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Jelgava cīnās par Latvijas
jauniešu galvaspilsētas titulu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgava pretendē uz Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu. Līdz 4. novembrim mājas lapā www.
jauniesugalvaspilseta.
lv ikviens var nobalsot
par to, lai mūsu pilsēta
nākamajā gadā kļūtu par
centru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas
aktivitātēm un jauniešu
pasākumiem. Jelgavas
pilsētas jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle uzsver, ka būtu liels
gods, ja tieši pie mums
notiktu nākamā gada
lielākie jauniešu pasākumi valstī, aicinot ikvienu
nobalsot par Jelgavu kā
jauniešu galvaspilsētu.
J.Grīsle stāsta, ka, izvērtējot konkursa «Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016» pieteikuma kritērijus,
Jelgavā teju visi šie punkti jau ir
īstenoti un varam uzskaitīt daudzus darbus, ko pašvaldība veikusi
darbā ar jaunatni, kas iezīmēti arī
Jaunatnes likumā. Piemēram,
Jelgavā deklarētajiem skolēniem

interešu izglītība ir bez maksas,
mums ir daudzi sporta klubi, kuros
bērni un jaunieši var attīstīties,
pilsētā jau vairākus gadus darbojas
Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes
lietu konsultatīvā komisija, kurā
puse no dalībniekiem ir jaunieši
un jauniešu NVO pārstāvji, un
viņi kopā ar pieaugušajiem ir
izstrādājuši plānu «Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības
virzieni un sagaidāmie rezultāti
2014 – 2018». «Jelgavā katru gadu
notiek Jauniešu forums, kurā tiek
uzklausītas tieši jauniešu idejas par
to, kā uzlabot viņu dzīvi, iespējas.
Tas nozīmē, ka nevis pieaugušie
spriež, ko ieviest, lai jauniešiem
būtu labāk, bet gan paši jaunieši
izsaka savas vēlmes un, tandēmā
strādājot, tās arī īsteno. Pēc jauniešu ierosinājuma, vēl pirms valstī
tas tika aktualizēts, mēs sākām
rīkot Karjeras nedēļu, pašvaldība
ir ieviesusi vasaras nodarbinātības
programmu, ir izveidots Jelgavas
Jauniešu centrs un īstenotas citas aktivitātes – tādu piemēru ir
daudz,» saka J.Grīsle, uzsverot,
ka katra pilsētas institūcija strādā
ar jauniešiem savā jomā. Piemēram, brīvprātīgo kustību Jelgavā
koordinē un neformālās izglītības

apmācību programmu īsteno Sabiedrības integrācijas pārvalde,
inženierzinātņu un dabaszinātņu
jomā strādā Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs, brīvlaika aktivitātes mazākajiem rīko
bērnu un jauniešu centrs «Junda»,
Eiropas brīvprātīgo darbu koordinē
Zemgales NVO centrs un Bērnu un
jauniešu mūzikas klubs.
«Pašvaldība jau no 2008. gada,
izveidojot jaunatnes lietu speciālista štata vietu, pilsētā plānveidīgi
vērsusi uzmanību un strādājusi ar
jaunatni. Jaunatnes likumā šādu
štata vietu izveidot obligāti noteica
tikai gadu vēlāk,» tā J.Grīsle. Viņa
pārliecināta, ka Jelgava ir pelnījusi
kļūt par pirmo Latvijas jauniešu
galvaspilsētu, kur notiktu seši gada
lielākie valsts jaunatnes pasākumi.
Tieši tāpēc Jelgava arī pieteikta
konkursam. «Tā neapšaubāmi
būtu jauna un vērtīga pieredze
mums, gods pilsētai un, pavisam
iespējams, veids, kā mēs piesaistītu
jauniešus studijām un dzīvei Jelgavā,» spriež J.Grīsle.
Jāpiebilst, ka pavisam konkursam «Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016» tika saņemti desmit
pašvaldību pieteikumi, no kurām
četras labākās izvirzītas tālāk

balsojumam internetā. To vidū arī
Jelgava. J.Grīsle stāsta, ka statusa
ieguvēja noteikšanā ņems vērā
žūrijas vērtējumu un sabiedrības
balsojuma rezultātus. Žūrija savu
izvērtēšanu jau veikusi, bet sabiedrības viedoklis balsojot tiek gaidīts
līdz 4. novembrim. J.Grīsle norāda,
ka balsotāji nevar iepazīties ar
pieteikumu, taču viņiem ir iespēja
noskatīties vizītkartes video par
jauniešiem konkrētā pašvaldībā.
Jelgava ir iesūtījusi dziesmas «Satiksimies Jelgavā!» videoklipu,
kurā galvenajās lomās ir jaunieši
– Jelgavas popkora dalībnieki.
Konkursu «Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016» organizē Izglītības
un zinātnes ministrija sadarbībā ar
Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā, Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru, Latvijas
Pašvaldību savienību, Latvijas
Jaunatnes padomi un jauniešu
organizāciju «Avantis». Šāds konkurss tiek rīkots pirmo reizi, un
tā mērķis ir popularizēt darbu ar
jaunatni pašvaldību vidū, veicināt
pašvaldību sadarbību un pieredzes
apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī
paaugstināt darbā ar jaunatni
iesaistīto personu un jaunatnes
organizāciju prestižu.

Izsolīs zemi skvērā aiz kultūras nama
 Ilze Knusle-Jankevica

kustamo īpašumu konsultāciju uzņēmums «Colliers International».
Novembra beigās notiks
Uzņēmuma mārketinga koordinaelektroniska izsole, kurā
tore Nadežda Ježova norāda, ka tiks
tiks izsolīti divi zemespārdoti divi zemesgabali Jelgavā
gabali Jelgavas centrā
– Pasta ielā 27 un Pasta ielā 29, kas
– skvērā aiz kultūras
pieder ieguldījuma fondam «Citadenama. Interesentiem,
le Baltic Real Estate fund II».
kuri vēlas piedalīties izŠis īpašums sastāv no diviem
solē, jāpiesakās līdz 20.
neapbūvētiem zemesgabaliem ar
novembrim.
kopējo platību 1879 kvadrātmetri,
tam ir saskaņots detālplānojums
Izsoli organizē starptautisks ne- sabiedriskai un darījumu apbūvei.

Tas paredz, ka maksimālais ēkas
stāvu skaits ir pieci. Izsoles vietnē
pieejamie dokumenti liecina, ka
īpašumam ir izstrādāts investīciju
projekts un pirmsskiču projekts:
piecstāvu ēka ar kopējo platību 4000
kvadrātmetri, kur ēkas pirmajos
divos stāvos ir komercplatības (1455
kvadrātmetri), bet pārējos stāvos
– dzīvokļi (1300 kvadrātmetru kopplatībā), ēkai paredzēta pazemes
stāvvieta 44 automašīnām.
Izsoles sākumcena ir 28 100 eiro.

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

Zemesgabali tiks izsolīti kopā. Izsoles pretendentiem jāpiereģistrējas
līdz 20. novembrim. Nodrošinājuma maksa dalībai izsolē ir desmit
procenti no izsoles objekta sākuma
cenas jeb 2810 eiro. Reģistrēties,
iegūt izsoles nolikumu un saņemt
papildu informāciju pretendenti var,
sazinoties ar izsoles rīkotājiem. Izsole notiks 24. novembrī no pulksten
14 līdz 16.30. Kā skaidro N.Ježova,
pārdošana notiks tiešsaistē mājas
lapā www.e-auction.lv.
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Latvijas
20. gadsimta vēsturē jūnijs
ir traģisku notikumu
pārpilns – 1940. gada
17. jūnijā notika Latvijas
okupācija, 1941. gada
14. jūnijā – iedzīvotāju
deportācija un karadarAttēls: Vilciena vagons
bības sākums Latvijas
teritorijā, kad viena okupācijas vara nomainīja otru.
1940. gada 17. jūnijā Padomju armijas tanku kolonas no Lietuvas
iebrauca Jelgavā – sākās padomju okupācijas laiks.
1941. gada 14. jūnijā pret Latvijas tautu tika veikts noziegums,
ko Latvijas teritorijā īstenoja padomju okupācijas vara, noziegums,
kuram nav noilguma Latvijas tautas vēsturiskajā apziņā. Naktī no 14.
uz 15. jūniju no Latvijas deportēja 15 424 cilvēkus. Tāda apjoma teroru
tik īsā laikā Latvija savā vēsturē nebija piedzīvojusi. No Jelgavas apriņķa
tika deportētas 953, bet no Jelgavas pilsētas – 443 personas, bet no
Jelgavas stacijas vagonos uz Sibīriju tika nosūtīti 7844 cilvēki.
«Baigais gads», īpaši 14. jūnija deportācijas, radīja iedzīvotājos
naidu un bailes no padomju terora, īsā laikā mainījās gadsimtu gaitā
izveidojušies priekšstati par vāciešiem vai melno bruņinieku, un 1941.
gada jūnijā galvenais ienaidnieks bija komunisti un Krievija.
Represijas turpinājās tūlīt pēc Sarkanās armijas ienākšanas Latvijā
1944. gada vasarā. Masu deportāciju un citu represiju īstenošanā okupācijas vara iesaistīja vietējos komunistus, komjauniešus,
padomju darbiniekus un aktīvistus, kā arī tā sauktos iznīcinātājus
– militarizēto vienību dalībniekus. Jelgavā notika kulaku sarakstu
sastādīšana un fašistu līdzskrējēju medības. 1945. gada 5. februārī
no Cukurfabrikas stacijas ceļā uz Sibīriju devās vilcieni ar mūsu pilsētas un novada iedzīvotājiem. 1949. gadā no 25. līdz 30. martam
no Jelgavas apriņķa tika deportētas 2062, no Jelgavas pilsētas – 25
personas, bet pavisam no Jelgavas stacijas vagonos uz Sibīriju tika
nosūtīti 4777 cilvēki. No Latvijas 1949. gada 25. – 30. martā izsūtīja
29 252 cilvēkus, un kopumā 1949. gada marta beigās izsūtījumā
īsāku vai ilgāku laiku atradās 44 191 cilvēks.
1941. un 1949. gada iedzīvotāju deportācijās tika sagrauts latviešu
nācijas lepnums un mugurkauls, bet ne pati tauta.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Zirgu iela – gājējiem droša

Šonedēļ noslēgušies būvdarbi Zirgu ielas posmā no Tērvetes
ielas līdz Zirgu ielas 12. namam – tur izbūvēta jauna gājēju
ietve brauktuves labajā pusē virzienā uz Tērvetes ielu. Lai uzlabotu satiksmes drošību, pēc ietves izbūves šajā Zirgu ielas
posmā atļautais maksimālais braukšanas ātrums autovadītājiem noteikts 30 kilometri stundā. «Tāpat satiksmes dalībnieku
drošības nolūkos Zirgu ielas krustojumā ar Jēkaba ielu izbūvēts
brauktuves paaugstinājums jeb ātrumvalnis, kā arī uz tā izveidota neregulēta gājēju pāreja,» skaidro pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs, piebilstot, ka arī
Tērvetes ielā virzienā no Dārza ielas pirms krustojuma ar Zirgu
ielu, lai gājēji droši varētu šķērsot Tērvetes ielas brauktuvi un
ceļu turpināt pa jaunizbūvēto Zirgu ielas ietvi, izveidota jauna
neregulēta gājēju pāreja, par ko liecina gan atbilstošas ceļa
zīmes, gan horizontālais marķējums jeb «zebra». Autovadītāji
un gājēji lūgti ievērot uzstādītās ceļa zīmes. Jāpiebilst, ka šonedēļ arī noslēdzas ietvju atjaunošanas darbi vēl divos posmos
– Zirgu ielā no Veidenbauma ielas līdz Pasta ielai un Stacijas ielā
no Mātera ielas līdz Stacijas ielai 13. Šajos posmos uz ietvēm
izdrupušā asfalta vietā ieklāts bruģis.
Foto: Raitis Supe

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 144 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 22. oktobra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 78 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Liene Kolneja,
Irma Lakša, Aija Emberga, Sandra Vaļņicka, Anita Johansone, Anna
Skudra un Lorita Strogonova.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Februārī varētu startēt jaunā
ēku renovācijas programma
Biedrība
«Zemgales reģionālā
enerģētikas aģentūra»
Pulkveža Brieža ielā 26,
tālrunis 63080205.
Dibināta pēc Jelgavas pilsētas
domes iniciatīvas 2009. gada
martā.
Biedri: Jelgavas pilsēta, Jēkabpils
pilsēta, Auces novads, Bauskas
novads, Ozolnieku novads, SIA
«Fortum Jelgava», SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»,
Zemgales NVO centrs.
Darbības mērķis: veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt
informācijas pieejamību iedzīvotājiem par šiem jautājumiem.

«Savā darbā bieži saskaramies ar tā saukto neofobiju jeb bailēm no visa jaunā. Cilvēkiem sākumā ir grūti noticēt, ka rēķinu par
siltumu iespējams samazināt pat par 50 procentiem, tāpat kā tam, ka ar elektroauto pārvietoties ir ne tikai videi draudzīgi,
Foto: Raitis Supe
bet arī ērti un lēti,» tā biedrības «Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra» direktore Inga Kreicmane.
 Jānis Kovaļevskis

«Viens no mūsu darbības mērķiem ir palīdzēt
cilvēkiem izšķirties par
savas daudzdzīvokļu
ēkas renovāciju un sniegt
atbalstu projekta pieteikumu sagatavošanā
ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Tas
nav jautājums tikai par
energoefektivitāti, bet
arī par dzīvojamā fonda
ilgtspēju, ņemot vērā,
ka lielai daļai no padomju laikā celtajām ēkām
ir augsta nolietojuma
pakāpe,» uzsver biedrības «Zemgales reģionālā
enerģētikas aģentūra»
(ZREA) direktore Inga
Kreicmane.
«Šobrīd Jelgavā no 425 daudzdzīvokļu mājām ar centralizēto siltumapgādi renovācija ir veikta 20 ēkām,
un tie ir pieci procenti no kopējā
apjoma. Tas gan ir labāks rādītājs
nekā vidēji valstī, kur nosiltināti
tikai apmēram divi procenti ēku, tomēr skaidrs, ka ar šādu renovācijas
tempu ne visas ēkas sagaidīs savu
kārtu. Tādēļ cerīgi raugāmies uz
jaunā ES fondu plānošanas perioda
programmām,» problēmu ieskicē
biedrības direktore.
Kādos projektos šobrīd iesaistīta ZREA?
Mēs strādājam trīs pamatvirzienos: energoefektivitāte, atjaunojamie enerģijas resursi un zaļais transports. Ikdienā sniedzam
konsultācijas dažādos jautājumos,
kas saistīti ar efektīvu enerģijas
izmantošanu, uzturam enerģētikas
datu bāzi, kā arī organizējam dažādus pasākumus, kas vērsti uz videi
draudzīgu un efektīvu enerģijas patēriņu. Sešu gadu laikā kopš aģentūras darbības uzsākšanas savu
biedru uzdevumā esam snieguši
atbalstu vairāk nekā 100 projektu
pieteikumu ēku renovācijai sagatavošanā, tostarp 38 pieteikumu saga-

tavošanai Jelgavā. Diemžēl ne visi
projekti tiek realizēti. Kā partneri
esam iesaistīti arī vairāku Eiropas
mēroga projektu realizācijā, un
aptuveni 65 procentus no aģentūras
uzturēšanas izdevumiem sedzam
no piesaistītā finansējuma.
Kā vērtējat iepriekšējā ES
plānošanas periodā realizēto
siltināšanas programmu?
Siltināšanas programma kopumā
bija veiksmīga – saskaņā ar ZREA
datiem Jelgavā šobrīd renovētas 20
daudzdzīvokļu ēkas, un vislielākie
nopelni ir Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldei, kas renovējusi
18 daudzdzīvokļu ēkas. Tomēr
pats process bija administratīvi
grūts un smags, bija gadījumi, kad
bankas atsevišķām ēkām atteicās
dot kredītu. Sava loma bija arī
sarežģītajām iedzīvotāju kopības
lēmuma pieņemšanas procedūrām,
tādēļ Latvijā joprojām renovēto ēku
skaits ir apmēram divu procentu
robežās no kopējā dzīvojamā fonda.
Ļoti lielas cerības liekam uz jauno
programmu energoefektivitātes
paaugstināšanai dzīvojamās ēkās,
kuru Ekonomikas ministrija sola
izsludināt 2016. gada februārī.
Nākamajā programmā renovējot
ēku un izvēloties pasākumus, kurus
veikt, būtu ieteicams lielāku uzmanību pievērst ventilācijas risinājumiem, jo ne visās renovētajās ēkās
ventilācija ir pietiekama. Jāņem gan
vērā, ka šī aktivitāte proporcionāli
pret visām projekta izmaksām ir
dārga. Latvijā galvenie pasākumi
ēkas siltumnoturības uzlabošanai
parasti ir jumta, sienu un pagraba
griestu siltumnoturības uzlabošana,
bet ir arī citi risinājumi. Piemēram,
Zviedrijā ir piemēri, kur 50 procentu
enerģijas ietaupījumu panāk, uzstādot rekuperācijas iekārtas, tādā
veidā atgūstot siltumu no ventilācijas sistēmas.

Programma gala redakcijā vēl
nav apstiprināta, tomēr līdz šim
Ekonomikas ministrijas sniegtā
informācija liecina, ka to administrēs valsts izveidotā attīstības
finanšu institūcija «Altum» un
atbalsta apjoms būs atkarīgs no
tā, vai aizņēmums tiek ņemts
komercbankā vai no «Altum», kā
arī no sasniegtā energoefektivitātes rezultāta. Atbalsta apjoms
plānots 25 – 50 procentu robežās
no projekta kopējām izmaksām,
kurās iekļauti būvdarbi, projekta
autoruzraudzība, būvuzraudzība
un projekta vadības izmaksas.
Solīts, ka tiks atvieglotas arī administratīvās procedūras un projekta
pieteikums būs vienkāršāks. Tomēr
lielākais ieguvums jaunajā pro
grammā būs tas, ka gadījumā, ja
komercbankas atteiksies finansēt
sagatavoto projektu, izpildot visus
nosacījumus, būs iespējams saņemt
aizdevumu arī no programmas
administrētāja «Altum». Kopējais
plānotais finansējuma apjoms šai
programmai ir 150 miljoni eiro, par
kuriem iecerēts renovēt 1700 ēkas
visā Latvijā.

pasākumus par saviem līdzekļiem, bet atpelna šīs investīcijas uz enerģijas ekonomijas
rēķina. Vai šāda pieeja varētu
strādāt arī Jelgavā?
Eiropas un īpaši Vācijas pieredze
liecina, ka vienkāršāk šādus projektus ir realizēt viena īpašnieka
vai publiskā sektora ēkās, tomēr
Latvijā ir vairāki piemēri Valmierā,
Cēsīs un Rīgā, kur tas izdarīts arī
daudzdzīvokļu ēkās ar sadrumstalotu īpašnieku struktūru. Šai pieejai
ir vairākas priekšrocības, proti, nav
nepieciešams ieguldīt savus līdzekļus, visus riskus, kas saistīti ar būvniecības darbu kvalitāti, uzņemas
energoservisa kompānija. Mīnuss ir
tas, ka šādam sadarbības modelim
ir ļoti strikti līguma nosacījumi, par
kuriem ir grūti vienoties. ZREA
šobrīd ir iesaistījusies pārrobežu
sadarbības programmas «Horizon
2020» projektā, kurā pārstāvētas
deviņas valstis. Viens no šī projekta
mērķiem ir sniegt informāciju par
Rietumeiropā veiksmīgi izmantotiem sadarbības modeļiem starp
energoservisa kompānijām un ēku
īpašniekiem.

Kādiem energoefektivitātes pasākumiem vēl plānots
atvēlēt līdzekļus ES fondu
programmās šajā plānošanas
periodā?
ES fondu plānošanas periodā līdz
2020. gadam paredzēti vairāki atbalsta pasākumi energoefektivitātes
uzlabošanai. Ekonomikas ministrijas pārziņā būs tādas programmas
kā energoefektivitāte industriālajos
objektos, energoefektivitāte valsts
ēkās, kā arī programma centralizēto siltumapgādes sistēmu uzlabošanai. Savukārt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
administrēs vairākas programmas,
kurās uz finansējumu varēs pretendēt pašvaldības un to dibinātās
kapitālsabiedrības.

Vai jūtat, ka iedzīvotāju attieksme pret energoefektivitātes jautājumiem mainās?
Kaut arī ļoti lēnām, bet tā mainās
uz pozitīvo pusi, jo gan Jelgavā, gan
Ozolniekos ir realizēti pietiekami
daudz renovācijas projektu un
lielai daļai iedzīvotāju ir bijusi tieša
vai pastarpināta saikne ar tiem. Ir
radusies pārliecība, ka ieguldītie
līdzekļi atmaksāsies, uzkrāta pozitīvā pieredze, kura iedrošina arī
citus dzīvokļu īpašniekus. Tomēr
jārēķinās, ka teju katrā mājā būs
arī renovācijas pretinieki.

Vai ir zināmi nosacījumi jaunajai Ekonomikas ministrijas
Daudzviet Eiropā ēku renodaudzdzīvokļu ēku energo- vācijā iesaistās arī tā sauktās
efektivitātes paaugstināšanas energoservisa kompānijas, kas
programmai?
ēkā veic energoefektivitātes

Kāds potenciāls ir tādu alternatīvās enerģijas avotu izmantošanā kā saule un vējš?
Mēs saņemam tikpat daudz
saules kā Vācijas ziemeļu daļa un
Dānija, kur saules tehnoloģijas ir
samērā izplatītas. Līdz ar to situācija Latvijā ir līdzīga – sākotnējās
izmaksas saules vai vēja tehnoloģiju

Uzdevumi:
• sniegt iedzīvotājiem konsultatīvos, informatīvos un mācību
pakalpojumus enerģētikas jomā;
• izstrādāt un uzturēt enerģētikas
datu bāzi;
• veikt reģiona un pašvaldību
plānošanas dokumentu izstrādi
enerģētikas nozarē un koordinēt
to ieviešanu;
• piesaistīt investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai;
• veicināt sadarbību enerģētikas
jomā ar juridiskām un fiziskām
personām vietējā, nacionālā un
starptautiskā līmenī.

izmantošanai ir augstākas nekā,
piemēram, malkas katliem, līdz ar
to pietiekami īsā laikā atmaksājas
tikai tad, ja var saņemt atbalstu.
Bet, ja ar kādas atbalsta programmas palīdzību izdevies šīs tehnoloģijas uzstādīt, cilvēki ir apmierināti,
un atspaids elektroenerģijas un
siltuma enerģijas pašpatēriņa
nosegšanā ir jūtams. Visefektīvāk
saules enerģiju Latvijas apstākļos
var izmantot ēkās, kurās arī gada
siltākajos mēnešos ir liels siltā
ūdens patēriņš, piemēram, slimnīcās, bērnudārzos, peldbaseinos.
Par vēja parku attīstību Jelgavas
novadā interesi izrādījis Zviedrijas
kompānijas meitasuzņēmums
Latvijā SIA «Eolus», kas plāno veikt
izpēti un pozitīva lēmuma gadījumā
Latvijā izbūvēt trīs vēja parkus ar
100 – 150 turbīnām.
Kādiem jābūt priekšnoteikumiem, lai elektroauto kļūtu par
ikdienu pilsētas ielās?
Jābūt diviem priekšnoteikumiem – samērīgai elektroauto
iegādes cenai un infrastruktūrai,
lai varētu ērti tos uzlādēt. Šobrīd
lētākais elektroauto maksā no 15
tūkstošiem eiro un izbūvēti tikai
15 publiskās uzlādes punkti, no
kuriem deviņi atrodas Rīgā. Tomēr
tuvākajos gados situācija strauji
mainīsies, un līdz 2022. gadam
plānots izbūvēt 235 ātrās uzlādes
stacijas visā Latvijas teritorijā.
Vai tādu fosilo energoresursu kā nafta un gāze cenas
samazinājums ir ietekmējis
iedzīvotāju interesi par energoefektivitāti?
Skatoties ilgākā laika posmā,
resursu cenas pieaug, tādēļ iedzīvotāji var izbaudīt šo mirkli,
kamēr gāzes zemās cenas iespaidā
ir zemāks apkures tarifs, tomēr par
energoefektivitātes pasākumiem
aizmirst nevajadzētu. Tādēļ, tiklīdz būs izsludināta jaunā atbalsta
programma energoefektivitātes
paaugstināšanai dzīvojamās ēkās,
iedzīvotājus atkal gaidīsim ZREA
birojā.

Pilsētnieks vērtē

Kad pēdējo reizi
apmeklējāt teātri?
Ināra, strādā
Dzimtsarakstu nodaļā:
– Šķiet, tas
bija šogad Pils
salā, kur skatījos «Skroderdienas Silmačos». Izrāde bija
laba, man patika. Uz teātri eju
labprāt, bet diemžēl ne vienmēr
tam atliek laiks.
Jānis,
LLU students:
– Teātrī sen
neesmu bijis.
Varētu būt,
ka kopš pēdējā teātra
apmeklējuma ir pagājuši kādi
pieci gadi. Teātriem, manuprāt,
nav ne vainas, tomēr, ja man
jāizvēlas, tad priekšroku dodu
kinofilmai. Diemžēl, uzsākot
studijas LLU, brīvā laika ir ļoti
maz un to visu aizņem mana lielākā aizraušanās – basketbols.
Kopš profesionāli esmu sācis
spēlēt basketbola klubā «Jelgava», laika citām aktivitātēm nav.
Viss tiek veltīts sportam.
Oksana, mājsaimniece:
– Ja pilsētā
kaut kas notiek, ar meitu vienmēr
cenšamies to
apmeklēt. Kādēļ gan neizmantot
iespēju, ja teātri, koncerti tiek
piedāvāti tepat Jelgavā? Domāju, ir vērts tos apmeklēt, turklāt
līdz kultūras namam ir divi soļi
– kauns būtu neiet! Tas, šķiet,
man ir ieviesies no ģimenes, jo,
kad biju maza, vecāki mani veda
uz dažādiem pasākumiem. Tagad tos apmeklēju ar meitu.
Sāra, mācās
Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolā:
– Nekad neesmu bijusi,
vismaz, cik
sevi atceros. Pieļauju, ka varbūt
skolas laikā mazākajās klasītēs
esmu bijusi teātrī, bet, iespējams, kļūdos. Ja tas arī bija
teātris, tad man toreiz bija ļoti
garlaicīgi. Esmu no tiem cilvēkiem, kam teātris nepatīk.
Raimonds,
mehanizēts
pastnieks:
– Pērn vai pat
šogad. Īsti
neatceros,
bet tas bija
Ānes kultūras namā. Agrāk, kad
dzīvoju Rīgā, uz teātra izrādēm
gāju bieži, bet tagad tam nav
laika, jo ir sava saimniecība.
Turklāt sakarā ar darbu jau
pulksten divos naktī ir jāceļas,
tātad laikus arī jādodas pie
miera, bet izrādes bieži vien ir
vakaros.
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Sākusies pieteikšanās
«Rūķu ciemam 2015»
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies grupu un individuālā pieteikšanās
Rūķu ciemam bērnu un
jauniešu centra «Junda» nometnē «Lediņi»,
kas darbosies no 11.
līdz 23. decembrim.
Pēdējā dienā – 23. decembrī pulksten 16
– uz aktivitātēm Rūķu
ciemā aicināti bērni ar
īpašām vajadzībām.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Liene Ušvile stāsta, ka pieteikšanās Rūķu ciemam jau rit
pilnā sparā un vērojama liela
aktivitāte. Gaidītas gan bērndārznieku, gan skolēnu, gan
draugu grupas. «Daļa datumu
diemžēl jau ir aizņemti, bet
vēl ir brīvas vietas grupām, un
tām var pieteikties. Savukārt
23. decembrī pulksten 16 Rūķu
ciemā «Lediņos» gaidīsim bērnus ar īpašām vajadzībām,» tā
L.Ušvile.
Rūķu ciemā bērni un jaunieši

 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Piļu un muižu
asociācija 31. oktobrī
rīko akciju ar nedaudz
mistisku piesitienu
«Leģendu nakti» – tajā
interesentiem ir iespēja apskatīt vairākas
vēsturiskas ēkas Latvijā. Pirmo reizi šajā
pasākumā iesaistīsies
arī viena no Jelgavas
vēsturiskajām ēkām
– «Villa Medem».
«Cilvēki ir ziņkārīgi un interesējas, kas notiek «Villa Medem»,
un jo īpaši viņus interesē, kāda
izskatās arhitektūras pieminekļa iekšpuse. Esam arī saņēmuši
vairākus ierosinājumus, kuros
uzsvērts, ka būtu nepieciešams
atjaunot ēkas telpas. Tāpēc
nolēmām būt atvērti un parādīt
interesentiem, kāda tad šobrīd ir
muižas iekšpuse,» norāda ēkas
apsaimniekotājas SIA «Leopolds» valdes priekšsēdētāja Sintija
Gribule.
Interesenti «Villa Medem»
Uzvaras ielā 55 tiks gaidīti 31.
oktobrī no pulksten 18 līdz 21.

Tā būs iespēja apskatīt izgaismotas muižas telpas no iekšpuses
pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas. Tā kā šajā dienā tiek
atzīmēts arī Helovīns, S.Gribule
aicina nākt arī ģimenes ar bērniem. Ieeja ir bez maksas. Iekļūt
objektā varēs no Lapskalna ielas
puses. Būs arī iespēja teritorijā
novietot automašīnas.
Jāpiebilst, ka vēsturiskā ēka ir
kļuvusi arī par Latvijas Piļu un
muižu asociācijas biedru. Šāds
solis tika sperts, lai būtu pieejamāka informācija par dažādām
aktualitātēm, kas saistītas ar
vēsturiskām ēkām. «Negribam
būt vieni – Medemu dzimtai
Latvijā taču piederēja vairāki
īpašumi,» piebilst S.Gribule.
Interneta vietne vesture.eu
vēsta, ka mūsdienu Latvijas
teritorijā Medemu dzimtas valdījumā dažādos laika posmos
bijusi Piena muiža (no 1920.
gada – Kalnamuiža), Lielbērzes, Lielbērķenes, Bērzbeķes,
Jaunauces, Vecauces, Lielauces
muiža, Durbes, Remtes, Viesātu,
Kapeļu, Vilces, Blankenfeldes, Zantes, Vecžagares, Elejas,
Kauguru, Šlokenbekas un citas
muižas.

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!
Ziemas uzņemšana
Eiropas sociālo fondu projektā «Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros»
Jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Viesmīlis
Datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Grāmatvedis

Iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība

Mācību ilgums (gados)
1,5
1,5

Vidējā izglītība

1,5

Jauniešiem ar iegūtu pamatizglītību no 17 gadu vecuma
Iegūstamā kvalifikācija
Atslēdznieks
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
inertās gāzes vidē (MIG)
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)
Šuvējs

Tirgo dārgus dzīvokļus
vēl nepabeigtā mājā

varēs piedalīties dažādās atjautības un sportiskās aktivitātēs
kopā ar rūķiem gan telpās, gan
«Lediņu» teritorijā, iesaistīties
radošajā darbnīcā, izgatavojot
kādu noderīgu lietu līdzi ņemšanai, nobaudīt piparkūkas
un zāļu tēju, kā arī satikt Salapapuku, kurš būs parūpējies
par noderīgām dāvanām un
veselīgiem našķiem. Aktivitāšu
programmas ilgums – aptuveni
divas stundas. «Ceram, ka laik
apstākļi mūs lutinās un būs
sniegs, lai bērni kopā ar rūķiem
varētu notvert Ziemassvētku sajūtu,» tā L.Ušvile, piebilstot, ka
individuālajā grupā darbošanās
notiks bez vecākiem. Vecāki, ja
vēlēsies, bērnus varēs pagaidīt
«Lediņos» pie ugunskura vai
atsevišķā zālē. Dalības maksa
Rūķu ciemā vienam bērnam
– 8,50 eiro, un tajā ietilpst gan
darbošanās, gan Rūķu ciema
dāvana.
Interesēties par pieejamajiem
laikiem un pieteikties Rūķu
ciemam var, zvanot L.Ušvilei pa  Ilze Knusle-Jankevica
tālruni 26448086.

«Villa Medem»
sestdien atvērs durvis

Iepriekšējā izglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība

Mācību ilgums (gados)
1
1

Pamatizglītība

1

Pamatizglītība

1

Ar skolu vari iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālruni
63022610, 26469978.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Internetā parādījušies
sludinājumi, kuros piedāvā iegādāties dzīvokli
jaunā projektā Jelgavā,
Ganību ielā 6. Pagaidām
ēka vēl nav nodota ekspluatācijā, bet interese
par dzīvokļiem šajā mājā
ir, tāpat jau noslēgti divi
rezervācijas līgumi.

Daudzdzīvokļu ēkas celtniecība
Ganību ielā tika uzsākta 2007.
gadā, bet tad celtniecības process
apstājās. 2015. gadā ēku iegādājās
SIA «MARKA-AM», un šovasar
uz laiku pamestajā daudzdzīvokļu
mājā rosība atsākās. Šobrīd būvdarbi objektā pārtraukti, bet, kā
informē Jelgavas pilsētas Būvvalde, māja ekspluatācijā vēl nav nodota. Pirms būvdarbu atsākšanas
uzņēmumam Būvvaldē jāiesniedz
ekspertīzes slēdziens par būvkonstrukcijas stāvokli un izpildītiem
būvdarbiem, jo uzņēmumam nav
nekādu darbus apliecinošu doku-

Foto: Raitis Supe

mentu. Neskatoties uz to, ka būve
vēl nav nodota ekspluatācijā, dzīvokļi pircējiem jau tiek piedāvāti.
Ar dzīvokļu tirgošanu nodarbojas divi uzņēmumi – SIA «Rent in
Riga» un SIA «Realat». Kā stāsta
uzņēmuma «Rent in Riga» pārstāvis Andrejs Gusevs, projekta attīstītājs ēku plāno nodot ekspluatācijā
līdz 15. decembrim. Apskatot ēku,
var secināt, ka atlikuši nelieli darbi,
piemēram, jāuzstāda balkonu margas, jāsakārto terase iekšpagalmā,
bet būtiskākais ir dokumentācijas
sakārtošana.
«Kamēr ēka nav nodota ekspluatācijā, pirkuma darījumi
netiek slēgti. Interesenti ir bijuši
skatīties dzīvokļus, ir arī noslēgti
divi rezervācijas līgumi un iemaksāta rezervācijas nauda,» situāciju ieskicē A.Gusevs, piebilstot:
ir gandrīz 99 procentu garantija,
ka rezervācijas līgumi pēc ēkas
nodošanas ekspluatācijā transformēsies pirkuma līgumos.
Ēkā ir 13 dzīvokļi, un, kas interesanti, tajā nav neviena vienistabas
dzīvokļa. Piedāvātie mājokļi ir

diezgan plaši, un to vidējā cena
ir 700 eiro par kvadrātmetru.
Piemēram, trīsistabu dzīvokli ar
98 kvadrātmetru dzīvojamo platību otrajā stāvā mākleri piedāvā
iegādāties par 69 020 eiro. Ēkai ir
autonomā gāzes apkure. Jāpiebilst,
ka tai ir arī pazemes stāvvieta,
sludinājumos minēts arī bērnu
rotaļu laukums, kura šobrīd gan
vēl nav. Mākleris skaidro, ka bērnu
laukums atradīsies uz terases virs
pazemes stāvlaukuma. Tāpat vēl
tiks ierīkota videonovērošana.
Pēdējos gados Jelgavā jaunas
daudzdzīvokļu mājas tikpat kā
netiek celtas, tāpēc nekustamā
īpašuma nozares speciālisti jaunas mājas parādīšanos vērtē kā
pozitīvu faktu. «Kā veiksies ar
pārdošanu, varēs redzēt vēlāk.
Man personīgi cena par kvadrātmetru ar balto apdari liekas
nedaudz par lielu, ja ņem vērā, ka
gandrīz par šādu cenu tika pārdoti dzīvokļi Raiņa ielā 3a, kur vide
un infrastruktūra šķiet krietni
pievilcīgāka,» spriež «Latio» speciālists Viktors Svirkovskis.

Atļaujas ielu tirdzniecībai nākamajam
gadam varēs iegādāties no 10. novembra
 Sintija Čepanone

No 10. novembra pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» sāks
izsniegt atļaujas ielu
tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās vietās
nākamajam gadam.
Lai saņemtu ielu tirdzniecības
atļauju pašvaldības iekārtotā ielu
tirdzniecības vietā, tirgotājam «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā, jāiesniedz iesniegums, tam pievienojot
saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju fiziskām personām,
kuras reģistrējušas saimniecisko
darbību atbilstoši nodokļu jomu

reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem, vai reģistrācijas apliecības kopiju juridiskām personām.
Noformējot atļauju, iesniedzējam
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Tirgotājam arī jāsamaksā tirgošanās nodeva par ielu tirdzniecību
publiskās vietās, un nodevas apmērs
noteikts pašvaldības saistošo noteikumu Nr.185 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības nodevām» 12. punktā.
Maksa par tirgošanos ar pašu ražoto
lauksaimniecības produkciju un
pašu izgatavotiem amatniecības
darinājumiem ir 0,43 eiro dienā
jeb 7,11 eiro mēnesī. Viena atļauja
tiek izsniegta vienam tirgotājam
uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu
tirdzniecības vietu.

Atļauju tirdzniecībai pašvaldības
iekārtotā ielu tirdzniecības vietā
«Pilsētsaimniecībā» var noformēt
pirmdienās, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 8 līdz
10 un no 15.30 līdz 16.30, kā arī
piektdienās no pulksten 8 līdz 10.
Brīvdienās un svētku dienās ielu
tirdzniecības atļaujas neizsniedz.
Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties
brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi.
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību
reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem mūsu pilsētā var iepazīties
«Pilsētsaimniecības» mājas lapā
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Ielu tirdzniecības vietas».
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Īsi
 5. novembrī no pulksten 15 līdz
17 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33
notiks bezmaksas seminārs «Par aktuālām izmaiņām dzīvojamo māju
pārvaldīšanā». Seminārā par aktualitātēm dzīvojamo māju pārvaldīšanā
stāstīs Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks Mārtiņš
Auders, savukārt uzņēmuma «220
Enerģija» mārketinga un pārdošanas
vadītāja Madara Jurgelāne stāstīs, kā
patērētājam gudri izmantot atvērtā
elektroenerģijas tirgus iespējas un
ietaupīt. Semināru organizē Jelgavas
Dzīvokļu īpašnieku biedrība.
 Līdz 31. oktobrim Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā Stacijas ielā 3 apskatāma
izstāde «Mazā Liliputija», kurā var
iepazīties ar pieciem dažāda mēroga
un darbības principu dzelzceļa modeļiem. Jelgavas ekspozīcijas izstāžu
kuratore Liene Murugova stāsta, ka šajā
izstādē apskatāmi vilcienu kustības demonstrējumi: Latvijas dzelzceļa ritošais
sastāvs – pagātne, tagadne, nākotnes
iespējas (mērogs 1:87), autors Sergejs
Tretjakovs; 1954. gada retro modelis; G
mēroga (1:22,5) modelis no Daiņa Puncuļa kolekcijas; 1:32 mēroga modelis
– darba vilciens; Tukums II un Kandavas
staciju ēkas (autors A.Straume) un sliežu ceļi. Izstādes laikā apmeklētāji varēs
klātienē doties ceļojumā uz aizraujošo
dzelzceļa modelisma pasauli, piedalīties atjautības konkursos, kā arī paši
iejusties dzelzceļa konstruktora lomā
un savām rokām uzmodelēt kartona
lokomotīvi. Kā viesi izstādē piedalās
Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda» automodelisti. Izstāde apskatāma
29. oktobrī no pulksten 11 līdz 19,
30. un 31. oktobrī no pulksten 10 līdz
17. Ieejas maksa: bērniem, skolēniem,
personām ar īpašām vajadzībām un
viņu pavadoņiem – bez maksas; studentiem un pensionāriem – 0,80 eiro;
pieaugušajiem – 1,50 eiro.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 8. novembrī pulksten
13 kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15 notiks klubiņa «Sendienas»
biedru saiets. Ierašanās – ar groziņiem. Godinās arī vienu jubilāri.
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs pilsētas iestādēm
un skolām piedāvā ceļojošo izstādi
«Bermontiādes tālos notikumus atceroties». Muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere informē, ka šī ir muzeja
speciālistu izveidota ceļojošā izstāde, kas
piedāvā iepazīties ar Latvijas Brīvības cīņu
epizodēm – bermontiādes atspoguļojumu Jelgavā un Jelgavas novadā. Izstādē
eksponēti jauni materiāli no Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
un Latvijas Kara muzeja krājuma, kas
sniedz papildu informāciju par šī vēsturiskā notikuma militāri politisko nozīmi
Jelgavā un Latvijā kopumā. Iegūt sīkāku
informāciju par izstādi un pieteikt to savā
iestādē var pa tālruni 63080150.
 No 28. oktobra vilcieni, kas kursē
no Jelgavas uz Rīgu, Cukurfabrikas
stacijā apstājas pie pagaidu koka
perona, kas izbūvēts aiz Garozas
ielas. Tāpat Cukurfabrikas stacijā
uzstādīta pagaidu kase – vagoniņš,
kas strādā pēc līdzšinējā Cukurfabrikas stacijas kases darba laika. Jāatgādina, ka Cukurfabrikas stacijā notiek
infrastruktūras modernizēšanas darbi
un tiks izbūvēti jauni peroni, kā arī
jauna neliela stacijas ēka ar uzgaidāmo telpu, vietu biļešu tirdzniecībai
un sanitāro mezglu, kas piemērots arī
personām ar kustību traucējumiem.

Ritma Gaidamoviča

Bojā dekoratīvās ķēdes rekonstruētajos ielu posmos
sabojātas dekoratīvās ķēdes, kas
norobežo ielu un ietves. Šobrīd
apzinātas vairākas ielas, kurās
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija pēdējās nedēļās
dekoratīvās ķēdes ir sabojātas:
vairākkārt saņēmusi jelgavnieku sūdzības par sabojātām
Pasta iela, Zemgales prospekts un
dekoratīvajām ķēdēm nesen rekonstruētajā Stacijas parStacijas iela. Līdz šim bojāto ķēžu
ka apkārtnē. Lai situāciju uzlabotu, pašvaldības iestāde
kopgarums ir 20 metri.
«Pilsētsaimniecība» kopā ar būvniekiem, kuri izbūvēja
Visos šajos objektos ir videokonkrētos objektus, strādā pie risinājuma, lai problemānovērošanas
kameras. «Izskatot
tiskajos posmos ķēdes nebūtu tik viegli pārraujamas.
ierakstus, konstatējām, ka ķēdes
«Pilsētsaimniecības» vadītāja ka jau iepriekš nācies saskarties ar tiek sarautas gan tīšām, gan nevietniece Sandra Liepiņa atzīst, to, ka rekonstruētajos ielu posmos jauši,» norāda Pašvaldības policijas
 Ilze Knusle-Jankevica

pārstāve Sandra Reksce, piebilstot,
ka galvenokārt gan tās sabojā
ļaunprātīgi, gājējam izvēloties šķērsot ielas braucamo daļu pa īsāko
maršrutu, bet bijušas arī situācijas,
kad ķēdes sarauj no naktskluba
iznākuši jaunieši vai iereibis cilvēks,
uzkrītot uz tām. Vainīgajiem nāksies atlīdzināt pašvaldībai radītos
zaudējumus. Šāda prakse jau ir,
piemēram, pieķerot huligānus, kas
dauza pieturvietām stiklus.
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Tālmācības skolēniem ir daudz lielāka
motivācija
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas direktores vietniece Inga Zudiļina skolā un arī tālmācības
skolēniem pasniedz vēsturi un politiku. «Tālmācībā praktiski viss notiek e-vidē. Datu bāzē internetā
ir visi nepieciešamie un ieteicamie materiāli, pārbaudes darbi, var pieteikties konsultācijām,»
stāsta I.Zudiļina, piebilstot, ka būtiska problēma tiem, kuri mācās tālmācībā, ir tā, ka viņiem viss
šķiet ļoti svarīgi. «Stundā klātienē skolotājs pastāsta, kas ir būtiskākais, bet, strādājot
patstāvīgi, šķiet, ka visa vēstures grāmata ir svarīga, un audzēknis
domā: ārprāts, kā es to iemācīšos!» tā skolotāja.

Latvijā arvien lielāku popularitāti iemanto pamata vai vidējās izglītības
iegūšana tālmācībā – ja pirms sešiem gadiem mūsu valstī bija tikai viena
skola, kas piedāvāja tālmācības iespējas, tad šobrīd šādu programmu
jau piedāvā vairākas izglītības iestādes katrā reģionā. Jau piekto gadu
iegūt izglītību ar tālmācības elementiem piedāvā arī Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskola. Skolas vadība atzīst, ka tālmācībai ir liels potenciāls.
Tā ir iespēja no Latvijas izceļojušajiem tomēr pabeigt latviešu skolu un
iegūt atestātu šeit, iespēja darbā aizņemtiem cilvēkiem iegūt vidusskolas atestātu, pamatskolas apliecību, kā arī sportistiem, mūziķiem,
veidojot karjeru, neatmest mācībām ar roku. Šobrīd Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolā tālmācībā izglītību iegūst 30 cilvēki, tostarp jelgavniece, kura ar ģimeni pārcēlusies uz Norvēģiju un mācības turpina 6.
klasē, bet pārējie mācās vidusskolā. Jelgavnieki ir izvēlējušies arī Rīgas
Tālmācības vidusskolu un Eiropas Tālmācības vidusskolu.
 Ritma Gaidamoviča

«Pirmais iespaids – mācīties
tālmācībā būs tik viegli: kad gribēšu, tad pildīšu mājas darbus
un ieskaites… Taču patiesībā
tas ir ļoti grūti. Jā, tā ir brīvība
– pats plāno savu laiku un neesi
pakļauts stundu sarakstam, bet
reizē tā ir arī milzīga atbildība.
Nepieciešama liela motivācija
un mērķtiecība mācīties, iegūt
izglītību un saņemt diplomu,
kā arī izcils laika menedžments.
Jābūt lielai pašdisciplīnai,»
atzīst Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas direktores vietniece
Inga Zudiļina.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
tālmācība tiek piedāvāta ceturto mācību
gadu, un vidēji vienā gadā šādu modeli
izvēlas 30 – 40 skolēni. Šobrīd pamata vai
vidējo izglītību tālmācībā iegūst 30 cilvēki.
«Sākām ar vidusskolu, bet pagājušajā gadā
radās pieprasījums arī pēc tālmācības 5.
klasē. Ģimene no Jelgavas pārcēlās uz dzīvi
Norvēģijā, bet vēlējās, lai meita turpina
mācības latviešu skolā. Izstrādājām mācību
materiālus un programmu arī vienam cilvēkam. Šobrīd meitene ar labām sekmēm
turpina izglītoties tālmācībā 6. klasē,» stāsta
I.Zudiļina, gan piebilstot, ka pārsvarā šo
modeli izvēlas, lai iegūtu vidējo izglītību.

Skolēni no Latvijas, Lielbritānijas,
Norvēģijas un pat ASV

Iemesli, kāpēc izšķiras par labu tālmācībai, ir dažādi. Populārākais – cilvēks
izbraucis no valsts, bet vēlas turpināt iegūt
izglītību Latvijā un pabeigt skolu šeit. Jelgavas vakarskolā mācās vairāki jelgavnieki,
kuri šobrīd strādā un dzīvo Lielbritānijā. Šo
modeli izvēlējušās arī jaunās māmiņas, kuras saprotamu iemeslu dēļ skolu nevar apmeklēt. Arī darbā aizņemtie cilvēki, kuriem
vienkārši nav laika sēdēt skolas solā, bet
atestāts par vidējo izglītību nepieciešams.
Ir arī tādi, kuri pirms vairākiem gadiem
«izkrituši» no izglītības sistēmas, visu nav
līdz galam nokārtojuši, bet pēc gadiem sapratuši, ka atestātam ir nozīme. «Šo modeli
labprāt izvēlas arī sportisti, kuriem ir daudz
treniņu, sacensības visā pasaulē, bet skola
tradicionālā izpratnē paliek novārtā. Lai

nepārtrauktu izglītošanos, viņi izvēlas šo
modeli. Tā pagājušajā mācību gadā mums
skolu absolvēja hokejists jelgavnieks, kurš
dzīvo un trenējas ASV. Skolu viņš pabeidza
labi, ieguva atestātu un iestājās Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā. Vēl viens
puisis, kurš dzīvo un trenējas ASV, pērn pie
mums pabeidza 11. klasi, bet šogad nolēma
tālāk mācīties koledžā ASV. Taču viņam
pastāv iespēja, atgriežoties Latvijā, pabeigt
12. klasi un iegūt diplomu arī šeit,» stāsta
direktores vietniece. Viņa uzsver, ka ir un
vienmēr būs skolēni, kuri nevar regulāri
apmeklēt skolu, tieši tādēļ tālmācībai ir
potenciāls, jo tādējādi tiek dota iespēja
izglītību iegūt attālināti.

Tālmācība – līdz pat
sirmam vecumam

Piemēram, Eiropas Tālmācības vidusskolā galvaspilsētā tālmācībā izglītību
iegūst jelgavniece daiļslidotāja, kura šobrīd
trenējas Maskavā. Viņa mācās 10. klasē.
Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore
Aija Bārzdiņa, kura, starp citu, ir jelgavniece, norāda, ka skolai sanāk liels darbs arī ar
viņas vecākiem, kam ir pieeja sistēmai, tādēļ
var kontrolēt, cik reižu meita sistēmai pieslēgusies, vai izpildījusi uzdevumus un nav
parādu. «Aptuveni 30 procenti skolēnu ir
attiecīgajā vidusskolas vecuma posmā, kad
sadarbojamies arī ar vecākiem, 30 procenti
– 25 – 35 gadus veci jaunieši, kuri dažādu
iemeslu dēļ mācības savulaik pārtraukuši,
bet pārējie ir gados vecāki, tostarp arī cilvēki
cienījamos gados,» tā A.Bārzdiņa. Vakara
(maiņu) vidusskolas direktore Brigita
Preisa piebilst, ka Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolā pārsvarā tālmācībā izglītību
iegūst cilvēki no 16 līdz 40 gadiem.

Galvenais instruments – e-vide

Tālmācība – ko tas nozīmē? To, ka skolēns mācību vielu apgūst patstāvīgi, attālināti, un skolotājs nepieciešamības gadījumā
ir viņa konsultants. «Katram audzēknim
tiek izsniegta pieeja datu bāzei, kur glabājas
visi mācību materiāli, mācību plāns, kuru
ar interneta starpniecību var izmantot jebkurā sev izdevīgā laikā. Viņam ir pieejami
visi tie paši materiāli, kas skolēnam, kurš
apmeklē skolu. Tiesa, nereti tie ir koncentrētākā veidā – iedodam tikai pašu «esenci»,
kas tiešām viņam būtu nepieciešama, vadoties pēc mācību priekšmetu standartiem.

Foto: Raitis Supe

Kā arī saraksts ar papildu materiāliem,»
stāsta I.Zudiļina. Tāpat e-vidē audzēknim
ir iespēja sazināties ar konkrēto mācību
priekšmeta skolotāju un, ja kas neskaidrs,
sarunāt klātienes konsultācijas vai arī
konsultāciju skaipā.

Vai ieskaiti tiešsaistē otrpus
datoram pilda īstais audzēknis?

Arī pārbaudes darbi tiek kārtoti tiešsaistē.
«Ja audzēkņi, kuri ikdienā apmeklē skolu,
par katru mācību tematu pilda pārbaudes
darbu, iegūstot vērtējumu, no kā veidojas
semestra atzīme, tad tālmācībā audzēknim,
lai iegūtu semestra vērtējumu, ir jāizpilda
viens ieskaites darbs par visām semestra
tēmām. Uzdevumi ir dažādi, tostarp pašam
jāraksta pārspriedums, jāanalizē situācija,
shēmas, ir arī citi uzdevumi. Šī darba
atzīme ir arī semestra atzīme priekšmetā. Protams, arī tālmācības skolēns var
pildīt dažādus mazos kontroldarbus jeb
pašpārbaudes testus, kas ir sagatavoti
elektroniskajā vidē, taču šobrīd mēs tos
vērtējam tikai ar «ieskaitīts» vai «neieskaitīts»,» tā direktores vietniece, skaidrojot,
ka ir iecere paškontroles testus vērtēt ar
atzīmi, taču skolai nav īstas pārliecības,
ka tas būs objektīvi, jo nav mehānisma, kā
izkontrolēt, vai testa pildītājs datora otrā
pusē ir konkrētais audzēknis.
Te gan rodas jautājums – kā tad to
pārbaudes darbos var izkontrolēt? Vakara
(maiņu) vidusskolas direktore B.Preisa
atzīst, ka paļaujas uz skolēna godaprātu.
«Lielās ieskaites audzēknis nevar nekontrolēti pildīt. Viņam skolotājam ir jāpaziņo,
kurā laikā tieši būs gatavs pildīt pārbaudes
darbu. Uz to brīdi skolotājs pieslēdzas
sistēmai, audzēknim aizsūta testa pieejas
paroli, un tiek veikta laika atskaite. Katram pārbaudes darbam laiks ir ierobežots
– no 40 minūtēm līdz divām stundām,»
stāsta B.Preisa. Viņas vietniece piebilst,
ka, ņemot vērā ierobežoto laiku, skolēns
nevar visu dienu pildīt uzdevumus, aicinot
palīgā google vai draugus un prasot pareizās

atbildes. Protams, gadīties jau var visādi.
A.Bārzdiņa, kuras vadītajā skolā tālmācībā
vidējo izglītību iegūst arī vairāki jelgavnieki, uzsver, ka šajā sistēmā viss balstās uz
uzticību. «Tikko biju apmaiņas braucienā
Somijā, kur tālmācība ir ļoti augstā līmenī.
Arī tur labākajās skolās uzsver, ka viņi uzticas saviem audzēkņiem. Un mums jādara
tāpat. Protams, ja pēkšņi pārbaudes darbā
audzēknis saņem 9 balles, bet skolotājs
zina, ka skaipa konsultācijā viņš knapi var
salikt teikumu un kaut ko par konkrēto
tēmu pastāstīt, mums būs šaubas. Bet tad
varam izsaukt uz skaipa konsultāciju un
uzdot papildu jautājumus, lai pārliecinātos
– atzīme nopelnīta godīgi vai arī viņa vietā
pārbaudes darbu ir izpildījis kāds cits,» tā
A.Bārzdiņa.
B.Preisa uzsver, ka krāpjoties neviens
audzēknis nav pieķerts, taču plaģiātisms
tālmācībā, tāpat kā jebkurā skolā, ik
pa laikam ir vērojams. Tas attiecas uz
pārspriedumiem, rakstiskiem gabaliem.
«Taču liels palīgs ir dažādas elektroniskās
programmas, kur, ievadot konkrētu tekstu,
varam pārliecināties, vai tas rakstīts paša
spēkiem vai no kāda nokopēts. Atlants.lv
tagad zina visi,» atzīst I.Zudiļina. Runājot
par šmaukšanos ieskaitēs tālmācībā, abu
skolu vadība uzsver, ka tālmācību izvēlas
ļoti motivēti cilvēki, kuri nav ieinteresēti
blēdīties. Viņi zina, ka noslēgumā tāpat
būs jākārto valsts centralizētie eksāmeni,
turklāt klātienē skolā, tāpēc ir ieinteresēti
labi sagatavoties. «Uz eksāmenu taču nepaņemsi līdzi kādu citu! Jāņem vērā, ka,
tāpat kā parastajās skolās, arī pie mums ir
novērotāji, kas visu procesu fiksē,» piebilst
A.Bārzdiņa.

Ieskaiti pilda pusnaktī

Abu skolu vadība uzsver, ka tālmācībai
ir gan savi plusi, gan arī mīnusi. Galvenais
ieguvums – cilvēks pats var plānot savu
laiku. Turklāt Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolā tālmācība ir bez maksas, bet
Rīgā gan par šo pakalpojumu jāmaksā.

Taču kā mīnusu skolas norāda to, ka
tas ir papildu darbs skolotājam. Valsts
nepiedāvā atsevišķus mācību materiālus
tālmācībai – tos izstrādā paši skolotāji
katrs savā priekšmetā. Piemēram, vienam
testam elektroniskajā vidē viņiem vien
ir jāizstrādā 30 varianti, lai tie neatkārtotos. Tāpat skolotājam jāapzinās, ka
viņam jābūt pieejamam teju 24 stundas
diennaktī, jo tieši audzēknis nosaka,
cikos un kā viņš sazināsies ar pedagogu.
«Pagājušajā gadā mums bija interesanti
atgadījumi atšķirīgo laika joslu dēļ. Proti,
puiši, kas dzīvo ASV, teica, ka ieskaitei gatavi tieši pusnaktī pēc Latvijas laika. Tad
arī skolotājs pieslēdzās, iedeva paroli un
gaidīja, kamēr ieskaite izpildīta,» stāsta
I.Zudiļina, piebilstot, ka tas pats attiecas
arī uz konsultācijām. Vēl par mīnusu
var uzskatīt to, ka tālmācības skolēnam,
piemēram, visa vēstures grāmata šķiet
svarīga. «Skolā klases stundā skolotājs
izstāsta, kas ir būtiskākais, bet, pašam
studējot, ir grūti izvērtēt, kam jāpievērš
lielāka uzmanība,» tā I.Zudiļina, gan norādot, ka tādējādi skolēns iemācās patstāvīgi
strādāt, līdz ar to viņam ir daudz vieglāk
augstskolā.

Vai atestāts tāds pats?

Skolās atzīst, ka skolēnu viens no būtiskākajiem jautājumiem, izvēloties šo
izglītības modeli, ir: vai atestāts ir tāds pats
kā parastajās skolās? «Izglītība ir absolūti
līdzvērtīga, un skolēns, kurš izglītību iegūst
tālmācībā, saņem tieši tādu pašu atestātu
kā pārējie absolventi,» tā B.Preisa. Skolas
vadība uzsver, ka nav vērojamas arī būtiskas atšķirības atzīmju līmenī. Nereti pat
gadoties, ka tieši tie audzēkņi, kuri izvēlējušies tālmācību, iegūst 6 balles ieskaitē,
bet atzīst, ka tā ir slikta atzīme un nāk uz
skolu klātienē vēlreiz pārkārtot ieskaiti, ko
skola atļauj. Bet tajā pašā laikā ir skolēni,
kuri ik dienu apmeklē skolu un uzskata,
ka pietiek arī ar 4 ballēm. «Viss atkarīgs no
motivācijas,» tā B.Preisa.

Ko par tālmācību saka jelgavnieki?
Vitālijs Griškēvičs, mācās 10. klasē
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā:
«Diemžēl neesmu vairs pusaudzis
– man jau ir 25 gadi, un darba dēļ
nevaru atļauties ikdienā iet uz skolu,
tādēļ tālmācība šķita pieņemama.
Mācības atsāku pēc astoņu gadu
pārtraukuma. Tāpat kā daudziem citiem, arī man 16 gadu vecumā šķita:
pabeigšu 9. klasi, iešu ātri strādāt!
Bet dzīve tomēr parāda arī medaļas
otru pusi – izglītība un diploms tomēr
ir nepieciešams, lai pavērtos plašākas
iespējas. Bija jāpaiet daudziem gadiem, un šobrīd man ir gan vēlēšanās,
gan motivācija mācīties. Kāpēc tieši
tagad? Strādāju kā pašnodarbinātais
kokamatniecībā, taču mans hobijs
saistīts ar autoelektroniku – vēlētos
iegūt ar šo jomu saistītu profesiju.
Jā, var jau iet uz profesionālo vidusskolu, bet tur ir jāsēž skolas solā,

ko nevaru
atļauties.
Bet te man
ir iespēja
pabeigt
tālmācībā
vidusskolu
un iet uz
augstskolu
neklātienē studēt inženierzinātnes.
Vai tikpat labi es varu visu apgūt
pašmācībā, bet uz izglītības iestādi
aiziet nokārtot tikai kvalifikācijas
eksāmenu, taču tam nepieciešama
vidējā izglītība. Pašam gribas pierādīt, ka neesmu nemaz tik dumjš.
Protams, nav viegli pašam pieķerties
mācībām, bet tas nav neiespējami.
Kontroldarbus gan pildu klātienē,
lai neiedomātos par šmaukšanos,
jo tikai man pašam tās zināšanas ir
vajadzīgas.»

Jeļena Jakušina, meita daiļslidotāja
Olga mācās Eiropas Tālmācības vidusskolas 11. klasē:
«Olga jau septiņus gadus profesionāli
nodarbojas ar daiļslidošanu un daudz
laika pavada Krievijā. Vēl līdz 9. klasei
kaut kā spējām sportu sabalansēt ar
skolu, un Olga absolvēja Jelgavas 5.
vidusskolu. Ko darīt tālāk, ja viņai treniņu slodze un sacensību grafiks kļūst
tikai lielāks? Labākais risinājums šķita
tālmācība. Iedomājieties – kā var apmeklēt skolu, ja no pulksten 8 rītā četras
stundas ir treniņi, tad divu stundu pauze
un atkal trīs stundas treniņi. Nebūtu
tālmācības, par skolu būtu jāaizmirst, jo
neviens nav tik pretimnākošs. Sākumā
mēģinājām mācīties vakarskolā, bet nesanāca, tāpēc pārgājām uz tālmācību.
Tagad Olga pati plāno savu grafiku – tiklīdz ir brīva no treniņiem, mācās, sarunā
ar skolotājiem, kad kārtos pārbaudes

darbus, kad
būs skaipa
konsultācijas
ar pedagogiem, tāpat
e-pastā noskaidro sev
nesaprotamo. Atzinīgi
vērtēju to, ka arī mēs – vecāki – varam
sekot līdzi mācību procesam, jo mums
arī ir pieeja elektroniskajai sistēmai, līdz
ar to varam kontrolēt un pārliecināties,
vai viss izpildīts. Olga gan ir atbildīga.
Mums šī forma ir ļoti pieņemama, un
arī meita ir apmierināta. Sekmes no
tā necieš, viņa mācās ļoti labi. Man kā
mammai ir svarīgi, lai bērns mācās.
Citādi Olga tikai slidotu, bet nemācītos
– ar to es nebūtu mierā. Manuprāt, tālmācība arī iemāca patstāvību, atbildību,
motivāciju, kā arī tiekties uz mērķi.»

Gatis Sprukts, HK «Rīga» jauniešu
komandas spēlētājs, Eiropas Tālmācības vidusskolas absolvents:
«Pamatskolu pabeidzu Jelgavas 4.
vidusskolā, bet, nopietni aizraujoties
ar hokeju, 10. klasē pārcēlos mācīties
uz Rīgu, lai ērtāk apmeklēt treniņus.
10. un 11. klasi tā arī «izvilku» parastā
skolā, bet 12. klasē sapratu, ka tas
nav nopietni. Es vairāk esmu prom
treniņos, nometnēs un izbraukuma
spēlēs nekā skolā. Sapratu, ka tuvojas
centralizētie eksāmeni, bet es tiem
nebūšu gatavs. Tāpēc jau 12. klases
pirmā semestra beigās pārgāju uz
tālmācību, kur pats varēju pēc iedotajiem materiāliem sagatavoties, pildīt
kontroldarbus jebkurā sev vēlamā
laikā, nevis stundās. Tas arī bija galvenais pluss. Tiesa, bija grūti savākties
un piespiesties mācīties vienam.
Skolā, kur viss darbs tiek organizēts,

ir daudz
vieglāk. Taču
man bija liela motivācija pabeigt
skolu, iegūt
diplomu.
Un rezultāti
man īpaši
neatšķīrās no draugiem, kuri apmeklēja dienas skolu. Jā, protams,
bija doma kādā ieskaitē, kas jāpilda
tiešsaistē mājās internetā, nošmaukties, kaut kur paskatīties to atbildi, jo
īpaši ķīmijā, fizikā, bet tad atskārtu
– tā jau es mānu tikai sevi. To visu jau
tikai man eksāmenā vajadzēs, turklāt
eksāmens jākārto skolā klātienē,
kur neviens nepalīdzēs. Tagad gan
mācībās esmu paņēmis pārtraukumu, taču pieļauju, ka tieši tālmācībā
varētu studēt arī augstskolā.»

Ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris

Cerībniekiem medaļas
pasaules čempionātā

Divi Jelgavas
invalīdu un
rehabilitācijas kluba «Cerība» sportisti pasaules
čempionātā
vieglatlētikā izcīnījuši sudraba medaļu. Pie
vienas medaļas tika Edgars Bergs (attēlā)
lodes grūšanā ar jaunu personisko rekordu
– 14 metriem. Otru sudraba medaļu izcīnīja Dmitrijs Silovs šķēpa mešanā, labākajā
mēģinājumā to raidot 50,84 metrus tālu.
Tas ir jauns Eiropas rekords. Vēl čempionātā
piedalījās «Cerības» sportiste Ingrīda Priede
diska mešanā, kur palika bez rezultāta.
Foto: Juris Bērziņš-Soms

ZOC valdīs džudo

Divas dienas – 31. oktobrī un 1. novembrī – Zemgales Olimpiskajā centrā valdīs
džudo: tur notiks Jelgavas BJSS atklātās
meistarsacīkstes. Abas dienas sacensības
sāksies pulksten 10 un ilgs apmēram līdz
pulksten 18. Organizatoru pārstāvis BJSS
džudo treneris Sergejs Vasjkovs norāda,
ka pirmajā dienā sportisti sacentīsies U18, U-16 un U-14 vecuma grupās, savukārt otrajā dienā – U-12 un U-10 vecuma
grupās. Pēc katras vecuma grupas nostartēšanas būs arī apbalvošana. Plānots,
ka Jelgavā ieradīsies ap 400 sportistu no
dažādiem Latvijas klubiem, Baltkrievijas,
Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Jelgavu
pārstāvēs ap 50 džudistu no BJSS un
kluba «Jelgavas džudo». Skatītājiem
ieeja pasākumā – bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Atrāda programmu

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) daiļslidotāji piedalījušies sacensībās «Ice
Autumn Cup 2015»
Lietuvas pilsētā Kauņā. Vecākajās grupās
1. vietu izcīnīja Arina
Somova un Dmitrijs Druzs, 2. vieta
– Jurijam Zinovjevam, 3. vieta – Marijai Korotkovai. Visaugstāko rezultātu
jaunākajā grupā uzrādīja Paula Vusika
(attēlā) – viņai 4. vieta. «Daudziem šīs
bija pirmās lielās sacensības, viņi bija
manāmi satraukušies, taču rezultātā
katrs paveica to, kas bija ieplānots
– negājām uz zeltu, bet gan uz precīzi
izpildītu programmu,» norāda JLSS.

Kausa ceturtdaļfinālu
iesāk ar uzvaru

5

Pēdējais
skriešanas
koptreniņš

HK «Zemgale/LLU» cīņu Latvijas kausa ceturtdaļfinālā sācis ar uzvaru, ar 8:5 pieveicot HK «Prizma». Vārtus mūsu komandā
guva Raimonds Vilkoits (2), Aldis Āboliņš,
Juris Ziemiņš, Māris Miezis, Daniels Nomanovs, Olafs Aploks un Sandis Zolmanis. Jāpiebilst, ka 20 gadus vecais Lietuvas
izlases uzbrucējs D.Nomanovs, kurš tika  Ilze Knusle-Jankevica
atzīts par šī mača labāko spēlētāju «Zemgale/LLU» rindās, komandai pievienojās
Šonedēļ noslēdzas skriešavien pagājušajā nedēļā. Ceturtdaļfināla
nas koptreniņu cikls, kas šouzvarētājs tiks noteikts divu spēļu sumgad ilga no aprīļa vidus līdz
mā, un atbildes spēle būs 9. novembrī
oktobrim. Pēdējais treniņš
Jelgavā. Jāatgādina, ka «Zemgale/LLU»
būs sestdien, 31. oktobrī,
kausa izcīņas astotdaļfinālu aizvadīja bez
pulksten 9 Zemgales Olimlielām problēmām, pārliecinoši pieveicot
piskajā centrā (ZOC).
Liepājas otro komandu.
Viena no skriešanas trenerēm Aļona
Fomenko norāda, ka šogad skriešanas treniņu ciklā bija 57 treniņi, kas
notika divreiz nedēļā neatkarīgi no
laikapstākļiem. Interesenti skrēja gan
pa ZOC stadionu, gan pa Pasta salu,
gan pa pilsētas ielām, pirms Jelgavas
nakts pusmaratona izskrienot trasi,
gan, lai būtu dažādība, pa maršrutu
Jelgava–Ozolnieki un Lielupes krasta
smiltīm.
A.Fomenko vērtē, ka šogad interesentu bija vairāk nekā pērn, turklāt arī
mērķtiecīgāki – daudziem individuālie
mērķi sakrita ar treniņu cikla mērķi
palīdzēt jelgavniekiem sagatavoties
Jelgavas nakts pusmaratonam, kas
notika jūlijā, un pārējiem skriešanas
seriāla «Bigbank Skrien Latvija»
posmiem. Treniņos publika tikpat
kā nav mainījusies – ir izveidojusies
stabila skrējēju kompānija: sākumā
treniņā piedalījās vidēji ap 70 cilvēku,
līdz Jelgavas pusmaratonam – ap 30,
rudenī skriet gribētāju skaits samazinājās līdz 20.
Treneres ar prieku un gandarījumu
seko līdzi skrējēju startiem un rezultātiem. «Skrējēji ir dažādi, un katram
ir savi mērķi un varēšana, bet šoreiz
gribas uzteikt skrējēju Ilzi Sermolīti
(startē S40 grupā), kura ikdienā strādā
Jelgavas pilsētas slimnīcā un trenēties
skriešanā sāka tikai pagājušajā gadā.
Foto: Sporta servisa centrs
Viņa regulāri apmeklēja skriešanas
Šogad no jauna projektā «Sporto visa klase» iesaistīsies trīs Jelgavas skolu trešās koptreniņus un šosezon uzrādīja ļoti
klases. Viena no tām – Jelgavas 4. sākumskolas 3.c klase. «Kad piedāvāju iespēju labus rezultātus «Bigbank Skrien
piedalīties projektā, skolēni bija «par» – mūsu klase ir kustīga un sportiska. Daudzi Latvija» posmos – tautas skrējienā
trenējas kādā no sporta veidiem vai dejo. Viņi bija priecīgi, ka varēs izkustēties katru (5,27 kilometri) viņas labākais laiks ir
dienu, un vilināja arī nodarbības baseinā,» saka klases audzinātāja Baiba Baldone, 24,45 minūtes, «Nike» skrējienā (10,59
piebilstot, ka šo iniciatīvu atbalstījuši arī bērnu vecāki. Skolēni projektā piedalīsies kilometri) – 51,17 minūtes,» norāda
A.Fomenko. Jāpiebilst, ka arī abas
gan kopā ar klases audzinātāju, gan savu sporta skolotāju Dainu Blūmu.
treneres Aļona un Nataļja Gorškova
kas ir paredzētas obligātajā izglītības Sporta pedagoģijas akadēmija.
šosezon piedalījās vairākos skriešanas
programmā. Pagājušajā gadā viena paseriāla posmos.
pildu nodarbība tika veltīta peldēšanai, Sacentīsies pa reģioniem
Sporta servisa centrs skriešanas
viena – futbolam, viena – vispārīgajai
LOK preses sekretārs Mārtiņš Māl- koptreniņus Jelgavā sāka organizēt
fiziskajai sagatavotībai, tomēr izskanē- meisters norāda, ka projekta klases ir 2014. gadā, kad mūsu pilsētā pirmo
juši bērnu vecāku viedokļi, ka futbolu sadalītas sešos reģionos pa septiņām reizi notika nakts pusmaratons. Tajā
vajadzētu aizstāt ar kādu citu sporta astoņām klasēm. Projekta gaitā katrā garākā distance ir 21 kilometrs, kurai
veidu. Ž.Tikmers norāda, ka projekts reģionā tiks rīkotas draudzības sacen- skrējēji treniņos arī gatavojas.
tiks īstenots četrus gadus, ik gadu pie- sības, taču vērtētas tiks arī skolēnu
«Maratonu – 42 kilometrus – vēl
vienojoties trešklasniekiem, tāpēc pa- sekmes. Katra reģiona labākajai klasei neesam skrējuši. Vēl nav pārliecības,
kāpeniski programma tiks papildināta. būs iespēja piedalīties fināla sacensī- ka esam gatavi to darīt: gatavojoties
Nodarbību metodiku izstrādā Latvijas bās, kas maijā notiks Rīgā.
maratonam, sacensību periodā ir jākrāj noskrietie kilometri – amatieriem
Divistabu dzīvokli centrā ar iebūvētu tehJuridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodimēnesī būtu jānoskrien aptuveni 250
niku, mēbelēm uz ilgāku laiku. Kārtīgiem
bināt/likvidēt uzņēmumu; iesniegt prasību
kilometri vai 60 kilometri nedēļā,»
īrniekiem. T.29443079
tiesā. Raiņa 14, t.29179847
norāda A.Fomenko, uzsverot: fiziska
pārslodze rada nopietnus draudus
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
Vēlas īrēt
veselībai. Skriešanas treniņos tiek
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāĻoti steidzami vēlos īrēt istabu Aveņu un
šana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un attīstītas dažādas fiziskās īpašības,
Romas ielas tuvumā. Tel.22009154
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
uzlabota skriešanas tehnika, apgūti
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā iesildīšanās un atsildīšanās pamatDažādi
principi un vingrinājumi.
Meistars veic kapitālo un kosmētisko remon- Līdzjūtības
Treneres saka paldies ikvienam, kas
tu no 0 līdz atslēgai. Konsultēju. T.28861525.
Tuvs cilvēks neaiziet,
sezonas laikā bija kopā ar viņām, un
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Attīru teritorijas no krūmiem. Tālr.25994203
/R.Skujiņa/ sola nākamgad turpināt iesākto – jau
pavasarī atsākt skriešanas treniņus.
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.

Šogad piecas reizes nedēļā
sportos vēl trīs klases
 Ilze Knusle-Jankevica

Olimpisko skolotāju vairs nebūs

Pagājušajā gadā katrai projektā iesaistītajai klasei tika «piešķirts» olimpiskais audzinātājs, un jelgavniekiem
tā bija vieglatlēte Ineta Radeviča.
Gan skolēniem, gan viņu sporta skolotājai Nataļjai Gorškovai, gan bērnu
vecākiem, gan Inetai ir tikai pozitīvi
iespaidi par kopā pavadīto laiku – viņi
cits citu iedvesmojuši darīt labāk, būt
aktīvākiem, vairāk censties. Diemžēl
šogad LOK jaunajām klasēm padomdevējus jeb olimpiskos audzinātājus
nenodrošinās, taču aicina katru skolu
un klasi par to padomāt individuāli.
Sporta servisa centrs sola, ka visām
trīs jaunajām projekta dalībniecēm
tiks «piešķirts» savs olimpiskais
audzinātājs, ar kuriem klases iepaProjekta atklāšanas pasākumā Rīgā zīsies Jelgavas projekta atklāšanas
piedalījās 1200 bērni no visas Latvijas pasākumā.
– projektā iesaistījušās 43 trešās klases
un sešas ceturtās klases, kurām šis Futbolu rosina aizstāt ar ko citu
būs jau otrais gads. Pērn kā vieni no
LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikpirmajiem projektā piedalījās Jelgavas mers uzsver, ka šis nav projekts olim4. vidusskolas skolēni, bet šogad klāt piešu sagatavošanai, tas paredzēts
nākuši Jelgavas 4. sākumskolas, Jel- bērnu veselības nostiprināšanai, viņu
gavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni stājas uzlabošanai un motivācijas radīun vēl viena Jelgavas 4. vidusskolas šanai nodarboties ar sportu. «Ceru, ka
klase. «Klašu iesaistīšanās šajā pro- projekta laikā izdosies pārliecināt izjektā ir vērtējama pozitīvi, jo tā mērķis glītības politikas veidotājus par sporta
ir panākt, lai skolēni iegūtu kustību stundu skaita palielināšanas nepiecieprieku. Turklāt tas liek arī citiem šamību. Jau tagad redzam, ka interese
aizdomāties, ka kustības un fiziskās ir liela: jau projekta otrajā sezonā esam
aktivitātes ir nepieciešamas. Tas arī ir sasnieguši 49 klases un gandrīz 1200
pats galvenais – lai sabiedrībā veido- bērnus,» tā viņš. Jāpiebilst, ka skolas
tos izpratne, ka bērniem ir jākustas,» projektā iesaistās brīvprātīgi.
uzsver Sporta servisa centra direktora
Projekts paredz iesaistītajiem skovietniece Maija Actiņa. Viņa norāda, ka lēniem katru nedēļu nodrošināt kvaliJelgavā tiks rīkots savs projekta atklā- tatīvu un metodiski atbilstošu trīs fašanas pasākums. Tas notiks novembra kultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu
sākumā.
papildus tām divām sporta stundām,

Pagājušajā nedēļā oficiāli
atklāts Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) iniciētais
projekts «Sporto visa klase», kas paredz, ka projektā
iesaistītajām klasēm būs
piecas sporta stundas nedēļā standartā noteikto divu
vietā. Projekta mērķgrupa
ir trešās klases un dažas ceturtās klases, kuras projektā
iesaistījās pagājušajā gadā.
Šogad Jelgavā kļūt sportiskākiem apņēmušies trīs
trešo klašu skolēni un vienas
ceturtās klases audzēkņi.

Meklē darbu
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu. Tālrunis
26214720.
Elektromontieris meklē darbu. Tālrunis
26998884.
Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Ir pieredze
vecu cilvēku apkopē, kā arī ar invalīdiem.
Varu dzīvot uz vietas vai apsargāt ziemas
dārzu. Tālrunis 24850341.

Piedāvā darbu
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) – santehniķim(-ei) ar atbilstošu pieredzi. Zvanīt
pa tālruni 29249472 vai sūtīt CV pa e-pastu personals@kulk.lv.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) aicina darbā kvalificētas(-us) šuvējas(-us) Jelgavā, K.Barona ielā 40. Tālrunis 29226133.
SIA «Dārzs» (reģ.Nr.41703005910) piedāvā
darbu floristam(-ei). Tālrunis 29645584.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798) piedāvā darbu kurinātājam(-ai) un kasierim(-ei)
uz pusslodzi. CV sūtīt pa e-pastu bas@
apollo.lv vai zvanīt pa tālruni 29225453.

SIA «Latvijas logi» – PVC, koka logus, durvis, dzelzs durvis. 20877777
Kvalitatīvu zāģētu, skaldītu malku ar piegādi. T.29800103
Skaldītu malku, gan sausu, gan slapju.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Porcelānu, visu veidu dzintaru, senlietas.
Atrodos Jelgavā. T.22182220
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela
67A. T.26984528

Pārdod

Izīrē

Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868

1ist. dzīvokli ar malkas apkuri. T.63010029

T.29907466

Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Remonta darbi jūsu mājoklī vai birojā. Labs
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773
Spiežam ābolu sulu. T.29774876
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Juridiskie pakalpojumi: prasības pieteikumi tiesām, iesniegumi, sūdzības, konsultācijas. Piedāvājam uzņēmumu juridisko apkalpošanu.
RAF dzīv.masīvs, Rīgas iela 53a, tālr.26406466.

Skumju brīdī esam kopā ar
Ingu Stalidzāni un viņas ģimeni,
mīļo Jevgeniju mūžībā pavadot.

«Citadele banka» Jelgavas filiāles kolektīvs
Krustu krustā zemes ceļi,
Tavs celiņš izstaigāts.
Dod, Dieviņ, dvēselei
Vieglu ceļu viņsaulē.
/K.Skalbe/
Skumju brīdī esam kopā ar Jelgavas
4. sākumskolas direktori Agitu
Lundbergu un tuviniekiem, māmulīti
aizvadot mūžībā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji

Aizsaulē aizgājuši
JURIS VĪTOLS (1939. g.)
LUIZA SEMJONOVA (1916. g.)
GURIJS GUTOROVIČS (1968. g.)
ZINAIDA ČEVTAJEVA (1928. g.)
MŪRNIKS ARKĀDIJS (1952. g.)
SERGEJS SUHOVS (1933. g.)
LEONĪDS NAGOVICINS (1937. g.)
ĀDOLFS ŠEFERS (1933. g.)
ILGA VAŽA (1927. g.).
Izvadīšana 29.10. plkst.14 Baložu kapsētā.
RASMA MILTOVIČA (1927. g.).
Izvadīšana 29.10. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2116.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 49.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 196.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 48.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2116.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs 2». Seriāls. 7.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Neatklātā pērle Japāna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Spots».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 653.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 195.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.05 «Aculiecinieks».*
12.25 «Sporta studijas diskusija».*
13.25 «Soču «Open» turnīrs pludmales volejbolā».* Pusfināls.
14.25 «Soču «Open» turnīrs pludmales volejbolā».* Fināls.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 654.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Tūrists manā ciltī. Taizeme». Dokumentāls seriāls.
21.00 «Sarkanā Brazīlija». Drāma. 1.sērija.
22.45 «Inspektors Lūiss 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.05 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 16.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 6.sērija.
23.15 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 21.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.00 «Attīstības kods».
1.25 «LNT ziņu «Top 10»».
2.10 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 16.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 6.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 176. un 177.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». Seriāls. 15. un 16.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Ēdiena daba».
12.20 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 179.sērija.
13.05 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 13.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 32. un 33.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 11. un 12.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 12.sērija.
2.25 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 13.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. novembris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Kauniste (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2117.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 50.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Sapņu viesnīca. Taizeme». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 197.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 49.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2117.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda». Pirmsfilmas diskusija.
22.20 «Noklusētā patiesība par spīdzināšanas nometnēm» (ar subt.).
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.30 «Augusts: Osedžas zeme». ASV drāma. 2013.g.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 654.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 196.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Ķīnas «Open» turnīrs pludmales volejbolā».* Spēle par 3.vietu.
14.25 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».* ASV posms.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 655.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
21.55 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.50 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.00 «Lilīhammera 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 21.sērija.
12.00 «Mīlestība aizsegā». Vācijas komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 17.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābjot Medisoni». ASV traģikomēdija. 2014.g.
23.05 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.30 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 5.sērija.
1.15 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.40 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 17.sērija.
2.20 «Šodien novados».
2.30 «900 sekundes».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 7.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 178. un 179.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: roboti maskējas». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 180. un 181.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 14.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 33. un 34.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 13. un 14.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» Komēdijseriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
2.00 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 14.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 14.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 7.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. novembris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2118.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 51.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.05 «Selfridžs 2». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.50 «Kas te? Es te!»*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.40 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 198.sērija.

tv programma
16.05 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 50.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2118.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kūku kari». Fināls.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 655.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 197.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 8.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda «Viegli» koncerts».*
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 656.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle
rokasbumbā». Latvija – Grieķija.
21.00 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 2.daļa.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Jurijs Skorobogatovs. Skrūvgriezis». Īsfilma.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis.
Laiks ir uzvarējis». Īsfilma.
23.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 9.sērija.
23.55 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
0.30 «Tūrists manā ciltī. Taizeme». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.05 «Dzintara dziesmas 5».
12.05 «Glābjot Medisoni». ASV traģikomēdija. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 18.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.15 «Šakālis». Spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Nikita 2». ASV seriāls. 31.sērija.
1.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 8.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 180. un 181.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 182. un 183.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 15.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 34. un 35.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 15. un 16.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.40 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
1.40 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 16.sērija.
2.10 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 15.sērija.
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 8.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. novembris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2119.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 52.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 199.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 51.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2119.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.44 «Ceturtā studija». 19.03 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Adreses».
19.45 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Lūgšana mājai».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».

Ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris
22.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Noklusētā patiesība par spīdzināšanas nometnēm». (ar subt.).
1.30 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
5.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 656.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 198.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 9.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Lāsma Kauniste.
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 657.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Momentuzņēmums».*
19.20 TIEŠRAIDE. «Eiropas izaicinājuma kausa izcīņa hokejā
Liepājā». Latvija – Japāna.
21.50 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
22.20 «Iebrauc kino».*
22.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Sporta studija».
1.15 «Zebra».* (ar subt.).
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte». Jaunas grāmatas atvēršanas svētki.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
12.05 «Uta Danella. Labākās draudzenes līgavainis». Melodrāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 19.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 18.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 16.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 32.sērija.
1.15 «Astotā lappuse». Lielbritānijas spraiga sižeta drāma. 2011.g.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 9.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 182. un 183.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 184. un 185.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 16.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 35. un 36.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 17. un 18.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.00 «Robokops». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.20 «Kinomānija 6».
1.00 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.00 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 18.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 16.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. novembris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 53.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 200.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 52.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
2.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.45 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 657.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 199.sērija.
9.15 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām» (ar subt.). 1.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
15.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 658.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Aculiecinieks».*
19.20 TIEŠRAIDE. «Eiropas izaicinājuma kausa izcīņa hokejā
Liepājā». Latvija – Baltkrievija.
21.50 «Tās tik ir operas! Turandota». Dokumentālu filmu cikls.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Afēra». Vācijas drāma. 2014.g. (ar subt.).
0.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val., ar subt.).
1.25 «Skrūvgriezis». Īsfilma.
1.55 «Laiks ir uzvarējis». Īsfilma.
2.35 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām». Dokumentāla
daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
3.35 «Krodziņā pie Paula».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.05 «Uta Danella. Sajust debesis». Vācijas melodrāma. 2010.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 20.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 24.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 8.sērija.
21.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Kā balta lapa». Francijas komēdija. 2010.g.
2.05 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 20.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 10.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 184. un 185.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 186. un 187.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 17.sērija.
15.40 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 19. un 20.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija. 2003.g.
23.00 «Mājas darbs». ASV romantiska drāma. 2011.g.
0.45 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 9.sērija.
1.45 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 20.sērija.
2.00 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 17.sērija.
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 10.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 7. novembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30  «Brēmenes muzikanti». Pasaku filma. 2009.g. (ar subt.).
11.40 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
13.10 «Adreses».*
13.45 «Latvijas kods. Lūgšana mājai». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 «Kūku kari».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Neatklātā pērle Japāna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Ar Raimondu Paulu Iļģuciemā.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.25 «Liepājas koncertzāles «Lielais Dzintars» atklāšanas ceremonija».
1.05 «Afēra». Vācijas drāma. 2014.g.
2.45 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Lietuvas studentu koncerts.
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
5.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
8.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris
9.20 «Eksperti dīvānā».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.50 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle».
16.10 «Kas tur dzīvo?»*
16.50 TIEŠRAIDE. «Eiropas izaicinājuma kausa izcīņa hokejā
Liepājā». Latvija – Itālija.
19.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 18.sērija.
21.05 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.50 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.50 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Seriāls. 3.sērija.
1.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
2.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
3.00 «Eksperti dīvānā».*
3.40 «Krodziņā pie Paula».*
4.59 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 1.sērija.
6.23 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
12.30 «Galileo 3».
13.05 «Karamba!» Humora raidījums.
13.30 «Aģente Kārtere». ASV seriāls. 2014.g. 1.–4.sērija.
17.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 25.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 1.sērija.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.05 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
4.20 «Galileo 3».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 11.sērija.
5.40 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)
aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)

Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrā
(darbs ar veciem cilvēkiem).

Prasības kandidātiem:
• profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā un
sociālā darbinieka kvalifikācija;
• spēja strādāt komandā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 3 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt vecu cilvēku un personu ar invaliditāti
apsekošanu dzīvesvietā un novērtēt vajadzības pēc
sociālajiem pakalpojumiem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 27. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63050876, 63050882.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Semināru cikls «Mājas maģija» –
5. un 12. novembrī.

Semināru vadīs Iveta Klāsone (fenšui praktiķe).

«Izgatavo savu sapņu ķērāju» –
7. novembrī no plkst.11 līdz 14.
Lielajā ielā 19, Jelgavā.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: pa e-pastu
freija@freija.lv vai tālruni 28338300; www.freija.lv.

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

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

«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623) –
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā –
savam čaklajam kolektīvam aicina pievienoties:
• krāvēju;
• marķētāju
(nav nepieciešama iepriekšēja pieredze).
Piedāvājam:
• stabilu un laikus izmaksātu atalgojumu, sociālās
garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc darba
uz mājām.
Pieteikumus ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt pa
e-pastu darbs@trialtolatvia.lv vai zvanīt pa tālruni
67791437 vai 27891634, vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 10.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.05 «Resnītes». ASV komēdija. 2006.g.
14.10 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
17.00 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Pasaka par Despero». Animācijas filma. 2008.g.
21.35 «Rītausma. 1.daļa». Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2011.g.
0.00 «Robokops». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
2.10 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 10.sērija.
3.05 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 11.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 8. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums». Tiešraide no Mateja baptistu draudzes.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Iebrauc kino».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.50 «Hokings». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2004.g. (ar subt.).
0.35 «Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts». Muzikāla izrāde.
2.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
3.00 «Pieslēdzies, Latvija!»*
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TV programma
4.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Lāsma Kauniste.
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.50 «Brēmenes muzikanti». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
11.55 «Jaunie laiki Šķērsielā». Dokumentāla filma.
13.30 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
15.05 «Sapņu viesnīca. Maurīcija». Melodrāma.
16.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.40 «Kas tur dzīvo?»*
18.10 «Tās tik ir operas! Turandota». Dokumentālu filmu cikls.
19.05 «Sarkanā Brazīlija». Drāma. 2.sērija.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Sieviete, kura nav uzmanības vērta». Nacionālā teātra izrāde.
23.45 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
0.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val., ar subt.).
1.50 «Anekdošu šovs 2».*
2.50 «Krodziņā pie Paula».*
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 2.sērija.
6.25 «Karamba!» Humora raidījums.
6.40 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
8.30 JAUNUMS. «Sporto visa klase».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 2013.g. 18.sērija.
12.05 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 6.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.10 «Dzintara dziesmas 5».
16.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 8.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

18.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 2. un 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kazino «Royale»». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.00 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
0.50 «11.6: Francijas variants». Spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.25 «Uta Danella. Sajust debesis». Vācijas melodrāma. 2010.g.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 12.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». ASV kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 11.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētas
teritorijā sākotnējo sabiedriskās apspriešanas
sanāksmi
Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 12. oktobrī
ir pieņēmis lēmumu Nr.250 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai
– transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas
upi Jelgavas pilsētas teritorijā, nodrošinot sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.
Paredzētās darbības sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 1. decembrī pulksten
17 Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, Konferenču zālē.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir Jelgavas pilsētas
pašvaldība (reģ.Nr.90000042516, adrese: Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001).
Paredzētās darbības īss raksturojums:
transporta pārvada būvniecība paredzēta pār Lielupi un
Driksas upi. Tilts paredzēts autotransporta satiksmei divās
joslās, kā arī paredzētas ietves gājējiem, velosipēdu celiņš.
Trases sākums – Lapskalna, Atmodas ielas krustojums,
trases beigas – Kalnciema ceļa (P99), Loka maģistrāles
krustojums. Paredzamais būvdarbu ilgums – 2 gadi. Tilta
pār Lielupi un Driksas upi un pieeju izbūves kopgarums
– 1376 m. Daļu no tilta posma (aptuveni 730 m) plānots
realizēt dabas liegumā «Lielupes palienes pļavas»,
kas ietverts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā
«Natura 2000». Tilta būvniecības izvērtēšanai izstrādāti
skiču varianti.
Transporta pārvada izbūves mērķis ir atrisināt vairākas
Jelgavas pilsētas satiksmes organizācijas problēmas
un radīt priekšnosacījumus uzņēmējdarbības tālākai
attīstībai, tajā skaitā:
- transporta tīkla infrastruktūras izveide industriālo
teritoriju attīstībai pilsētas ziemeļrietumu daļā, lidlaukam
piegulošajās teritorijās;
- pilsētas apvedceļa loku noslēgšana, savienojot Dobeles
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7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Spožais rīts». ASV komēdija. 2010.g.
13.55 «Pasaka par Despero». Animācijas filma. 2008.g.
15.45 «Rītausma. 1.daļa». Melodrāma. 2011.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Rītdiena, kad sākās karš». Spraiga sižeta drāma. 2010.g.
0.50 «Pēkšņā nāve». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
2.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 11.sērija.
3.40 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 10. un 11.sērija.

šoseju ar Kalnciema ceļu;
- tranzīta plūsmu novirzīšana no pilsētas centra uz mazāk
apdzīvotiem rajoniem, tādējādi samazinot sastrēgumus,
trokšņu līmeņa pārsniegumus pilsētas centrā un radot
priekšnoteikumus ceļu satiksmes negadījumu samazināšanai;
- veloceliņu tīkla tālākas attīstības iespējas.
Paredzētā darbība plānota, šķērsojot vai skarot divpadsmit
nekustamo īpašumu teritorijas, kas atrodas Jelgavas
pilsētas teritorijā: nekustamais īpašums Uzvaras ielā 69
(kadastra numurs 0900 012 0003), nekustamais īpašums
Loka maģistrālē 51 (kadastra numurs 0900 013 0162),
nekustamais īpašums «Lielupes tauvas josla» (kadastra
numurs 0900 013 0167), nekustamais īpašums Strautu
ceļā 1 (kadastra numurs 0900 013 0008), nekustamais
īpašums «Driksa» (kadastra apzīmējums 0900 012
0084; kadastra numurs 0900 012 0015), nekustamais
īpašums «Lielupe» (kadastra numurs 0900 012 0083),
nekustamie īpašumi Uzvaras ielā (kadastra apzīmējums
0900 012 0066; kadastra numurs 0900 005 0442
un kadastra numurs 0900 012 0057), nekustamais
īpašums Lapskalna ielā (kadastra numurs 0900 012
0059), nekustamais īpašums Lapskalna ielā 22 (kadastra
numurs 0900 012 0052), nekustamais īpašums Pils salā
(kadastra apzīmējums 0900 012 0017; kadastra numurs
0900 012 0060).
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību
var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldībā (adrese: Lielā
iela 11, Jelgava, LV-3001) pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005569, kā
arī Jelgavas pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības
iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības
valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis
67321173, fakss 67321049, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.
lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.
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Pasākumi pilsētā
 29. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Pa Santjago jeb Svētā
Jēkaba ceļa pēdām Spānijā» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. oktobrī no pulksten 17 līdz 23 – orientēšanās pasākums «Nobīsties Jelgavā».
Piedzīvojumu orientēšanās sacensības 14 – 25 gadus veciem jauniešiem. Iepriekšēja
pieteikšanās tiešsaistē, sīkāka informācija – www.junda.lv/jauniešiem. Dalības maksa
– € 15 no komandas jeb € 3 no dalībnieka (no «Jundas» Skolas ielā 2).
 31. oktobrī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību drāma «Savienojumi»
pēc Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1; 2 (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 31. oktobrī pulksten 18 – TDA «Jaunība» 70 gadu jubilejas koncerts. Mākslinieciskais vadītājs A.Noviks. Biļešu cena – € 1 – 3 (kultūras namā).
 1. novembrī pulksten 16 – Dailes teātra viesizrāde: A.Jugovs «Čuhņas jociņi».
Šūpuļdziesma veselajam saprātam vienā daļā. Režisors D.Petrenko. Lomās – K.Zāle,
Ē.Eglija, A.Robežnieks, I.Vazdika, I.Auziņš. Biļešu cena – € 8 – 13 (kultūras namā).
 3. novembrī pulksten 17 – Adama Mickēviča literāri muzikāls dzejas vakars
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. novembrī pulksten 15 – Poļu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. novembrī pulksten 10 – praktiskā radošā nodarbība «Trijstūru lakatu aušana
rāmjos aukstajiem rudens vakariem» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. novembrī pulksten 16 – Latgales etnoroka grupas «Laimas muzykanti» 20
gadu jubilejas lielkoncerts «Atdod tautai tautasdziesmu». Programmā: latgaliešu
un latviešu tautasdziesmas. Piedalās: K.Kārkle, O.Rajecka un grupa «Elpa». Biļešu
cena – € 5 – 10 (kultūras namā).
 8. novembrī pulksten 14 – romantisko detektīvu vakars: rakstniece Dace Judina
un komponists Arturs Nīmanis literāri muzikālā programmā (Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas zālē).
 10. novembrī pulksten 18 – saruna ar aktrisi Olgu Dreģi «Kā būt laimīgam»
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 10. novembrī pulksten 17.30 – Studentu svētku koncerts (LLU pils aulā).
 11. novembrī pulksten 16 – Lāčplēša dienai veltīts pasākums (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 11. novembrī pulksten 17 – Lāpu gājiens no Dambja ielas līdz piemineklim
Jelgavas atbrīvotājiem; pulksten 17.40 – svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas
atbrīvotājiem (Stacijas parkā).
 11. novembrī pulksten 19 – svētku koncerts «Lāčplēsis un Arktikas nakts». I daļā
– fragmenti no R.Zaļupes simfonijas Nr.1 «Namejs»; J.Mediņa operas «Uguns un
nakts», solisti K.Norvelis (bass), E.Martinsone (soprāns), R.Millers (baritons); J.Ivanova
simfoniskā tēlojuma «Lāčplēsis». II daļā – Ē.Ešenvalda koncerts klarnetei, simfoniskajam orķestrim un elektronikai «Arktikas nakts vīzijas», solists E.Altmanis (klarnete).
Muzicē Jelgavas Kamerorķestris un Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris.
Diriģents A.Meri. Koncertu vada L.Jakovļeva. Biļešu cena – € 3 – 5 ( k/n Lielajā zālē).
 11. un 13. novembrī pulksten 19 – izrāde: A.Čehovs «Mežainis». Biļešu cena
– € 5 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 12. novembrī no pulksten 9 līdz 16 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 12. novembrī pulksten 18 – patriotu nedēļai veltīts koncerts «Atgriešanās». Režisore A.Leite. Piedalās kori «Skali» un «Skaliņi» (mākslinieciskais vadītājs R.Bērtiņš),
Jelgavas pilsētas un novada jauniešu bigbends (mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis).
Diriģentes A.Urka un L.Paegle (Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē).

«Rudens dančiem» – desmit
gadu jubilejas pasākums
 Egija Grošteine

7. novembrī pulksten 17
Jelgavas kultūras namā būs
«Rudens danču» desmit
gadu jubilejas koncerts. Tajā
uzstāsies tautas deju ansamblis «Diždancis» kopā ar
draugiem no Jelgavas, Rīgas,
Lielvārdes, Jēkabpils, Bauskas, Siguldas un Salaspils,
dejā atklājot, ka viss dabā rit
noteiktā secībā – vīrišķais un
sievišķais kopā sadarbojas
un mijas, un katram ir sava
vieta un uzdevums.
«Diždanča» vadītāja Ieva Karele stāsta,
ka koncertā piedalīsies «Diždancis», LLU
tautas deju ansamblis «Kalve», kas, starp
citu, vēl nav izlaidis nevienu sadanci,
«Gatve» no Rīgas, «Jandāls» no Bauskas,
jauniešu deju kolektīvs «Ūsiņš» no Salaspils, «Pūpolītis» no Lielvārdes, «Delveri»
no Jēkabpils un «Vizbulīte» no Siguldas.
Uz «Rudens dančiem» uzaicināti visi deju
kolektīvi, kuri bija uz pašu pirmo sadanci,
savukārt «Vizbulītei» no Siguldas šis būs
pirmais rudens sadancis.
I.Karele atklāj, ka cauri visam koncer-

tam vīsies stāsts par to, ka, tāpat kā rudenī
vējā krāsainas lapas dejā griežas, arī cilvēki
griežas dejā, izejot cauri dažādām dabas
norisēm, priekiem, skumjām, nostalģijai,
laimei…
Koncertā kolektīvi dejos gan dejas no
zelta fonda, gan kolektīvos iemīļotas no
dažādiem laikiem, gan pavisam jaunas,
kas iekļautas maijā gaidāmajos A deju
kolektīvu svētkos Cēsīs. Vairākiem kolektīviem būs dejas, kas viņu repertuārā
ir jaunas un publikas priekšā tiks dejotas
pirmo reizi.
Kā ik gadu, arī šoreiz pasākums neaprobežosies ar dejotāju koncertu vien. Arī
šogad dienas pirmajā pusē deju kolektīvi
pārbaudīs savu veiklību un izveicību,
cīnoties par ceļojošo «Rudens danču»
kausu. Tomēr šoreiz sportiskās aktivitātes
būs krasi atšķirīgas no ierastajām. Proti,
katram deju kolektīvam uzdots mājas
darbs – nedaudz iepazīt Jelgavu, izzināt
tās vēsturi, ievērojamākos tūristu apskates
objektus. Šāds uzdevums kolektīviem jāizpilda, jo šoreiz ceļojošais kauss tiks izcīnīts
orientēšanās sacensībās, kas tiks aizvadītas pilsētas 750 gadu jubilejas zīmē.
Biļešu cena uz koncertu – 2 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 1
eiro.

notikumi
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Alunāna teātris –
par dzīvi «Koridorā»

Izrādē «Koridors» netiek izcelts kāds galvenās lomas atveidotājs. Visi personāži ir vienlīdz svarīgi, un katrs no
viņiem izrādē ienes savu dzīvesstāstu. Skatītājs pats atkarībā no savām interesēm, dzīves pieredzes un vecuma
izcels kādu galveno personāžu – mārketinga speciālisti, nama pārvaldnieci, viņas nepilngadīgo dēlu, strādnieku,
mākslas galerijas darbinieci vai neliela uzņēmuma īpašnieku.
Foto: Roberts Ķesteris
 Egija Grošteine

«Tā ir ļoti spraiga, dinamiska,
ar neparedzamiem un negaidītiem notikumu pavērsieniem,
tādēļ tik ļoti interesanta,» par
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
iestudēto Aivas Birbeles lugu
«Koridors», kas pirmizrādi piedzīvos 5. novembrī pulksten 19
Jelgavas kultūras namā, saka
izrādes režisors Andris Bolmanis, piebilstot, ka, viņaprāt,
ikviens izrādes skatītājs no tās
paņems kaut ko līdzi – atklāsmi,
pārdomas, atziņas…
«Izrāde ir par dzīvi,» saka A.Bolmanis.
«Koridoru mēs varam definēt kā simbolisku dzīves apzīmējumu. Kas ir koridors?
Tas ir gaitenis ar daudzām durvīm, ko
varam pielīdzināt izvēlēm, kuras dzīves
laikā izdarām. Ir durvis, kuras atveram,
ir arī tādas, kuras aizveram, tādas, kuras
nemaz necenšamies vērt vaļā, bet paejam
tām garām, un tādas, aiz kurām baidāmies
ielūkoties, nezinot, kas aiz tām slēpjas un
kas mūs aiz tām sagaida.»
Lugas darbība norisinās koridorā – vecas
divstāvu daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā,
kāpņu pagriezienā pie trīs dzīvokļu durvīm,
starp kaimiņiem. Savstarpējās attiecības,
atšķirīgie uzskati, ļoti dažādie un kolorītie
personāži…
«Man ļoti patīk tas, ka luga ir rakstīta
mūsdienās – 2009. gadā,» tā A.Bolmanis.
«Sāls, kas mani vispār uzrunāja paņemt
šo darbu, ir tā, ka tajā attiecības un visi
notikumi tiek risināti starp triju paaudžu
cilvēkiem. Lugā ir ļoti jauni, jauni un arī
dzīves pieredzējuši cilvēki, tādēļ šķita, ka
tā varētu būt interesanta dažāda vecuma
skatītājiem, tātad uzrunās plašāku mērķauditoriju. Kad pirmo reizi lugu izlasīju,
tā mani pārņēma pilnībā. Uzreiz biju pār-

liecināts, ka tieši šis darbs ir jāņem, jo tas
man šķita interesants visu lasīšanas laiku.
«Koridors» ir luga, pēc kuras noskatīšanās,
izejot no zāles, noteikti daudzi aizdomāsies
un paņems sev kaut ko līdzi. Nebūs tā vienkārši – atnācu, nosmējos un aizmirsu.»
A.Bolmanis stāsta, ka «Koridors» ir
A.Birbeles pirmā un reizē arī vienīgā no
viņas lugām, kas nevienā teātrī vēl nav iestudēta. Pati autore to raksturo kā pilsētas
nomales stāstu divos cēlienos. Lai gan pēc
žanra tā skaitās drāma, režisors atzīst, ka
tam īsti nevēlas piekrist. Viņaprāt, klasificējot to pēc žanra, tā drīzāk būtu kaut kas
starp drāmu un sarkastisku komēdiju. Tas
atkarīgs no tā, kāda ir cilvēka uztvere.
«Man pašam ļoti patīk autores humors,
veids, kā viņa ir uzrakstījusi lugā iekļautās
situācijas – cik ļoti samudžināti un sapiņķerēti, bet reizē tik reālistiski kā dzīvē. Negaidīti pavērsieni, apstākļu sakritība, veids,
kā personāži to izdzīvo… Tas viss savijas
kopā, padarot darbu ļoti interesantu. Lai
gan darbs pie izrādes iestudēšanas sākās
jau jūlijā, ir sajūta, ka aktieri vēl joprojām
dzīvo lugas notikumos tā, it kā viņi to izdzīvotu pirmo reizi. Izrādi veidojam diezgan
reālistiskā stilā, cenšoties, lai aktieri nevis
savu lomu spēlētu, bet gan visus notikumus
izdzīvotu. Izrādi gatavojām četrus mēnešus un vēl joprojām ar aktieru kolektīvu
prātojam, kā un ko labāk darīt, kā izdzīvot
situācijas, iedziļinoties visos to sīkumos.
Tiek spriests arī par izrādes tehnisko pusi,
piemēram, par ugunsgrēka izveidi. Jā, uz
skatuves jeb mājā, kurā norisinās visa
darbība, būs neliels ugunsgrēks. Izrādē
nedaudz smirdēs, jo tajā mazliet smēķēs,
lamāsies… Kā jau teicu, izrāde būs par
dzīvi,» tā A.Bolmanis.
Jāpiebilst, ka jau iepriekš skatītājiem ir
bijusi iespēja baudīt A.Bolmaņa režisētās
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieru
iestudētās izrādes, tomēr līdz šim viņš strādāja roku rokā ar režisoru aktieri Arvīdu

Matisonu, kuru, starp citu, skatītājiem būs
iespēja redzēt arī uz skatuves «Koridorā».
«Koridors» ir pirmā A.Bolmaņa patstāvīgi
režisētā luga, tādēļ uzskatāma par viņa
debiju režijā.
Vaicāts par emocijām pirms pirmizrādes, A.Bolmanis atklāj, ka ir satraukts:
«Ir satraukums, bet tas ir tāds patīkams sa
traukums. Mani māc ziņkārība, kā publika
uztvers izrādi, vai patiks. Tiklīdz izvēlējos
materiālu, ko iestudēt, un tam piemērotus
aktierus, man jau bija skaidrs, ka šis gabals
aizies, ka tas būs Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra repertuārā, ar kuru viesosimies arī
novada kultūras namos. Manuprāt, ar
lugas izvēli neesmu kļūdījies. Tāda iespēja
– atrast darbu, ko iepriekš neviens teātris
nav iestudējis, bet kas ir tik kolosāls – bieži
negadās.»
«Manuprāt, Jelgavas publika diezgan
daudz redz, pilsētā kultūras dzīve, spriežot
pēc pasākumu plāna, ir piepildīta, attīstīta.
Visa kā ir tik daudz, ka mūsu publika jau
ir pieradināta pie labas kultūras, tādēļ ir
jānotur līmenis. Tas ir liels pārbaudījums
– konkurēt ar lielajiem teātriem, ar lielajiem iestudējumiem un apvienībām, kas
brauc un rāda viesizrādes pie mums. Ļoti
ceru, ka tiem, kuri atnāks uz izrādi, būs
ļoti patīkamas emocijas un ka viņi izrādi
apmeklēt ieteiks arī saviem draugiem un
paziņām,» tā A.Bolmanis, piebilstot: «Ir
tik daudz lietu, ko no šī darba var gūt.
Patiesums, īstums, godīgums pašam pret
sevi… Cik dzīvē reizēm dīvaini sanāk
– ar zobiem un nagiem aizstāvam savu
viedokli, bet beigās viss pagriežas tā, ka
atskāršam: tas nemaz nav bijis mūsu
pašu viedoklis, bet gan aizgūts, uzspiests,
pieņemts, ieaudzināts. Galvenais, ko no
izrādes var iegūt, ir atskārsme par īstumu,
sevis atrašanu, mudinājums atteikties no
sveša sapņa, tā vietā pievēršoties sava
piepildījumam.»
Biļešu cena uz izrādi – no 3 līdz 5 eiro.

Muzejā būs Vairas Vīķes-Freibergas, Māra Gaiļa un Ivara Jakovela dzimtas ģerboņi
 Egija Grošteine

šķist kādreizējās Valsts prezidentes Vairas
Vīķes-Freibergas dzimtas ģerboņa dizains.
No 30. oktobra Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muI.Lībiete stāsta, ka V.Vīķe-Freiberga vēlēzejā būs apskatāma mākslinieku Ilzes Lībietes un Jura Ivanova
jusies, lai ģerbonis būtu ar Latvijas valsts
veidotā ģerboņu izstāde «Latvijas heraldika. Kurzeme un Zemsimboliem, kas māksliniekiem bijis ļoti sagale 1996 – 2014. Ilzes Lībietes un Jura Ivanova jaunizveidotie
režģīts uzdevums, jo tos tiešā veidā nedrīkst
pašvaldību ģerboņi. Dzimtu ģerboņi. Korporatīvie ģerboņi». Tās
izmantot, tādēļ bijis jāiegulda ļoti liels
atklāšana paredzēta pulksten 15.
darbs un izdoma, lai panāktu, ka ģerbonis
vien asociatīvi līdzinās valsts ģerbonim.
Vēl izstādē varēs apskatīt uzņēmēju Māra
Kā informē I.Lībiete, izstādē varēs skatīt dzimtu un korporatīvo ģerboņu.
mākslinieku izstrādātos 35 Kurzemes un
Viņasprāt, no dzimtu ģerboņiem izstādes Gaiļa un Alda Plauda, Jelgavas pilsētas
Zemgales pašvaldību ģerboņus, kā arī ap 30 apmeklētājiem visinteresantākais varētu domes deputāta Ivara Jakovela un citu

dzimtu ģerboņus. Māksliniece atzīst, ka
agrāk dzimtu ģerboņus pasūtīja reti – reizi
gadā vai divos, tomēr tagad tas ir kļuvis
pieprasītāks pakalpojums. Aizvien vairāk
cilvēku vēlas apliecināt savu dzimtas spēku
un pašapziņu, izveidojot savu ģerboni.
J.Ivanovs heraldikai pievērsās 1988.
gadā, kad tikko savu darbu bija atjaunojusi
Valsts heraldikas komisija. Toreiz māksliniekam tika uzticēta Rīgas pilsētas vēsturiskā ģerboņa grafiskā izstrāde. Savukārt
I.Lībiete heraldikai pievērsās 1993. gadā.

Mākslinieki radījuši lielu daļu no visiem
mūsdienu Latvijas ģerboņiem.
Izstāde tapusi, jo mākslinieki no iedzīvotājiem vairākkārt bija saņēmuši lūgumu
savus radītos darbus apkopot izstādē, lai
ikviens tos varētu aplūkot, gūstot priekšstatu par to, cik daudz, dažādi un krāšņi tie
ir. Jāpiebilst, ka mākslinieki ir izdevuši arī
grāmatu, kurā aplūkojami ģerboņi, tomēr
tā grāmatnīcās nav nopērkama.
Jāpiebilst, ka pirms Jelgavas ģerboņu
izstāde eksponēta vien Ventspilī.

