000110460001052) Ganību ielā 60, Jelgavā, un tam piekrītošās kopīpašuma
750/38373 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 09000110460001)
un zemes (kadastra numurs 09000110460) (turpmāk – Īpašums);
1.2. Īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2207-52 uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda.
2. Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
2.1. nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 15 000,00 euro;
2.2. solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – 500,00 euro;
2.3. izsoles nodrošinājums – 1500,00 euro;
2.4. reģistrācijas maksa – 70,00 euro;
2.5. maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību
tiesību pāreju pircējam.
2.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
2.7. par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem pircējs maksā nokavējuma
procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par attiecīgo periodu;
2.8. aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas iemaksas termiņš
ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam.
3. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka» Jelgavas
filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot
«Ganību iela 60 – 52, Jelgava, izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa». Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
4. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»
(www.vestnesis.lv), un pieteikšanās termiņš uz izsoli noteikts līdz 2014. gada 9. decembra plkst.16.
5. Izsole notiks 2014. gada 13. decembrī plkst.10 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā.
6. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā,
tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
7. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Jelgavā, Lielajā ielā 11, 302. kabinetā, pirmdienās no plkst.13 līdz 19,
pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 16, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz pirmsskolas
izglītības iestādes «Lācītis» vadītāja amata vietu (1 vakance)
un pirmsskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a,
Jelgavā, vadītāja amata vietu (1 vakance).

Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, komplektējot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem
izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās noteikto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība;
2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
4. pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē;
5. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas
saziņas līmenī;
6. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un
Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai;
8. vēlama pieredze:
8.1. darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm;
8.2. starptautisko projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences, semināri u.c.) organizēšanā.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. atbilstošās Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns 2 (diviem) gadiem (sniegts
apraksts par šādām darbības pamatjomām: 1) audzināšanas un izglītošanas process; 2) atbalsts izglītojamajiem;
3) iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana; 4) nepieciešamie pasākumi iestādes attīstībā),
nepārsniedzot trīs A4 lapas;
3. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
4. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
amata konkursam», līdz 2014. gada 19. novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005508, e-pasts
mara.caniza@dome.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»

aicina darbā biroja

vadītāju uz noteiktu laiku.

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

«Mācies eksperimentējot» īstenotājs Latvijā ir Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. Tā vadītāja Sarmīte Vīksna arī pati ar bērniem «Kamolītī»
iemēģināja jaunās eksperimentālās stacijas.
 Ligita Vaita

Trīs Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes
– «Kamolītis», «Rotaļa»
un «Pasaciņa» – saņēmušas eksperimentālās
stacijas, kas ļaus bērniem
radošā veidā – pašu spēkiem soli pa solim – gūt
pirmās atziņas par dabaszinātņu un tehnikas
jautājumiem. Turpmāk
eksperimentālās stacijas
uz maiņām paviesosies
pie visu Jelgavas bērnudārzu bērniem.
Metodiku «Mācies eksperimentējot» Jelgavas bērnudārzos ievieš
kā nākamo soli «Miniphanomenta»
projektā, kas līdz šim jau sekmīgi
darbojas Jelgavas skolās un mudina
bērnus interesēties par dabaszinātnēm eksperimentējot. Tās pamatā
ir ļaut bērniem pašiem izdomāt,
ko eksperimentālā stacija piedāvā
un ko ar to iesākt. Pedagogi atzīst,
ka tieši neteikt bērniem priekšā ir
grūtākais izaicinājums arī viņiem
pašiem.
«Pirmsskolas izglītības iestādē
mazais cilvēks pavada dienas
lielāko daļu, un tieši bērnudārza
audzinātājs ir tas, kas attīsta
mūsu bērnu radošo, pētniecisko
un tehnisko domāšanu. Jo agrāk
sniegsim izpratni par šīm lietām, jo
plašākas būs mūsu bērnu, skolēnu
un jauniešu zināšanas un lielāka
uzņēmība,» uzsver Jelgavas pilsē-

tas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Metodiku «Mācies eksperimentējot» finansiāli atbalsta Jelgavas
uzņēmums «AKG Thermotechnik
Lettland», kas projekta īstenošanai
ziedojis 20 tūkstošus eiro. Tas
ļāvis no vācu valodas pārtulkot
metodiskos materiālus, piesaistīt
pedagogu no Vācijas, kas mūsu
skolotājiem palīdzēja apgūt metodikas īstenošanu, kā arī iegādāties
piecus pilnus eksperimentālo staciju
komplektus, kurā katrā ir 19 dažādi
eksperimenti.
Uzņēmuma «AKG Thermotechnik Lettland» finanšu menedžeris
Kaspars Mazapšs norāda, ka šis
projekts pilnībā atbilst uzņēmuma
«AKG» izpratnei par lietderīgu un
jēgpilnu izglītību. «Mēs jau ilgāku laiku gribējām atbalstīt kādu
izglītības projektu Jelgavā, un šis
pilnībā atbilda mūsu vērtībām. Arī
mēs ikdienas darbā gadā veicām
vairāk nekā 1000 dažādu mazu
eksperimentu un tikai eksperimentējot esam spējuši atrast labākos un
klientam piemērotākos produktus.
Nav neveiksmīgu eksperimentu,
jo katrs no tiem ir panākums.
Arī tie, kas neko neapstiprina,»
uzsver K.Mazapšs, piebilstot, ka
«Miniphanomenta» uzņēmumam
ir gana pazīstams projekts no vācu
kolēģiem.
Patlaban dabaszinātņu un tehnisko eksperimentu stacijas, kā arī
metodiskos materiālus saņēmušas
trīs pirmsskolas izglītības iestādes
– «Kamolītis», «Rotaļa» un «Pasa-

ciņa» –, taču turpmāk bērnudārzi
ar tām dalīsies, ļaujot ikvienam
bērnam izmēģināt praktiskos eksperimentus. Metodika ļaus labāk
saprast daudzas ikdienas parādības
un jau pirmsskolas vecumā radīt
interesi par eksakto priekšmetu
apguvi vēlāk skolā. Eksperimentējot bērni varēs gūt priekšstatu
par dažādām dabaszinātņu tēmām
– spēku iedarbību, gaismu, krāsu,
ūdeni un gaisu, kā arī magnētismu
un elektrību.
Projektu «Mācies eksperimentējot», iedvesmojoties no Flensburgas
Universitātes īstenotā projekta
«Miniphanomenta», ir izstrādājusi
un aprobējusi Hamburgas Pirmsskolas izglītības iestāžu apvienība.
Projektu finansēja «Nordmetall»
fonds.
Savukārt «Miniphanomenta» un
«Mācies eksperimentējot» īstenotājs
Latvijā ir Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC).
«Miniphanomenta» metodika veido
mācību procesu caur pētniecisko
darbu nodarbībās ar eksperimentu
stacijām, kas palīdz jaunāko klašu
skolēniem pēc iespējas ātrāk iepazīties ar tehniskām parādībām un
norisēm.
Dabaszinātņu un tehnisko eksperimentu stacijas un metodiskos materiālus pēc iestādes darba
uzsākšanas saņems arī jaunais
pašvaldības bērnudārzs «Kāpēcīši».
Savukārt piektais eksperimentālo
staciju komplekts atradīsies ZRKAC
pedagogu metodiskās izglītības
nolūkam.

Jaunās e-kartes būs arī kā maksāšanas līdzeklis
No 1.lpp.

Tāpat kā šobrīd izmantojamā
karte, arī jaunā skolēna apliecība
un iedzīvotāja karte dos tiesības uz
Jelgavas pilsētas domes noteikto
braukšanas maksas atvieglojumu
Jelgavas pilsētā deklarētajiem
skolēniem, pensionāriem, politiski
represētajām personām un soci-

ālo pabalstu pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai saņemšanu; uz sociālo
pabalstu saņemšanu ēdināšanai
vispārējās izglītības iestādē Jelgavas
pilsētā deklarētajiem 4. – 6. klašu
skolēniem, kā arī izmantot pilsētas
sabiedriskā transporta pakalpojumus par pazeminātu tarifu – 85

centiem. Papildus tam jauno karti
varēs izmantot arī kā maksāšanas
līdzekli jebkurā citā vietā.
Pašlaik aktīvas ir 11 745 kartes,
tajā skaitā 2678 iedzīvotāja kartes,
5796 skolēna apliecības un 3271
iedzīvotāja karte pensionāriem,
informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde.

Varēs noformēt tirgošanās atļaujas 2015. gadam
 Sintija Čepanone

vietās var «Pilsētsaimniecībā»
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3.
No pirmdienas, 3. nokabinetā. Ielu tirdzniecības atļaujā
vembra, pašvaldības
tirgotājam tiks norādīts tirgošanās
iestādē «Pilsētsaimniecīvietas identifikācijas numurs un
ba» varēs noformēt ielu
tirdzniecības vietas numurs.
tirdzniecības atļaujas
Vietu skaits ielu tirdzniecības
pašvaldības iekārtotās
vietās ir ierobežots – uz viena
ielu tirdzniecības vietās
tirdzniecības galda ir divas numu2015. gadam un samakrētas tirdzniecības vietas. Viena ielu
sāt nodevu.
tirdzniecības atļauja tiek izsniegta
vienam tirgotājam uz vienu pašNoformēt atļaujas un samaksāt valdības iekārtoto ielu tirdzniecības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietu, un preču pārdošana ārpus at-

ļaujā norādītās tirdzniecības vietas
ir tirdzniecība neatļautā vietā.
Lai saņemtu ielu tirdzniecības
atļauju, tirgotājam «Pilsētsaimniecībā» jāiesniedz iesniegums, kā arī
nepieciešamie dokumenti: fiziskām
personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu
jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam jāpievieno saimnieciskās darbības veicēja
apliecības kopija, bet juridiskām
personām – reģistrācijas apliecības
kopija.
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Īsi
 Iniciatīva «Atbalsti mazo biznesu»
5. novembrī pulksten 13 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 aicina uz Mazā
biznesa pēcpusdienu. Gaidīti gan tie,
kuri domā par biznesa uzsākšanu, gan
arī mikro un mazie uzņēmēji. Iniciatīvas
partneri ir sarūpējuši iedvesmojošus
runātājus un praktiskus padomus
mazā biznesa uzsākšanai, vadīšanai un
attīstībai. Lai saņemtu atbalstu no iniciatīvas partneriem, interesenti aicināti
reģistrēties un piedalīties semināros
Latvijas reģionu pilsētās. To var izdarīt
mājas lapā www.mazabiznesadiena.
lv/seminari. Seminārā runās par: pašvaldības iespējām ieguldīt vietējās biznesa
vides uzlabošanā un mazo uzņēmumu
atbalstīšanā; sniegs padomus finanšu
piesaistē; sniegs iedvesmojošus mazo
uzņēmēju stāstus; runās par kompetenci franšīzes un klientu vadības
jomā.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 9. novembrī pulksten 13
kultūras namā «Rota» Garozas ielā
15 notiks seno jelgavnieku klubiņa
«Sendienas» biedru sarīkojums.
Pasākuma dalībniekiem, kā ierasts, līdzi
jāņem groziņš.
 4. novembrī pulksten 10 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4 notiks Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) organizēts seminārs «Novērtē to, kas tev ir!». Uz semināru
aicināti interesenti, kam ir saistoša
informācija par jaunumiem invaliditātes noteikšanas sistēmā. Semināra
pirmajā daļā klātesošie tiks iepazīstināti
ar funkcionālo spēju pašnovērtējuma
anketu, kura no 2015. gada 1. janvāra
būs jāpievieno dokumentiem, kas
iesniedzami VDEĀVK prognozējamās
invaliditātes, kā arī invaliditātes un
darbspēju ekspertīzes uzsākšanai.
Semināra otrajā daļā varēs apgūt paškoučingu jeb aktivitāšu kopumu dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
 Vērienīgākajā vides pieejamības
apsekošanas tūrē «Mapeirons»,
pārbaudot vairāk nekā 2000 uzņēmumu visā Latvijā, biedrība «Baby
room» nosaukusi ģimenēm ar bērnu ratiņiem pieejamākās pilsētas.
Nominēta arī Jelgava. Pilnībā un
daļēji pieejamie vides objekti apkopoti
pirmajā vides pieejamības mobilajā
aplikācijā «Mapeirons». Vairāk informācijas – www.mapeirons.lv.
 Latvijas Poļu savienības Jelgavas
nodaļa no 3. līdz 9. novembrim aicina
uz Poļu kultūras dienu pasākumiem.
3. novembrī pulksten 17 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē (SIP) atklās fotoizstādi «Poļu ieguldījums fotogrāfijas
attīstībā Latvijā». Visu nedēļu gardēži
gaidīti «Silvā», kur piedāvājumā būs
vairāki poļu nacionālie ēdieni, 7. novembrī pulksten 18 Jelgavas kultūras nama
Lielajā zālē notiks svētku koncerts ar
pašmāju kolektīvu un viesu piedalīšanos.
Ieeja – bez maksas. Savukārt 8. novembrī pulksten 13 SIP notiks poļu valodas
pulciņa atklātās nodarbības bērniem un
pieaugušajiem. 9. novembrī pulksten 9
būs svinīgs dievkalpojums Romas katoļu
katedrālē (Katoļu ielā 11), kas veltīts Polijas Republikas neatkarības gadadienai.
Dievkalpojums – poļu valodā.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas slimnīcas
Ambulatorajā nodaļā pieejami

stomatologa

pakalpojumi bērniem
bez maksas –
valsts apmaksāti.
Tālrunis 63030370.

Jelgavas pilsētas
pašvaldība paziņo,
ka pieņēmusi lēmumu atsavināt apbūvētu zemesgabalu Jelgavā, Kungu
ielā 13 (kadastra Nr.09000020335,
platība 1091 m2), pārdodot to par
brīvu cenu apbūves īpašniekam.
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Jelgavas skolēna kabatas nauda –
vidēji no pieciem līdz 20 eiro nedēļā
Garajos starpbrīžos lielveikalos var izjust, kā tiek
tērēta vecāku dotā kabatas nauda.

Cik liela ir skolēna kabatas
nauda? Kādiem mērķiem tā
tiek tērēta? Vai ir kādi īpaši
nosacījumi, lai skolēns saņemtu kabatas naudu? «Jelgavas
Vēstnesis» šoreiz atbildes uz
šiem jautājumiem rod, aptaujā
iesaistot pilsētas skolu 6. – 12.
klašu audzēkņus, kuri izsaka
arī savu vērtējumu par to, cik
lielai, viņuprāt, vajadzētu būt
skolēna tēriņu naudai. Bet sarunā ar vecākiem skaidrojam,
kādi nosacījumi ir ģimenē, lai
bērns saņemtu kabatas naudu,
vai pieaugušie kontrolē savu
atvašu naudas izlietojumu, cik
daudz ģimenē tiek runāts par
finanšu plānošanu.

Psiholoģe: «Maksāšana
par sekmēm un mājas
darbiem dod īslaicīgu
rezultātu»

«Jelgavas Vēstneša» skolās
veiktā aptauja liecina, ka kabatas naudā viens skolēns nedēļā
vidēji saņem 15 eiro, dienā tie
ir trīs eiro. Galvenokārt nauda tiek tērēta pusdienām un
dažādu našķu pirkšanai, taču
daļa to izmanto arī izklaidēm,
bet ir skolēni, kas pamanās no
kabatas naudas iekrājumiem
nopirkt pat mobilo telefonu
vai planšetdatoru. Tiesa, tādu
taupīgo ir maz.
Pavisam «Jelgavas Vēstneša» aptaujā
piedalījās 120 Jelgavas Valsts ģimnāzijas,
Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni no 6. līdz 12. klasei.
Absolūti lielākā daļa no skolēniem saņem
kabatas naudu, taču ir arī tādi, kuru ģimenē
šāda kārtība nav iedibināta un viņi tēriņu
naudu nesaņem. Jautāti par kabatas naudas izsniegšanas biežumu, skolēni atklāj, ka
darbojas trīs modeļi: nauda tiek izsniegta
katru dienu, nedēļā reizi vai pēc bērna
lūguma. Vairākumam konkrēta naudas
summa tiek izsniegta nedēļas sākumā, lai
bērns pats mācītos plānot savus izdevumus,
izvērtējot, ko pirks, lai nauda pietiktu visai
nedēļai. Tādējādi varot gūt pirmo pieredzi
finanšu pārvaldīšanā. Vismaz trešdaļa
jauniešu atzīst, ka praksē ne visiem izdodas
pareizi saplānot savus tēriņus, tālab viņiem
kabatas nauda tiek izsniegta mazāka, toties
katru dienu.
Jaunieši norādījuši, ka dienā no vecākiem
saņemtā summa svārstās no 50 centiem līdz
pieciem eiro, bet nedēļā – no 2,50 līdz pat

40 eiro. Te gan jāpiebilst, ka daļai vēl tiek
atsevišķi kartē ieskaitīta nauda sabiedriskajam transportam vai dota nauda pusdienām
skolas kopgaldā.

Ēšanai, kosmētikai un... cigaretēm

Uzrunātie skolēni atzīst, ka galvenokārt
kabatas naudu ikdienā no vecākiem saņem
pārtikai. Tā tiek tērēta vai nu pusdienām
skolas kafejnīcā, vai tuvākajā veikalā, lai nopirktu salātus, bulciņas, kaut ko garšīgu un
diemžēl arī neveselīgu, piemēram, čipsus.
Tiesa, lai gan skolēni īpaši nevēlas atzīties,
vecāko klašu audzēkņi tomēr norādījuši, ka
par kabatas naudu iegādājas arī cigaretes.
Ir skolēni, kuriem tieši no dienas režīma
atkarīgs kabatas naudas lielums. Proti, dienās, kad skolā ir tikai stundas, tā ir mazāka,
bet, ja pēcpusdienās vēl paredzētas nodarbības, summa ir lielāka, jo bērns ir ilgāku
laiku prom no mājām. Protams, nauda tiek
atvēlēta arī izklaidēm – jaunieši dodas ar
draugiem uz kafejnīcu, spēlēt boulingu vai
slidot, arī uz kino Rīgā vai tērē to, pērkot sīkas dāvanas ģimenes locekļiem, kosmētiku,
aksesuārus, datorspēles.

Par katru piezīmi – mīnus pieci eiro

Līdzīgi kā «Nordea» Naudas skolas veiktajā pētījumā, arī Jelgavas skolēnu sniegtās
atbildes ļauj secināt, ka lielākā daļa vecāku,
pirms izsniedz skolēnam kabatas naudu,
neizvirza nekādus kritērijus, jo nauda galvenokārt tiek dota pārtikai – un bērnam ir
jāpaēd –, taču ir daļa, kura ņem vērā sekmes
un uzvedību, variējot ar summu. Piemēram,
Jelgavas 4. vidusskolas 9. klases audzēknis
Emīls ir ieinteresēts skolā nenopelnīt ne-

vienu piezīmi. Viņa kabatas nauda mēnesī
ir 30 eiro, un vecāku uzstādījums ir: mīnus
pieci eiro par katru piezīmi. Skolēni arī
atzīst, ka daļai kabatas nauda tiek izsniegta
tikai tad, ja paveikti dažādi mājās uzticētie
pienākumi – sakārtota istaba, nomazgāti
trauki, izgludinātas drēbes, izravēts dārzs.
«Mana kabatas nauda ir desmit eiro nedēļā, kas šķiet pietiekami pusdienām, taču,
ja vēlos ko papildus, piemēram, doties ar
draugiem slidot, nauda ir jānopelna, darot
mājas darbus,» tā Spīdolas ģimnāzijas 10.
klases skolniece Gerda.

Atrod veidu, kā piepelnīties

Daļa nenoliedz, ka ar vecāku doto
kabatas naudu neizdodas iegūt visu, ko
sirds kāro, tādēļ ir atraduši veidus, kā piepelnīties. Tas galvenokārt gan attiecas uz
vecāko klašu audzēkņiem. Skolēni vasarā
iesaistījušies pašvaldības piedāvātajā nodarbinātības projektā, divas vai trīs nedēļas
strādājot savā skolā, pašvaldības iestādēs
vai pilsētas uzņēmumos, cits atradis sev
saistošu nodarbošanos arī pēc skolas – paziņām labo velosipēdus, fotografē un filmē
pasākumus, auklē māsas un brāļus vai
pieskata radinieku bērnus, iekrāj naudas
balvas no sporta sacensībām. «Mūsu ģimenē ir noruna, ka katru nedēļu saņemu
desmit eiro, par ko pērku pusdienas, taču, ja
pēc noteikta grafika uzkopju māju, papildus
mēnesī saņemu vēl 14 eiro, kurus varu tērēt
pēc saviem ieskatiem,» stāsta 10. klases
skolniece Terēze. Bet 12. klases skolniece
Līga kabatas naudu nopelna, pēc stundām
piestrādājot deju studijā. Viņa izrēķinājusi,
ka no algas, izdalot finanses uz visu mēnesi,

nedēļā var tērēt 15 – 20 eiro.

Nedēļā var ietaupīt pat 7,50 eiro

Skolēni atzīst, ka viņiem no dotās kabatas
naudas ir arī izdevies ko iekrāt. Kāds krājkasē atliekot pa dažiem centiem dienā, kāds
– 50 centus, cits – pat divus eiro. 8. klases
skolniece Patrīcija no 4. vidusskolas dienā
no vecākiem kabatas naudā saņem 2,50
eiro, no kuriem 50 centus atliek Ziemassvētku dāvanām vai, piemēram, jauniem
auskariem. Daļai par iekrājumiem, dažkārt
gan ar vecāku atbalstu, izdevies nopirkt
arī telefonu, planšetdatoru, akvāriju, grāmatas, cieto disku vai apģērbu. Tiesa, tas
esot ilgs process. «Attiecībā uz krāšanu – to
sāku darīt, ja esmu ar draugiem nolēmusi
doties uz kino Rīgā vai zinu, ka kādam no
draugiem tuvojas dzimšanas diena. Man
vecāki kabatas naudā dod vidēji trīs eiro
dienā dažādiem našķiem, no kuriem 50
procentus naudas atlieku,» tā 9. klases
skolniece Lioneta, piebilstot, ka nedēļā var
ietaupīt pat 7,50 eiro.

Skolēni likmi nepaceļ

Nav noslēpums, ka lielākā daļa cilvēku ir
nemierā ar saņemto algu un vienmēr vēlas
vairāk. Līdzīgi varētu būt ar skolēniem, kuri
labprāt gribētu, lai vecāki paceļ kabatas
naudas likmi, taču, jautāti par to, cik būtu
pietiekama kabatas nauda, viņi likmi nepaceļ. Iespējams, tas tālab, ka apzinās: ģimene
nevar atļauties palielināt šo summu. Jaunieši atzīst, ka vidēji ar trim eiro dienā jeb 15
eiro nedēļā ir pilnīgi pietiekami. Tiesa, tas
tādā gadījumā, ja no šīs naudas nav jāsedz
izmaksas par sabiedrisko transportu.

Ilva Vanaga, psiholoģe,
Jelgavas Iekļaujošās izglītības
centra vadītāja:
«Ir būtiski
apzināties, ka
vecāki, izsniedzot kabatas
naudu, bērniem
māca uzņemties atbildību
un sniedz pirmās zināšanas finansēs. Taču to nedrīkst
darīt garām ejot, ģimenē ir jāpārrunā, kā
nauda nopelnīta, kā un kur tā tiks tērēta
– vai to dod pusdienām, bulciņām, čipsiem.
Taču, pirms mācīt bērnus, kā naudu tērēt,
aicinu vecākus paanalizēt pašiem savu
rīcību. Bērns pieredzi smeļas tieši ģimenē,
un, ja vecāki pret tēriņiem izturas pavirši,
nevar no skolēna prasīt, lai viņš tērē apdomīgi. Vecāku kļūda – iedot bērnam naudu
un tad reizēm, garām skrienot, pajautāt,
ko viņš par to nopircis, lai pēc tam norātu,
kādiem niekiem nauda iztērēta. Par naudas
tērēšanu vajag runāt iepriekš, lai nerastos
šādas situācijas. Vecākiem ir jānoskaidro,
vai bērns neizšķiež atvēlēto kabatas naudu,
taču vienlaikus jāapzinās, ka pastiprināta
tēriņu kontrole grauj bērna pašvērtējumu
un viņam šķiet, ka vecāki neuzticas. Svarīgi
paturēt prātā: jo lielāks aizliegums kaut ko
pirkt, jo bērnam parādās lielāka pretestība,
un tad rodas tie gadījumi, kad bērns sāk
zagt. Es neatzīstu maksāšanu par sekmēm
un dažādiem mājas darbiem, jo tas dod
īslaicīgu rezultātu. Vecāku pienākums ir iet
uz darbu, skolēna – iet uz skolu un labi mācīties, bet kopā ģimenei ir jāveic mājas darbi.
Maksāšana par mācībām nes panākumus
divus trīs mēnešus, bet pēc tam skolēns
atslābst, bet viņa prasības tikai aug.»

Vecāki bērniem maksā gan par sekmēm, gan par mājās paveiktiem darbiem
«Lai ļautu bērniem saprast, cik
grūti nauda nāk un cik apdomīgi ir jāizvērtē tēriņi, veicām
pat eksperimentu. Rēķinājām,
cik liels ir ieguldījums, izaudzējot divas vagas burkānu – gan
finansiālais ieguldījums, gan
darbs –, un cik par dažiem
maisiem burkānu var nopelnīt.
Labi, ja jaunas bikses sanāk!»
savu pieredzi stāsta mamma
Ieva, kuras ģimenē aug trīs – 13,
16 un 18 gadus veci – skolēni.
Uzrunātie skolēnu vecāki teju visi kā
viens apgalvo, ka kabatas nauda atvasēm
tiek izsniegta, jo apzinās, ka bērniem ir
jāpaēd pusdienas, ka viņš gribēs kādu
bulciņu, padzerties, saldumu. Līdzīgi kā norādījuši skolēni, arī vecāki atzīst, ka nauda
tiek izsniegta bez īpašiem nosacījumiem.
Lielākā daļa ir strikti: «Par labām sekmēm
nemaksājam!» Dažs piebilst, ka par to ir
iespēja nopelnīt pašvaldības naudas balvu.
«Bērnam ir jāsaprot, ka viņš mācās sev, jo
no tā ir atkarīga viņa nākotne. Tas nav, lai
vecākiem «ķeksīša pēc» parādītu atzīmes.
Protams, mums ir svarīgi, lai bērniem ir
labas sekmes, taču viņi nevar iet uz skolu un
domāt: «O, ja man būs deviņas balles, vecāki

par to samaksās!» Lai gan no saviem bērniem esmu dzirdējusi: «Bet citiem maksā
par teicamām atzīmēm, kāpēc mums ne?»
tā jelgavniece Iveta, kuras ģimenē aug divi
– 2. un 5. klases – skolēni. Arī Ieva pārliecināta, ka mācīties ir skolēna pienākums.
«Mūsu vecākajai meitai ir otra galējība. Viņa
ir pārāk centīga, un dažbrīd bažījamies,
ka nepārpūlē sevi, tāpēc piesolījām viņai
100 eiro par to, ja skolā nopelnīs divnieku.
Tiesa, tas nedarbojas,» smaidot nosaka
Ērika, kuras ģimenē ir divas meitas – 11
un 7 gadus veca. Meitenēm dienas limits
kabatas naudā ir trīs eiro.

priekšroku dodot telefonam, datoram. «Ar
grūtībām tiek izlasīta obligātā literatūra
vasarā, kur nu vēl kaut kas papildus, tāpēc
šogad ieviesām sistēmu: desmit eiro par
katru izlasīto grāmatu, lai mudinātu lasīt,
paplašinot redzesloku. Tiesa, pagaidām
neviens nav pieteicies,» atzīst Dace. Pret
maksāšanu par mācībām ir mamma Zanda,
kuras ģimenē aug trīs puikas – vienu gadu,
13 un 16 gadus veci, taču viņa atzīstas, ka
reiz vecākajam dēlam piesolījusi lielāku
naudas summu, lai viņš pabeigtu Mūzikas
skolu. Tas esot bijis abpusēji izdevīgi.

10 eiro par katru izlasīto grāmatu

Par to, vai kabatas nauda jāpiešķir par
mājas darbiem, vecāku domas atšķiras
– vieni ir kategoriski pret, jo katram ģimenē jābūt saviem pienākumiem, kas jāveic
mājās, bet citiem šķiet, ka tas tomēr ir viens
no veidiem, kā piespiest jauniešus kaut ko
izdarīt. «Man nav pieņemama maksāšana
par savas istabas kārtošanu, zāles pļaušanu vai pagalma izslaucīšanu. Vai man
kāds maksā par ēst gatavošanu vai drēbju
izmazgāšanu? Nē! Uzskatu – katram mājās
kaut kas jāizdara. Tas taču ir mūsu kopīgais
īpašums! Ar citu politiku gan saskāros
šovasar kaimiņu ģimenē, kur tiek maksāts
par katru sīkumu. Vasarā arī mani bērni

Taču ir ģimenes, kurās tomēr par labām
sekmēm var mazliet palielināt kabatas
naudu. Jelgavnieces Daces ģimenē aug divi
dēli – 10 un 13 gadus veci. «Mums ģimenē
bija iegājies modelis, ka nedēļā līdztekus
tēriņiem – pusdienu naudai – bērniem
vēl izsniedzam 3,50 eiro. Šobrīd jūtam, ka
viņiem īsti mācības nav prātā, tāpēc, lai motivētu, par labām atzīmēm viņiem ir iespēja
palielināt savu kabatas naudu. Protams, ne
jau miljonus maksājam, bet, ja nopelnītas
7 – 9 balles, ir iespēja nopelnīt līdz pieciem
eiro,» stāsta Dace, piebilstot, ka puikas
ir grūti pierunāt arī lasīt grāmatas – viņi

«Man maksā par ēst gatavošanu?»

bija aizgājuši kaut ko palīdzēt kaimiņu
bērniem un atnāca mājās ar naudu! Tā
summa nebija liela, tomēr nesu to atpakaļ
– pārrunājām, ka pie mums tā nenotiek,»
tā Iveta. Vecāki gan uzsver, ka cita lieta, ja
bērni vasarā vai brīvlaikā piestrādā. Tad,
protams, ir jāsaņem alga. Viņi piebilst, ka šo
pašu nopelnīto naudu jaunieši tā vienkārši
neiztērē – zina, cik grūti tā nākusi.

Plus par sekmēm, plus par paveikto

Jelgavnieces Santas ģimenē, kur aug
9. klases skolnieks un 7. klases skolniece,
izmēģinātas vairākas kabatas naudas
izsniegšanas sistēmas. No septembra vīrs
ieviesis jaunu modeli. «Tētis ar bērniem
sarunājis, ka nedēļā viņi saņems noteiktu
bāzes likmi. Meitai tie ir seši eiro nedēļā,
dēlam – desmit. Ja bērni paši sakārto savu
istabu un iesaistās citos mājas darbos
– izsūc grīdu, noslauka putekļus, izkārto
trauku mazgājamo mašīnu – un no manis
nav sūdzību par nepadarītiem darbiem,
kabatas nauda pieaug par sešiem eiro.
Vēl svētdienās tiek rēķināta nedēļas vidējā
atzīme, un tad ir iespējams saņemt vēl
kādu eiro klāt. Šobrīd šī sistēma strādā,»
stāsta Santa, piebilstot, ka īpaši izveicīga
ir meita, kura nedēļā varot iekrāt pat
26 eiro.

Čekus neprasa

Vecāki norāda, ka īpaši neseko kabatas
naudas izlietojumam, jo viņi uzticas saviem
bērniem. Neviens no vecākiem čekus neprasa iesniegt, vien pirms naudas iedošanas
cenšas pārrunāt, kā bērns iecerējis to tērēt.
Vecāki ir diezgan pārliecināti, ka nauda tiek
tērēta pārtikai un našķiem skolas kafejnīcā
vai tuvējā veikalā. Atsevišķi vecāki smaidot
nosaka, ka par naudas ieguldījumu tāpat
var uzzināt – mazgājot no bikšu kabatām
birst laukā dažādu saldumu papīri, bet
apdomīgākajiem tērētājiem smagākas kļūst
krājkases. Vecāki, kuru ģimenēs aug vairāki
bērni, uzsver, ka vismaz viens no viņiem ir
taupītājs, taču noteikti ir arī tāds, kuram
nauda vienkārši «izkūst». «Zinu, ka dēlam
patīk ar draugiem pilsētā iemēģināt visas
jaunās ēstuves, un tad nākas vecākiem
lūgt papildu naudu. Bet mazā māsa viņu
audzina: «Kāpēc tu neēd skolā, kur var
tikai par eiro paēst, bet ej uz kaut kādu
burgernīcu?!» Meita stāsta, ka, paņemot
skolā griķus ar mērci un salātiem, samaksā
aptuveni eiro, bet atlikušo naudu, kaut 50
centus, noliek krājkasē – motorolleram,» tā
mamma Santa.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Krišjānis Grantiņš

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

2 medaļas, 4 pretendenti

Sestdien, 25. oktobrī, FK «Jelgava» aizvadīja
savu pēdējo šīs sezonas mājas spēli, kurā
uzņēma FC «Jūrmala». Lai gan «Jūrmala»
atrodas pēdējā vietā turnīra tabulā, šī
komandai bija iespēja pacīnīties par vietas
saglabāšanu Virslīgā, tādēļ cīņa izvērtās
spraiga. Pirmie rezultātu atklāja «Jūrmalas» futbolisti, bet jelgavnieki atbildēja ar
diviem Igora Savčenkova vārtiem, nodrošinot mūsu komandai uzvaru ar 2:1. Vēl
čempionātā atlikušas divas spēles – abas
izbraukumā Rīgā: 1. novembrī pret Rīgas
«Daugavu» un 8. novembrī pret FS «Metta/
LU». Jelgavnieki šobrīd ieņem ceturto vietu,
par punktu atpaliekot no «Skonto» un
Daugavpils «Daugavas», bet divu punktu
pārsvars mūsu komandai ir pār piektajā
vietā esošajiem liepājniekiem.

Jelgavniecei uzvara
kalnu maratonā

Jelgavas skrējēja Anastasija Geraseva
aizvadītās nedēļas nogalē piedalījās
«Asics» Siguldas kalnu maratonā un 36
kilometru distancē savā vecuma grupā
– līdz 18 gadiem – izcīnīja 1. vietu.
Anastasija stāsta, ka viņai 36 kilometrus
pa kalniem izdevās noskriet piecās stundās 26 minūtēs un 15 sekundēs. «Man
ļoti patika šis pasākums. Skrējiens bija
interesants, taču grūts, bet cīnījos līdz
galam. Otrās vietas ieguvēja no manis
atpalika par gandrīz 40 minūtēm, un
tas ir diezgan daudz,» atzīst Anastasija.
Sportiste kandidē uz iekļūšanu Latvijas
U-18 vieglatlētikas jauniešu izlasē 2015.
gada sezonā. Skrejceļā Anastasija plāno
startēt 3000 metru distancē.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sāpīgs zaudējums
«Baronam»

Sāpīgu zaudējumu sestdien
ZOC piedzīvoja basketbola klubs «Jelgava». Latvijas Basketbola līgas spēlē
pret komandu «Barons
kvartāls» mūsējie vēl pēdējā
aizsardzībā bija priekšā ar
78:77, bet pēdējā viesu
metienā tiesneši piešķīra
ļoti diskutablu noteikumu pārkāpumu
pret kādreizējo Latvijas izlases saspēles
vadītāju Kristapu Valteru, kurš realizēja divus soda metienus un panāca uzvaru savai
vienībai (78:79). Zīmīgi, ka laukumā šajā
spēlē devās arī bijušais jelgavnieks Kaspars
Kambala, kurš mūsu basketbolistiem radīja
nopietnas problēmas cīņā zem groza.

Haņevičs izcīna 5. vietu
Eiropas čempionātā boksā

Eiropas junioru boksa
čempionātā Horvātijā jelgavnieks Artjoms
Haņevičs, kurš pārstāv
Jelgavas Cīņas sporta
veidu centru, izcīnīja
5. vietu. Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra
treneris Aleksandrs
Knohs informē, ka Artjoms šajās sacensībās pirmajā cīņā pārspēja bokseri
no Gruzijas, otrajā cīņā – bokseri no
Rumānijas un līdzīgā cīņā par 3. vietu
Eiropas čempionātā tomēr pēc punktiem
zaudēja bokserim no Ukrainas. Jāpiebilst,
ka A.Haņevičs čempionātā startēja svara
kategorijā līdz 75 kg.

5

Sporta pasākumi
 1. novembrī pulksten 10 – Lakrosa
čempionāta 6. posma spēles (ZOC).
 1. novembrī pulksten 15 – Virslīgas
hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU»
– HK «Ogre/Sāga97» (Ledus hallē).
 1. novembrī pulksten 16 – piedzīvojumu velo orientēšanās sacensības «Ķirzakas
taka 2014» (starts pie Sporta halles).
 1. novembrī pulksten 17 – LBL spēle:
BK «Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 2. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas atklātās meistarsacīkstes džudo
(ZOC).
 2. novembrī pulksten 14 – Virslīgas
dublieru čempionāta spēle futbolā: FK «Jelgava 2» – FK «Daugava Rīga 2» (ZOC).
 3. novembrī pulksten 18 – Studentu
basketbola līga: LLU – BA (Sporta hallē).

Gulbis: «Ar mīlestību pret darbu šī
komanda var sasniegt labus rezultātus»
«Kopš
pirmās
pieredzes
trenera darbā «Baronā»
esmu kļuvis
nosvērtāks,
tomēr manā
profesijā tas
ir visai nosacīti, jo mans
pienākums
ir mobilizēt
komandu
darbam. Ja
kāds atļaujas halturēt,
varu būt
arī samērā
skarbs,» tā
BK «Jelgava»
galvenais
treneris
Mārtiņš
Gulbis.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

 Krišs Upenieks

2014./2015. gada sezonā basketbola kluba «Jelgava» vadība
par galveno treneri apstiprināja
spēlētāja karjeru ātri beigušo
Mārtiņu Gulbi. 23 gadu vecumā
treneris paspējis iegūt solīdu
pieredzi pie «Barons kvartāls»
stūres. Jaunais treneris atzīst,
ka iepriekš par Jelgavas klubu
ir dzirdētas arī ne tik pozitīvas
lietas, tomēr viņš kopā ar visu
komandu ir gatavs to mainīt.
Treneris pārliecināts: ar pareizu
darbu šī komanda var sasniegt
labus rezultātus.
«Ja godīgi – es ilgi gaidīju piedāvājumus,
bet nebija nekā ļoti vilinoša. Biju ļoti noilgojies pēc basketbola. Apsvēru pat domu, ka
vienkārši kaut kur iešu strādāt, līdz vienā
dienā nāca Jelgavas piedāvājums. Finansiālā puse pat nebija tik svarīga – gribēju
pierādīt, ka es kaut ko varu, ka bija kļūda
mani iepriekš noņemt no galvenā trenera
amata,» savu nokļūšanu Jelgavā ieskicē
M.Gulbis.
redzēt komandu. Noteikti gribēju gan Dāvi
Geku, gan Kristapu Pļavnieku, tie bija pirKāds bija kluba vadības uzdevums, mie. Pēc tam jau pārējos pielasījām klāt. Ilgi
stājoties amatā?
cīnījos par Geku un Pļavnieku – komanda
Vadība gribēja, lai es savācu komandu. ir būvēta ap viņiem. Domāju, viņi ir lieli
Jautāja, vai paspēšu laikā (komandas ofi- ieguvēji, jo paši Eiropas U-20 čempionātu
ciāla dalība LBL tika apstiprināta tikai 1. vasarā aizvadīja ne visai labi. Vēlos viņiem
septembrī pēc parādu nokārtošanas – red.). dot iespēju pierādīt sevi laukumā.
Vienmēr esmu gribējis visiem pierādīt, ka
mūsu jaunie spēlētāji nav ne ar ko sliktāki
Un kā ar leģionāriem? Piemēram,
par, piemēram, lietuviešiem, serbiem. Ar lietuvietim CV ir ļoti solīds – ar dalību
viņiem ir tikai jāstrādā, jādod iespēja. To es visās Lietuvas jaunatnes izlasēs.
centīšos pierādīt. Gribu, lai visi redz, ka jauLietuvietim ir diezgan nopietns CV, vasanie var, ja ar viņiem tiek pareizi strādāts.
rā biju U-20 izlases trenera palīgs, tāpēc sanāca iepazīties ar cilvēkiem šajās aprindās.
Kā noritēja komandas komplektā- Zināju, ka viņam nav dota iespēja, solīju, ka
cija?
viņam būs liels spēles laiks. Par summām,
Man pašam bija vīzija par to, kādu vēlos protams, bija diskusijas, bet viss beigās

sanāca ļoti labi. Savukārt ukraini mums pie- ilgtermiņā, nevis īsā laika posmā.
spēlēja aģents Raivis Ušackis. Man nav ko
slēpt – pagaidām viņš neattaisno to, ko mēs
Kādas naudas grozās ap basketbolu,
gaidījām. Bet jāsaprot, ka par to naudu, ko kāds budžets ir vajadzīgs, lai nospēlēmēs pašlaik maksājam, attiecīgi ir redzams tu vienu sezonu LBL?
arī ieguldījums. Varbūt izšaus.
Precīzas summas nezināšu. Tas, ko es
varu pateikt, – šajā komandā neviens neVai lēmumu par sadarbību ar BK spēlē par ļoti lielu naudu. Ja Latvijā vidējā
«Jelgava» uz diviem gadiem pieņēmi alga varētu būt ap 500 eiro, tad pie mums
droši, ņemot vērā līdzšinējo ne visai labākie spēlētāji saņem mazliet vairāk. Tas
stabilo kluba finansiālo situāciju?
tikai pierāda, ka laukumā nespēlē nauda,
Daudz runāju ar aģentu, kurš man ka mēs ar pareizu sistēmu, darbu varam
palīdz. Kad tikos ar Jelgavas pārstāvjiem, sasniegt rezultātu.
uzreiz teicu, kā ir, ka runas nav dzirdētas
tās labākās. Taču esmu gatavs uzņemties
Vairākās spēlēs esat zaudējuši tieši
atbildību, labot to. Man piedāvāja, un, ja galotnēs.
mani novērtē, es gribu pierādīt, ka varu
Ja godīgi, uzskatu, ka mēs jau tāpat visu
panākt rezultātu. Tas noteikti ir iespējams darām par 110 procentiem. Galvenokārt

Piedāvā darbu

Dažādi

SIA «ACD» piedāvā pastnieka darbu. Darbs
no rīta (no plkst.5 līdz 7) – abonētās preses piegāde klientu pastkastītēs. Iecirkņi
Jelgavā: Sudrabu Edžus, Mātera, Pasta,
Skolas, Jēkaba, Raiņa ielas rajonā; Meiju
ceļa, Zvejnieku, Lapskalna, Blaumaņa, Kazarmes, Dobeles ielas rajonā; Ozolniekos:
Celtniecības, Ziedoņa, Zvaigžņu, Pavasara ielas rajonā. Interesēties pa tālruni
26655010 vai 67063121.
SIA «4B» būvfirma meklē dažāda veida
iekšējās apdares speciālistus –
celtniekus(-ces). Tālrunis 29245346.
SIA «N un N» – kurinātājam pirtī. Tālrunis
29225453.
«Cita autoskola» piedāvā darbu Jelgavā C
kategorijas instruktoram(-ei) ar savu auto
un pasniedzējam(-i). T.29618151 (Diāna).

Meklē darbu
Meklē darbu mūrnieks – plītis, krāsnis,
būvēšana, remonts. Tālrunis 27114795.
Vīrietis meklē darbu – saimniecisku vai
būvniecībā. Varu palīdzēt.
Tālrunis 29870655.

Sieviete (43) meklē darbu. Varu palīdzēt
saimniecības apkopšanā. T.24782022.
Varu uzkopt māju, dzīvokli. Tālrunis
25629357.

Izīrē
Kravas mikroautobusu, 25 EUR/dienā.
T.27116666

Pārdod
Māju T.26743846
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868

Pērk
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu dzintaru. T.22026049

Nāc zīmēt! Tiek komplektētas grupas:
pieaugušajiem – pamatu apguve; bērniem
no 10 līdz 14 gadiem. Nodarbības sākas
6. novembrī. Jelgava, Raiņa iela 14, 2. st.
T.26289697; www.grafita.lv.
«Cita autoskola» piedāvā 95. koda apmācības no 14.11.14. T.26950404

Lietoti apģērbi. Tikai no 3. līdz 8. novembrim – 0,40 € par 1 kg. Ozolnieki,
Spartaka iela 21b (veikals «Pirotehnika»).
T.25666607.
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Siltinām mājas ar termoputām.
T.25215503

Veicam dažādus remontdarbus. T.25372119

Veicam kravu pārvadājumus līdz 5t.
T.27749901

Meistars veiks remontdarbus jūsu mājoklim par draudzīgām cenām. T.26881773

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905

Šūšanas uzņēmums «Black Mammut»

aicina darbā ŠUVĒJAS(-US)
sortimentam: darba apģērbi.

Piedāvājam darbu modernā un komfortablā darba vidē,
apmācības mazkvalificētiem darbiniekiem
un sociālās garantijas.
Adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 15/25.
Visa informācija pa tālruni 25130033.
Pieteikšanās un stāšanās darbā –
līdz pat 2015. gada janvārim.
Visus interesentus aicinām uz tikšanos ar darba devēju
7. novembrī pulksten 12 Jelgavas NVA filiālē,
mācību klasē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde «Kāpēcīši»
aicina pieteikties darbā šādus speciālistus:

• pirmsskolas izglītības skolotājs,
• pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

ar MK noteikumiem Nr.363 «Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību»
atbilstošu izglītību,
kā arī: • sētnieku.
Pretendentus CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt pa
e-pastu kapecisi@izglitiba.jelgava.lv
līdz š.g. 10. novembrim.

mums pietrūkst pieredzes. Skatījāmies tikko video – mums ir daudz nianšu galotnēs,
kā pietrūkst. Pēdējā spēlē pret «Baronu»
vienkārši neizmetām autu – Salvis Mētra
499 reizes būtu trāpījis pa kājām vai vienkārši izmetis autu. Nezinu, varbūt augšā ir
uzrakstīta kāda nelaime, bet uz to negribu
norakstīt. Ceru, ka mēs veiksmi nopelnīsim
ar darbu, treniņiem. Zinu – kādu dienu
mums tā noteikti uzsmaidīs.
Kā komandā veidojas mikroklimats? Komandā savākušās dažādas
personības, arī tu pats esi emocionāls...
Tagad cenšos būt mierīgāks, uzskatu,
ka pēdējā laikā esmu kļuvis adekvātāks.
Mikroklimats noteikti ir viens no labākajiem, kāds man ir bijis. Paskatos bildes
pēc spēles – visi ir priecīgi, ar smaidu sejā.
Zinu, ka mēs ejam pareizajā virzienā, tikai
jāsāk uzvarēt.
Ko treneris var apsolīt skatītājiem?
Neesmu cilvēks, kas bārsta solījumus.
Zinu, ka vēlos redzēt pilnas tribīnes
– būtu muļķīgi, ja tā nebūtu. Zinu, ka
basketbols Jelgavā ir dzīvs. Cilvēkiem
nevajadzētu tik daudz koncentrēties uz
negatīvo. Jāpriecājas, ka ir jauni cilvēki,
jāsaprot, ka viņiem ir vajadzīgs laiks.
Mēs darām visu, kas mūsu spēkos. Esam
sīksta komanda. Pacietība ir uzvaras
atslēga. Uzskatu – ja tādi būsim, visi
nāks mūs atbalstīt, kopā var izveidoties
kaut kas ļoti labs. Ejam uz priekšu spēli
pēc spēles. Jaunai komandai nebūtu
pareizi izvirzīt konkrētus mērķus. Lai
viņi nesamaitā savas galvas ar domām
par izslēgšanas spēlēm. Ja iesim uz katru
spēli noskaņojušies par 100 procentiem,
tad arī tas pārējais nekur nepazudīs.
Pilnu interviju lasiet portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.
Pļaujam zāli, krūmus
ar trimmeri, krūmgriezi.
T.28268088
«Verners DE» sadzīves tehnikas veikals
tagad jaunās telpās Jelgavā, Lielajā ielā 32!
Lielākas telpas, lielāka preču izvēle, atlaides un īpašie piedāvājumi! Iespējams bezprocentu kredīts un preču apdrošināšana
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
ANNA JAKOVĻEVA (1925. g.)
SERGEJS KUZMINS (1961. g.)
RUTA BERGA (1933. g.)
VALENTĪNA KOVŠOVA (1939. g.)
JĀNIS ANDRIS DRESKA (1936. g.)
VASĪLIJS KOVČUKS (1933. g.)
SKAIDRĪTE SĪMANE (1935. g.)
GUNTIS LIELJUKSIS (1940. g.)
MONIKA KALVIŠA (1929. g.)
GENADIJS SMIRNOVS (1935. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1911.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
10.30 «Balss pavēlnieks».*
12.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.20 «Uzmanību, esam gaisā!»*
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Zili brīnumi!»*
14.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1911.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 10.sērija.
0.30 «Citāds ordenis». Dokumentāla filma.
1.30 ««De facto»».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 500.sērija.
9.30 «Mana ģimene 10». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 10». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 501.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 5.sērija.
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Krasnije kriļja».
21.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 2.daļa.
22.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
23.20 «Astoņi pilnmēneši». Dokumentāla filma.
1.05 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 86.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
11.50 «Runā Rīga! 3».
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 78.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS. «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 18.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 38.sērija.
10.10 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 37. un 38.sērija.
11.10 «Māmiņu klubs».
11.50 «Gatavo 3».
12.25 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 33. un 34.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 13.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
23.10 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
0.10 «Ar pasauli nepietiek». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
2.40 «Nekā personīga».
3.25 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 37.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 4. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1912.sērija.
9.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
9.55 «12. Saeimas pirmā sēde».
13.10 «Avārijas brigāde. Parlaments». Animācijas filma.

13.20 «Latvietis». Animācijas filma.
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.30 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1912.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 5.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras».
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Berlīne: sašķeltās pilsētas hronika».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Dubultā dzīve». Vācijas psiholoģiska drāma. 2012.g.

LTV7
5.15 «Sporta studija».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 501.sērija.
9.30 «Mana ģimene 10». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 10». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 502.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlēt, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
23.15 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 8.sērija.
0.20 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.20 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 101.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Uzticības pārbaude». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 25.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 79.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 102.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mana un tava nauda». Latvijas finanšu ziņas.
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Melnais gulbis».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 18.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 19.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 39.sērija.
10.10 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 34. un 35.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
23.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.10 «Rozenheimas detektīvi 2». Detektīvseriāls. 4. un 5.sērija.
2.55 «Medikopters 4». Seriāls. 38.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 5. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1913.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 5.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.30 «Latvija var!»*
11.50 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.25 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1913.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*

tv programma
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Kāpēc esmu viens?»
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 JAUNUMS. «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valsts akadēmiskā kora «Latvija» koncerts «Dzintara ceļš»».
1.05 «Valdība». Seriāls. 10.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 502.sērija.
9.30 «Mana ģimene 10». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 10». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 503.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.30 TIEŠRAIDE. «Eirokausa izcīņa basketbolā».
Besiktas «Integral Forex» – «VEF Rīga».
21.45 JAUNUMS. «Lielais pārgājiens».
22.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.00 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
0.55 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.
1.25 «Mīlēt, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 102.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Karamba!» Humora raidījums.
9.55 «Inga Lindstrēma. Melnais gulbis». Romantiska drāma.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 26.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 80.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 103.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Bīstamais internets. Kiberterors».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2012.g.
22.20 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.35 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «Kurjers». Krievijas komēdija. 1987.g.
2.25 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 20.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 40.sērija.
10.10 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 35. un 36.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.
1.35 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 20.sērija.
2.25 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.10 «Medikopters 4». Seriāls. 39.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 6. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1914.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1914.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Uzmanību, esam gaisā!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris
23.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.15 «Berlīne: sašķeltās pilsētas hronika». Dok.filma (ar subt.).

LTV7

LTV7

5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 504.sērija.
9.30 «Mana ģimene 11». Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 11». Seriāls. 2. un 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 505.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.55 TIEŠRAIDE. ««Euro Ice Hockey Challenge»». Latvija – Norvēģija.
22.20 «Eiropas kinovakari».
22.35 «Dzimis divreiz». Itālijas un Spānijas romantiska drāma.
0.55 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
1.25 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
2.45 «Lielais pārgājiens».*
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Spots».*

5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 503.sērija.
9.30 «Mana ģimene 10». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Mana ģimene 11». Seriāls. 1.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.45 «Mana ģimene 10». Seriāls. 9.sērija.
15.15 «Mana ģimene 11». Seriāls. 1.sērija.
15.50 TIEŠRAIDE. ««Euro Hockey Challenge» turnīrs». Latvija – Dānija.
18.20 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.55 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.25 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Karš ar laikapstākļiem». Dokumentāla filma.
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.25 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 504.sērija.
23.20 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.50 «Autosporta programma nr.1».
0.20 «Tavs auto».*
0.50 «Karš ar laikapstākļiem». Dokumentāla filma.
1.50 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 103.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kā svaiga vēsma». Vācijas drāma. 2009.g.
11.45 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 3.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 81.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 104.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
22.15 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dok.seriāls. 9. un 10.sērija.
23.15 «Slepenā eja». ASV komēdija. 2004.g.
1.25 «Dzīvīte».
1.50 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 1.sērija.
2.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 21.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
10.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 36. un 37.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
21.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 10.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Cietais tērauds». ASV spraiga sižeta
fantastikas filma.
0.50 «Kinomānija 6».
1.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.25 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.05 «Medikopters 4». Seriāls. 40.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 7. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
9.30 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 7.sērija.
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Kāpēc esmu viens?»*
16.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Mariss Jansons Rīgā». TIEŠRAIDE no Latvijas Nacionālās operas.
22.25 «Diriģenta Marisa Jansona un Bavārijas radio simfoniskā
orķestra koncerts».
0.20 «Nakts ziņas». 0.29 Sporta ziņas. 0.31 Laika ziņas.
0.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.30 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 7.sērija.
2.20 «Vestards Šimkus. «Sinfonietta Rīga». Vīnes klasika».*
3.20 «Province».* (ar subt.).
3.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.55 «Aculiecinieks».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 104.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Princese un sulainis». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 82.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Vecmeitas». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 2.sērija.
2.05 «Precamies!?! 2».
2.50 «Zīlniece». (ar subt.).
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 22.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 41.sērija.
10.10 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 37. un 38.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 JAUNUMS. «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
21.20 «Krokodils Dandijs». ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
23.30 «Vampīra asistents». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
1.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
2.35 «Medikopters 4». Seriāls. 41.sērija.
3.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 8. novembris
LTV1
5.10 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 9.sērija.
7.05 «No LTV videofondiem. Saules zaķis».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Uzmanību, esam gaisā!»*
14.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.00 «Ciemos».* TV spēle.
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pērtiķi tuvplānā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Lielā lasīšana».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.35 «V.Šekspīrs. «Venēcijas tirgotājs»». Nacionālā teātra izrāde.
22.30 ««Teātris.zip»».
22.45 «V.Šekspīrs. «Venēcijas tirgotājs»». Nacionālā teātra izrāde.
23.35 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī». 2014.g.
1.20 ««Salasīšanās pie Gaismas pils». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunās ēkas Atklāšanas svētki».*
3.00 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.
3.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.10 «Aculiecinieks».*
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.50 TIEŠRAIDE. ««Euro Ice Hockey Challenge» turnīrs». Latvija – Francija.
16.20 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Avtodor» – «VEF Rīga».
18.35 «Atmiņu ēnas». Vacijas drāma. 2010.g. (ar subt.).
20.15 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
20.45 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.15 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 31.sērija.
23.50 «Dzimis divreiz». Itālijas un Spānijas romantiska drāma.
2.10 «Lielais pārgājiens».*
2.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 105.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
6.35 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 10.sērija.
7.30 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Mežs. Cilvēks. Valsts». Dokumentāla filma.
12.10 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
12.40 «Dīvainie Ginesa rekordi».
13.50 «Nebeidzamā dzīve». ASV ģimenes drāma. 2002.g.
15.45 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).

«Vārds uzņēmējiem»
T/c «Valdeka» atvērts jauns veikals
«Balonu pasaule»

Pie mums jūs varat iegādāties dažādu krāsu un
formu balonus. Tāpat arī nodrošinām dekorācijas un
kompozīcijas no baloniem jebkuriem jūsu svētkiem.
Ir iespējama piegāde mājās. Esiet laipni gaidīti katru
dienu no plkst.10 līdz 20 t/c «Valdeka».

TV programma

17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
19.00 JAUNUMS. «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.25 «Latvijai – 96! Robežlīnija». Latvijas 96. dzimšanas dienas apsveikums.
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Ardievu, Ļeņin!» Vācijas komēdija. (ar subt.).
23.50 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
0.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
1.45 «Rīgas Tehniskajai universitātei – 150. Lieluzvedums «Radi tālāk!»».*
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

TV3

LTV7

5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 1.sērija.
5.40 «Čūska no 23. dzīvokļa». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.10 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.10 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Latvijas amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. «Zambezija». Dienvidāfrikas animācijas filma.
12.45 «Pateicības diena». ASV komiska drāma. 2010.g.
14.35 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.00 «Krokodils Dandijs». ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 «VALL-E». ASV animācijas filma. 2008.g. 2700.gads.
22.45 «Atvadu skūpsts». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
0.55 «Pateicības diena». ASV komiska drāma. 2010.g.
2.35 «Zambezija». Dienvidāfrikas animācijas filma. 2012.g.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 1.sērija.

5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Atmiņu ēnas». Vacijas drāma. 2010.g. (ar subt.).
14.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
16.30 «Zvaigznes pār ledājiem». Melodrāma. (vācu val., ar subt.).
18.15 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 3.daļa.
19.15 TV PIRMIZRĀDE. «Kaisle un risks Honkongā». Krimināldrāma.
21.00 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.00 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 9.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
23.55 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
1.35 «Zvaigznes pār ledājiem». Vācijas melodrāma. (vācu val.).
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Svētdiena, 9. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 10.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
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LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 87.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 11.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 18.–20.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 17. un 18.sērija.
13.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).

15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 27. un 28.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.00 «Grēcīgā mīla». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
1.50 «Bīstamais internets. Kiberterors». Lielbritānijas dok.filma. 2012.g.
2.45 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 87.sērija.
3.30 «LNT brokastis».
4.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 2.sērija.
5.40 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.10 «Nakts Roksberijā». ASV komēdija. 1998.g.
14.55 «VALL-E». ASV animācijas filma. 2008.g.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.15 «Mirsti citu dienu». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
1.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sātaniskā apsēstība». ASV šausmu filma.
2.35 «Nakts Roksberijā». ASV komēdija. 1998.g.
3.50 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
4.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 2.sērija.

Jaunizveidota Dānijas kompānija Jelgavā
SIA «EAST BEND COMPANY»

aicina darbā strādniekus(-ces)
metālapstrādes jomā: metināšana,
metāla locīšana, presēšana.
Prasības:
• latviešu, krievu un angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta;
• vēlama izpratne tehniskajā jomā.
E-pasts CV nosūtīšanai – rous@inbox.lv;
tālrunis 26789308 (Raivo).

Ziemas andele «Hercogā»

Ziemas andele: sieviešu apģērbi, apavi un aksesuāri – 16. novembrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes
restorānā «Hercogs».
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 14. novembrim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942.

• 03.11.2014. no plkst.18.30 līdz 21 –
Dekoratīvo sveču liešanas meistarklase;
• 08.11.2014. no plkst.11 līdz 13 –
Acis – mūsu dvēseles spogulis (dienas grims, krāsu
toņu saderība, sejas ādas kopšana);
• 15.11.2014. no plkst.11 līdz 14 –
Psihosofija – dzīves spēka atslēga;

JPPI «Kultūra» tautas lietišķās mākslas
studija «Dekors» aicina
apgūt klūdziņu pīšanas prasmes.
Gaidīti arī studijas bijušie dalībnieki.
Otrdienās, ceturtdienās no plkst.17
deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22). Tālrunis 29157990.

Stilīgs un moderns restorāns bārs «Plate» atrodas
viesnīcas «Jelgava» pirmajā stāvā pašā pilsētas centrā.
Restorāns piedāvā ēdienkarti dažādām gaumēm, kā arī
ir iespēja nogaršot izcilus latviešu virtuves ēdienus, kas
gatavoti no vietējiem produktiem.

Turpinot savu attīstību, aicinām savā kolektīvā
KONDITORU(-I).
Mēs gaidām Tavu pieteikumu, ja:
• Tev ir pozitīva darba pieredze konditora amatā un
vēlama arī atbilstoša izglītība (var būt studējošs);
• esi godīgs pret darbu un darba komandu;
• esi gatavs strādāt enerģiskā un radošā darba kolektīvā;
• esi gatavs mācīties, attīstīties un augt.
Mēs Tev uzticēsim:
• sagatavot izejvielas darbam, gatavot rauga un bezrauga
mīklas, to izstrādājumus, pildījumus u.tml.;
• noformēt konditorejas izstrādājumus;
• veidot konditorejas izstrādājumu sortimentu un attīstīt
jaunus produktus.
Mēs piedāvājam:
• draudzīgu, aktīvu un radošu darba vidi;
• darba vietu pašā pilsētas centrā;
• kolēģu un vadītāju atbalstu;
• iespēju mācīties, attīstīties un augt kopā ar kompāniju;
• stabilu un regulāru atalgojumu.
CV ar norādi «Konditors(-e)» lūgums sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv. Jautājumu gadījumā
var zvanīt pa tālruni 29225918 (darba dienās).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.

• 17.11.2014. no plkst.11 līdz 14 – Inese Prisjolkova
«Kā izveidot un uzturēt sievišķo platformu harmoniskās partnerattiecībās»;
• 29.11.2014. no plkst.10 līdz 12 –
Spēka mandalu veidošana.
Sīkāka informācija un pieteikšanās – pa tālruni 28338300,
e-pastu freija@freija.lv; www.freija.lv.
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DECO CLAY POLIMĒRMATERIĀLA
ZIEDU VEIDOŠANAS MEISTARKLASES

Piesakies līdz 16. novembrim,
nākot kopā ar draudzeni,saņem 30% atlaidi
Tel.29745099 • Mmadeira@inbox.lv
www.madeira.lv

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

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

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

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

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 31. oktobrī no pulksten 17 līdz 23 – piedzīvojumu orientēšanās sacensības «Nobīsties
Jelgavā» (sākums – pie «Jundas»).
 31. oktobrī pulksten 18 – leļļu izrāde (krievu valodā) «Kā ezītis Jerofejs rudeni meklēja». Biļešu cena – € 3, tās iepriekš jārezervē pa tālruni 26875065 (leļļu studijā «Arika»
Pētera ielā 11).
 1. novembrī pulksten 17 – TDA «Diždancis» un draugi aicina uz «Rudens danču»
koncertu «Atmiņu jostas rakstos». Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem un pensionāriem) (kultūras namā).
 MAINĪTS DATUMS! 6. decembrī no pulksten 11 līdz 16 – apģērbu, apavu, sporta preču tirdziņš «Bazzar». Ieeja – bez maksas. Tirgotāju pieteikšanās – līdz novembra beigām.
Sīkāka informācija – www.bazzarplacis.weebly.com (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 5. novembrī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: komēdija V.Sigarevs «Melu
detektors» (krievu valodā). Režisors I.Lūsis. Biļešu cena – € 9 – 15 (kultūras namā).
 3. novembrī pulksten 17 – fotoizstādes «Poļu ieguldījums fotogrāfijas attīstībā Latvijā»
atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 6. novembrī pulksten 19 – skotu dziedātāja, komponista un ģitārista Midža Jūra
koncerts. Programmā – muzikāls ieskats grupu «Ultravox» un «Visage», kā arī paša mūziķa
solokarjeras spilgtākajos mirkļos. Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 18 – Poļu kultūras dienu noslēguma koncerts. Piedalās ansambļi «Strumeņ» (Krāslava), «Pogranicze» (Polija), «Stokrotki» (Jelgava); BDK «Kukulečka»
(Daugavpils), deju ansamblis «Rodacy» (Jēkabpils); individuālie mākslinieki no Polijas.
Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 8. novembrī pulksten 12 – pasākums «Iepazīsti mājdzīvnieku», kurā varēs pabarot
un samīļot trusi un aplūkot šķirnes kaķus. Darbosies arī radošā darbnīca «Ko tik nevar
izgatavot no baloniem». Dalība – bez maksas (bērnu atrakciju centrā «Bossiks» Pulkveža
Brieža ielā 4).
 8. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. novembrī pulksten 16 – koncerts «Ērģeles diviem». Muzicē Ilze un Aigars Reiņi
(Sv.Annas baznīcā).
 8. novembrī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeistara un
pirmās vijoles R.Ozola jubilejas koncerts. Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
 9. novembrī pulksten 9 – Polijas Republikas Neatkarības dienai veltīts dievkalpojums
(poļu valodā), kas noslēgs Poļu kultūras dienas Jelgavā (Romas katoļu katedrālē).
 9. novembrī no pulksten 12 līdz 14 – bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem gaidīti
pasākumā «Mācies strādāt un pelnīt» jeb pašdarināto lietu tirdziņā. Dalība – bez
maksas, taču iepriekš jāpiesakās. Sīkāka informācija – bossiks.lv. Darbosies radošā
darbnīca «Ko tik nevar izgatavot no baloniem» (bērnu atrakciju centrā «Bossiks»
Pulkveža Brieža ielā 4).

Jelgavā noteiks labākos
jaunos solistus un duetus
 Ritma Gaidamoviča

Piektdien, 31. oktobrī, pulksten 16 Jelgavas kultūras
namā notiks dziedātājas Noras Bumbieres fonda rīkotais
Latvijas jauno vokālistu konkurss, kurā noteiks labākos
solistus un duetus. Jelgavā
pulcēsies vairāki desmiti
jauno vokālistu, kas cīnīsies
par «Grand Prix» – statueti,
kurā atveidota N.Bumbieres
piemiņas skulptūra.
Dziedātājas māsa un fonda dibinātāja Māra Zustrupa stāsta, ka
konkursa pusfinālā žūrija izvērtēja ap
170 priekšnesumu, uz finālu Jelgavā
izvirzot 35 labākos, kas pārstāvēs
visu Latviju. Tiesa, jelgavnieki gan
šoreiz finālā nestartēs, tuvākie dziedātāji ir no Ozolniekiem – Eduards
Grundmanis ar māsu. «Koncerts
būs interesants, un skatītāji varēs
iepazīt virkni ļoti labu jauno solistu,
kas izdziedās gan jau dzirdētas, gan
daudzas jaunas dziesmas. Šogad
īpaši uzteicami ir arī vairāki dueti,»
tā M.Zustrupa. Konkursā piedalīsies

dziedātāji vecumā no sešiem līdz 32
gadiem. Viņus vērtēs ilggadējā žūrijas
komisija – Margarita Vilcāne, Viktors
Lapčenoks, Žoržs Siksna, Anita Liekna, Mintauts Buškevics, N.Bumbieres
dēls Georgs Bumbieris, kā arī pati
M.Zustrupa. Izvērtēšana notiks četrās vecuma grupās, katrā nominējot
labākos, kā arī visi solisti un dueti
cīnīsies par «Grand Prix» – tēlnieka
Kārļa Īles veidotu statueti, kurā atveidota N.Bumbieres piemiņas skulptūra.
«Iepriekšējos gados pēc konkursa
notika vecmeistaru koncerts, taču
šoreiz esam nolēmuši, ka jāizceļ tikai
jaunie talanti, tāpēc atsevišķa koncerta nebūs,» tā M.Zustrupa, piebilstot,
ka koncerta noslēguma tradīcija gan
paliek nemainīga – gan vecmeistari,
gan jaunie solisti, gan skatītāji tiks
aicināti kopā nodziedāt N.Bumbieres
savulaik dziedāto «Mēmo dziesmu»,
kas kļuvusi par tādu kā fonda rīkoto
pasākumu himnu. Pasākumu vadīs
dziedātāja Rūta Dūduma ar grupas
«Framest» dziedātājiem.
Biļešu cena – no 3 līdz 5 eiro, tās
nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasē,
kas atrodas Jelgavas kultūras namā,
un www.bilesuparadize.lv.

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

Muzejā – simtiem
zemeslodes apceļotāju

«Savulaik man bija grāmatvedība, lai uzskaitītu, cik marku ir manā
«kontā» un kādās tirāžās tās izdotas, bet tad, kad standarta pastmarkām
tie izlaidumi jau bija mērāmi miljonos, viss nojuka,» stāsta māksliniece
grafiķe Elita Viliama.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ritma Gaidamoviča

«Pastmarka ir mākslas veids, ar
ko Latvija var iekarot pasauli.
Tā ceļo pa visu zemeslodi, un
nav no manis atkarīgs – kur.
Mēs, šīs nozares mākslinieki,
nereti smejamies, ka viens otrs
politiķis pasaulē nemaz nezina,
kur Latvija atrodas, bet, ja par
Latviju pavaicā filatēlistam,
kolekcionāram, mākslas pazinējam, viņš noteikti zinās,»
saka māksliniece grafiķe Elita
Viliama, kura ir neskaitāmu
pastmarku autore un šobrīd
strādā pie sērijas, kas veltīta Latvijas simtgadei. Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā līdz 21. decembrim
skatāma viņas darbu izstāde «X
dienās apkārt zemeslodei».
Muzeja vienā zālē skatāmas E.Viliamas
radītās pastmarkas un var izzināt to tapšanas procesu, bet otrā zālē aplūkojami
viņas zīmētie ekslibri, kartes un grāmatu
ilustrācijas. «Nosaukumam ir izskaidrojums. Sākumā gribēju «Vienā dienā apkārt
zemeslodei» – ar domu, ka vēstule 21. gadsimtā šādu ceļu var veikt vienā dienā –, taču
Latvijas Pasts mani atsēdināja. Izrādās, ja
vēstule «iesprūst», nekas nesanāk. Tā var
ceļot pat divas trīs nedēļas,» stāsta māksliniece. Tieši tālab viņa palikusi pie «X dienās
apkārt zemeslodei». Ceļojumi ir saistīti arī
ar kartēm, tāpat šodien ceļo grāmatas.
«Jelgavniekiem ir iespēja doties sava veida
ceļojumā. Diezgan liels tas kokteilis man
sanācis,» piebilst māksliniece.

ir sūtījuši vēstuli, uz kuras līmēta pastmarka ar kādu no Latvijas pilsētu ģerboņiem.
Tieši šīs ir E.Viliamas pirmās zīmētās
pastmarkas, kuru tirāža mērāma miljonos.
«Lai rastos kaut neliels priekšstats, kā top
pastmarka, izstādē izvietoju savas pirmās
skices. Ir arī bilde – sēžu pie galda, saņēmusi
pirmo pasūtījumu no Latvijas Pasta, un švīkāju papīru. Atļāvos ielikt, lai cilvēks redz,
kā no sašvīkātām papīra strēmelītēm lēnām
top gatava pastmarka,» stāsta autore. Kad
ideja pieslīpēta, darbu turpina kopā ar
datorgrafiķi, kurš palīdz tikt līdz gatavam
produktam. Taču katra viņas pastmarka ir
zīmēta ar roku. Tāpat izstādē aplūkojami
vairāki simti gatavo pastmarku par dažādām tēmām. Viņas mīļākā – jūrniecība,
tāpat ir arī Minhauzens, hercogs Jēkabs,
Krišjānis Valdemārs, Latvijas dzīvnieki,
astronomija, Kurzemes un Zemgales hercogistes 750. jubilejai veltītais bloks un
citas. «Savulaik man bija grāmatvedība, lai
uzskaitītu, cik tad marku ir manā «kontā»
un kādās tirāžās tās izdotas, bet tad, kad
standarta pastmarkām tie izlaidumi jau
bija mērāmi miljonos, viss nojuka. Taču izstādē skatāmas gan tādas pastmarkas, kas
izdotas tikai dažos desmitos eksemplāru,
ko saucu par iztapšanu kolekcionāriem,
gan arī markas, kas izdotas pat miljoniem
eksemplāru tirāžā,» stāsta māksliniece.

«Braucu tirdzniecības kuģim reisā
līdzi, lai zīmētu marku»

Jau kopš 2009. gada māksliniece strādā
pie pastmarku sērijas, kas veltīta Latvijas
100 gadu dzimšanas dienai. Pagājušajā
nedēļā viņa pabeigusi darbu pie jaunā pastmarku bloka «Latvijas gleznotāji, grafiķi,
tēlnieki», kur parādīsies Vilhelms Purvītis,
Pēteris Upītis un Kārlis Zāle. «Jāatzīst, ka
Miljoni un iztapšana kolekcionāriem šīs Latvijai veltītās sērijas ir ļoti grūtas.
Liela daļa iedzīvotāju noteikti kādu reizi Jāpēta dažādi vēstures materiāli, jādomā,

kur ko kā savienot, lai kompozicionāli labi
izskatītos. Atminos, ka 2009. gadā, kad
sākām šo sēriju, bija jāveido pastmarkas,
kas atspoguļotu Latvijas Republikas dibināšanu. Tā jau šķiet – paņem slaveno
Viļa Rīdzenieka 1918. gada 18. novembrī
uzņemto Latvijas proklamēšanas foto, un
gatavs, taču autortiesības to neļāva. Bija jādomā un jāzīmē pašai,» stāsta māksliniece,
piebilstot, ka cita pastmarka nāk vieglāk,
cita – grūtāk. Vidēji vienas markas izveidei
paiet mēnesis. «Kad zīmēju kuģu sēriju,
braucu tirdzniecības kuģiem līdzi reisā un
zīmēju uz kuģa,» stāsta E.Viliama.

Top kalendārs
«Minhauzena piedzīvojumi»

Māksliniece gan atzīst, ka līdz ar jauno
tehnoloģiju ienākšanu priekšroka tiek dota
ar datoru veidotam dizainam, jo tas sanāk
krietni lētāk, taču viņa ir pārliecināta, ka
tā tiek zaudēta mākslinieciskā vērtība.
«Protams, daudz lētāk ir sakombinēt
datorā fotogrāfijas, ne algot mākslinieku.
Bet, kamēr vēl ir šādi mākslinieki, vajag
izmantot iespēju un zīmēt, jo tagad Mākslas akadēmijā šajā virzienā vairs neskolo,»
pārdomās dalās E.Viliama, kura sapņo
reiz izveidot arī pastmarku ar gravīru kā
hologrammu. Austrālijā pastmarkās šādā
veidā tiek iestrādāti pat dārgakmeņi.
Mākslinieces darbu pazinēji zina teikt, ka
E.Viliamas pastmarkās ne tikai ļoti precīzi
attēlotas attiecīgā laika lietu un tēlu detaļas,
bet arī tām raksturīga krāsu bagātība un
greznums – tās atšķiras.
Šobrīd māksliniece jau ķērusies pie jauna
darba – viņai zīmē kalendāru «Minhauzena
piedzīvojumi». «Mans izaicinājums – 12
ilustrācijas, kas atspoguļotu Minhauzena
piedzīvojumus,» tā E.Viliama, piebilstot, ka
viņas pūrā jau ir kalendāri ar burukuģiem,
bākām un dažādām profesijām.

«Jelgavas sieviete – pilsētas lepnums» – Ināra Melgalve un Annika Andersone
 Ligita Vaita

Jelgavas Zonta klubs otro
reizi pasniedzis balvas «Jelgavas sieviete – pilsētas
lepnums», un tās šogad par
īpašu ieguldījumu jaunās
paaudzes izglītošanā un
degsmi savā darbā saņēma
bijusī LLU Ārlietu daļas vadītāja Ināra Melgalve un deju
studijas «Benefice» vadītāja
Annika Andersone.
Pērn Jelgavas Zonta klubs iedibināja
jaunu tradīciju – īpaši godināt tās sievietes, kuras pilsētā izrādījušas īpašu
degsmi un devušas lielu ieguldījumu
kultūrā, izglītībā un sabiedriskajā
darbā.
Balvu «Jelgavas sieviete – pilsētas
lepnums 2014» un Zonta kluba simbolu – dzeltenu stikla rozi – saņēma

ilggadējā LLU Ārlietu daļas vadītāja
I.Melgalve. «20 gadi LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes dekānes amatā, 20 gadi LLU Ārlietu daļā – teju
viss I.Melgalves mūžs ir veltīts jauno
studentu audzināšanai un izglītošanai.
Viņa ir talantīgs, prasīgs un pacietīgs
cilvēks, kurš ir izaudzinājis universitātē mūs visus. Viņa ir iemācījusi mums
kultūru – kā viesus uzņemt, kā «nest»
sevi, savu universitāti un pilsētu,»
saka Jelgavas Zonta kluba biedre LLU
profesore Baiba Rivža.
I.Melgalve uzsver – kaut arī jau divus
mēnešus dzīvo Rīgā, tieši Jelgava ir viņas pilsēta. «Man nekad nav bijis vārdi
jāmeklē kabatā, bet šoreiz es esmu tik
nesagatavota! Man tiešām nav ko teikt!
Man tik ļoti nepatīk būt parādā, bet
tagad es jums visiem būšu parādā!» tā
I.Melgalve. Viņa atzīst, ka jebkuram
pedagogam lielākā dāvana un balva ir
tad, ja studenti pāraug viņu pašu.

Otru balvu «Jelgavas sieviete – pilsētas lepnums 2014» saņēma ar savu
uzņēmību un mērķtiecību zināmā
deju studijas «Benefice» vadītāja
A.Andersone. «Pilsētā nevieni svētki
nav iedomājami bez Annikas trakulībām. Un tas ir pārsteidzoši, kā
bērni uz viņu skatās, kā viņa spēj
iedvesmot! Lai Annikas neizsmeļamā
enerģija vienkārši ir!» novēl Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
A.Andersone atzīst, ka šī balva apliecina – viņas darbs ir pamanīts un
novērtēts.
Veicināšanas balvu «Jelgavas jauniete – pilsētas cerība» saņēma Kristīne
Vīksniņa, un par šo jauno sievieti
Zonta klubs teic: viņai viss vēl priekšā.
«Es Jelgavā dzīvoju devīto gadu un
varu teikt, ka mana veiksme bija satikt
Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti Jeļenu Grīsli.
Tieši viņa man noticēja un ļauj īstenot

«Pilsētā nevieni svētki nav iedomājami bez Annikas trakulībām. Un tas ir pārsteidzoši,
kā bērni uz viņu skatās, kā viņa spēj iedvesmot! Lai Annikas neizsmeļamā enerģija
vienkārši ir!» sveicot Anniku Andersoni, novēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Foto: Krišjānis Grantiņš
Andris Rāviņš.
visdažādākās idejas un pasākumus, lai ma bijusī Valsts ģimnāzijas direktore
aktivizētu jauniešus,» tā K.Vīksniņa. Ināra Daščinska un tautas deju ansamJāpiebilst – kā pirmās šo balvu saņē- bļa «Diždancis» vadītāja Ieva Karele.

