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Sestdien – cīņa par sudrabu

kas 12. novembrī
pulksten 15 notiks
Jelgavas kultūras namā.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Zināms, kas saņems pilsētas
augstākos apbalvojumus
 Sintija Čepanone

«SynotTip» futbola Virslīgas sudraba godalgu liktenis izšķirsies FK «Jelgava» un FK «Ventspils» neklātienes cīņā, kurā
jelgavniekiem šobrīd ir viena punkta pārsvars pār Kurzemes
komandu. Ja mūsējie 5. novembra spēlē izcīnīs uzvaru, tad tas
būs kluba vēsturē augstākais sasniegums Latvijas čempionātā.
Foto: no JV arhīva

Tradicionāli pirms
valsts svētkiem tiek
godināti tie jelgavnieki, kas ar savām
idejām un darbu veicinājuši Jelgavas izaugsmi, tāpēc deputāti oktobra domes
sēdē pieņēma lēmumu par Jelgavas
pilsētas augstāko
apbalvojumu «Goda
zīme» un «Goda
raksts» piešķiršanu.
Augstāko pilsētas apbalvojumu «Goda zīme» nolemts
piešķirt Sandrai Blūmanei,
SIA «Viktorija B» vadītājai,
par ilggadēju saimniecisko
darbību Jelgavas pilsētā,
uzņēmuma sociāli atbildīgas
politikas īstenošanu un ieguldījumu jaunatnes izglītošanā;
politiķim Vilnim Edvīnam
Bresim par mūža ieguldījumu
Latvijas un Jelgavas attīstībā
un godprātīgu sabiedrisko
darbību.
Jelgavas pilsētas domes
apbalvojums «Goda raksts»
tiks pasniegts dzejniecei
Rasmai Urtānei par ieguldījumu izglītībā, kultūrā un
sabiedriskajā darbībā; VAS

 Ģirts Pommers

««Ventspils» komandas galvenais treneris Pols Ešvorts intervijā atzina, ka viņiem nav lielas nozīmes,
kādu godalgu izcīna, ja tā nav zelta, taču mūsu
klubam tas ir ļoti svarīgi, jo, ja izcīnīsim sudraba
godalgas, tas būs Jelgavas futbola kluba augstākais sasniegums tā neilgajā 12 gadu vēsturē.
Mēs, futbolisti, vēlamies būt daļa no tās,» pirms
5. novembra «SynotTip» futbola Virslīgas pēdējās spēles pret Rīgas «Metta/LU» atzīst Jelgavas
futbola komandas kapteinis Gints Freimanis. Lai
izcīnītu sudrabu, mūsējiem sestdienas spēlē vai nu
jāgūst uzvara savā mačā, vai jācer, ka to nespēs
gūt ventspilnieki spēlē pret «Rīgas Futbola skolu».
FK «Jelgava» šo Virslīgas
sezonu sāka neveiksmīgi –
pirmajās astoņās spēlēs tika
piedzīvoti pieci zaudējumi,
tādēļ sadarbība pārtraukta ar
galveno treneri Vitāliju Astafjevu, bet 7. jūnijā pie mūsu kluba
stūres stājās pieredzējušais Lie-

tuvas treneris Sauļus Širmelis.
Pēc šāda pavērsiena krietni
izmainījās jelgavnieku spēles
stils un demonstrētais futbols.
Vienu kārtu pirms čempionāta
beigām «Jelgava» ar 27 spēlēs
izcīnītu 51 punktu atrodas 2.
vietā. Par čempioniem jau kro-

nēts Jūrmalas «Spartaks», bet
sudraba un bronzas godalgu
liktenis izšķirsies sestdien. Lai
izcīnītu vēsturiskās sudraba
godalgas, jelgavniekiem jāuzvar
FS «Metta/LU» vai arī jācer, ka
ventspilnieki nespēs uzvarēt
«RFS» vienību. Jāpiebilst, ka
vienāda punktu skaita gadījumā pie sudraba medaļām tiks
jelgavnieki, jo ir bijuši veiksmīgāki savstarpējās spēlēs.
«Pie šī trenera neizjūtam
lieku nervozitāti, un tādas nav
arī šobrīd. Iesim laukumā ar
domu uzvarēt. Ja katrs spēlētājs darbosies ar simtprocentīgu atdevi, tad viss būs labi.
Centīsimies gūt vārtus pirmie,
lai iegūtu pārliecību,» turpina
G.Freimanis.
Sezonas noslēdzošajā daļā
par «Jelgavas» uzbrukuma līderi kļuvis pussargs Gļebs Kļuš-

kins, kurš ir rezultatīvākais ar
gūtajiem septiņiem vārtiem. «Šī
man ir labākā sezona, ko esmu
pavadījis futbolā, tāpēc vēlos,
lai tāda tā ir arī manis pārstāvētajam klubam. Šobrīd mūsu
galvās ir tikai doma par uzvaru,
kas atrisinās visus jautājumus
par sudraba medaļu likteni,»
uzsver G.Kļuškins, kurš šogad
veiksmīgi debitējis valstsvienības sastāvā.
Spēle Zemgales Olimpiskā
centra stadionā sāksies pulksten 14. Jau zināms, ka pirms
spēles un tās pārtraukumā
notiks «SynotTip» fanu tūres
noslēguma pasākums, kurā
skatītājiem tiks piedāvāti dažādi konkursi un aktivitātes.
Biļešu cena – 2 eiro, bet jauniešiem līdz 14 gadiem, pensionāriem un invalīdiem ieeja – bez
maksas.

Lāpu gājiens sāksies Lielās un Pulkveža O.Kalpaka ielas krustojumā
 Jana Bahmane

tīvi, sabiedrisko organizāciju un
biedrību pārstāvji, kā arī ikviens
Šogad tradicionālajam
jelgavnieks, līdzīgi kā Pilsētas svētLāčplēša dienas Lāpu
ku gājienam pulcējoties Pulkveža
gājienam būs jauns sāO.Kalpaka un Svētes ielā jau no
kumpunkts – gājiens
pulksten 17. Svētes ielā aicinātas
11. novembrī pulksten
pulcēties mācību iestādes, savu17.30 sāksies Lielās un
kārt Pulkveža O.Kalpaka ielā
Pulkveža Oskara Kalpa– pārējie gājiena dalībnieki. Lāpu
ka ielas krustojumā.
gājiens sāksies pulksten 17.30,
virzoties pa Lielo ielu, tad pa Pasta
Gājienā ar lāpām aicināti pieda- un Stacijas ielu līdz piemineklim
līties uzņēmumu, iestāžu kolek- Jelgavas atbrīvotājiem stacijas

skvērā. Dalībniekus gājiena laikā
uzmundrinās bundzinieki, kuri
muzicēs ielas malās. Jelgavnieki
gājienam var pievienoties arī visa
maršruta garumā, stājoties tā
beigās. Gājiens ap pulksten 18
noslēgsies pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem, kur pasākuma
dalībnieki aicināti noklausīties
Lāčplēša dienai veltītu koncertu
ar Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona ansambļa «Junda», kora
«Balti» un grupas «Tirkizband»

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

piedalīšanos. Šogad sagatavota
plašāka koncertprogramma ar
tautā iemīļotiem skaņdarbiem.
Autovadītājiem jārēķinās, ka
Lāpu gājiena maršrutā uz laiku
tiks slēgta transporta satiksme.
Ik gadu Lāčplēša dienā tiek godināta Latvijas brīvības cīņās kritušo
varoņu piemiņa, atminoties 1919.
gada 11. novembri, kad Latvijas
armija sakāva Rietumkrievijas
brīvprātīgo karaspēku, gūstot
uzvaru pār Bermonta karaspēku.

63048800

«Latvijas dzelzceļš» Rīgas
ekspluatācijas iecirkņa vadītāja vietniekam (Jelgavas
reģions) dzelzceļa ekspluatācijas inženierim Viktoram
Nikrusam par ieguldījumu
Jelgavas reģiona darba tehnoloģijā un attīstībā; AS
«Eco Baltia» grupas padomes
priekšsēdētāja vietniecei Undīnei Būdei par ieguldījumu
pilsētas izaugsmē, izglītības
kvalitātes paaugstināšanā
un jaunatnes karjeras izglītībā; zvērinātam advokātam
kolekcionāram Normundam
Rečam par ieguldījumu Jelgavas pilsētas vēsturiskā
mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā; SIA
«Karameļu darbnīca» īpašniecēm Ilzei Priževoitei un
Ingai Zagdajai par uzņēmuma
sociāli atbildīgas politikas
īstenošanu un pilsētas vārda
popularizēšanu; Montesori
pedagoģei Irēnai Dominiecei
par nesavtīgu un godprātīgu
darbu sociālās aprūpes jomā
Jelgavas pilsētā.
Apbalvojumus pasniegs
Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas
priekšvakarā, 17. novembrī, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā.

CIENĪJAMIE UZŅĒMĒJI UN JELGAVNIEKI!
Jelgavas uzņēmēji paliek uzticīgi tradīcijai Latvijas Republikas pro
klamēšanas gadadienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem dāvināt svētku
uguņošanu. Laika gaitā ziedotājiem pievienojušies arī paši jelgavnieki.
Aicinu saglabāt tradīciju arī šogad un ziedot līdzekļus, lai valsts svētki
mums izdotos krāšņi un svinīgi!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas domes,
pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju sadarbībai.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā (reģ. Nr.40008015856,
Citadele banka, Jelgavas filiāle, kods: PARXLV22,
konts LV73PARX0012465510001 ar norādi «Svētku uguņošanai») vai
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
SEB BANKA Jelgavas filiāles ziedojumu kontā (reģ. Nr.90001282471,
LV94UNLA0050001058011 ar norādi «Svētku uguņošanai»).
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 161 aktīvajam jelgavniekam,
kas piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas saukļu ir
publicēti 27. oktobra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 6 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 106 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Māris Ūtēns,
Jānis Freidenfelds, Maiga Lopuha, Kristīne Puķe, Ilga Siliņa, Eventijs
Strods, Kevins Cēsnieks, Inga Goldberga, Inta Lasmane, Lidija Punāne.
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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«Nodokļu maksātājiem
nav jābaidās vērsties VID»
 Jānis Kovaļevskis

«Jelgavā pelēkās ekonomikas zonā visbiežāk
strādā tādi uzņēmumi,
kas pārstāv būvniecības, kravu pārvadājumu un auto remonta
jomas, tomēr kopējās
tendences liecina, ka
ēnu ekonomika samazinās. Tas ir priekšnoteikums, lai veidotu
konstruktīvu dialogu
starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un
nodokļu maksātājiem.
Mums jāapzinās, ka no
godprātīgas nodokļu
nomaksas ir atkarīga
mūsu valsts labklājība,»
saka VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas Klientu
apkalpošanas centra
vadītāja Arta Segliņa,
kura amata pienākumus Jelgavā sākusi pildīt nesen, bet kopumā
VID dažādos amatos
uzkrājusi 25 gadu pieredzi, tostarp bijusi VID
ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā.
«Jelgavas Vēstneša» sarunā
ar A.Segliņu – plašāk par VID
organizētajiem informatīvajiem
semināriem mūsu pilsētas uzņēmējiem un aktualitātēm, kas skar
katru nodokļu maksātāju.
Esat uzsākuši semināru
ciklu pilsētas un reģiona uzņēmējiem – kāda ir atsaucība?
VID dažādos amatos strādāju
kopš 1991. gada un pēc pieredzes
varu teikt, ka cilvēku konsultēšana
nodokļu nomaksas jautājumos ir
viens no dienesta svarīgākajiem
pienākumiem. Mūsu uzdevums
ir palīdzēt saprast, kas un kad
ir jāmaksā. Tādēļ nevilcinoties
atsaucāmies Jelgavas pašvaldības
aicinājumam organizēt informatīvos seminārus Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33. Tos organizēsim
katra mēneša pirmajā otrdienā,
pievēršot uzmanību jautājumiem,
kas visvairāk interesē vietējos
uzņēmējus. Bijām pārsteigti, ka
uz pirmo semināru ieradās vairāk
nekā simts cilvēku. Tas ir labs pamats veiksmīgai sadarbībai starp
dienestu, pašvaldību un nodokļu
maksātājiem. Pirmajā seminārā
aicinājām saimnieciskās darbības
veicējus, lai pārrunātu aktualitātes
saimnieciskās darbības veikšanai.
Šo tēmu turpinājām 1. novembrī
rīkotajā seminārā, kur skaidrojām
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti
saimnieciskās darbības veicējiem,
kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji.
Cilvēki, vēršoties pie VID
ar jautājumu, bieži vien ir
neizpratnē par to, ka pie saņemtās atbildes ir piebilde:
«Šai atbildei ir informatīvs
raksturs.» Vai nodokļu maksātāji var paļauties uz iestādes
sagatavotajām atbildēm?
Piebildi par atbildes informatīvo
raksturu izmantojam tikai tad, ja
jautājuma uzdevējs nav pievienojis
dokumentus un mums nav skaidri
visi lietas apstākļi. Savukārt, ja
mums lūdz sagatavot uzziņu
un klāt ir pievienoti dokumenti, sniedzam atbildi, kurai nav
šādas piebildes. Reizēm atbilžu

«Savu karjeru Valsts
ieņēmumu dienestā (VID)
sāku kā inspektore un
nodokļu administrēšanas
jomu pārzinu, tā teikt, no
apakšas līdz augšai. No
pieredzes zinu, ka jebkura VID kļūda vai kādam
uzņēmumam uzliktais 200
eiro sods izskan daudz
plašāk nekā desmitiem
un simtiem veiksmīgi
atrisinātu situāciju, tādēļ
jebkuram lēmumam jābūt
ne tikai pamatotam un
taisnīgam, bet arī samērīgam. Apzinos, ka VID
uzdevums ir palīdzēt uzņēmējiem sakārtot savas
attiecības ar valsti, kā arī
ievērot visas sabiedrības
intereses kopumā,» uzsver
VID Nodokļu pārvaldes
Jelgavas Klientu apkalpošanas centra vadītāja Arta
Segliņa.
Foto: Austris Auziņš

sagatavošanā nākas iesaistīt ne
tikai vairāku VID struktūrvienību darbiniekus, bet arī Finanšu
ministrijas speciālistus. Šo darbu
veicam atbildīgi, tādēļ, ja vien lietā,
par kuru uzdots jautājums, nav
kādi blakus apstākļi, kuri VID nav
zināmi, uz sagatavoto atbildi var
pilnībā paļauties.
Kādos jautājumos cilvēki
visbiežāk vēlas konsultēties?
Lai gan šķiet, ka lielākajai interesei vajadzētu būt no mazajiem
uzņēmējiem, praksē visbiežāk atbildes gatavojam par PVN piemērošanu. Tieši PVN piemērošanas
kārtība nodokļu maksātājiem rada
visvairāk jautājumu.

daļu apmērā no valstī noteiktās
minimālās algas. Šī prasība attieksies uz visiem mikrouzņēmumu
darbiniekiem. Vienlaikus daļai
mikrouzņēmumu tiks samazināta
fiksētā nodokļa likme, kuru rēķina
no uzņēmuma apgrozījuma. Proti,
tiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums gadā nepārsniegs 7000 eiro,
šī likme būs pieci procenti (līdzšinējā likme bija deviņi procenti
– red.), bet tiem uzņēmumiem,
kuru apgrozījums ir robežās no
7 līdz 100 tūkstošiem eiro, piecu
procentu likme tiks saglabāta trīs
gadus, bet, sākot no ceturtā gada,
tiks piemērota astoņu procentu
likme. Līdz ar to mikrouzņēmumu
izdevumi atlīdzības sadaļā pieaugs,
bet ieguvēji būs darbinieki, kuri
iegūs papildu sociālās garantijas.
Plašāk ar izmaiņām var iepazīties
VID mājaslapā www.vid.gov.lv vai
konsultējoties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā.

Kādi ir jūsu novērojumi
– kurās jomās tieši Jelgavā
izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir visizplatītākā?
Līdzīgi kā citviet Latvijā, riska
zonā ir tādas nozares kā kravu
pārvadājumi, auto apkope un reKā nākamgad mainīsies
monts, kā arī būvniecība. Šajās no- prasības kases aparātiem?
zarēs, pēc VID aplēsēm, «aplokšņu
Tas attiecas uz uzņēmumiem,
algas» un izvairīšanās no nodokļu kuros vienas struktūrvienības apnomaksas ir izplatīta visbiežāk.
grozījums pārsniedz 200 tūkstošus
eiro gadā. Uzņēmumi ar mazāku
Kurā brīdī cilvēkam jāreģis- apgrozījumu varēs izmantot līdztrē saimnieciskā darbība? šinējos kases aparātus. Jauna
Klīst runas, ka VID vērš pre- parauga kases aparātu ieviešana
tenzijas pat pret vēlmi pārdot nepieciešama, lai izslēgtu iespēju
internetā iegādāto, kas pašam viegli manipulēt ar kases aparātu
izrādījies nederīgs.
datiem un veikt krāpnieciskas
Tas ir mīts, ka VID masveidā darbības. VID vienotajā datu bāzē
vajā cilvēkus, kuri vēlas kaut ko reģistrēto kases aparātu nomaiņai
pārdot. Cilvēkam nav jāreģistrē paredzēts pārejas periods līdz
saimnieciskā darbība, ja vēlas 2017. gada 1. jūlijam. Savukārt
pārdot savā īpašumā esošu mantu. uzņēmumiem, kuru apgrozījums
Tomēr, ja šādas darbības atkārto- pārsniedz 1,5 miljonus eiro, jāizjas regulāri, vismaz trīs reizes gada manto kases sistēmas.
laikā, tad gan šo tirdzniecību saskaņā ar likumu ir pamats uzskaKuri, pēc jūsu rīcībā esošās
tīt par saimniecisko darbību, kura informācijas, ir lielākie noir jāreģistrē, un jāveic atbilstoši dokļu maksātāji Jelgavā?
nodokļu maksājumi.
Pēc 2015. gada datiem, summāri
Kā un kas nodokļu nomaksas jomā mainīsies uzņēmējiem, kuri reģistrējušies kā
mikrouzņēmuma nodokļa
maksātāji?
Lielākās izmaiņas būs saistītas
ar to, ka no 2017. gada par mikro
uzņēmumos nodarbinātajām personām būs jāmaksā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras jāaprēķina trīs ceturt-

pieci lielākie nodokļu maksātāji
Jelgavā ir SIA «AKG THERMOTECHNIK LETTLAND», SIA
«Jelgava slimnīca», SIA «Fortum
Latvia», SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» un SIA «Baltyre Latvia».
Minētie uzņēmumi kopā nodokļos
samaksājuši gandrīz 10 miljonus
eiro. Vēl starp lielākajiem nodokļu
maksātājiem pilsētā jāmin SIA
«Fortum Jelgava», SIA «Jelgavas
ūdens», SIA «Evopipes», SIA
«KULK» un AS «PET Baltija».
Cik daudz jelgavnieku ir
reģistrējušies kā dzīvokļu
izīrētāji un maksā noteikto 10
procentu likmi?
Uz šo brīdi pilsētā reģistrēti 610
nodokļu maksātāji, kuri nodarbojas ar sava vai nomātā nekustamā
īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, tostarp 112 juridiskās
personas, bet no 498 fiziskajām
personām saimnieciskās darbības
veicējiem tikai 367 izvēlējušies
maksāt 10 procentu likmi no īres
maksas, pārējie maksā standarta
23 procentu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likmi, jo šajā gadījumā
izdevumos var iekļaut īpašuma
uzturēšanas, remonta un citus
izdevumus, kuri ir saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu.
Teju visus dokumentus VID
var iesniegt elektroniski – vai
līdz ar to ir mainījusies apmeklētāju plūsma filiālē?
Klātienē cilvēki patiešām nāk
mazāk, tomēr nevaru teikt, ka
darba apjoms būtu samazinājies.
Tāpat gan nākas sniegt daudz konsultāciju par to, kā aizpildīt deklarācijas, gan jāiedrošina izmantot
datoru. VID elektroniskās deklarēšanas sistēma ir sinhronizēta ar
citu valsts iestāžu datu bāzēm, un,
lai to lietotu, nav nepieciešamas
augsta līmeņa datorprasmes. Sa-

režģītāk ir ar attaisnoto izdevumu
čekiem, kurus cilvēki iesniedz klātienē. Tādēļ šobrīd jau piedāvājam
šo pakalpojumu arī elektroniski –
čekus var nofotografēt vai ieskenēt
un pievienot kā failu deklarācijai.
Savukārt viedtālruņu īpašniekiem
esam radījuši bezmaksas mūsdienīgu mobilo aplikāciju «Attaisnotie
izdevumi», lai atvieglotu un vienkāršotu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu tiem, kuri vēlas
saņemt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārmaksas atmaksu par
ārstniecību, izglītību un citiem
attaisnotajiem izdevumiem. Šī
aplikācija dod iespēju pakāpeniski
gada laikā uzkrāt čeku un kvīšu
fotogrāfijas un to aprakstus.
Izskanējusi iecere mainīt
VID reģionālo struktūru,
samazinot filiāļu tīklu. Kā
tas varētu ietekmēt Jelgavas
Klientu apkalpošanas centru?
Jelgavā tiks saglabāts esošais
Klientu apkalpošanas centrs,
kurā tāpat kā līdz šim sniegsim
konsultācijas un apkalposim nodokļu maksātājus. Taču kopumā
šo izmaiņu mērķis ir efektīvāka
valsts resursu izmantošana. Un te
jāatceras, ka resursi nav tikai darbinieki, bet arī telpas – tas nozīmē,
ka primāri ir plānots samazināt
VID apsaimniekoto un nomāto
telpu platību. Paredzētās izmaiņas
neietekmēs klientu apkalpošanas
kvalitāti un VID pakalpojumu
pieejamību reģionos. VID turpinās
sniegt pakalpojumus klātienē,
tikai atsevišķās pašvaldībās šos
pakalpojumus klātienē sniegs mazāk darbinieku. Šī iecere ir arī cieši
saistīta ar valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidi, kuros iedzīvotāji vienuviet
var saņemt vairāku valsts un pašvaldību iestāžu, tajā skaitā VID,
sniegtos pakalpojumus.

VID piemērotie administratīvie sodi Jelgavas pilsētā reģistrētajiem nodokļu maksātājiem
Administratīvā pārkāpuma veids
Nodokļu un informatīvo deklarāciju
iesniegšanas termiņu neievērošana
Nesadarbošanās ar VID amatpersonām
Mantiskā stāvokļa deklarēšanas
noteikumu neievērošana
Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un
statistiskās informācijas noteikumu neievērošana
Kopā

Pieņemtie lēmumi 9 mēnešos
2015. gadā
2016. gadā
2
27

Naudas sods, EUR, 9 mēnešos
2015. gadā
2016. gadā
450
893

28
2

13
1

3120
400

2270
100

35

22

5150

3670

67

63

9120

6933

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
Valsts ieņēmumu
dienesta darbu?
Jānis, būvinženieris:
– Uz Valsts
ieņēmumu
dienestu nedodos bieži,
tādēļ man
grūti vērtēt iestādes darbu. Kopumā mana attieksme ir neitrāla,
taču, protams, labprātāk to neapmeklēju bieži – tikai tādēļ, ka tas
prasa papildu laiku.
Renāte, studente:
– Cenšos izvairīties no
došanās uz
Valsts ieņēmumu dienestu – pārsvarā visu kārtoju elektroniski. Man nepatīk garās rindas
un sarežģītās procedūras – lai tiktu
pie nepieciešamās veidlapas par
nodokļu atmaksu, jāaizpilda virkne
citu veidlapu, savukārt elektroniskajā vidē viss ir daudz vienkāršāk.
Ir izstrādātas ērti pieejamas un
viegli uztveramas pamācības,
tādēļ ikviens var patstāvīgi strādāt
elektroniskajā vidē, un man šāda
kārtība patīk daudz labāk.
Irina, pensionāre:
– Manuprāt,
trūkst viegli
pieejamas
informācijas
par nodokļu
maksātāju iespējām. Ar kaut kādām aktualitātēm var iepazīties
laikrakstos vai internetā, taču, ja
internets nav pieejams, informācijas daudzums sarūk. Es uzskatu, ka
Valsts ieņēmumu dienestam būtu
vairāk jāinformē sabiedrība.
Dāvis, students:
– Sen neesmu
bijis Valsts ieņēmumu dienestā, taču,
kad paklausos, ko stāsta televīzijā un raksta
medijos, mana uzticība šai iestādei
mazinās. Bieži nākas dzirdēt par
nodokļu izkrāpšanu un citām
nepilnībām. Taču, ja iestādi vērtē
šaurākā mērogā, mani apmierina
iestādes darbinieku attieksme un
apkalpošana.
Rudīte, nodarbojas ar
piensaimniecību:
– Mani ļoti
apmierina
Valsts ieņēmumu dienesta darbs – Jelgavas
nodaļas darbinieces ir pretimnākošas un atsaucīgas, taču pēdējā
laikā iestādi apmeklēju reti, jo
izmantoju iespēju nepieciešamās
formalitātes kārtot elektroniskajā
vidē. Tā kā man pastāvīgi jāiesniedz
ienākumu deklarācija, novērtēju to,
ka varu izdarīt to kaut vai pēdējā
brīdī, netērējot laiku ceļā uz iestādi.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
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Dambja ielas posms
satiksmei slēgts
 Sintija Čepanone

Līdz 11. novembrim
slēgta satiksme Dambja ielas posmā no
Sarmas ielas līdz
Mazajam ceļam. Apbraucamais ceļš organizēts pa Kungu
ielu, Filozofu ielu un
Sarmas ielu.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka Dambja ielas posmā no Sarmas ielas
līdz Mazajam ceļam tiek veikti
seguma atjaunošanas darbi, un
plānots, ka ielas posms visiem
transportlīdzekļiem būs slēgts
līdz 11. novembrim. Apbraucamais ceļš organizēts pa Kungu
ielu, Filozofu ielu un Sarmas
ielu, bet gājēju kustība nodrošināta pa esošajām ietvēm.
SIA «Jelgavas autobusu

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai nodrošinātu Jelgavas viesiem ērtu
tūrisma objektu apmeklēšanu, pie dzelzceļa stacijas uzstādīts
jauns tūrisma informācijas stends un
vairākās vietās pilsētā izvietotas norādes
par tūrisma informācijas pieejamību.
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Liene Strazdiņa stāsta, ka iepirkuma «Tūrisma informācijas elementu
izgatavošana un uzstādīšana
Jelgavas pilsētā» mērķis bija
nodrošināt informācijas pieejamību par Jelgavu un apskates vietām tūristiem, kas
ceļo gan ar vilcienu, gan automašīnu. Iepirkuma rezultātā
tika izgatavots un pie Jelgavas
dzelzceļa stacijas uzstādīts
tūrisma informācijas stends
ar pilsētas karti, kurā atzīmēti

Plānotā tirgus vietā
nojauks trīs būves

parks» informē, ka saistībā ar
slēgto Dambja ielas posmu sabiedriskā transporta apvedceļš
7. un 18. maršruta autobusiem
organizēts pa šādu maršrutu:
Dambja iela–Mazais ceļš–Sarmas iela–Dambja iela, tālāk pa
ierasto maršrutu. Pagaidu autobusu pieturas ierīkotas Mazajā ceļā pirms Sarmas ielas un
Sarmas ielā aiz Dambja ielas.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Dambja ielas
posmu no Sarmas ielas līdz
Mazajam ceļam atjauno SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» par līgumcenu 125
054,39 eiro (bez PVN). Tiek
nofrēzēts vecais ielas segums,
izbūvēti lietus ūdens uztvērēji,
ieklāts jauns asfalta segums,
uzstādītas jaunas ielas apmales, kā arī atjaunots ielas  Sintija Čepanone
horizontālais marķējums.

Pie stacijas – jauns tūrisma
informācijas stends
galvenie pilsētas apskates
objekti, norāde uz Tūrisma
informācijas centru, kā arī cita
ceļotājiem svarīga informācija.
«Tūrisma informācijas stends
pie dzelzceļa stacijas atradās
arī agrāk, bet pēc stacijas apkārtnes ielu rekonstrukcijas
bija nepieciešams tūrisma informāciju atjaunot. Tā pamatā
izmantota Jelgavas tūrisma
karte ar zīmētiem objektiem,»
precizē L.Strazdiņa.
Savukārt jau esošie informācijas stendi, iebraucot pilsētā
no Dobeles, Rīgas, Tērvetes
un Elejas puses, papildināti
ar informatīvu plakātu un
attiecīgu ceļa zīmi, kas autobraucējiem norāda, ka šajā
vietā ir iespējams apskatīt
pilsētas karti un iegūt informāciju par pilsētu. Jauno tūrisma informācijas stendu un
norādes izgatavoja uzņēmums
«Signum», kas vienīgais bija
iesniedzis piedāvājumu iepirkumu procedūrā. Līgumcena
– 3972,20 eiro.

Foto: Austris Auziņš

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 904,81 m³, kas atrodas
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 307. kvartāla 2.
un 4. nogabalā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.
kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Izsoles, konkursi, paziņojumi», un
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
4. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2016. gada 15. novembrim, iepriekš
sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz un izsole notiks 2016. gada 16. novembrī plkst.10
JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 27 408 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums – 2740,80
euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB
banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku
cirsmas izsoles nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

27. oktobra domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu par trīs būvju
nojaukšanu plānotā
tirgus attīstībai netālu
no dzelzceļa stacijas.
Sporta ielā 2B tiks nojauktas kādreizējā Daugavas stadiona skatītāju
tribīnes un tualetes ēka,
bet Zemgales prospektā 17C – garāžas.

Lai zemesgabalus Sporta ielā
2B un Zemgales prospektā 19A
varētu izmantot jaunizveidojamā
pārtikas un nepārtikas preču
tirgus attīstībai un saimnieciskās
darbības veicināšanai, uz minētajiem zemesgabaliem esošās būves
ir nepieciešams nojaukt, teikts
lēmumprojektā. Gan abi zemes-

Foto: Austris Auziņš
gabali – 11 194 kvadrātmetru
platībā Sporta ielā 2B un 27 444
kvadrātmetru platībā Zemgales
prospektā 19A –, gan nojaucamās
būves ir pašvaldības īpašums. Šogad augustā starp Jelgavas pilsētas
domi un SIA «Jelgavas tirgus»
uz 30 gadiem tika noslēgti zemes
nomas līgumi par abu minēto
zemesgabalu nomu.
Privātā investora SIA «ERA2K
TT», kas piesaistīts plānotā tirgus
attīstībai, pārstāvis Vladimirs
Šalajevs skaidro, ka visas trīs
būves tiks demontētas, tiklīdz būs
nokārtotas visas ar to nojaukšanu
saistītās formalitātes. «Visu centīsimies izdarīt maksimāli ātri,
un līdz nākamā gada sākumam
ēkām jau jābūt nojauktām,» tā
viņš, skaidrojot, ka šobrīd paralēli
norit darbs pie plānotā kompleksa
projektēšanas. «Tā kā tur iecerēts gan tirgus, gan autoosta,

gan kinoteātris un tirdzniecības
centrs, katra objekta būvniecībai ir
specifiskas prasības, kas jāiekļauj
projektā. Taču plānojam, ka jau
vasarā atbildīgajām institūcijām
projektu varētu iesniegt saskaņošanai,» ieceres atklāj V.Šalajevs,
piebilstot, ka, viņaprāt, šis būs
unikāls projekts ne tikai pilsētas,
bet arī visas valsts mērogā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka plānotā tirgus attīstībai
piesaistīts privātais investors – SIA
«ERA2K TT» –, kuram jānodrošina, ka trīs gadu laikā tirgus no
tagadējās vietas tiek pārcelts uz
jauno vietu Zemgales prospektā
19A, kur plānots pārcelt arī pilsētas autoostu. Vienlaikus paredzēts
paplašināt Sporta ielā esošo stāvvietu, jo paredzams, ka pēc tirgus
un autoostas pārcelšanas līdzās
dzelzceļa stacijai automašīnu plūsma varētu būtiski palielināties.

Paplašina pašvaldības atbalsta
iespējas cilvēkiem ar invaliditāti
 Sintija Čepanone

Lai nāktu pretim cilvēkiem ar invaliditāti,
paplašinot iespējas pretendēt uz pašvaldības
atbalstu, domes sēdē
veikti grozījumi saistošajos noteikumos par
trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa noteikšanu un atbalsta pasākumiem vides
pielāgošanai. «Izmaiņas
veiktas, pamatojoties
uz cilvēku reālajām vajadzībām, kas izkristalizējušās ikdienišķās situācijās,» norāda Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova.
Grozījumi saistošajos noteikumos «Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas
pašvaldībā» paredz, ka turpmāk,
izvērtējot ienākumus un materiālo
stāvokli, papildus par kustamo
īpašumu neuzskatīs vienu automobili, kuru izmanto arī pilngadīgas personas ar invaliditāti
vajadzībām. «Līdz šim uz trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
statusu drīkstēja pretendēt tad,
ja automašīna tiek izmantota
nepilngadīga bērna ar invaliditāti
pārvadāšanai, savukārt pieaugušie
– ja personai ir VDEĀK atzinums
par specializēto transportlīdzekli.
Taču pa visu Jelgavu ir tikai divi
trīs tādi gadījumi, bet mājsaimniecību, kurās ienākumu apmērs
atbilst trūcīgas un maznodroši-

nātas statusam un automašīna
nepieciešama cilvēka ar invaliditāti vajadzībām, mūsu pilsētā ir
krietni vairāk,» J.Laškova skaidro,
ka tādējādi, piemēram, ģimene,
kurā sieva ir darbspējīgā vecumā,
bet vīrs – persona ar invaliditāti,
vai mājsaimniecība, kurā dzīvo,
teiksim, divi brāļi, no kuriem viens
ir ar invaliditāti, turpmāk varēs
pretendēt uz pašvaldības atbalstu
trūcīgām ģimenēm (personām)
arī tad, ja viņu īpašumā ir automašīna, kas iegādāta pēdējo 12
mēnešu laikā.
Tāpat, reaģējot uz izmaiņām
būvniecības jomu reglamentējošos
aktos, kas sadārdzina arī būvdarbu izmaksas, mainīts pabalsta
apmērs vides pielāgošanai cilvēku
ar invaliditāti vajadzībām, kuri
pārvietojas riteņkrēslā. Atbilstoši
grozījumiem saistošajos noteikumos «Par atbalsta pasākumiem
vides pielāgošanai personai, kura
pārvietojas riteņkrēslā» pabalsts
mājokļa iekšējās vides pielāgošanai
palielināts par 654,26 eiro (no
2845,74 līdz 3500 eiro), bet ārējās
vides pielāgošanai – par 1031,38
eiro (no 4268,62 līdz 5300 eiro).
«Būtiski, ka mainīti arī nosacījumi, kādos gadījumos persona
ar invaliditāti var pretendēt uz
pašvaldības pabalstu vides pielāgošanai. Proti, šobrīd ir spēkā
nosacījums, ka personai, lai pretendētu uz šādu atbalstu, jābūt
noslēgtam dzīvojamās telpas īres
līgumam, kura termiņš nav īsāks
par 10 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas. Savukārt līdz
ar grozījumiem uz atbalstu vides
pielāgošanai varēs pretendēt, tiklīdz piešķirts pašvaldības dzīvoklis

vai sociālais dzīvoklis un noslēgts
terminētais dzīvojamās telpas īres
līgums, izmaiņas skaidro Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece,
akcentējot arī, ka turpmāk gadījumos, kad personai ārējās vides
pielāgošanai nepieciešams mobilais pacēlājs, vairs nebūs vajadzīga
visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana
jeb dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmums par ierīces uzstādīšanu
kāpņutelpā.
Jāpiebilst, ka grozījumi minētajos saistošajos noteikumos spēkā
stāsies 2017. gada 1. janvārī.
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Īsi
 Dalīto atkritumu savākšanas laukumi Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa
ielā 6 no 1. novembra strādā pēc
ziemas sezonas darba laika – līdz
pulksten 17. No 1. novembra līdz 30.
aprīlim dalīto atkritumu savākšanas
laukumu darba laiks tradicionāli tiek
saīsināts par divām stundām. Tādējādi
no otrdienas līdz piektdienai no sašķirotajiem atkritumiem abos laukumos
bez maksas var atbrīvoties no pulksten
8 līdz 17, sestdienās un svētdienās – no
pulksten 9 līdz 17, savukārt pirmdienās šie laukumi slēgti. Ziemas sezonā
nemainīgs palicis dalīto atkritumu
savākšanas laukuma Ganību ielā 84
darba laiks – arī turpmāk klientiem no
pirmdienas līdz piektdienai tas atvērts
no pulksten 8 līdz 17, sestdienās – no
pulksten 9 līdz 14, bet svētdienās šis
laukums ir slēgts.
 Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina
skolēnus, sagaidot veļu laika beigas
– Mārtiņdienu, līdz 9. novembrim
izpildīt nelielu uzdevumu un piedalīties Spoku konkursā. Trešdien,
9. novembrī, notiks izloze, un vienam
pareizi veiktā uzdevuma autoram
grāmatnīca «Globuss» dāvinās Māra
Runguļa un Kristiana Brektes grāmatu
«Pastaiga mirušo pilsētā». Vairāk par
Spoku konkursu var uzzināt mājaslapā
www.jelgavasbiblioteka.lv.
 Godinot hercoga Jēkaba 406.
dzimšanas dienu, piektdien Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā interesenti varēja noklausīties sāgu par hercoga Jēkaba kanāla
aizbēršanu, ko izzinājusi muzejpedagoģe Teika Putna. Jēkaba kanāls, kas
tika būvēts no 17. līdz 18. gadsimtam,
šķērsoja visu pilsētu – no Driksas upes
līdz Dambja ielai. Būvei bija daudzas
funkcijas, piemēram, kanāls apgādāja
pilsētu ar ūdeni, novadīja lietusūdeņus, kalpoja par nozīmīgu ūdenstilpni
ugunsgrēka gadījumā, taču ar laiku to
pildīja netīri ūdeņi, kas izdalīja nepatīkamu smaku. 1926. gadā tika apstaigāti
to īpašumu, kuri atradās kanāla malās,
saimnieki un aptaujāti par kanāla lietderību. Pēc gada apstiprināts lēmums
par kanāla pārbūvi. Tiesa, pilnībā tas
aizbērts tikai 1975. gadā.
 Jelgavniekiem ir iespēja piedalīties aptaujā, paužot viedokli par
apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju
darbību slimnīcu teritorijās. Aptauja
ir anonīma un pieejama http://ej.uz/
ApbeditajuDarbiba2016. Kā liecina
Konkurences padomes 2015. gada
apbedīšanas pakalpojumu tirgus uzraudzības dati, 14 no 37 slimnīcām Latvijā
slimnīcu teritorijās vai morgos atrodas
apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju
biroji. Jāņem vērā, ka, izvēloties apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, klients
vairumā gadījumu atrodas psiholoģiski
ļoti grūtā stāvoklī un lēmumus pieņem
ļoti ātri, paļaujoties uz pirmo informāciju par kādu konkrētu apbedīšanas
pakalpojumu sniedzēju. Tādējādi,
izvēloties apbedīšanas pakalpojumu
sniedzēju, tā biroja atrašanās vietai un
pieejamībai (tūlītējai informācijai) ir ļoti
liela nozīme.

Jelgavas novada pašvaldības Kanceleja (reģ.Nr.90009118031) aicina darbā ARHIVĀRU(-I).
Galvenie amata pienākumi:
• pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus;
• lietu nomenklatūras izstrāde un aktualizēšana;
• konsultāciju sniegšana pašvaldības iestāžu lietu nomenklatūras izstrādē un citos ar dokumentu
apstrādi un uzkrāšanu saistītajos jautājumos;
• piedalīties arhīva ekspertu komisijā;
• veikt centrālās administrācijas dokumentu apstrādi ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamiem dokumentiem;
• nodrošināt dokumentu uzskaiti;
• sekot dokumentu glabātavas telpu atbilstībai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.
Prasības pretendentiem:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā izglītība ar tālākizglītības kursu
beigšanas sertifikātu lietvedības jomā;
• vismaz viena gada pieredze arhīva darbā;
• teicamas «MS Office» programmatūras lietošanas prasmes;
• izpratne par arhīva pārvaldības principiem iestādē;
• augsta atbildība, precizitāte;
• prasme strādāt patstāvīgi.
Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās darbības apraksts (CV); • izglītību apliecinoša dokumenta kopija; • motivācijas vēstule.
Pieteikšanās termiņš: 2016. gada 7. novembris.
Darba uzsākšanas laiks: vienojoties.
Darba izpildes vieta: Jelgavas novada pašvaldības centrālā administrācija Pasta ielā 37,
Jelgavā, un «Glūdas skola» Zemgalē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.
Darba laiks: normālais darba laiks.
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļā, 208. kabinetā, 2. stāvā, Pasta ielā 37, Jelgavā, vai sūtīt pa pastu: Pasta iela 37,
Jelgava, LV-3001, vai e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv ar norādi «Kancelejas arhivārs».
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Administratīvā soda
samazināšana uz pusi
iespējama reizi gadā
 Ģirts Pommers

1. septembrī spēkā stājās grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, kuru
galvenais princips ir šāds: tas,
kurš atzīst sevi par vainīgu
un savlaicīgi samaksā sodu,
maksā uz pusi mazāk. Faktiski
tas dod iespēju pārkāpējam
brīvprātīgi 15 dienu laikā
samaksāt pusi no piespriestā
soda. Mēnesi pēc grozījumu
stāšanās spēkā kļuvis skaidrs,
ka pie reālas administratīvā
soda samazināšanas var tikt
vien neliela sabiedrības daļa
– to nosaka daudzie priekšnoteikumi, kas jāizpilda, kā
arī fakts, ka Administratīvo
pārkāpumu kodeksā jau ir
iestrādāts sodu regulējošs
mehānisms – brīdinājums.
Likumprojekta autori skaidro, ka vidēji
gadā tiek sastādīti ap 600 tūkstoši administratīvā pārkāpuma protokolu, taču
līdzšinējā administratīvo sodu sistēma ir
bijusi neefektīva, jo apmaksāti tiek tikai
apmēram 40 procenti no visiem uzliktajiem sodiem. Arī līdzekļu piedziņa nav
bijusi efektīva, jo lielai daļai pārkāpēju
bijusi vienaldzīga attieksme pret soda
izpildi, daļa cenšas novilcināt soda nomaksu, pārsūdzot pieņemtos lēmumus
un tiesājoties gadiem. Jaunajai normai,
viņuprāt, vajadzētu motivēt pārkāpējus
brīvprātīgi samaksāt piespriesto naudas
sodu. Tāpat grozījumiem vajadzētu
uzlabot sadarbību starp pārkāpējiem un
amatpersonām.
Kaut arī Latvijā pirmajās divās nedēļās
pēc grozījumu stāšanās spēkā soda samazināšanu izmantojuši ap 400 cilvēku,
Jelgavā šāda aktivitāte nav novērota.
Aptuveni mēneša laikā pilsētas Administratīvā komisija nav saņēmusi nevienu
iedzīvotāja iesniegumu, bet Jelgavas
Pašvaldības policijā un ceļu policijā fiksēti
četri šādi gadījumi. Te gan jāpiebilst, ka
grozījumi attiecas uz visām varas iestādēm, kas piemēro administratīvos sodus:
Veselības inspekciju, Valsts ieņēmumu
dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi un citām iestādēm.

Līdz soda samazināšanai –
virkne nosacījumu

Masu medijos jaunie grozījumi tiek
regulāri aktualizēti kā visu sabiedrību
ietekmējoši, taču faktiski tie attiecas tikai
uz nelielu sabiedrības daļu. Jāņem vērā,
ka šādu iespēju var izmantot tikai tie
cilvēki, kuriem pēdējā gada laikā nav bijis
neviena administratīvā pārkāpuma. Kaut
arī administratīvā soda samazināšanas
pielietošanas procedūrai ir vairāki nosacījumi, jāņem vērā galvenās vadlīnijas.
Pirmkārt, pārkāpuma lietas izskatīšanai
ir jānotiek pārkāpēja klātbūtnē, otrkārt,
ir jāatzīst sava vaina. Tikai tad adminis-

tratīvā soda piemērotājs ir tiesīgs izvērtēt
notikušā apstākļus, pārkāpēja personību
un to, vai daļēja atbrīvošana no soda sasniegs mērķi. Jāpiebilst, ka amatpersonai
nav pienākuma visos gadījumos piemērot
daļēju atbrīvošanu no soda.
Jaunajos grozījumos ir seši izņēmumi,
kad soda samazināšana netiek piemērota.
Viens no tiem – ja sods uzlikts bez pārkāpēja klātbūtnes, un visbiežāk šis punkts
attieksies uz fotoradaru, automašīnas
nepareizas novietošanas un pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Administratīvajā pārkāpumā nedrīkst
būt cietušo – gan juridisku, gan fizisku
personu –, lietā nedrīkst būt vainu pastiprinoši apstākļi, nedrīkst būt piemērota garantijas nauda, par pārkāpumu
nedrīkst būt paredzēts administratīvais
arests (piemēram, automašīnas vadīšana
lielā alkohola reibumā), bet pats galvenais
– pēdējā gada laikā nedrīkst būt neviena
administratīvā pārkāpuma. Jāuzsver, ka
arī brīdinājums kā administratīvā soda
veids tiek uzskatīts par pārkāpumu.
Jaunā kārtība paredz, ka gadījumā, ja
pārkāpējs 15 dienu laikā nebūs samaksājis naudas sodu 50 procentu apmērā,
uzliktais naudas sods būs jāmaksā pilnā
apmērā. Svarīgi zināt, ka lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda
samaksas zaudēs spēku, ja administratīvi
sodītā persona pārsūdzēs lēmumu par
naudas soda uzlikšanu.

Policijas sodiem – sava specifika

Divu nedēļu laikā, kopš grozījumi
ir stājušies spēkā,
soda samazināšana
veikta gandrīz 400
gadījumos. Lielākā
daļa no tiem – 220 –
bijuši ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumi. Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvaldes Kārtības
policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas
priekšnieks Aivars
Putniņš gan atzīst, ka jaunās normas uz
ceļu drošības nozari attiecas minimāli.
«Mūsu nozarē sodu samaksas procents
jau šobrīd ir augsts – apmēram 80 procenti. To nosaka dažādas motivējošas
sankcijas – ja nav nomaksāts sods, nav
iespējams automašīnai veikt tehnisko
apskati. Jauno noteikumu kontekstā es
gribētu uzsvērt, ka par soda samazināšanu varētu runāt tikai tādos pārkāpumos,
kas neapdraud satiksmes drošību. Šī
mēneša laikā mums ir bijuši divi šādi
gadījumi – abi piemēroti par pāris dienu
kavētu civiltiesiskās apdrošināšanas iegādi.» A.Putniņš informē, ka vairākiem
pārkāpumiem jau ir iestrādāts sodu regulējošs mehānisms – brīdinājums. Piemēram, par drošības jostu neizmantošanu
pirmajā reizē tiek izteikts brīdinājums,
bet otrajā reizē – piemērots naudas sods.
«Uzskatu, ka ātruma pārsniegšana un

drošības jostu neizmantošana ir smagi
pārkāpumi – mēs jau daudzus gadus
organizējam dažādas akcijas, kampaņas
un reidus. Ja autovadītāji joprojām pret
šīm lietām izturas nevērīgi, tad nekādas
domas par soda samazināšanu nevar būt
– tas nebūtu loģiski,» akcentē A.Putniņš.
Arī Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieks Dzintars
Skuja skaidro, ka grozījumi šī brīža darba
ikdienu ietekmēs minimāli: «Izvērtējot
līdzšinējo Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas praksi, var teikt, ka jaunā
likuma norma tiek piemērota vien atsevišķos gadījumos. Kā iemeslu var minēt
priekšnoteikumus, kuri liedz personu
daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas.
Izplatītākais iemesls šādam liegumam
ir konstatētie apstākļi, kas pastiprina
personas atbildību par administratīvo
pārkāpumu – prettiesiskā rīcība turpināta, neraugoties uz pilnvaroto personu
prasību to izbeigt; gada laikā atkārtoti
izdarīts līdzīgs pārkāpums, par kuru
persona jau administratīvi sodīta; pārkāpumu izdarījusi personu grupa.»
Tāpat Pašvaldības policijas pārstāvji
vērš uzmanību uz to, ka jau šobrīd praktiski visas personas, uz kurām varētu
attiecināt daļēju atbrīvošanu no naudas
soda samaksas, tiek brīdinātas un naudas
sods netiek piemērots. Par šādu praksi liecina arī statistika – šī gada septembrī no
142 administratīvi sodītām personām 33
kā administratīvais sods tika piemērots
brīdinājums, bet 109 personām – naudas
sods. Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas
piemērota divām
administratīvi sodītām personām.
«Šie pārkāpumi
saistīti ar atpūtas
kuģu nepiemērotu
lietošanu jeb, tautas valodā runājot,
glābšanas vestes
neizmantošanu,»
atklāj Dz.Skuja.
Jāpiebilst, ka jelgavnieku biežajiem pārkāpumiem par
nepareizu automašīnas novietošanu
jauno likuma normu varēs piemērot
vien gadījumā, ja automašīnas vadītājam
izdodas pašvaldības policistu satikt klātienē – pirms soda kvīts noformēšanas, jo,
tiklīdz sākta protokola aizpildīšana, tā ir
stājies spēkā lēmums par konkrētu sodu.

«Visbiežāk jelgavnieki
administratīvi tiek sodīti par
sezonāliem pārkāpumiem:
vasarā tā ir nenopļauta
zāle, ziemā – nenotīrīts
gājēju celiņš.»

Galvenais nav sods,
bet kārtība pilsētā

Vairākus no administratīvajiem sodiem, kuri saistīti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un nosaka kārtību
pilsētā, piemēram, zāles pļaušanu, ietvju
tīrīšanu no sniega vai citiem ar pilsētas
vidi saistītiem jautājumiem, kā arī pārkāpumus, kurus veikuši nepilngadīgie,
izskata Jelgavas pilsētas Administratīvo
lietu komisija. Tās vadītājs Normunds
Pūce atklāj, ka komisija vēl nav saņē-
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Atzīsti pārkāpumu – maksā mazāk
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JAUNS PRINCIPS SODU POLITIKĀ
Saeimā pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredz iespēju pārkāpēju daļēji atbrīvot no soda nomaksas

Spēkā no 2016.gada 1.septembra

-50%

Samaksā
15 dienu laikā

Maksā pusi
no soda

VAINĪGS!

Atzīsti
izdarīto
pārkāpumu

100%

Amatpersona vērtē:
notikušā apstākļus
pārkāpēja personību
vai daļēja atbrīvošana
sasniegs mērķi

Ja nesamaksā
15 dienu laikā

Jāmaksā
pilns sods

nav pienākuma visos gadījumos piedāvāt daļēju
* Amatpersonai
atbrīvošanu no soda
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IZŅĒMUMI
sods uzlikts
bez pārkāpēja
klātbūtnes

ir vainu
pastiprinoši
apstākļi

ir cietušais

lietā piemērota
garantijas nauda

par pārkāpumu
paredzēts
administratīvais
arests

SODS

gada laikā
jau maksāts
samazināts sods

Sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs | 2016.gada februāris

musi nevienu jelgavnieka iesniegumu ar
lūgumu samazināt piespriesto sodu. «Šajā
jautājumā esam ieinteresēti un atvērti, jo
mums ir svarīgi, lai pilsēta ir sakopta un
kārtībā, tādēļ sodu uzlikšana nav prioritāte. Ja cilvēks spēj pamatoti izstāstīt
un atzīt vainu, tad neredzu iemeslu,
kādēļ lai mēs viņam nenāktu pretī,»
saka speciālists. Te gan jāņem vērā šo
administratīvo sodu specifika – visbiežāk
sodi to īpašniekiem tiek nogādāti ar pasta
starpniecību. «Piemēram, ja tiek sodīta
fiziska persona par zāles nenopļaušanu,
viņam šis lēmums tiek sūtīts ar ierakstītu
vēstuli. Bieži vien nekustamā īpašuma
īpašnieks neatrodas Latvijā, dzīvo citā
pilsētā vai vienkārši neņem vērā šo vēstuli. Tādējādi mums pat nav iespējas šim
cilvēkam kaut ko samazināt, ja viņš nav
ieradies klātienē lēmuma pieņemšanas
brīdī. Nākamais solis ir soda piedzīšana ar
tiesas izpildītāju starpniecību, kas nozīmē
vien to, ka sods būs jāsamaksā. Jāpiebilst,
ka 2015. gadā komisija izskatīja 328 lietas,
bet Bērnu lietu apakškomisija – 186 lietas. Sodos tika piespriesti 18 120 eiro, no
kuriem samaksāta ir apmēram puse – 9,5
tūkstoši eiro,» stāsta N.Pūce.
Visbiežāk jelgavnieki tiek sodīti par
sezonāliem pārkāpumiem: vasarā tā ir
nenopļauta zāle, ziemā – nenotīrīts gājēju
celiņš. Tāpat joprojām aktuāla ir prasība,
kura līdz 2014. gada 31. decembrim
noteica nomainīt nekustamajiem īpašumiem numurzīmes. «Lai gan lielākā daļa
jelgavnieku to izdarījuši, joprojām šur un
tur pilsētā ir redzamas mājas ar vecajām
melnajām numurzīmēm. Sods par šo
pārkāpumu pirmajā reizē ir brīdinājums
vai naudas sods līdz 28 eiro, taču, ja tas
notiek atkārtoti, tad sods tiek palielināts.»

Likuma izmaiņas vērtēt pāragri

Līdzīgi kā liela daļa ekspertu, kuri
komentējuši jaunos grozījumus, arī
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Dz.Skuja atzīst: to, vai
likuma grozījumi sevi ir attaisnojuši,
varēs vērtēt ne agrāk kā pēc vairākiem mēnešiem. «Šobrīd vēl nevaram
novērtēt, vai likuma grozījumi sevi attaisnojuši – vai cilvēki kļūst apzinīgāki
un ātrāk nomaksā uzliktos sodus. Tas
attiecas arī uz Jelgavas situāciju – mēs
esam divas reizes notikuma vietā lēmuši par soda samazināšanu. Prakse
tomēr rāda, ka tādus pārkāpumus kā,
piemēram, atrašanās sabiedriskā vietā
alkohola reibumā vai alkohola lietošana sabiedriskā vietā, izdara cilvēki,
kuri jau vairākkārt atradušies mūsu
redzeslokā. Šajā gadījumā par soda
samazināšanu runāt nav iespējams – to
nosaka likums.»
Kritiskākie grozījumu komentētāji
min, ka tie palielina korupcijas risku.
«Korupcijas risks pastāv vienmēr, taču,
manuprāt, jaunie noteikumi to īpaši nepalielina. Policistam ir tiesības pieņemt
lēmumu izteikt brīdinājumu – tātad ir
arī nulles punkts, kad netiek piešķirts
naudas sods vispār. Ja cilvēks vairākas
reizes jau pārkāpis noteikumus, tad
jaunie noteikumi uz viņu neattiecas,»
skaidro A.Putniņš.
Jāpiebilst, ka vidēji gadā Latvijā
tiek noformēti aptuveni 600 tūkstoši
administratīvā pārkāpuma protokolu
un apmaksāti tiek tikai apmēram 40
procenti no visiem uzliktajiem sodiem.
Piemēram, 2010. gadā neapmaksāto
sodu summa bija 66 miljoni latu (93,91
miljons eiro).
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Veiksmīgi iesāk Latvijas
kausa izcīņu

Latvijas kausa izcīņu veiksmīgi iesācis
HK «Zemgale/LLU», kas 26. oktobrī
viesos aizvadīja spēli pret HS «Rīga»
hokejistiem, izcīnot minimālu uzvaru
– 2:1. Vārtus jelgavnieku labā guva
Jānis Bērziņš un Raivis Kurņigins. Atbildes spēle starp abām komandām
tiks aizvadīta 23. novembrī Jelgavā.
Uzvarētāju noskaidros divu spēļu
summā. Šī pāra spēcīgākā komanda
pusfinālā spēlēs pret HK «Mogo» un
«Liepāja juniors» pāra uzvarētāju. Interesanti, ka pirmajā spēlē liepājnieki
uzvarēja ar rezultātu 5:2, savukārt
Virslīgā jelgavniekiem nākamā spēle
ir 9. novembrī pulksten 19.30 mājās
pret HK «Kurbads».

SPORTS

Basketbolisti zaudē «Ķekavai» Jaunatnes futbolam –
vēsturiski panākumi
LBL 2. divīzijas
regulārās sezonas 28. oktobra spēlē BK
«Jelgava/BJSS»
otro reizi sezonā piekāpās
vieniem no
turnīra favorītiem – Ķekavas basketbolistiem. Jelgavas sporta hallē aizvadīts vājš
spēles pirmais puslaiks, bet visā spēlē
piedzīvots zaudējums ar rezultātu 79:92.
Rezultatīvākais mūsējiem atkal bija Edgars
Krūmiņš ar 29 gūtiem punktiem. Nākamo
spēli BK «Jelgava/BJSS» aizvadīs 4. novembrī izbraukumā Limbažos, kur spēkosies ar
vietējiem basketbolistiem. Mača sākums
– pulksten 20.
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25. un 26. oktobrī Ventspilī norisinājās Latvijas Jaunatnes futbola
čempionāta U-18 elites vecuma
grupas finālturnīrs, kurā JFA «Jelgava» (treneris Dāvis Caune) jaunie
sportisti pusfinālā ar rezultātu 3:0
pārspēja «Vidzemes» futbolistus, bet
finālā pēcspēles sitienu sērijā zaudēja
FK «Liepāja» jaunajiem talantiem,
tādējādi izcīnot vēsturiskas sudraba
godalgas. Savukārt Virslīgas dublieru
čempionātā bronzas medaļas jau
nodrošinājusi trenera D.Caunes trenētā FK «Jelgava 2» vienība. Pēdējā
sezonas spēle jelgavniekiem plānota
6. novembrī pulksten 14 viesos pret
FS «Metta/LU».

«Biolars/Jelgava» no Igaunijas Piedāvā darbu
atved punktu
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
29. oktobrī
Igaunijā trešo
Baltijas līgas
spēli aizvadīja
Jurija Deveikus
trenētie «Biolars/Jelgava»
volejbolisti, kas trīs setos piekāpās Tartu
«BigBank» komandai (17:25; 18:25;
22:25), bet dienu vēlāk mūsu volejbolisti
piedzīvoja vēl vienu zaudējumu, četru
setu cīņā (10:25; 24:26; 26:24; 25:7) piekāpjoties vietējai komandai. Tagad Baltijas
līgas regulārajā turnīrā būs vienas nedēļas
nogales pauze – nākamo spēli mūsējie aizvadīs 12. novembrī viesos pret Daugavpils
Universitāti. Mača sākums – pulksten 18.

Nākamgad «Sporto un esi vesels»
būs vēl vairāk aktivitāšu
 Ģirts Pommers

SIA «PROFIT LV» (reģ.Nr.45403028573)
piedāvā darba vietu manikīra meistarei(-am) un frizierei(-im) salonā Jelgavā.
T.27741533.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu
vecākajam(-ai) meistaram(-ei) ar pieredzi
industriālo iekārtu apkalpošanā. Darba
vieta – šķirošanas stacija un poligons
«Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas novads. Pieteikties, sūtot savu CV pa e-pastu personals@komunalie.lv. T.63007719.

Meklē darbu
Meklē palīgstrādnieces darbu, var dzīvot
uz vietas. T.22334977.
Vīrietis meklē darbu. T.29875546.
Sieviete (58 gadi) meklē aukles darbu. Ir
medicīniskā izglītība. T.28236557.
Vīrietis meklē celtniecības vai saimniecības darbus. T.29870655.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas
dienas darbs. T.29656208.

Pārdod

Drēbes un virsdrēbes meitenēm (no 5 līdz
12 g.v). T.20204337
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Labus, kvalitatīvus pārtikas kartupeļus
0,20 EUR/kg. T.28878583.
Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Pērk
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Antikvariāts
«Mītava», Lielā iela 9. T.22182220.

Projekta «Sporto un esi vesels» apmeklētākās nodarbības bija treneru Aļonas Fomenko, Nataļjas Gorškovas un Ritvara
Dombrovska vadītie skriešanas koptreniņi, kuros vidēji piedalījās 40 dažāda vecuma jelgavnieki. Foto: no JV arhīva
un sestdienu rītos notiekošie skriešanas
koptreniņi, kuros piedalījās apmēram 40
jelgavnieku. «Prieks, ka aktīvo jelgavnieku skaits ar katru gadu palielinās. Mēs to
izjūtam savos treniņos, tāpat to var redzēt
ielās. Mūsu treniņi turpināsies arī ārpus
šī projekta. Gribētos, lai nākotnē vairāk
iesaistās skolēni, tāpat noteikti vajadzētu
projektā iekļaut iespēju apgūt peldēšanu,»
spriež skriešanas koptreniņu vadītāja
Nataļja Gorškova.
Viena no projekta aktivitāšu regulārākajām apmeklētājām bija Jelgavas 5.
vidusskolas skolniece Alise Šitina, kura
aktīvi sportot sākusi šogad, bet līdz oktobrim jau bija izmēģinājusi visas piedāvātās
projekta aktivitātes. «Katrā sporta veidā
trenējos kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem, taču jutu, ka esam vienoti tajā, ko
darām. Kaut arī aktivitātes bija dažādas,
man pietrūka sporta spēļu – gribētu uzlabot savas volejbola iemaņas, tādēļ ceru,
ka nākotnē šādas nodarbības varētu tikt
nodrošinātas.»

Savukārt garo distanču skrējējs Salvis
Brasavs, kurš pilsētas godu regulāri pārstāv dažādos garo distanču skrējienos,
secina, ka projekta piedāvājums bija
pietiekami plašs, lai katrs tajā atrastu sev
piemērotu nodarbošanos: «Ja pilsētnieki
paši nevēlēsies sportot, to darīt viņus
neviens nepiespiedīs. Uzskatu, ka, ja
vien bija vēlme, šajā projektā varēja iegūt
vērtīgu pieredzi, piemēram, skriešanas
koptreniņos vairākiem dalībniekiem
bija vērojams straujš progress – no vienas puses, tas ne vienmēr ir galvenais,
taču, no otras, – sportošana un rezultāts
allaž iet roku rokā.» Kā nākotnes vīziju
sportists min aktivitāšu organizēšanu
ziemā, piemēram, distanču slēpošanas
nodarbības un peldēšanu.
Jau zināms, ka nākamajā gadā sportisku aktivitāšu skaits būtiski palielināsies,
tādēļ projekta dalībniekiem bija iespēja
uz īpašas tāfeles piedāvāt savas idejas,
kā šo aktivitāšu piedāvājumu uzlabot,
papildināt un padarīt vēl pieejamāku.

SSC direktora vietniece Maija Actiņa
pozitīvi vērtē šajā gadā iegūto pieredzi,
taču uzsver, ka nākamgad būs jācenšas
piedāvāt noderīgas un interesantas
nodarbības vēl citām iedzīvotāju grupām.
«Mēs esam padarījuši labu darbu, kura
galvenie kūrētāji bija aktivitāšu treneri.
Bez viņu entuziasma šis projekts nebūtu
īstenojams. Pozitīvi, ka mums jau izveidojusies domubiedru grupa, kurai viena no
galvenajām dzīves vērtībām ir veselīgs un
aktīvs dzīvesveids. Jelgavnieki ir sportiski,
taču mums nākotnē ir jāspēj paplašināt
piedāvājums – aktuāla ir jauniešu un
jaunu vīriešu auditorija,» akcentē projekta
kuratore.
Jāpiebilst, ka projekta «Sporto un esi
vesels» īstenošana bija iespējama, pateicoties SSC dalībai Latvijas Olimpiskās
komitejas un uzņēmuma «Coca-cola»
organizētās programmas «Par aktīvu
dzīvesveidu» konkursā, kurā pašvaldība
ieguva līdzfinansējumu 5000 eiro sava
projekta realizācijai.

Jelgavā sacentīsies pasaules ziemas peldētāji
 Ģirts Pommers

Pasaules ātrākie un izturīgākie ziemas peldētāji jeb roņi jau
4. un 5. novembrī pulcēsies Jelgavā, akvatorijā starp Driksas
un Mītavas tiltu (pie Tējas namiņa), lai piedalītos «Jelgavas
roņu kausā», kas būs arī Pasaules kausa ziemas peldēšanā
1. posms. «Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad kopējais
dalībnieku skaits varētu sasniegt 250. No kluba «Jelgavas
roņi» sacensībās piedalīsies 35 sportisti, bet no citiem Latvijas klubiem – vēl vismaz 70, savukārt pārējie būs viesi no
dažādām pasaules valstīm,» informē ziemas peldēšanas kluba
«Jelgavas roņi» pārstāvis un viens no sacensību organizatoriem Aleksandrs Jakovļevs.
Ziemas peldēšanas čempionāts
«Jelgavas roņu kauss» šogad notiks
jau 8. reizi, un tās ir vienas no šī
sporta veida galvenajām sacensībām

(reģ.Nr.90000418861) piedāvā darbu
saimniecības vadītājam(-ai) (1 slodze).
CV sūtīt pa e-pastu jbsac@inbox.lv.

Baltas mēbeles pusaudžu istabai (gultas
matracis, rakstāmgalds, plauktu skapis).
T.20204337.

26. oktobrī Jelgavas sporta
halles kafejnīcā notika projekta «Sporto un esi vesels»
noslēguma pasākums, kurā
piedalījās gan tā organizatori
– Sporta servisa centra (SSC)
pārstāvji un sporta nodarbību vadītāji –, gan aktīvākie
dalībnieki – vairāk nekā 60
jelgavnieku, kuri no aprīļa līdz
oktobrim iesaistījās projekta
aktivitātēs.
«Liels paldies visiem aktivitāšu
treneriem, kuri darbojās ar milzīgu
entuziasmu! Esmu pārliecināts, ka viņi
turpinās to darīt arī pēc projekta beigām.
Prieks, ka jelgavnieki ir atsaucīgi – projekta nolikumā bija teikts, ka mums jāiesaista 5000 cilvēki, un varu teikt, ka mūsu
statistika, saskaitot kopā visu sportistu
aktivitāšu reižu skaitu, ir 5240 reizes.
Turpiniet būt aktīvi, vediet savus bērnus
uz Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu, iesaistieties paši sportošanā!» tā
SSC vadītājs Juris Kaminskis.
No aprīļa SSC pilsētas iedzīvotājiem
nodrošināja sporta aktivitāšu ciklu «Sporto un esi vesels» ar mērķi veicināt un
pilnveidot aktīva un veselīga dzīvesveida
popularitāti iedzīvotāju vidū. Pasta salas
teritorijā tika organizētas vairākas bezmaksas sporta nodarbības: skriešana,
krosmintons, nūjošana, ģimenes kanoe
laivu sacensības, vingrošana, sportiskas
aktivitātes bērniem un norūdīšanās.
Katram projektā iesaistītajam dalībniekam tika izsniegta īpaša kartīte, kurā
bija iespēja krāt aktivitāšu zīmodziņus.
Aktīvākie, nododot aizpildītu kartīti,
piedalījās divās izlozēs – Jelgavas pusmaratona laikā tiks izlozēts vērtīgs sporta
inventārs, bet oktobrī – pieci sporta kluba
«Fitland» abonementi, trīs abonementi
baseina apmeklējumam, kā arī trīs
abonementi sporta halles trenažieru zāles
apmeklējumam.
Visapmeklētākie bija otrdienu vakaros
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Latvijā. Vienlaikus sacensības Jelgavā ir izraudzītas par Pasaules kausa
ziemas peldēšanā 1. posmu. Kopumā
plānoti vēl pieci posmi – Krievijā,

Lielbritānijā, Ķīnā, Zviedrijā un
Igaunijā.
Jau zināms, ka Jelgavā startēs dalībnieki no Igaunijas, Krievijas, Norvēģijas, ASV, Lielbritānijas, Somijas,
Īrijas, Polijas, Itālijas, Nīderlandes,
Dānijas, Vācijas, Austrijas, Čehijas,
Zviedrijas, Izraēlas, Austrālijas, Argentīnas un Brazīlijas.
Sacensības sāksies jau 4. novembrī, kad pulksten 15 būs izturības
peldējumi (450 metri brīvajā stilā),
bet nozīmīgākā sacensību diena būs
sestdiena, 5. novembris, kad pulksten 12 Pasta salā notiks sacensību
atklāšanas ceremonija, bet jau pēc
piecpadsmit minūtēm tiks dots starts
pirmajiem peldējumiem. Peldētāji

par godalgām cīnīsies piecās dažādās
distancēs: 450 un 50 metri brīvajā
stilā, 25 metri brasā, 25 metri tauriņstilā, kā arī komandu stafetēs – 4x25
metri jauktajā distancē. Pulksten 17
plānota laureātu apbalvošana.
«Šogad pirmo reizi Pasaules kausa
izcīņas posmos tiks veikta 25 metru
distance tauriņstilā, tā tika prezentēta pagājušajā gadā, taču oficiālie peldējumi pirmo reizi notiks Jelgavā,»
par aktuālo informē A.Jakovļevs.
Nelielas raizes sacensību organizatoriem sagādā fakts, ka šobrīd Driksā
ir krities ūdens līmenis, kas varētu
sarežģīt trases izveidošanu. Ūdens
temperatūra sacensību laikā varētu
būt 3 – 5 grādi pēc Celsija.

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Meža un zemes īpašumus. T.29884983.

Dažādi
Gardas kūkas, mājās ceptas. T.22045116.
No uzkodām birojā līdz gardām vakariņām
pie jums mājās vai svinību galdi jūsu izvēlētās
telpās. T.22045116.
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ātra un
profesionāla juridiskā palīdzība. T.27106096.
Juridiskie pakalpojumi: prasības par uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības šķiršanu,
maksātnespēju. Tulka pakalpojumi tiesā
(civillietās). Rīgas iela 53. T.26406466.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kolēģim Andrejam Priļepskim,
tēvu mūžībā aizvadot.
LLU Sporta centra un JSPS kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA REINHOLDE (1918. g.)
JEKATERINA GŽIVAČA (1926. g.)
NIKOLAJS PRIĻEPSKIS (1935. g.)
VALENTĪNS REMEŅUKS (1965. g.)
IVANS GRIDJUŠKO (1941. g.)
VERA VASIČKINA (1954. g.)
MARIJA PREIZNERE (1932. g.)
VITA BOBKOVA (1959. g.).
Izvadīšana 03.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
JEĻENA TEPĻAKOVA (1967. g.).
Izvadīšana 04.11. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Skrundas pieturzīmes».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2325.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 43.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 309. un 310.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 42.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2325.sērija.
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 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Tautastērpa stāsts». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 307. un 308.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 636.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā».*
Latvija – Dānija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 637.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.05 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 50.sērija.
21.55 «Ķerot lielos viļņus». ASV drāma. 2012.g.
0.05 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 75.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 71.sērija.
11.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 28. un 29.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 33.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Attīstības kods 2».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 17.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 11.sērija.
9.45 «Gatavo 3».
10.20 «Māmiņu klubs».
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 18.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 12.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 2.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 1.sērija.
2.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 36.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 8. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Tiksimies Peipusa krastā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2326.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 44.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Province».*
14.05 «Ki-ke-ri-gū». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 311. un 312.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 43.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2326.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Parīzes melnā piektdiena». Dok.filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Marta īdas». ASV politiska drāma. 2011.g.
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.20 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 309. un 310.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 637.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Ungārija – Portugāle.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 50.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 638.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 51.sērija.
22.00 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 1.sērija.
22.55 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 25.sērija.
23.50 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
0.55 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 76.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 72.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 30. un 31.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 70.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 34.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Mīla rudenī». Vācijas melodrāma. 2009.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 18.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 12.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 19.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 36. un 37.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 13.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 2.sērija.
2.05 «Šķiršanās formula». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 37.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 9. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2327.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 45.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 313. un 314.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 44.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2327.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Vectēva tēvs». Dok.filma (ar subt.).
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».*
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Lai dzīvo bērni! 4». Dokumentāla filma.
9.10 «Aculiecinieks».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 311. un 312.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 638.sērija.

TV PROGRAMMA
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 51.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 639.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Kamuflāža». Dokumentāla filma.
21.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 52.sērija.
22.15 «Latviešu jaunie režisori. Madara Dišlere.
Vējš pelēkās priedes nolauza». Īsfilma.
22.50 «Latviešu jaunie režisori. Jurijs Skorobogatovs. Vectēvs». Īsfilma.
23.05 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
23.40 «Nepieradinātā Amerika». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
0.35 «Rīga – Novosibirska – Latvija».*
Režisore R.Kalniņa, diriģents A.Rubiķis.
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 77.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 73.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Mīla rudenī». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 35.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 ««MicRec» jubilejas lielkoncerts «20 gadi latviešu mūzikā»».
23.55 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Košākai dzīvei 3».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 19.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 13.sērija.
9.55 «Bekstroms». Seriāls. 11.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 20.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 14.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 8.sērija.
0.40 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 3.sērija.
1.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 38.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 10. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2328.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 46.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 315. un 316.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 45.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2328.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Personība. 100 g kultūras».*
0.25 «Parīzes melnā piektdiena». Dokumentāla filma.
1.25 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
5.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Dzimis Eiropā».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 313. un 314.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 639.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 52.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 640.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 53.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*

Ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Kamuflāža». Dokumentāla filma.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 78.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
11.45 «Mīla fjordos. Zem ledus». Vācijas drāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 JAUNUMS. «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 72.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 36.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Starp putniem un cilvēkiem 2».
1.00 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
1.40 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
2.25 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 20.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 14.sērija.
9.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 21.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 38. un 39.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 15.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Plēsoņas». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
0.10 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 6.sērija. 8. un 9.sērija.
1.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 4.sērija.
2.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 39.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
9.00 TIEŠRAIDE. «Lāčplēša dienai veltīts dievkalpojums».
Pārraide no Doma baznīcas.
10.05 «Latvijas kods. Vectēva tēvs». Dokumentāla filma (ar subt.).
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 1.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.55 TIEŠRAIDE. «Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas
vienību militārā parāde laukumā pie Brīvības pieminekļa».
13.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 317. un 318.sērija.
16.05 «Labākais no Latgales.
Populāru Latgales muzikantu koncerts Riebiņos».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neatkarības sardzē». Dok.filma (ar subt.).
17.30 «Lāčplēša dienas ziņu speciālizlaidums».
19.30 «Sešas zvaigznes zobenā».* Dziesmas latviešu strēlniekiem (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «TIEŠRAIDE no 11.Novembra krastmalas».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Pelnu sanatorija».
Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
23.40 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.35 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
1.25 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 1.sērija.
2.15 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 7.sērija.
3.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
8.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 315. un 316.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 640.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 53.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 641.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Četrreiz katrs viens». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.15 «Kurši». Dokumentāla filma.
21.45 «Neatkarības sardzē». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Alaska Johansone». Spriedzes filma. 2013.g.
23.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.50 «Latviešu jaunie režisori. Madara Dišlere.
Vējš pelēkās priedes nolauza». Īsfilma.
1.25 «Latviešu jaunie režisori. Jurijs Skorobogatovs. Vectēvs». Īsfilma.
1.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.10 «Aculiecinieks».*
2.25 «Sešas zvaigznes zobenā».* Dziesmas latviešu strēlniekiem.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.

8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 79.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 75.sērija.
11.45 «Tāpat, bet citādi». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 74.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lāčplēša diena 11. Novembra krastmalā».
21.50 «Mūsu labākās dziesmas». «Dobeles zemessargi».
23.00 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
0.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.30 «Dzīvīte».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 21.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 15.sērija.
9.55 «Kāsla metode 6». Seriāls. 8.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 22.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 16.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
21.00 «Ķīniešu zodiaks». Ķīnas piedzīvojumu filma. 2012.g.
23.35 «Brāļu sacensība». ASV komēdija. 2012.g.
1.10 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
2.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 5.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 40.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 12. novembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Blēņdari». Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
12.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
12.30 «Adreses».*
13.00 «Es mīlu ēdienu!»*
13.30 «Neatkarības sardzē». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.00 «Jāņa Streiča dzimšanas dienas lielkoncerts».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Biomīmikrija: Bioģeometrija». Dok.filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Raiņa bulvāris. 2.daļa.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 «Alaska Johansone». Vācijas spriedzes filma. 2013.g.
0.35 «Pelnu sanatorija». Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
2.30 «Latvijas Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps»
noslēguma ceremonija».*
4.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.45 «Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas koncerts».*
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.05 «Četrreiz katrs viens». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.45 «Terēze». Francijas drāma. 2012.g.
0.45 «Sporta studija».*
1.30 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
2.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
5.20 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 34.sērija.
6.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
7.00 «Galileo 3».
7.30 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 18.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
11.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 33. un 34.sērija.
13.00 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
13.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Un tad ieradās Vanda». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 2». ASV seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 32. un 33.sērija.
23.25 «Pietiek runāt!» ASV komiska drāma. 2013.g.
1.15 «Šaubu ēnā».
3.25 «Salemas raganas». Seriāls. 2.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
12.10 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.
13.45 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.20 «Ķīniešu zodiaks». Ķīnas piedzīvojumu filma. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «TV3 ziņas piedāvā: Pirmā persona. Amerikas izvēle».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mēness sargs». Animācijas filma. 2014.g.
21.35 «Gadījuma vīrs». ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2008.g.
23.35 «Plēsoņas». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
1.45 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 6.sērija.
2.35 «TV3 ziņas».
3.05 «Iespējams tikai Krievijā 3».

Svētdiena, 13. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 9.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Jāņa Priekšteča baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*

Reģ.Nr.40103168500
Adrese: «Šarlotes», Grēnes, Olaines pag., Olaines
novads, LV-2127.
Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»

piedāvā darbu
preču marķēšanas operatoram(-ei)
(profesijas kods: 9329_10).

Darba apraksts:
• preču marķēšana un sortēšana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
• vēlama iepriekšējā pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata;
• ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba.
Papildu informācija pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).

SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā

kravas marķētājus(-as) un krāvējus(-as)
noliktavā Ozolniekos, Langervaldes ielā 2.

Prasības:
• strādīgums;
• precizitāte darbā;

• kārtīgums;
• spēja strādāt komandā.

Papildu informācija –
pa tālruni 26120390 vai 26121148 (darbadienās).
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»»

Speciālie kursi:
7., 8., 9. novembrī –

«Skatlogu un galdu dekorēšana»,
14., 15., 16. novembrī –

«Ziemassvētku floristika».
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

«Dominante Park», Ķekavas nov., Ķekavas pag.,
Saulgoži, LV-2123; www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623),
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,
AICINA PIEVIENOTIES:
• krāvējus(-as);
• preču pievedējus(-as) (ar elektroiekrāvēja apliecību);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu atalgojumu – no 2,81
EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā (no plkst.8.30
līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc
darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt
pa e-pastu darbs@trialtolatvia.lv,
zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.
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TV PROGRAMMA

15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. ««Der Spiegel» skandāls». Vēsturisks trilleris.
23.20 «Biomīmikrija: Bioģeometrija». Dokumentāla filma.
0.20 «Terēze». Francijas drāma. 2012.g.
2.20 «Mūsu tautasdziesma». Koncerts 11.Novembra krastmalā, 2010.

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
11.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.40 «Blēņdari». Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
14.15 «Banku lēdija». Vācijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2013.g.
16.25 «6.spēlētājs». Dokumentāla filma.
18.00 «Kurši». Dokumentāla filma.
18.30 «Neatkarības sardzē». Dokumentāla filma (ar subt.).

19.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Viens darbiņš par naudu».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
21.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā». Portugāle – Latvija.
23.20 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 26.sērija.
0.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».
0.25 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
1.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 2.sērija.
3.00 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
3.30 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 34. un 35.sērija.
23.30 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.25 «Laupījums». Francijas spraiga sižeta filma. 2011.g.
2.10 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
2.50 «Šaubu ēnā».

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
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8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.30 «16 vēlēšanās». ASV un Kanādas ģimenes filma. 2010.g.
15.30 «Gadījuma vīrs». ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2008.g.
17.20 «Mēness sargs». Francijas animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Mēness sargs». Francijas animācijas filma. 2014.g.
0.50 «16 vēlēšanās». ASV un Kanādas ģimenes filma. 2010.g.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 3».
4.10 «Šķiršanās formula». Seriāls. 4.sērija.

LNT

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486) aicina darbā SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PLĀNOTĀJU.

5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 35.sērija.
6.30 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Galileo 3».
7.30 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 19.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 35. un 36.sērija.
12.30 «Pasauc, un es atnākšu». Melodrāma (ar subt. latv. val). 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Dobeles zemessargi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».

Galvenie pienākumi:
• veikt satiksmes drošības uzraudzību pilsētā un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai;
• izstrādāt ielu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izveidojuma plānus;
• izvērtēt un sniegt priekšlikumus satiksmes organizācijas tehniskiem līdzekļiem ielu un ceļu rekonstrukcijas projektos;
• saskaņot ielu pagaidu darba vietu aprīkojuma shēmas;
• pildīt Satiksmes kustības drošības komisijas sekretāra pienākumus.

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486) aicina darbā JURISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• izstrādāt iestādes dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, sēžu protokolu u.c. dokumentu) projektus, iepirkumu dokumentāciju;
• veikt līgumu un citu dokumentu tiesiskuma pārbaudi;
• sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
• organizēt procedūras saistībā ar iestādes kustamās mantas atsavināšanu;
• sniegt juridiska rakstura konsultācijas iestādes darbiniekiem.
Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
• vismaz 2 (divu) gadu jurista darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās);
• zināšanas administratīvajās un pašvaldību tiesībās;
• zināšanas un prasmes dokumentu izstrādē atbilstoši lietvedības noteikumiem;
• teicamas valsts valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
• labas komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.
Motivācijas vēstule un CV iesniedzami līdz 2016. gada 11. novembrim.
E-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, adrese: JPPI «Pilsētsaimniecība», Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001.

Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība (vēlama profesionālā izglītība inženierzinātņu nozarē);
• labas datorprasmes («Word», «Excel», «MicroStation» vai «AutoCAD»);
• zināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus sava amata kompetences ietvaros;
• vēlama divu gadu darba pieredze ceļu/ielu projektēšanā vai būvniecībā;
• vēlams būvprakses sertifikāts ceļu/ielu projektēšanā;
• vēlama pieredze luksoforu signālplānu izstrādē;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Motivācijas vēstule un CV iesniedzami līdz 2016. gada 11. novembrim.
E-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, adrese: JPPI «Pilsētsaimniecība», Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 16 A, Jelgava, LV-3001.
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Pasākumi pilsētā
3. novembrī pulksten 19 – meiteņu kora «Spīgo» un maestro Raimonda Paula
diska «Ja man saule roku dotu» prezentācija. Koncertā piedalās R.Pauls, koris «Spīgo», Ance Krauze un pūtēju orķestris «Rota». Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras namā).
4. novembrī pulksten 18 – literāri muzikālais vakars «Rudens – kaleidoskops».
Aicina Jelgavas krievu biedrība «Istok» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).
5. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atbrauca Mārtiņdiena
deviņiem kumeļiem». Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijas un puzuru darināšana.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
5. novembrī pulksten 14 – Poļu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
«Tiekamies Lielupes krastā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
5. novembrī pulksten 17 – rudens danči «Krāsu virpulī». Piedalās: TDA «Līgo»,
JDK «Austris» (Rīga), JDK «Vizbulīte» (Sigulda), JDK «Banga» (Liepāja), TDA «Kalve»,
TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
6. novembrī pulksten 17 – starptautisks projekts mūzikls «Čigānu princese»
(«Gipsy princess show»). Piedalās 11 mākslinieki no dažādām valstīm, viņu vidū
grupa «Riči» un Anna Dribas, kā arī ģitāras virtuozs Arturs Sabilo no Lietuvas.
Producents – Viktors Prapras. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
9. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: T.Viljams «Vasara
un dūmi». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

Jelgava caur vējstiklu

Vakar atklāta pašvaldības iestādes «Kultūra» izsludinātā fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku
darbu izstāde un godināti konkursa laureāti. 1. vietu žūrija piešķīra Jurim Zēbergam, 2. – Billijam Locam,
savukārt 3. vietu ieguva Dzintra Žvagiņa. Žūrijas simpātiju balvu saņēma Eduards Kapša un Kaspars Zaķis.
«Šajā konkursā piedalos jau vairākus gadus, un esmu sapratis, ka fotodarbiem jāmeklē jauna pieeja. Ja vēlies
izcelties arī tad, ja neesi profesionāls fotogrāfs, nav vērts fotografēt pili vai torni,» spriež K.Zaķis. «Šoreiz
vēlējos atspoguļot Jelgavu lietū, izceļot tās vietas, kuras ikdienā, iespējams, netiek ievērotas. Tā nu gaidīju
brīdi, kad mans brīvais laiks sakritīs ar spēcīgām lietavām, un iemūžināju Jelgavu caur mašīnas vējstiklu.»
Autors reiz līdzīgu fotouzņēmumu radījis Rīgā, braucot mašīnā lietus laikā, un tas iedvesmojis viņu šādam
risinājumam. K.Zaķis atklāj, ka fotografēšana ir viņa sirdslieta, tāpēc prieks, ka darbi tiek novērtēti. «Kopš
2005. gada piedalos Pasaules miera skrējienā – esmu pabijis daudzās skaistās pasaules vietās. Sākumā
skrējienu fotografēju personīgajam arhīvam, taču tad man piedāvāja kļūt par komandas fotogrāfu,» stāsta
žūrijas simpātiju balvas ieguvējs. Šogad konkursam 23 autori kopumā iesūtīja 187 darbus. Žūrijas komisijā
bija Latvijas Fotogrāfijas muzeja direktore Maira Dudareva, SIA «AD fotostudija» īpašnieks un profesionāls
fotogrāfs Agris Šiliņš un pašvaldības iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora
vadītājs Ivars Pirvics. Fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku darbu izstāde kultūras nama 1. stāva
foajē skatāma līdz 30. novembrim.
Foto: Kaspars Zaķis

Caur tradīcijām iepazīs poļu tautu
 Jana Bahmane

No šodienas Jelgavā notiek
Poļu kultūras dienas, kas aicina ikvienu tuvāk iepazīt poļu
tautas tradīcijas, apmeklējot
izzinošus pasākumus, baudot
poļu virtuvi un izzinot šīs tautas kultūras mantojumu.
Poļu kultūras dienas Jelgavā sāksies
ar izstādes «Ita Kozakeviča – Sieviete
Latvija» atklāšanu 3. novembrī pulksten
17 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4. Izstāde veltīta Latvijas poļu
filoloģei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei un Latvijas Republikas Augstākās
Padomes deputātei I.Kozakevičai, kura
bija dedzīga Latvijas neatkarības cīnītāja, iesaistot arī citas mazākumtautības.
«Aizvadītajā gadā viņai būtu apritējuši 60
gadi, kā arī 25 gadi kopš viņas bojāejas,
tādēļ, godinot I.Kozakevičas piemiņu,
pagājušogad tapa ceļojošā jubilejas iz-

stāde,» stāsta Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļas priekšsēdētāja Marija
Kudrjavceva. Viņa norāda, ka ekspozīcijā
uz 20 informatīvām planšetēm varēs iepazīt I.Kozakeviču un viņas ieguldījumu
tautas atmodā. «Laiks iet, un materiālu
kļūst arvien mazāk, tādēļ esam ļoti pateicīgi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
nodaļai «Tautas frontes muzejs» par atbalstu izstādes satura veidošanā. Ekspozīcijas izveidei izmantojām arī materiālus
no personīgā arhīva,» tā M.Kudrjavceva.
Izstādes nosaukums atspoguļo goda titulu «Sieviete Latvija», kas I.Kozakevičai
tika piešķirts 1990. gadā.
Savukārt tie, kuri vēlas apgūt poļu
valodu, uzzināt vairāk par poļu tautu,
tās kultūru un gūt jaunu skatījumu uz
Poliju, sestdien, 5. novembrī, no pulksten 11 līdz 12 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē gaidīti uz Atvērto durvju dienu
Poļu valodas klubā. Tā būs atvērta tipa
nodarbība, kurā ikviens varēs iepazīt
valodas kluba darba ikdienu un rast

atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Savukārt pulksten 14 Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē notiks Polijas
un Latvijas Republikas neatkarības
gadadienai veltīts pasākums «Tiksimies
Lielupes krastā». Koncertā piedalīsies
Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas
bērnu ansamblis «Sloviček» un vokālais
ansamblis «Stokrotki», Jēkabpils poļu
ansamblis «Rodacy», Rucavas lauku
kapela «Paurupīte». Pasākumu bez
maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. Jelgavnieki varēs iepazīt arī poļu
tautas kulināro mākslu, no 3. līdz 10.
novembrim apmeklējot bistro «Silva»
Driksas ielā 9, kur varēs nobaudīt poļu
nacionālās virtuves ēdienus prezentācijā
«Smacznego».
Poļu kultūras dienu pasākumus Jelgavā organizē Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa sadarbībā un Sabiedrības
integrācijas pārvaldi, atbalsta Jelgavas
pilsētas dome, Polijas Republikas vēstniecība Rīgā un bistro «Silva».

Divos koncertos izdziedās Latvijas likteni
tajā apkopotas dziesmas, kas vienoja,
sargāja un aizstāvēja mūsu tautu dažā«Izvēlētās dziesmas ir ne tikai
dos laikos. Koncerta repertuāra izvēlē
augstvērtīgs un jaudīgs mūpiedalījās arī Latvijas Radio 2 klausītāji
zikas materiāls, ar ko patiess
un «Latvijas Avīzes» lasītāji, balsojot par
gods strādāt, bet tam ir piedziesmām, kuras vēlas dzirdēt koncertā.
vienota arī liela kultūrvēstu«Esam pateicīgi visiem balsotājiem, kuri
riskā vērtība – tās ir dziesmas,
ieteica un izvēlējās dziesmas, tādējādi
kurās sajūtama Latvijas kulkļūstot par līdzvērtīgiem programmas
tūra, tagadne un nākotne,»
veidotājiem. Tie būs emocionāli svētki
koncertprogrammu «Manas
ar dziesmām, kuras tautai kļuvušas īpatautas likteņdziesmas», kas
šas,» vērtē koncerta producents Aigars
12. novembrī pulksten 15 un
Dinsbergs. Balsojums notika vairākās
19 izskanēs Jelgavas kultūras
kategorijās, un visvairāk balsu kategorijā
namā, raksturo komponists
«Spēka dziesmas» ieguva Mārtiņa Brauun programmas muzikālais
na dziesma «Saule, Pērkons, Daugava»,
producents Jānis Strazds.
kategorijā «Atmodas laika melodijas»
– Zigmara Liepiņa «Atgriešanās», saJau astoto gadu, godinot Latvijas valsts vukārt kategorijā «Dziesmas strēlnieku
svētkus, vienā koncertprogrammā apvie- un karavīru piemiņai» par labāko atzīta
nojušies Latvijā iemīļoti mūziķi, un šogad Alberta Legzdiņa «Es redzēju bāleliņu».

 Jana Bahmane

«Katram no mums ir kāda dziesma, ko
saucam par savu. Sava dziesma, kad
runājam par Latviju, par brīvību un atmodu, par to spēku, kas mums vajadzīgs,
lai dzīvotu un mīlētu savu zemi. Ir svarīgi
to atcerēties, sajust un nodot nākamajai
paaudzei,» aicina Latvijas Radio 2 direktors Armins Ronis.
Koncertā izskanēs Imanta Kalniņa,
Jāņa Lūsēna, Z.Liepiņa, Raimonda
Paula, Ulda Marhilēviča, Jura Kulakova,
Nika Matvejeva, Ērika Ķiģeļa, M.Brauna, A.Legzdiņa un citu komponistu
melodijas, kuras izpildīs Andris Ērglis,
Anmary, Dainis Skutelis, Antra Stafecka,
Normunds Zušs, Uģis Roze, Oranžo meiteņu trio un Jubilejas orķestris J.Strazda
vadībā.
Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras namā un «Biļešu paradīzes» kasēs
visā Latvijā. Cena – no 10 līdz 20 eiro.

