Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs.
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 26. oktobrī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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VID informēs par nodokļu
atvieglojumiem ziedotājiem

Pils salā
sāk veidot
modernu
ūdens
sporta bāzi

 Anastasija Miteniece

Turpinot Jelgavas pašvaldības un Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
sadarbību, otrdien, 6.
novembrī, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā no pulksten 10 līdz 12 notiks
seminārs «Kas jāzina
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām?».
Seminārā interesentiem būs
iespēja uzzināt par biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju reģistrācijas kārtību,
atskaišu iesniegšanu VID un nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem.
«Janvārī stājās spēkā grozījumi
Uzņēmuma ienākuma nodokļa
(UIN) likumā, kas daudziem rada

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle

Jau nākamnedēļ 170
metrus garā Lielupes krasta joslā – no
Pilssalas ielas 12 līdz
Pilssalas ielai 8 – plānots izvietot rievsienu. Šajā posmā notiek
Lielupes krasta stiprināšanas darbi, kas
nepieciešami, lai pašvaldība varētu modernizēt ūdens sporta
veidu bāzi pilsētā.
«Objektā strādājam divas
nedēļas. Ir jau izcirsti krūmi, demontētas dzelzsbetona
plātnes un kāpnes, kā arī ar
ekskavatoru iztīrīta upes gultne krasta joslā, kur paredzēts
dzīt rievsienu,» stāsta darbu
veicēju SIA «Tilts» projektu
vadītājs Dāvis Kupfers. Viņš

norāda, ka rievsiena ir piecus
metrus augsta, un tā tiks iedzīta zemē apmēram trīs metru
dziļumā. Rievsiena ir galvenais
upes krasta nostiprināšanas
elements, un to ierīkot plānots
vēl šogad. Vēlāk no krasta puses
teritorija līdz rievsienai tiks piebērta ar smilti, to nostiprinot.
Līdztekus būvdarbiem uzņēmuma rūpnīcā tiks izgatavoti
objektam nepieciešamie dzelzsbetona elementi, piemēram,
kāpnes, dažādas konstrukcijas.
Ziemā būs tehnoloģiskais
pārtraukums, bet pavasarī
paredzēti objekta labiekārtošanas darbi. Krasta teritorijā
būs apmēram četrus metrus
plata, laukakmeņiem klāta
gājēju pastaigu zona, tāpat tiks
ierīkots neliels stāvlaukums,
bet pārējā teritorijā tiks iesēta
zālīte. Krasta nogāzē tiks izbūvēti gabioni – ar akmeņiem

pildīti metāla režģi –, uz kuriem tiks izvietoti soliņi, kas
nepieciešamības gadījumā būs
ērti demontējami. Piecās vietās tiks izbūvētas trīs metrus
platas dzelzsbetona kāpnes,
nodrošinot pieeju upei, un trīs
slipi, kas paredzēti laivu un
citu mazizmēra peldlīdzekļu
nolaišanai ūdenī. Lielupes
krasta stiprināšanas darbi
jāpabeidz sešu mēnešu laikā,
neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
Jelgavas pilsētas domes Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
norāda, ka Lielupes krasta stiprināšana ir daļa no pašvaldības
ieceres modernizēt Pils salas
airēšanas bāzi un attīstīt ūdens
sportu pilsētā. Pašvaldība to īsteno projekta «Airēšanas bāzes
būvniecība, I kārta: Lielupes
krasta nostiprināšana Pils salā,

Jelgavā» ietvaros. Tā kopējais
plānotais budžets ir 1 042
906,54 eiro, no kuriem 800 000
eiro tika piešķirti no valsts
budžeta programmas sporta
būvju sakārtošanai. Projekts
ir iekļauts pilsētas attīstības
programmas 2014.–2020. gadam investīciju plānā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Pils salā iecerēts uzbūvēt jaunu airēšanas
sporta bāzi, tostarp pārbūvējot
pārvadu pār kanālu, sakārtojot
Pils salā mītošo zirgu uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru un izbūvējot plašāku
stāvlaukumu. Esošā airēšanas
bāze izveidota 1970. gadā un ir
morāli un tehniski novecojusi.
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja informē,
ka šogad paredzēts izstrādāt
airēšanas bāzes metu, bet nākamgad – uzsākt projektēšanu.

Tiesa atceļ Būvvaldes lēmumu par lielveikala celtniecību Cukura ielā
 Ilze Knusle

Administratīvā rajona tiesa apmierinājusi divu biedrību
un vairāku pilsētas
iedzīvotāju prasību
un atcēlusi Jelgavas
pilsētas pašvaldības
Būvvaldes uzņēmumam «Auras centrs»
izsniegto būvatļauju Cukura ielā 2 celt
lielveikala ēku. Uzņēmums sola spriedumu pārsūdzēt, bet
pašvaldība par turpmāko rīcību lems pēc
tam, kad būs detalizēti iepazinusies ar
tiesas spriedumu.

SIA «Auras centrs» Cukura
ielā plāno būvēt lielveikala ēku,
kurā kā viens no nomniekiem
varētu būt veikals «Depo». Savukārt būvvalde, izsniedzot
būvatļauju, izvirzīja virkni nosacījumu, kas uzņēmumam
jāievēro, lai topošais objekts iederētos pilsētas ainavā, neaizēnotu
Jelgavas pili un neietekmētu
rekreācijas zonu Lielupes krastā.
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama kancelejas vadītāja Linda Lindere informē, ka, izskatot lietu, tiesa
konstatēja pārkāpumus lielveikala nepieciešamās transporta
infrastruktūras noteikšanā.
Tāpat tiesa neguva pārliecību,
ka plānotā lielveikala būve,
pamatojoties uz arhitektonisko

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

risinājumu un izmantošanas
funkciju, atbilstoši saistošo noteikumu prasībai būs uztverama kā reprezentācijas objekts.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka ar prasību atcelt
Jelgavas Būvvaldes 2017. gada
17. februārī izdoto būvatļauju tiesā vērsās biedrības
«Jelgavas attīstībai», «Direct
impact» un vairākas privātpersonas. Savukārt SIA «Auras
centrs» lietā tika pieaicināta
kā trešā persona. «Mēs tiesas
spriedumam nepiekrītam un,
visticamāk, to pārsūdzēsim,
jo brīdī, kad iegādājāmies šo
zemes gabalu, uz tā apbūve
bija atļauta,» norāda «Auras
centrs» pārstāvis Uldis Sproga,
piebilstot, ka vēl jāiepazīstas ar

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

pilno spriedumu.
Arī Jelgavas pilsētas pašvaldība vispirms izvērtēs spriedumu un tad lems par turpmāko
rīcību. «Jelgavas pilsētas pašvaldība otrdien saņēmusi Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atcelta pašvaldības
izsniegtā būvatļauja lielveikala
«Depo» būvniecībai. Pašlaik
juristi un Būvvaldes speciālisti iepazīstas ar dokumentu. Lēmums par pašvaldības
turpmāko rīcību tiks pieņemts
pēc sprieduma izvērtēšanas,»
norāda pašvaldībā.
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nams spriedumu paziņoja 22. oktobrī,
un tas ir pārsūdzams mēneša
laikā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

neskaidrības par atvieglojumu piešķiršanu saistībā ar ziedojumiem.
Semināra gaitā interesentiem
tiks skaidrots, kā uzņēmumi var
ziedot un izmantot UIN atvieglojumus,» stāsta VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas
4. nodaļas vadītāja Arta Segliņa.
Viņa norāda, ka seminārs būs saistošs gan personām, kuras plāno
savas biedrības vai nodibinājumu
reģistrēšanu, gan nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri pieņem
ziedojumus, gan arī uzņēmējiem,
kuri veic ziedojumus.
Semināru vadīs lektore, VID
galvenā nodokļu inspektore Sanita
Vīnava. Dalība pasākumā ir bez
maksas.
Pieteikties semināram iespējams līdz 2. novembrim, zvanot
pa tālruni 63012155, 63082169
vai rakstot pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Sakņudārza ielas posmā
atjauno gājēju ietvi
 Anastasija Miteniece

Sakņudārza ielas posmā
no Sakņudārza ielas 5A
nama līdz Dambja ielai
notiek ietves atjaunošanas darbi. Būvdarbu
vietā ir daļēji ierobežota
satiksme, informē pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders.
«Gājēju ietve šajā ielas posmā
ilgstoši bija sliktā stāvoklī, kas
apgrūtināja gājēju kustību – tur
bija grūti izbraukt ar ratiņiem,
turklāt gājēju ceļš ir daudzu bērnu un jauniešu maršruts ceļā uz
Jelgavas Mākslas skolu,» skaidro
I.Auders. Kopumā būvdarbu lai-

kā Sakņudārza ielas posmā tiks
nobruģēta ietve 96 kvadrātmetru
platībā. Darbi turpināsies līdz
31. oktobrim, un šajā laika periodā
gājējiem un autovadītājiem jārēķinās ar ierobežotu satiksmi.
Jāpiebilst, ka vēl līdz ziemai
pilsētā paredzēts veikt ietves
bruģēšanas darbus Egas ielā –
tur izbūvētas komunikācijas, un
tuvākajā laikā visas ielas garumā
notiks asfaltēšanas darbi, vienlaikus tiks atjaunota arī gājēju ietve.
Tāpat aptuveni 20 metru garumā
un 2 metru platumā tiks nobruģēta ietve Pasta salā pie jaunizbūvētā
trenažieru laukuma – šobrīd šajā
vietā starp trenažieru laukuma
segumu un esošo ietvi atrodas zaļā
zona, bet iedzīvotāju ērtībām tiks
ieklāts bruģis.
Darbus Sakņudārza ielas posmā
veic SIA «Kulk».

CIENĪJAMIE UZŅĒMĒJI UN JELGAVNIEKI!
Pēc nepilna mēneša visi kopīgi svinēsim mūsu valsts dibināšanas
simto gadadienu. Lai šie svētki atmiņā saglabātos īpaši krāšņi, aicinām turpināt tradīciju un arī šajā nozīmīgajā jubilejā ziedot līdzekļus,
lai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem uzdāvinātu svētku uguņošanu!
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,
banka «Citadele», Jelgavas filiāle, kods PARXLV22,
konts LV73PARX0012465510001 –
ar norādi «Svētku uguņošanai».
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavā pārstrādei tiek sašķiroti
58 procenti atkritumu
SIA «Zemgales EKO»

 Jānis Kovaļevskis

Pēdējā gada laikā,
priekšvēlēšanu gaisotnē atkritumu šķirošanas jomā aktuālākās
diskusijas ir bijušas par
tā saukto depozīta sistēmas ieviešanu, kas
gadījumā, ja tā tiktu
realizēta, būtiski mainītu situāciju atkritumu
šķirošanas jomā, jo līdztekus esošajai atkritumu šķirošanas sistēmai
patērētājiem nāktos
uzturēt vēl vienu. Pašvaldības kapitālsabiedrības «Zemgales EKO»
valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis uzsver, ka
jau esošās sistēmas izveidē Latvijā kopumā ir
ieguldīti 25 miljoni eiro
un vismaz Jelgavā šī sistēma strādā veiksmīgi.

«Nelegālo atkritumu
izgāztuvju likvidēšana nodokļu maksātājiem izmaksā ap
trīs tūkstošiem eiro
mēnesī. Tā ir sērga,
no kuras netiekam
vaļā, lai gan katru
gadu tiek pieķerti
cilvēki, kuri veido
šādas izgāztuves,»
uzsver SIA «Zemgales EKO» valdes
loceklis Aleksejs
Jankovskis.
Foto: Ivars Veiliņš

bioloģiskās izcelsmes atkritumiem
jeb tā dēvētajiem pārtikas atkritumiem. Tas diemžēl nebūs lēti,
jo atbilstoši noteikumiem gada
siltajos mēnešos šie konteineri ir
jāizved reizi divās dienās. Turklāt
higiēnas apsvērumu dēļ būs jānodrošina regulāra šo konteineru
mazgāšana.

«Ieviešot depozīta sistēmu,
patērētājiem visdrīzāk pieaugs izmaksas par atkritumu šķirošanu,
jo šobrīd atkritumu šķirošanas
laukumu uzturēšanu lielā mērā
sedz ieņēmumi par sašķirotajiem
un pārstrādei nodotajiem atkritumiem, turklāt nozīmīgu daļu
no šiem ieņēmumiem veido tieši
Kāda ir jūsu attieksme pret
PET pudeles un stikla tara,» tā taras depozīta sistēmas ieA.Jankovskis.
viešanu. Savā ziņā jau paši
tādu esat īstenojuši, maksājot
Kā jūs raksturotu situāciju vienu eiro centu par katru
pilsētā atkritumu šķirošanas PET pudeli, kas tiek nogādāta
jomā?
Ganību ielas dalīto atkritumu
Pieprasījums pēc depozīta sis- vākšanas laukumā?
tēmas lielā mērā veidojas tādēļ,
Depozīta sistēma paredz, ka,
ka daudzviet nav sakārtota infra- iegādājoties dzērienu, pircējs sedz
struktūra, lai iedzīvotājiem būtu papildu maksu – depozītu, kas
ērti šķirot atkritumus. Jelgavā tiek atdots gadījumā, ja izlietoto
šāda iespēja šobrīd tiek nodroši- iepakojumu nodosiet kādā no
nāta gan daudzdzīvokļu, gan pri- pieņemšanas punktiem. Depozītu
vātmāju iedzīvotājiem. Pie daudz- sistēmas ieviešana nozīmē arī ievēdzīvokļu ēkām ir izvietoti speciāli rojamus iegulatkritumu šķirošanas konteineri, dījumus, kuri
bet privātmāju iedzīvotāji var bez būs jāsedz sispapildu samaksas SIA «Jelgavas tēmas dalībniekomunālie pakalpojumi» pieteikt kiem – dzērieatsevišķus konteinerus stikla tarai nu ražotājiem
vai PET un kartona iepakojumam. un tirgotājiem.
Tāpat pilsētā darbojas trīs dalīto Lielākie iegulatkritumu vākšanas laukumi dījumi depozītu
Ganību, Salnas un P.Lejiņa ielā, sistēmas izveidē
kur iespējams nogādāt dažāda ir saistīti ar automātu iegādi, kas
veida atkritumus, tostarp dārza pieņem izlietoto iepakojumu, atatkritumus un nolietoto sadzīves pazīst uz tā esošo marķējumu un
tehniku. Šī sistēma veiksmīgi izmaksā depozīta summu vai čeku,
strādā, un kopumā 58 procenti no par kuru var iepirkties veikalā.
visiem pilsētas atkritumiem tiek Būtu naivi uzskatīt, ka uzņēmēji
atšķiroti un nodoti pārstrādei, bet depozīta sistēmas ieviešanas un
tikai 42 procenti no kopējā apjoma uzturēšanas izmaksas segs no
tiek apglabāti poligonā. 11 procenti saviem līdzekļiem. Tās nāksies
no sašķirotajiem atkritumiem tiek segt patērētājiem. Jāņem vērā arī
iegūti dalītajos atkritumu savākša- fakts, ka jau šobrīd pastāv dalīto
nas laukumos, bet 47 procenti tiek atkritumu vākšanas sistēma,
atšķiroti šķirošanas līnijā «Brakš- kuras izveidē ieguldīti aptuveni 25
ķu» poligonā. Savukārt līdz 2021. miljoni eiro. Iespējams, lietderīgāk
gadam atbilstoši ES noteikumiem būtu domāt par to, kā pilnveidot
iedzīvotājiem vēl papildus būs esošo sistēmu, nevis ieviest jaunu,
jānodrošina arī speciāli konteineri jo līdzšinējās sistēmas uzturēšanas

izmaksas lielā mērā tiek segtas no
līdzekļiem, kuri iegūti, pārdodot
sašķirotos atkritumus kā izejvielu
pārstrādei. Arī mēs esam ieviesuši
simbolisku maksu viena eiro centa
apmērā par katru nodoto PET
pudeli Ganību ielas atkritumu
šķirošanas laukumā, kas iedzīvotājiem veido papildu motivāciju
iesaistīties atkritumu šķirošanā un
tādējādi rūpēties par vidi. Šobrīd,
atvedot PET pudeles uz Ganību
ielas atkritumu šķirošanas laukumu, cilvēkam ir pat iespēja mazliet
nopelnīt, taču, īstenojot depozīta
sistēmu, jūs labākajā gadījumā
atgūsiet tikai to summu, kuru
jau būsiet samaksājuši par taru,
iegādājoties dzērienu.
Kā pēdējos gados mainījies
atkritumu šķirošanas laukumos savākto, otrreizējai
pārstrādei izmantojamo materiālu apjoms?
Pēdējo trīs
gadu laikā kopējais dalīto atkritumu apjoms
pieaudzis par 81
procentu. Apjoma ziņā lielākais pieaugums
ir stikla atkritumiem – 137
procenti, kam seko metāls – 68
procentu pieaugums, bet kartona
un papīra atkritumu apjoms palielinājies par 49 procentiem. Apjoma
ziņā visvairāk tiek sašķirots kartons un papīrs, kā arī stikla tara.

«Būtu naivi uzskatīt,
ka uzņēmēji depozīta
sistēmas ieviešanu un
uzturēšanu segs no saviem līdzekļiem.»

Sākotnēji atkritumu šķirošanas laukumos bija iespēja
atstāt arī nolietotās automašīnu riepas un būvgružus.
Kādēļ no tā nācās atteikties
un tagad iedzīvotājiem par to
ir jāmaksā?
Būvgružus dalītajos atkritumu
vākšanas laukumos pārtraucām
pieņemt 2014. gada vasarā. Tas

bija saistīts gan ar dabas resursu
nodokļa pieaugumu, gan to, ka
daudzi šo iespēju sāka izmantot
negodprātīgi. Uz mūsu šķirošanas
laukumiem būvgružus lielos apjomos sāka vest gan citu pašvaldību
iedzīvotāji, gan tā sauktās «melnās
brigādes», kuras par būvgružu
izvešanu no klienta ņēma naudu,
taču realitātē bez maksas nogādāja šķiroto atkritumu laukumos.
Šobrīd vienīgais, kas klasificējams
kā būvniecības atkritumi un ko
iespējams bez maksas nodot dalīto
atkritumu savākšanas laukumos,
ir logu stikls. Tiesa, vecos logus kā
lielgabarīta atkritumu bez papildu
samaksas izvedīs arī atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums
«Jelgavas komunālie pakalpojumi». Līdzīga situācija ir arī ar
nolietotajām automašīnu riepām.
Ja iepriekš tās varējām nodot saviem sadarbības partneriem bez
papildu maksas, tad šobrīd par to
nodošanu pārstrādei ir jāmaksā,
tādēļ ikdienā nevaram vairs tās
pieņemt par velti. Reizi gadā
pirms ziemas sezonas centīsimies
rast iespēju pieņemt riepas arī bez
maksas. Šogad šāda iespēja bija no
13. līdz 21. oktobrim.
Kāds ir pieprasījums pēc
atšķirotajiem materiāliem, un
kur tie tiek izmantoti?
Pieprasījums pēc šķirotajiem
materiāliem ir mainīgs, tādēļ
nevaram rēķināties ar stabilu
iepirkuma cenu ilgstošā periodā.
Pēdējo divu gadu laikā cenas otrreizējās pārstrādes izmantojamajām izejvielām ir samazinājušās.
To vērtību galvenokārt ietekmē
ražotāju pārstrādes jaudas un
pieprasījums pēc izejvielām. Šogad
no Eiropas izejvielas pārstrādei
vairs neiepērk Ķīnas uzņēmumi.
Šis fakts būtiski ietekmēja cenu, jo
tirgū samazinājusies konkurence.
Jelgavā sašķirotais stikls, kartons
un papīrs šobrīd pārsvarā tiek

Pamatfunkcijas:
• Nodrošināt trīs dalīto atkritumu vākšanas laukumu darbu Paula Lejiņa
ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84.
• Likvidēt nelegālās atkritumu izgāztuves pilsētas teritorijā.
• Nodrošināt septiņu stacionāro sabiedrisko tualešu darbu pilsētā –
Lielajā ielā 1, Uzvaras ielā 1, Pārmiju ielā 2, Pulkveža O. Kalpaka ielā 2,
Pasta ielā 24b, Pasta salā un Raiņa parkā.
• Nodrošināt atbalsta funkcijas pilsētas pasākumu organizēšanā.
Apgrozījums – 623 tūkstoši eiro (2017. gadā).
• Darbinieku skaits – 41.

vests uz Poliju vai Lietuvu, bet
PET pudeles tiek pārstrādātas
Jelgavā, Aviācijas ielā, «PET Baltija» ražotnē, savukārt plēve un
plastmasas izstrādājumi tiek vesti
uz Olaini, kur atrodas rūpnīca
«Nordic Plast».
Cik liela ir «Zemgales EKO»
šķirošanas līnijas jauda? Vai
tiekat galā ar ievesto atkritumu apjomu?
Ganību ielā izvietotās šķirošanas līnijas jauda atkarībā no
šķirojamā materiāla veido no
0,5 līdz 1 tonnai stundā. Šobrīd
strādājam vienā maiņā, un līnija
tiek noslogota par 80 procentiem.
Mūsu kapacitāte atļauj paplašināt
apkalpojamo teritoriju, tādēļ šķirojamo materiālu pieņemam arī
no citām pašvaldībām – Dobeles,
Bauskas un Jelgavas novadiem.
Atsevišķas kravas mums ved arī
no Kuldīgas. Esam vienojušies arī
ar Ozolnieku novadu, no kura līdz
šim šķirojamo materiālu nogādāja
uz Rīgu.
Vairākkārt esat vērsušies
policijā ar iesniegumu par
ielaušanos atkritumu šķirošanas laukumos. Kas tieši
interesē zagļus, un cik bieži
tas atkārtojas?
Jau ilgstoši saskaramies ar
problēmu, ka dalīto atkritumu
savākšanas laukumus vakara
stundās apmeklē nepiederošas
personas. Parasti šādos gadījumos konstatējam, ka ir pazudušas dažādas elektropreces,
metāls vai stikla pudeles, bet
reizēm laukums tiek izdemolēts.
Sadarbībā ar policiju identificējām, ka ir divas cilvēku grupas,
kas nelikumīgi iekļūst teritorijā.
Vieni ir jaunieši – aptuveni 7
cilvēki vecumā no 14 līdz 20
gadiem, kuri demolē atkritumu
savākšanas laukumus. Savukārt
otra kompānija ir cilvēki vecumā
ap 30 gadiem – viņi laukumu
izmanto kā peļņas avotu, proti,
zogot elektropreces, metālu vai
pudeles, ko iespējams tālāk nodot
par maksu. Īpašu zagļu uzmanību piesaista elektropreces, jo to
sastāvā atsevišķos gadījumos ir
ne tikai dažādi krāsainie metāli,
bet nelielos daudzumos arī tādi
cēlmetāli kā zelts un sudrabs.
Viena no «Zemgales EKO»
funkcijām ir likvidēt tā dēvētās nelegālās izgāztuves, šai
funkcijai saņemat arī pašvaldības dotāciju. Cik nodokļu
maksātājiem finansiālā ziņā
izmaksā cilvēku bezatbildība, izmetot atkritumus tiem

neparedzētās vietās, un kā ar
to cīnīties?
Nelegālo atkritumu izgāztuvju
likvidēšana vidēji mēnesi izmaksā
ap trīs tūkstošiem eiro. Tā ir sērga,
no kuras netiekam vaļā, lai gan
katru gadu tiek notverti cilvēki,
kuri veido šādas izgāztuves. Salīdzinot ar citiem pakalpojumiem,
atkritumu izvešana ir viens no
lētākajiem, tomēr iedzīvotāji tik un
tā vēlas ietaupīt. Lai novērstu nekontrolētu atkritumu izmešanu,
iedzīvotāji tiek aicināti sniegt informāciju par šādiem gadījumiem
Pašvaldības policijai pa tālruni
63008550 vai Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centram
pa bezmaksas tālruni 8787.
Kur šobrīd pilsētā visbiežāk
veidojas nelegālās izgāztuves?
Visbiežāk nelegālās izgāztuves
veidojas tā sauktajos dārziņu
rajonos, piemēram 1. līnijas apkārtnē, Staļģenes un Bauskas
ielā, Lidlauka teritorijā un Prohorova ielas rajonā. Šīs vietas
mums ir zināmas un gadu gaitā
īpaši nemainās. Esam novērojuši,
ka atsevišķās vietās iedzīvotāji ar
būvgružiem vēlas pacelt arī ielas
līmeni. Vasarā šādu risinājumu
atklājām Zīles ceļā. Lai kaut ko
tādu īstenotu, šādi darbi jāsaskaņo pilsētas Būvvaldē un iestādē «Pilsētsaimniecība». Turklāt
būvgružiem jābūt attīrītiem no
citu atkritumu piemaisījumiem.
Faktiski Zīles ceļā tika izveidota
nelegālā izgāztuve uz ielas, jo šeit
kopā ar būvgružiem tika izmesti
arī sadzīves atkritumi ar plēves un
citiem piemaisījumiem.
Esat «Lielās talkas» koordinators Jelgavā. Vai ir kādas
ieceres saistībā ar 2019. gada
«Lielo talku», uz ko vēlētos
aicināt iedzīvotājus?
Jau vairākus gadus aicinām iedzīvotājus gatavoties «Lielajai talkai» un jau laikus apzināt, ko būtu
nepieciešams paveikt. Līdz šim
valsts līmenī pārāk liels akcents
tika vērsts uz gružu savākšanu,
bet mazāk aicināts domāt arī par
apkārtējās vides labiekārtošanu.
Vēlamies attīstīt apkaimju un atsevišķu teritoriju labiekārtošanu
sadarbībā ar iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem. Kā labs piemērs
šajā ziņā kalpo Satiksmes ielas 53
nama iedzīvotāji, kuri katru gadu
plāno darbus, ko vēlas paveikt
«Lielās talkas» laikā. Ja iedzīvotājiem ir konkrētas ieceres, ko viņi
vēlas paveikt, aicinām vērsties ar
tām gan pie teritoriju apsaimniekotāja, gan pie mums kā «Lielās
talkas» koordinatoriem.

2017. gadā sašķirotie materiāli Jelgavas dalīto atkritumu savākšanas laukumos (tonnās)
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Piedāvā bezmaksas
vingrošanas nodarbības
insulta pacientiem
 Ritma Gaidamoviča

Praktizējoša fizioterapeite, jelgavniece
Anna Katrīna Markule
cilvēkiem, kuri ir vecāki par 45 gadiem
un pārcietuši insultu,
piedāvā bez maksas
piedalīties vingrošanas
nodarbībās, lai uzlabotu funkcionālās spējas.
Interesentiem lūgums
iepriekš pieteikties.
«Insults ir ļoti nopietna
saslimšana, un insulta radītās sekas var būt dažādas.
Visbiežāk tie ir kustību traucējumi vienā ķermeņa pusē,
kas traucē ikdienā nepieciešamo pašaprūpes un aktivitāšu
veikšanu. Taču ar dažādām
rehabilitācijas metodēm šīs
cilvēku funkcionēšanas spējas iespējams uzlabot. Es kā
praktizējoša fizioterapeite un
maģistrantūras studente, kas
īsteno maģistra darbu ar mērķi izpētīt elpošanas muskuļu
treniņa efektivitāti fiziskās
izturības un elpošanas funkcionālo rādītāju uzlabošanā, vēlos
aicināt insulta slimniekus uz
bezmaksas fizioterapijas nodarbībām, piedāvājot piedalīties aerobās slodzes treniņos uz
velotrenažieriem un īstenojot
ķermeņa stabilitātes veicinošus vingrinājumus. Tāpat daļai
vingrošanas dalībnieku būs
iespēja izmēģināt speciālus elpošanas trenažierus elpošanas
muskulatūras stiprināšanai,»
stāsta A.K.Markule.
Bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeites vadībā
notiks divas reizes nedēļā divu

Jelgavas poliklīnika
aizsāk pilotprojektu
«Jelgavas poliklīnikas akadēmija», kura
gaitā pilsētas mediķiem būs iespēja bez
maksas piedalīties un
papildināt savas zināšanas tematiskos semināros ar starptautiski atzītiem profesionāļiem medicīnas
jomā. Pirmā tikšanās
notiks jau 31. oktobrī pulksten 12 – par
aktuālo kardioloģijā runās kardiologs,
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas Latvijas
Kardioloģijas centra
vadītājs un profesors
Andrejs Ērglis, kā arī
Jelgavas poliklīnikas
kardioloģe Marina
Kovaļova.
Jelgavas poliklīnikas vadītāja, ārste Kintija Barloti stāsta, ka «Jelgavas poliklīnikas
akadēmijas» mērķis ir nodrošināt iespēju mūsu pilsētas un
novada mediķiem paplašināt
redzesloku un pilnveidot profesionālās kompetences, iepazīstoties ar starptautiska līmeņa
medicīnas jomas speciālistu
pieredzi. Tāpat kopīgi semināri
varētu veicināt komunikāciju
un pieredzes apmaiņu arī pilsētas un novada mediķu vidū.

Pirms pārbūves atbrīvo
ēku Stacijas ielā 13

mēnešu garumā Jelgavas novada Sporta centrā Aviācijas
ielā 8f – katras nodarbības
ilgums 50 minūtes. «Katrā
nodarbībā būs iesildošā daļa,
treniņš uz velotrenažiera,
kontroles treniņš un aktīva
muskuļu stiepšana nodarbības
beigās,» stāsta fizioterapeite,
piebilstot, ka šobrīd vēl nav
iespējams precīzi pateikt, kad
notiks pirmā nodarbība, jo tas
būs atkarīgs no tā, cik ātri tiks
nokomplektēta grupa.
Vingrošanas nodarbībās var
piedalīties cilvēki, kuri vecāki
par 45 gadiem, ir pārcietuši insultu un kuriem pastāv insulta
izraisīti hroniski funkcionāli
traucējumi, kas ilgāki par sešiem mēnešiem, taču viņi spēj
patstāvīgi pārvietoties ar vai
bez palīglīdzekļiem. Svarīgi,
lai insulta pacients pēdējos sešus mēnešus nebūtu smēķējis.
Diemžēl nodarbībās nevar pie Ritma Gaidamoviča
dalīties, ja insulta slimniekiem
ir būtiski kognitīvi traucējumi,
Lai sagatavotu ēku
akūtas vai hroniskas elpošanas
rekonstrukcijas darsistēmas slimības, krūšu kur
biem, šobrīd tiek atvja deformācijas vai traumas,
brīvots pilsētas paškas ietekmē elpošanas sistēvaldības īres nams
mu, akūta kardiorespiratora
Stacijas ielā 13, līdz
epizode (pēdējo divu mēnešu
ar to arī iestādes un
laikā), kā arī progresējošas
organizācijas, kas atneiromuskulārās saslimšanas.
rodas šajā ēkā, savu
A.K.Markule 2016. gadā iegudarbību turpinas citās
vusi bakalaura grādu fizioteratelpās. No novembra
pijā Rīgas Stradiņu universitātē,
dienas centrs «Atšobrīd viņa mācās maģistrantūbalsts», kā arī Sociras 2. kursā un jau divus gadus
ālās un medicīniskās
strādā par fizioterapeiti Jelgavas
aprūpes centrs atranovada Sporta centrā.
dīsies Zirgu ielā 47a,
Lai piedalītos bezmaksas vinSociālo lietu pārvalgrošanas nodarbībās, insulta
des Atkarību profilakpacientiem lūgums pieteikties
ses punkts – Dobeles
pa tālruni 27074663 vai e-pastu
ielā 62a, bet Jelgavas
markule.ak@gmail.com.

norit iepirkums par būvdarbu
veikšanu Stacijas ielas 13 ēkā,
un vienlaikus ēka tiek atbrīvota, īres dzīvokļu īrniekiem
piedāvājot dzīvesvietu kādā
citā pašvaldības dzīvoklī. Līdz
1. novembrim telpas jāatbrīvo
arī visām iestādēm un organizācijām, kas šobrīd strādā
Stacijas ielā 13.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
Zanda Ērmiņa skaidro, ka
šīs un nākamās nedēļas laikā
dienas centrs «Atbalsts», kuru
apmeklē personas ar garīgās
attīstības traucējumiem, kā
arī Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrs pārcelsies uz
telpām Bērnu Sociālās aprūpes centrā Zirgu ielā 47a,
Invalīdu biedrība un
kur jau šobrīd darbojas arī
Latvijas Bērnu fonda
dienas centrs «Harmonija».
Jelgavas nodaļa – Pas
Atkarību profilakses punkts
ta ielā 44.
no novembra atradīsies Dobeles ielā 62a, 2. stāvā – ieeja
Jelgavas pilsētas domes no ēkas gala Pulkveža Brieža
« J e l g a v a s p o l i k l ī n i k a s priekšsēdētāja vietniece Rita ielas pusē. «Darba un arī apakadēmijas» semināri notiks Vectirāne stāsta, ka šobrīd vēl meklētāju pieņemšanas laiks
reizi mēnesī. Semināru tēmu
loks būs plašs un iekļaus gan
ģimenes ārstiem, gan daudziem citiem speciālistiem
interesējošas tēmas – kardioloģiju, pulmonoloģiju, pediatriju, paliatīvo aprūpi un
emocionālā stabilitāte, attieksme
citas. Piemēram, 15. novem-  Anastasija Miteniece
pret dzīvi, prāta spējas un socibrī medicīnas darbiniekus
Zemgales reģiona
ālās prasmes. Šī iemesla dēļ šajā
«Jelgavas poliklīnikas akadēKompetenču attīstības
nodarbību ciklā «Gudro vecāku
mijā» uzrunās pneimonologs,
centrs Veselības veiciskolā» uzmanība tiek veltīta
Rīgas Austrumu klīniskās
nāšanas programmas
vecuma posmam līdz septiņiem
universitātes slimnīcas
gaitā organizē izglītogadiem, apskatot tādus audzināPneimonoloģijas galvenais
jošu nodarbību ciklu
šanas aspektus kā bērna fiziskā
speciālists Alvils Krams un
«Gudro vecāku skoveselība un drošība, emocionālā
Jelgavas poliklīnikas pneimola». Tā gaitā vecākiem,
veselība, bērna temperaments,
noloģe Lilita Dinka, 6. decemkuri audzina bērnus
bērna stress un veidi, kā to mazibrī – kardiologs, aritmologs,
vecumā līdz septiņiem
nāt, valodas un runas attīstīšana,
Iekšīgo slimību katedras docēgadiem, būs iespēja
sociālo, sadzīves un pašapkaltājs, profesors Oskars Kalējs,
piedalīties 11 bezmakpošanās prasmju audzināšana,
bet 31. janvārī notiks Jelgavas
sas tematiskos seminābērna sagatavošana pārmaiņām,
poliklīnikas endokrinologa
ros, iegūstot zināšanas
uzsākot bērnudārza gaitas, vai
Ingvara Rasas lekcija.
un praktiskas iemaņas
situācijā, kad ģimenē ienāk otrs
Pirmais seminārs notiks Jelbērna audzināšanas
bērns,» norāda ZRKAC Tālākizgavas poliklīnikas konferenču
un personības attīstīglītības nodaļas vadītāja Astra
zālē 31. oktobrī pulksten 12.
bas procesā. Pirmais
Vanaga, papildinot, ka semināros
A.Ērglis seminārā aplūkos
seminārs par tēmu «Ģitiks apskatīti arī konkrēti bērnu
tēmu «Antikoagulanti un permenē ienāk bērniņš»
uzvedības jautājumi un ieteikukutānā koronārā intervence»,
notiks jau 30. oktobrī
mi to risināšanai – piemēram,
savukārt M.Kovaļova uzrunās
pulksten 17.30.
robežu noteikšana un vecāku
kolēģus par tēmu «Antikoagurīcība, ja mājās ir mazais tirāns,
lanti – kardiologu un ģimenes
«Vairāku gadu garumā organi- ārsta padomi vecākiem, ja maārstu sadarbība».
Jāpiebilst, ka apmeklēt bez- zējot tematiskas nodarbības ve- zulis bieži slimo, kā arī uztura
maksas seminārus ir aicināti cākiem, ir radusies pārliecība, ka speciālista padomi veselīgam un
tikai medicīnas darbinieki. Ie- viņi labprāt papildina zināšanas garšīgam uzturam.
No 30.oktobra līdz 30.aprīlim
priekšēja reģistrācija nav nepie- bērnu audzināšanas jautājumos.
ciešama. Aktuālākā informācija Vissvarīgākais bērna attīstības vecākiem būs iespēja piedalīties
par semināru tematiku un nori- posms ir no piedzimšanas brīža jebkurā no 11 semināriem, kas
ses laiku būs pieejama mājaslapā līdz skolas sākumam, kad lielā notiks divas trīs reizes mēnesī.
mērā veidojas viņa raksturs, Vecāki aicināti sekot līdzi nowww.jelgavaspoliklinika.lv.

«Jelgavas poliklīnikas akadēmijā» –
semināri mediķiem
 Anastasija Miteniece

ZIŅAS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Ivars Veiliņš
visām struktūrvienībām tiks
saglabāts tāds pats kā līdz šim,
un pārvākšanās process nekādi
neietekmēs to darbību. Tas nozīmē, ka nevienā brīdī kāda no
šīm struktūrvienībām nebūs
slēgta,» skaidro Z.Ērmiņa.
Savukārt Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa turpmāk,
tāpat kā Jelgavas Invalīdu
biedrība, atradīsies pašvaldības īres namā Pasta ielā 44, kur
jau darbojas Jelgavas sieviešu
invalīdu biedrība «Zvaigzne».
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu Jelgavas
pilsētā, īres namā Stacijas
ielā 13 notiks rekonstrukcija,
atsakoties no kopmītņu tipa
dzīvokļiem un to vietā veidojot servisa dzīvokļus, kas
būs pielāgoti cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem,
kā arī grupu dzīvokļus, kuros
ar asistenta palīdzību varēs
dzīvot personas ar īpašām vajadzībām. Tur plānots ierīkot
arī specializētas darbnīcas un
pašvaldības īres dzīvokļus.

«Gudro vecāku skolā» izglītos
par bērnu audzināšanu
darbību tematiem un pieteikties
tiem semināriem, kuros tiek aplūkotas ģimenei aktuālas tēmas.
Viena semināra ilgums ir četras akadēmiskās stundas. Nodarbību laiks – vakaros no pulksten
17.30 līdz 20.30. Semināra laikā
vecākus uzrunās jomas speciālisti, atbildot arī uz jautājumiem.
Tāpat katras nodarbības noslēgumā vecākiem būs iespēja
uzdot jautājumus arī individuāli.
Jāpiebilst, ka seminārus aicināti
apmeklēt abi vecāki kopā – gan
mamma, gan tētis.
Pirmajā seminārā 30. oktobrī
par pārmaiņu laiku, kad ģimenē
ienāk bērniņš, un mikroklimatu
mājās runās Marte Meo metodes
un kognitīvi biheiviorālā terapeite, trīs bērnu mamma Gunita
Kleinberga. Savukārt 6. novembrī par apzinātas audzināšanas
principiem vecākus informēs
Klaudija Hēla.
Dalībnieku skaits katrā nodarbībā ir ierobežots (līdz 50
cilvēkiem), tādēļ interesenti aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni
63082101, kā arī rakstot pa e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv. Informācija par aktuālajiem
semināriem un tematiem būs
pieejama mājaslapā www.zrkac.lv.
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Īsi
 Svētdien pilsētā noslēdzās akcija
«Dod riepām otru dzīvi!», kurā iedzīvotāji Jelgavas dalīto atkritumu
savākšanas laukumos varēja bez
maksas nodot četras vecās automašīnas riepas – deviņu dienu
laikā nodotas aptuveni 120 tonnas
nolietoto riepu. Riepas dalīto atkritumu laukumos var nodot arī ikdienā
– tad tas ir maksas pakalpojums.
«Kopš pērnā gada novembra riepas
pilsētas dalīto atkritumu savākšanas
laukumos tiek pieņemtas par maksu,
tādēļ cilvēki novērtēja akciju un izmantoja šo iespēju. Akcijas sākumā
dalīto atkritumu laukumos ieradās tās
mērķa grupa – privātpersonas, kuras
atveda nodot trīs četras vecās riepas,»
teic «Zemgales EKO» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis, papildinot, ka
visvairāk riepu nodotas dalīto atkritumu savākšanas laukumos Paula Lejiņa
ielā 6 un Ganību ielā 84. Jāpiebilst, ka
kopumā akcijas laikā pieņemtas aptuveni 120 tonnas riepu; vienā tonnā ir
aptuveni 100 līdz 120 riepu atkarībā
no izmēra. Akcija tika īstenota sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu «Latvijas zaļais fonds»,
kas pieteicies pēc akcijas bez maksas
savākt visas iedzīvotāju nodotās
riepas. Uzņēmums parūpēsies, lai šie
atkritumi tiktu pārstrādāti, un vēlāk
no pārstrādātajām riepām taps bērnu
un sporta laukumi, ceļa segums.
 28. oktobrī hercogam Jēkabam
apritētu 408 gadi. Godinot viņa
jubileju, 26. oktobrī pulksten 12
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā notiks hercogam veltīts atceres pasākums
«Arī hercogistē lidoja», kuru bez
maksas var apmeklēt ikviens interesents. Pasākumā Jelgavas muzeja
galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis stāstīs par latviešu izcelsmes
izgudrotāju, «Academia Petrina»
mehāniķi, skolotāju Ernestu Johanu
Bīnemani un gaisa baloniem Jelgavā,
kā arī par pirmajiem aeroplāniem un
lidotājiem, kas nākuši no Kurzemes
un Zemgales. Klātesošie varēs uzzināt vairāk arī par tā dēvēto Priekules
Ikaru – kalēju, kurš 17. gadsimtā
dzīvojis Priekules muižā un mēģinājis
nolaisties no baznīcas torņa ar pašizgatavotiem spārniem.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»

piedāvā maksas pakalpojumu –
BIOLOĢISKO ATKRITUMU
SAVĀKŠANU
Jelgavas pilsētas teritorijā ar
lielmaisiem vai 7 m3 konteineriem.

Lielmaisā un konteineros drīkst ievietot –
lapas, puķu lakstus, mazus koku zarus un
citus līdzīgus dārza atkritumus.
Viena lielmaisa cena ar transporta
pakalpojumiem ir 23,40 eiro (ar PVN),
par katru nākamo maisu
(līdz 4 vienībām) – 12,10 eiro (ar PVN).
Viena 7 m3 konteinera nomas cena ar
transporta pakalpojumiem –
57,07 eiro (ar PVN).
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
piedāvā klientiem iespēju pašiem
nogādāt bioloģiski noārdāmos
atkritumus poligonā «Brakšķi».
Maksa par atkritumu nodošanu ir
23,23 eiro/tonnā (ar PVN).
Sīkāka informācija pieejama
pa tālruni 63048965, 63026010 vai
e-pastu info@komunalie.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Saskaņotais paziņojums – alternatīva
sastrēgumam pilsētā
 Ilze Knusle

Pieaugot iedzīvotāju kopējai labklājībai, katru gadu palielinās gan
pilsētā reģistrēto transportlīdzekļu skaits, gan satiksmes intensitāte
ielās – saskaņā ar Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
datiem 16. oktobrī centrālo, Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra,
krustojumu šķērsoja 39 685 automašīnas, lai gan tilti pār Driksu un
Lielupi savulaik tika projektēti, rēķinoties ar to, ka dienā tos šķērsos
aptuveni 20 tūkstoši automašīnu. Šādas satiksmes intensitātes
situācijā pat neliels negadījums rada neērtības pārējiem satiksmes
dalībniekiem, jo īpaši, ja tas noticis uz tilta. Policijai vienas avārijas
«apkalpošanai» vidēji nepieciešama stunda, bet laiku iespējams
ietaupīt, sastādot saskaņoto paziņojumu, kas gan pieļaujams tikai
noteiktās situācijās – ja avārijā iesaistītas tikai divas automašīnas,
tās var turpināt ceļu, nav cietušo, un ja nav bojāts trešajai personai
piederošs īpašums. Svarīgākais aspekts, sastādot saskaņoto paziņojumu – puses var savstarpēji vienoties par negadījuma apstākļiem,
un kādam no vadītājiem līdzi ir paņemta nepieciešamā veidlapa.
Jelgavā ir novērota tendence, ka vasarā pulksten 17.11 uz Lielupes tilta sadūrās
pilsētā satiksmes intensitāte ir mazāka, trīs automašīnas. Lai gan policija ieradās
bet, atsākoties mācību gadam, tā palieli- ļoti ātri, līdz pat Pērnavas ielai izveidojās
nās par apmēram 5–7 procentiem. Savu- sastrēgums. Satiksme sāka normalizēties
kārt pīķa stundā – no pulksten 7.30 līdz tikai pēc stundas. Līdzīgas problēmas
pulksten 8.30 – intensitāte pieaug pat par ir novērojamas arī citās pilsētas vietās.
30 procentiem, salīdzinot ar situāciju va- Piemēram, 8. oktobrī pulksten 15.13
sarā un mācību gada
Lielās un Mātera
laikā, stāsta «Pilsētielas krustojumā
REĢISTRĒTO CEĻU
saimniecības» vadīsadursmē nonāca
tājs Māris Mielavs. SATIKSMES NEGADĪJUMU divas automašīnas.
SKAITS JELGAVĀ
Šādas intensitātes
Policija notikuma
veiksmīga satiksmes
vietā ieradās pēc
1416
plūsma ir atkarīga
pusstundas, bet sa1329
no ikviena autovadītiksme pilnībā tika
tāja, jo, notiekot kā529 1072 atjaunota pulksten
542
dai «ķibelei» uz ceļa,
16.33.
to jūt daudz lielāka
G.Reinsons uz449
pilsētas daļa, nekā
sver – ja situācijās,
sākumā varētu šķist.
kad tas ir iespē545
«Iespēju robežās pašjams, autovadītāji
valdība var pielāgot
izvēlētos aizpildīt
787 887 623
472
luksoforu signālplāsaskaņoto paziņonus, sakārtot ceļus,
jumu, nevis sauktu
73
uzlabot apgaismojupoliciju, tas būtiski
2015.
2016.
2017.
2018.
mu pilsētas ielās, bet
atvieglotu kopējo
gads
gads
gads
gads
satiksmes plūsma un
situāciju, jo tādā gadrošība lielā mērā ir
dījumā ir nepiecieCeļu policijas
Saskaņotie
protokoli
paziņojumi
atkarīga arī no autošams mazāks laika
vadītāju braukšanas
patēriņš – apmēram
Avots: Latvijas Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs un Valsts policija
iemaņām un para15 minūtes, kā redumiem,» norāda
zultātā neveidotos
M.Mielavs. Šī iemesla dēļ ikviens satik- sastrēgumi. Viņš gan piebilst, ka uz tilsmes dalībnieks – arī gājēji un velosipēdisti tiem, ņemot vērā satiksmes intensitāti,
– aicināts aizdomāties, kā viņš uzvedas uz nereti avārijās ir iesaistītas vairāk nekā
ielas un vai izturas cieņpilni pret citiem. divas automašīnas, un šādā gadījumā
saskaņoto paziņojumu sastādīt nav iespēTilti – «jutīgākā» vieta
jams. «Ceļu satiksmes drošība ir atkarīga
Raugoties no satiksmes plūsmas as- no mums visiem, tāpēc autovadītājam visa
pekta, vājākais Jelgavas punkts ir tilti uzmanība būtu jāvelta tam, kas notiek uz
pār Driksu un Lielupi. «Pat pati mazākā ielas. Mobilo ierīču lietošana, vadot autoproblēma vienā braukšanas joslā ietekmē mašīnu, ir tikpat bīstama, cik braukšana
lielu daļu autovadītāju,» skaidro M.Mie- reibumā – blakus darbības, kas neattiecas
lavs, uzsverot – ja uz tilta notiek avārija, uz automašīnas vadību, nopietni apdraud
satiksme būtiski palēninās, un veidojas gan pašu autovadītāju, gan citus satiksastrēgumi, kas maksimumstundās var smes dalībniekus,» tā G.Reinsons.
būt pat vairāku kilometru garumā.
Lai gan pilsētā tiek veikta videonoJelgavas pašvalvērošana, policija
dības operatīvās
nevar izmantot
BIEŽĀKIE ATTEIKUMI, to
informācijas centrā
ar mērķi ātrāk atkāpēc apdrošināšanas
(POIC) norāda –
kompānijas atsaka izmaksāt brīvot brauktuvi
piemēram, 4. seppēc negadījuma.
apdrošināšanas atlīdzību,
tembra rītā pulksten
«Mums ir strikta
pamatojoties uz saskaņoto
7.40 uz tilta Rīgas
kārtība, kā jārīkojas
paziņojumu:
virzienā notika četnegadījuma vietā,
ru automašīnu saIzvērtējot negadījuma aps- kādi mērījumi jādursme. Policija ieratākļus, tiek konstatēts, veic, kādi apstākļi
dās pēc 15 minūtēm
ka vainīgi ir abi, nevis viens jāfiksē. To nevar
un notikuma vietā
īstenot, pamatojostrādāja 20 minūtes, vadītājs, līdz ar to iestājas da- ties tikai uz videoieneizkustinot auto- lītā atbildība, un atlīdzība tiek rakstu. Turklāt tas
mašīnas. Pulksten samazināta vai atteikta;
arī nebūtu korekti
8.14 brauktuve tika
attiecībā pret neCietušais paspilgtinājis gadījumā iesaistītaatbrīvota, bet pa to
radītos automašīnas bo- jiem,» skaidro Valsts
laiku sastrēgums jau
bija izveidojies līdz jājumus vai pat norādījis tādus, policijas Zemgales
Dambja ielai. Tikai kas bijuši jau pirms avārijas;
reģiona pārvaldes
Kārtības policijas bipulksten 8.44 kustība normalizējās.
Avārija izraisīta speciāli, ar roja Patruļpolicijas
«Mācību gada sākunolūku saņemt atlīdzību. nodaļas priekšnieks
mā policija strādāja Avots: Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs Aivars Putniņš.
Viņš piebilst – citos
pastiprinātā režīmā
un negadījuma vietā ieradās ļoti ātri, gadījumos, kad videoieraksti var palīdzēt
taču reizēm tam var būt nepieciešams noskaidrot negadījuma apstākļus, policija
ilgāks laiks,» situāciju vērtē POIC vadītājs ar POIC sadarbojas.
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu
Gints Reinsons. Piemēram, 17. oktobrī

Foto: Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija
apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem Latvijā 65 procentos negadījumu šoferi aizpilda
saskaņoto paziņojumu. «Jelgavā ar katru
gadu sastādīto saskaņoto paziņojumu
skaits pieaug,» norāda LTAB sabiedrisko
attiecību konsultants Gints Lazdiņš.

No «aizmirsu» līdz
«negribu piesaukt nelaimi»

Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana
tiek mācīta jau topošajiem šoferiem
autoskolā, tomēr joprojām ir daļa autovadītāju, kuri pret to izturas skeptiski
un neatkarīgi no negadījuma smaguma
pakāpes sauc policiju. Kāpēc? «Biežākais
iemesls ir fakts, ka attiecīgajām personām
nav līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapas.
Būtiski ir pieminēt, ka tās bez maksas ir
pieejamas apdrošināšanas kompānijās,
benzīntankos un Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļās, un pāris papīru
iemešana mašīnā taču neko nemaksā,»
uzsver A.Putniņš, piebilstot, ka reizēm
policists strādā kā pastnieks, aizvedot uz
negadījuma vietu veidlapu.
«Reizēm cilvēki atsakās sastādīt saskaņoto paziņojumu, jo šaubās, ka apdrošinātājs segs zaudējumus. Dažreiz tāds
ir uzņēmuma princips, ja negadījums
noticis ar firmas automašīnu,» turpina
A.Putniņš. Savukārt LTAB pārstāvis
G.Lazdiņš papildina, ka pirms pāris
gadiem veiktā aptaujā autovadītāji pat
norādījuši, ka veidlapu nevadā līdzi, lai
«nepiesauktu nelaimi». Arvien vairāk
autovadītāju OCTA iegādājas internetā,
un tādā gadījumā šoferim varētu ieteikt
polisi izdrukātā veidā glabāt automašīnā
vai nofotografēt ar tālruni, jo saskaņotajā
paziņojumā ir jānorāda apdrošināšanas
polises dati. Tāpat vajadzētu ņemt vērā
cilvēcisko faktoru – reakcija pēc negadījuma nav prognozējama.
LTAB šī gada pirmajā pusgadā saņēmis
129 sūdzības, no kurām 79 bijušas par
apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem.
«Statistika, kā arī LTAB līdzšinējā pieredze mudina domāt, ka apdrošinātāju
lēmumi nav un nevar kalpot par pamatu
autovadītāju neuzticībai saskaņotajam
paziņojumam,» uzsver LTAB valdes
priekšsēdētājs Jānis Abāšins. Nozīmīgākais ir saskaņoto paziņojumu aizpildīt
skaidri, saprotami un bez labojumiem.
Iesniegumam var pievienot negadījuma
vietā uzņemtās fotogrāfijas.

Biežāk «saskrienas»
veikalu stāvlaukumos

LATB statistika liecina, ka Jelgavā
«melnie punkti», kur notiek visvairāk
avāriju, ir stāvlaukumi pie tirdzniecības
centriem «Valdeka», «RAF centrs», «Vivo
centrs», stāvlaukums pie «Elvi» Rūpniecības ielā, teritorija pie «Makdonalda»,
stacijas aplis un tā pievedceļi, Rīgas ielas
un Kalnciema ceļa krustojums, pie pils,
4. sākumskolas un tehnikuma apkaime,
Driksas un Lielupes tilti, kā arī Jāņa
Čakstes bulvāris.
A.Putniņš uzsver, ka visbiežāk autovadītāji saskaņoto paziņojumu izvēlas

SASKAŅOTO PAZIŅOJUMU
VAR AIZPILDĪT, JA CEĻU
SATIKSMES NEGADĪJUMĀ:
Iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi;
Abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties
par negadījuma apstākļiem;
Nav cietuši cilvēki;
Nav nodarīti bojājumi trešās
personas mantai;
Transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru
dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt.

SASKAŅOTĀ PAZIŅOJUMA
PRIEKŠROCĪBAS:
Laika taupīšana – notikuma
vietā nav jātērē laiks, gaidot
policiju;
Mazāk tiek traucēta satiksme, kas parasti notiek pēc
negadījuma;
To ir iespējams izmantot Eiropas Ekonomikas zonas valstīs,
jo pēc satura, uzbūves, teksta
un krāsām šīs veidlapas ir
identiskas visā Eiropā (var
aizpildīt citas valsts saskaņoto
paziņojumu, pat nepārzinot
valodu).

Mutiska vienošanās pēc negadījuma ir biežāk pieļautā kļūda!
aizpildīt, ja negadījums noticis lielveikala
stāvlaukumā. Tomēr te ir būtiska nianse – ja, piemēram, stāvlaukumā kādas
automašīnas šoferis vai pasažieris atver
durvis un sabojā blakus stāvošu mašīnu,
tas nav uzskatāms par ceļu satiksmes
negadījumu, un saskaņoto paziņojumu
šādā gadījumā rakstīt nevar. «Saskaņā
ar definīciju ceļu satiksmes negadījums
ir noticis tad, ja viens no transportlīdzekļiem atradies kustībā,» skaidro policijas
pārstāvis.

Vainīgo nesoda

Vēl viena saskaņotā paziņojuma priekšrocība ir fakts, ka, to sastādot, vainīgais
netiek administratīvi sodīts. Ja pēc negadījuma abām pusēm izdodas vienoties
par notikušā apstākļiem un noformēt
saskaņoto paziņojumu, cietušajam savs
eksemplārs jānogādā apdrošināšanas
kompānijai, kas apdrošinājusi vainīgā
transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko
atbildību (OCTA). Apdrošinātājs izvērtēs
notikušā apstākļus un aprēķinās nodarītos zaudējumus un izmaksājamās atlīdzības apmērus. Tomēr autovadītājs par
veikto ceļu satiksmes pārkāpumu sodu
nesaņems. «Kad negadījuma vietā ierodas
policija, tā izvērtē, ko ir pārkāpis katrs
autovadītājs – viens varbūt nav respektējis
ceļazīmi un apstājies «zem zīmes», bet
otrs, braucot atpakaļgaitā, ir neuzmanīgs
un uzbrauc virsū. Šādā gadījumā abiem
tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols un piemērots attiecīgs sods,
tostarp soda punkti. Tāpat policisti var
pārbaudīt autovadītāja dokumentus,
vai mašīnām ir derīga tehniskā apskate,
apdrošināšana, vai autovadītājam ir tiesības, noskaidrojot, vai viņš nav alkohola
reibumā,» stāsta A.Putniņš. Viņš uzsver
– ja policists notikuma vietā konstatē kaut
vienu pārkāpumu, ar saskaņoto paziņojumu cauri tikt vairs nevar.
Ja autovadītājs izmanto papildu apdrošināšanas pakalpojumu «Tiešo zaudējumu regulēšana», viņš saskaņoto paziņojumu var iesniegt savam apdrošinātājam,

kurš tālāk skaidros, cik un kam jāizmaksā
zaudētie finansiālie līdzekļi.

Ja nav OCTA apdrošināšanas

«Ja negadījums ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajam radītie zaudējumi tiks segti no Garantijas fonda, taču
vēlāk summa regresa kārtībā tiks piedzīta
no negadījuma izraisītāja – neapdrošinātā
transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja,»
skaidro J.Abāšins, papildinot – arī šādā
situācijā iespējams sastādīt saskaņoto
paziņojumu. Cietušajam saskaņotā paziņojuma eksemplārs jāiesniedz vienā no
kompānijām, kam ir līgums ar Garantijas
fondu: «Baltijas Apdrošināšanas namā»,
«BTA», «Ergo», «Gjensidige» vai «If».
2017. gadā Latvijā 1,08 procenti no
visiem ceļu satiksmes negadījumiem tika
izraisīti ar transportlīdzekli, kam nav
bijusi OCTA, bet Jelgavā tas noticis 1,11
procentos gadījumu.

Veidlapa būs pieejama aplikācijā

Lai saskaņotais paziņojums būtu
vēl pieejamāks, šobrīd tiek izstrādāta
elektroniskā versija. «Tas būs pieejams
mobilajā aplikācijā «LTAB OCTA» – šī
bezmaksas aplikācija jau darbojas, un tajā
var, piemēram, pārbaudīt OCTA polises
darbības termiņu, noskaidrot automašīnas negadījumu vēsturi. Novembrī kā
papildu opcija būs pieejama arī saskaņotā
paziņojuma veidlapa,» stāsta J.Abāšins.
Autorizēties varēs ar e-parakstu, vēlāk arī
ar «Smart ID». Informācija no LTAB datubāzes paziņojumā «ielēks» automātiski,
un autovadītājiem pašiem būs jāaizpilda
sadaļa par negadījuma apstākļiem. Tāpat
varēs pievienot fotogrāfijas. Mobilā aplikācija pieejama gan «Android», gan «iOS»
mobilo ierīču lietotājiem.
Šobrīd vietnē www.e-accident.eu/lv jau
ir pieejama elektroniska saskaņotā paziņojuma versija, tomēr LATB norāda, ka
tā nenodrošina likumā paredzēto lietotāju
identifikāciju, tāpēc apdrošinātājs var atteikties pieņemt šeit aizpildīto saskaņoto
paziņojumu.

Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris

Aizvada
izbraukuma sēriju

HK «Zemg a l e / L LU »
«Optibet»
hokeja līgā
aizvada izbraukuma
spēļu sēriju.
20. oktobrī
ar rezultātu 2:4 atzīts HS «Rīga» pārākums. Vārtus jelgavnieku labā guva
Valentīns Feoktistovs un Māris Miezis
(attēlā). 23. oktobrī HK «Zemgale/LLU»
ar rezultātu 2:3 zaudēja HK «Prizma».
Vārtus guva Ričards Bernhards un Juliāns
Misjus. Arī nākamā spēle HK «Zemgale/
LLU» gaidāma izbraukumā – 27. oktobrī
pulksten 15 pret HK «Kurbads».
Foto: Ruslans Antropovs

Noskaidroti
Jelgavas čempioni

Noticis Jelgavas čempionāts skvošā pieaugušajiem, un jelgavnieki tajā izcīnījuši
7 no 12 medaļām – 2 zelta, 4 sudraba
un 1 bronzas, informē čempionāta
organizatore Baiba Lulle. Par Jelgavas
čempioniem spēcīgākajā sieviešu W1 un
vīriešu M1 grupā kļuva Latvijas skvoša
izlases dalībnieki B.Lulle un rīdzinieks
Artūrs Zaicevs. Amatieru W2 grupā
triumfēja 14 gadus vecā jelgavniece
Laura Badūne, M2 grupā – rīdzinieks Ivo
Strods. Jelgavas atklātajā čempionātā
skvošā piedalījās spēlētāji no Jelgavas,
Ozolniekiem, Rīgas, Ķekavas, Pļaviņām,
Jūrmalas un Šauļiem. Dažiem no dalībniekiem šīs bija pirmās sacensības. Jāpiebilst, ka Jelgavas junioru čempionāts
skvošā notiks 4. novembrī.

SPORTS
Pēdējā mājas spēle

FK «Jelgava» 20. oktobrī «Skonto» stadionā «SynotTip» Virslīgas 25. kārtas spēlē
tikās ar turnīra tabulas līderiem «Riga» FC.
Lai gan pirmajā puslaikā rezultātu izdevās
saglabāt 0:0, otrajā puslaikā jelgavnieki
ielaida divus vārtus un spēli zaudēja ar
0:2. «Viss, izņemot rezultātu, šajā spēlē
bija ar plusa zīmi. Nospēlējām solīdi,
disciplinēti un spējām izrādīt pretestību
komandai, kura pretendē uz čempionu
titulu,» vērtē FK «Jelgava» direktors
Sergejs Golubevs. FK «Jelgava» šosezon
gaidāmas vēl trīs spēles. 28. oktobrī
pulksten 13 Zemgales Olimpiskajā centrā
norisināsies mājas spēle pret FK «Liepāja/
Mogo», 4. novembrī pulksten 14 – izbraukums pret FK «Metta/LU», savukārt
10. novembrī pulksten 14 – izbraukums
pret «Valmieras Glass/ViA».

Jelgavā sabrauks Lielupes
pasaules «roņi» līdaka – 8,2
 Ritma Gaidamoviča

2. un 3. novembrī Jelgavā,
Driksā speciāli izbūvētajā
akvatorijā pie restorāna
«Pilsētas elpa» Pasta salā
notiks desmitais «Jelgavas
roņu kauss» ziemas peldētājiem, kas vienlaikus būs
arī Ziemas peldēšanas Pasaules kausa 1. posms. Tas
nozīmē, ka jau ceturto reizi
pasaules «roņi» ziemas peldēšanas sacensību sezonu
sāks tieši mūsu pilsētā. Vēl
līdz 1. novembrim norit
dalībnieku pieteikšanās,
taču jau šobrīd zināms, ka
sacensībās tiks pārstāvētas
20 valstis, tostarp vairākas
pirmoreiz.
«Šobrīd ir pieteikušies ap 200
peldētāju no 20 pasaules valstīm.
Pirmo reizi Jelgavā startēs ziemas
peldētājs no Mongolijas, kurš pērn
piedalījās Latvijas čempionātā ziemas
peldēšanā Liepājā un dzirdējis labas
atsauksmes par mūsu čempionātu.
Tāpat pirmo reizi Jelgavas posmā
startēs arī peldētāji no Meksikas un
Austrālijas, kā arī pirmo reizi pie
mums ieradīsies Ķīnas un Argentīnas
delegācijas. Ir jūtams, ka ļoti labi nostrādājusi reklāma «no mutes mutē»,
jo īpaši ziemas peldētāju vidū, kas,
satiekoties citās sacensībās, iesaka šo
čempionātu, savukārt mums par to ir
gandarījums. Tas nozīmē, ka «roņi»
Jelgavā jūtas gaidīti,» stāsta A.Jakov
ļevs, piebilstot, ka šobrīd sadarbībā ar
Jelgavas reģionālo Tūrisma centru
tiek veidota programma, kas ļautu
mūsu pilsētas ciemiņiem iepazīt arī
Jelgavu.
Jau otrdien, 30. oktobrī, tiks uzsākta akvatorija būvniecība un sacensību
norises vietas iekārtošana. «Otrdien
pa upi no Jelgavas jahtkluba sāksim
vest pontonus, lai ierīkotu akvatoriju.
Ceram, ka mums izdosies uzbūvēt
par vienu celiņu vairāk nekā iepriekš
– desmit 25 metrus garus celiņus.
Šogad ģērbtuves ierīkosim lielās
teltīs blakus Pasta salas publiskajai
slidotavai. Savukārt Pasta salas slidotavas ģērbtuvēs atradīsies galvenais
pasākuma informācijas punkts,»
stāsta A.Jakovļevs, paskaidrojot, ka
abām ģērbtuvēm tiks nodrošināta
apsildīšana un blakus tām būs iespēja
arī sasildīties pārvietojamā pirtī un
siltajā baļļā.
Kopumā «Jelgavas roņu kausā» būs
sešas individuālās distances un jauktā
stafete ar laika kontroli, bet trīs distances būs paredzētas tautas klasei –
individuāli, bez laika kontroles. Individuālajās distancēs dalībnieki startēs
pa vecuma grupām – gan sieviešu, gan
vīriešu konkurencē. «Individuālajās
sacensībās uzvarētāji tiks apbalvoti
ar medaļām, un tie, kuri startēs
Pasaules kausa 1. posma ieskaitē,

par saviem startiem krās punktus.
Savukārt cīņa par «Jelgavas roņu
kausu» notiks stafetē divās grupās
– četri dalībnieki, kuru kopējais vecums nepārsniedz 150 gadus, un četri
dalībnieki, kuru kopējais vecums pārsniedz 151 gadu,» stāsta A.Jakovļevs,
skaidrojot, ka «Jelgavas roņu kausa»
laikā tiks izcīnīts arī Nāciju kauss.
«Kausa ieguvēji tiek aprēķināti pēc
īpašas formulas, ņemot vērā valsts divus labākos sieviešu un divus labākos
vīriešu rezultātus katrā distancē, kā
arī labāko rezultātu stafetē,» informē
A.Jakovļevs. Viņš piebilst, ka klubu
«Jelgavas roņi» sacensībās pārstāvēs
5 stafešu komandas un 30 dalībnieki
individuālajās distancēs.
Tāpat, lai popularizētu ziemas peldēšanu, piesaistot šim sporta veidam
un pasākumam vairāk interesentu,
ir padomāts arī par sacensībām bez
laika kontroles jeb sacensībām tautas
klasei. «Tajās aicinām startēt ikvienu,
kurš vēlas pārbaudīt savus spēkus.
Būs trīs disciplīnas: «Jaunie roņi»
– iegremdēšanās aukstajā ūdenī,
«Roņi» – peldējums līdz 25 metriem
brīvajā stilā, «Polārlāči» – peldējums
līdz 50 metriem brīvajā stilā,» stāsta
A.Jakovļevs, uzsverot, ka katrs tautas
klases dalībnieks saņems īpašu medaļu un sertifikātu.
Sacensības notiks 2. un 3. novembrī
no pulksten 12. Svinīgā atklāšana –
sestdien pulksten 12, bet uzvarētāju
apbalvošana norisināsies katras dienas beigās – piektdien pulksten 18 un
sestdien pulksten 17 Pasta salas publiskajā slidotavā. Savukārt svētdien,
4. novembrī, no pulksten 11 līdz 12
notiks kopīgs peldējums akvatorijā,
kurā aicināti piedalīties visi «roņi»,
kas vien to vēlas.
Skatītāji pasākumu varēs apmeklēt
bez maksas.

Sacensību programma
2. novembrī:
• Pulksten 12 – 50 metri brīvajā stilā;
• Pulksten 13 – 100 metri brīvajā stilā;
• Pulksten 14.30 – izturības peldējums,
450 metri brīvajā stilā;
• Pulksten 17 – apbalvošana.
3. novembrī:
• Pulksten 12 – svinīgā atklāšana;
• Pulksten 12.20 – jauktā stafete,
4 x 25 metri brīvajā stilā;
• Pulksten 12.55 – 25 metri brasā;
• Pulksten 14.05 – 25 metri tauriņstilā;
• Pulksten 15 – 50 metri brasā;
• Pulksten 16 – tautas klase «Jaunie
roņi»;
• Pulksten 16.15 – tautas klase «Roņi»;
• Pulksten 16.30 – tautas klase «Polārlāči»;
• Pulksten 17 – apbalvošana, noslēguma ceremonija.
4. novembrī:
• Pulksten 11 – kopīgais peldējums
akvatorijā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Zaudē «Turībai», gatavojas
«Ventspils Augstskolai»

BK «Jelgava/LLU» 19. oktobrī uzņēma
«Biznesa augstskolu «Turība»». Ar rezultātu
79:102 jelgavnieki atzina viesu pārākumu.
«Lai gan kopumā spēle bija līdzīga, mūsu
jaunie saspēles vadītāji vairākkārt kļūdījās
pie centra līnijas – pretinieki atņēma
bumbu un guva ātros punktus. Tāpat
arī neizmantojām visas iespējas no soda
metiena līnijas – iemetām 24 no 36 metieniem,» vērtē BK «Jelgava/LLU» galvenais
treneris Gatis Justovičs. Jelgavnieku rindās
rezultatīvākais, ar gūtiem 16 punktiem,
bija Armands Seņkāns, 11 punkti – An
drim Justovičam, 9 – Uldim Feldmanim, pa
8 – Kalvim Krūmiņam un Kasparam Nei
manim. Nākamā spēle BK «Jelgava/LLU»
gaidāma 26. oktobrī pulksten 20 Jelgavas
sporta hallē pret «Ventspils Augstskolu».
Foto: Ivars Veiliņš
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«Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
Aicina pievienoties savai komandai

BŪVSTRĀDNIEKUS (-CES)

Prasības:
• Kvalitatīvi un laikā veikt savus darba pienākumus.
Mēs piedāvājam:
• Apmācības darba vietā;
• 8 stundu darba dienu;
• Laicīgu un konkurētspējīgu atalgojumu atkarībā no
darba rezultātiem;
• Atalgojumu 750–1850 EUR apmērā (bruto);
• Iespēju periodiski veikt darbu objektos gan Latvijā,
gan ārpus tās.
Darba vieta: «Nordic Homes» rūpnīca
(Celtnieku iela 36, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).
Tālrunis saziņai: 27888874 (Aleksandrs – rūpnīcas vadītājs).

SIA «Nuvalo Latvia» (reģ.Nr. 40103758739)
meklē plaša spektra speciālistus, nodrošinot tiem
stabilu un labi atalgotu darbu. Aicina darbā:

METĀLA DETAĻU KRĀSOTĀJU

Prasības:
• Var būt bez pieredzes, bet vēlama pieredze metāla
detaļu krāsošanā vai līdzīgos darbos;
• Angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
• Spēja plānot un organizēt savu darbu;
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte, pozitīva
attieksme pret darbu.

CNC OPERATORUS (-ES)

kilogrami

Prasības:
• Pieredze ar CNC darbagaldiem «Fanuc» un/vai
«Heidenhain»;
• Prasmes strādāt ar «Mastercam» programmu, rakstīt
programmas;
• Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• Spēja strādāt patstāvīgi;
• Atbildība, punktualitāte.

METINĀTĀJUS (-AS) - MIG/MAG/TIG/MMA

 Ilze Knusle

«Man gandrīz nekad neveicas
sacensībās, taču šoreiz izdevās
noķert 8,2 kilogramus smagu
un 110 centimetrus garu
līdaku,» saka šī gada makšķerēšanas sacensību «Lielupes
līdaka» uzvarētājs jelgavnieks
Aigars Jurēvics.
Līdaku A.Jurēvicam izdevies noķert
apmēram 700 metrus uz leju pa upi no
Pils salas gala. «Rudenī es līdakas ķeru
uz aptuveni 15–20 centimetrus gariem
vobleriem. Pirms šīs līdakas gan interesi
izrādīja vēl kāda – jutu, ka pa mānekli bija
sitiens, bet zivs nepieķērās – uz voblera palikušas tikai zobu pēdas,» stāsta sacensību
uzvarētājs. Viņš norāda, ka plēsējzivīm,
tuvojoties ziemai, ir laba apetīte, tāpēc
situācijā, kad viņas ierauga gana lielu
mānekli, ir gatavas tam uzbrukt. «Vēl
kāda nianse – jo lielāka zivs, jo grūtāk
viņai kustēties, tāpēc maziem upuriem tā
ne vienmēr uzbrūk,» atklāj makšķernieks.
Sacensību rekords gan joprojām pieder
jelgavniekam Aleksandram Kolibelkinam,
kurš 2012. gadā noķēra 8,6 kilogramus
smagu līdaku. Šogad Aleksandrs izvilka
1,2 kilogramus smagu līdaku un 2,5 kilogramus smagu meža vimbu jeb salati,
kas esot reta zivs. «Šī ir tikai otrā meža

«Lielupes līdaka 2018» rezultāti
Individuāli
1. vieta – Aigars Jurēvics
2. vieta – Aleksandrs Kolibelkins
3. vieta – Andris Liepiņš
Komandām
1. vieta – Ojārs Mutjuševičs un Vitālijs Vasiļjevs
2. vieta – Andis Rozenbilds un Renārs Ķuze
3. vieta – Gints Zariņš un Aivars Egle

vimba, ko esmu noķēris – pirmā, apmēram kilogramu smaga, man pieķērās
pērn. Turklāt es par savu lomu esmu
daudz priecīgāks nekā tad, ja būtu izvilcis
astoņus kilogramus smagu līdaku,» saka
A.Kolibelkins. Viņš voblerus izgatavo arī
pats – no koka –, bet meža vimba uzķērusies uz veikalā pirkta. Tāpat viņš vērtē, ka
šoreiz laikapstākļi nebija tie labvēlīgākie
makšķerēšanai, jo lietus laikā zivis ķeroties labāk. Par noķerto meža vimbu A.Kolibelkinam tika piešķirta speciāla balva.
Šogad sacensībās piedalījās 38 laivas
un 65 dalībnieki – 28 komandas un 10
individuālie dalībnieki. Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis norāda,
ka šoreiz ir sasniegts sacensību dalībnieku
skaita rekords. Viņi tika vērtēti individuāli
un komandās, kā arī balvas saņēma pieci
makšķernieki, kas noķēra lielākās līdakas.
Sacensības organizēja makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši» sadarbībā
ar Sporta servisa centru.

Treniņš ar Oļegu Znaroku
Foto: Ivars Veiliņš

Prasības:
• Pieredze metināšanā vismaz 2 gadu garumā;
• Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• Spēja strādāt ar metināšanas un montēšanas
rasējumiem patstāvīgi;
• Atbildība, punktualitāte;
• Vēlamas B kategorijas autovadītāja tiesības.
Piedāvājam:
• Oficiālu darbu ar līgumu un sociālajām garantijām;
• Atalgojumu, sākot no 2566 EUR (bruto) mēnesī (par
darba dienām);
• Iespēju strādāt virsstundas un brīvdienās;
• Prēmijas pēc pārbaudes laika;
• Komfortablu dzīvesvietu 10 minūšu attālumā no darbavietas ar internetu un visām ērtībām (1 cilvēks istabā);
• Transporta kompensāciju;
• Darba apavus, apģērbu un drošības ekipējumu;
• Kolēģu atbalstu.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu uz gatis@nuvalo.eu.

Piedāvā darbu
Ozolnieku novada pašvaldības SAC «Zemgale»
(reģ.Nr.90001623310) piedāvā darbu medicīnas
māsai uz nenoteiktu laiku, viena slodze. Personai
jābūt reģistrētai māsu reģistrā. Atalgojums –
715 EUR. Pieteikties pa e-pastu diana.valtere@
ozolnieki.lv. T.63050449, 63022863.
SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151) piedāvā
darbu kvalificētām(-iem) šuvējām(-iem) vai
māceklēm(-ļiem) (ar priekšzināšanām) trikotāžas
apģērbu šūšanai. Darba apmaksa atkarīga no
paveiktā darba apjoma un kvalitātes. Var strādāt
nepilnu darba dienu. Darba laiks – no plkst.7.30
līdz 16.45. Atalgojums – no 435 EUR. Pieteikties pa tālruni 29547628, personīgi ierodoties
K.Barona ielā 8, Jelgavā, vai CV sūtīt pa e-pastu
maritesia@inbox.lv.

Meklē darbu
Medmāsa. Varu pieskatīt, aprūpēt vecus
cilvēkus. T.28236557.
Sieviete meklē auklītes vai apkopējas
darbu. T.29726898.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ingai Siemaškevičai,
māmiņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav vārdu, kas mierināt spētu...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģes
Viktorijas Homma-Snarskas ģimeni,
tēvu un vectētiņu mūžībā pavadot.

Aizvadītajā piektdienā treniņu HK «Zemgale/LLU» hokejistiem vadīja bijušais Latvijas un Krievijas hokeja izlases treneris, olimpiskais čempions
Oļegs Znaroks. Viņu uz Jelgavu uzaicināja HK «Zemgale/LLU» galvenais
treneris Valērijs Kuļibaba, lai uzmundrinātu savu komandu. Spēlētājiem
tas bija pārsteigums – leģendārā hokejista klātbūtne viņus iedvesmoja, un
viņi aizvadīja kvalitatīvu treniņu, ko novērtēja arī O.Znaroks. ««Zemgale/
LLU» ir laba komanda, kuras sastāvā ir jauni spēlētāji, kas labprāt strādā.
Domāju, ja hokejisti sapratīs, ka, pirmkārt, to vajag viņiem pašiem, ar
tādu treneri kā Valērijs Kuļibaba komandai ir nākotne. Galvenais, lai hokejistiem ir liela vēlēšanās spēlēt, un to es šeit saredzēju,» tā O.Znaroks.

Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DZIDRA LIEPA (1932. g.)
IMANTS LINDENBERGS (1927. g.)
INESE HAUSMANE (1953. g.)
MARTA KRŪMIŅA (1931. g.)
ILMĀRS VIZBULIS (1944. g.)
LIDIJA ŠEVČENKO (1956. g.)
VIKTORS IVANOVS (1949.g.)
Izvadīšana 26.10. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. oktobris
LTV1
5.00 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Ar mugursomām pa Latīņameriku».
Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2750.sērija.
9.35 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 29.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Balss pavēlnieks».* Bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkurss.
12.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Es – savai zemītei».*
13.40 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 276. un 277.sērija.
14.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.00 «Krustpunktā».
16.05 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 28.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2750.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.56 «Ceturtā studija». 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 «Atslēgas».* (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 ««De facto»».*
0.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.45 «Pasaules panorāma».* Raidījums par ārpolitiku.
1.15 «Aculiecinieks».*
1.30 «Adreses».*

LTV7
5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».* Televeikala skatlogs.
5.30 «Automoto raidījums nr.2».* Televeikala skatlogs.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
6.30 «Pirāte un Kapteinīno». Animācijas seriāls.
7.00 «Trusītis Pēterītis». Animācijas seriāls.
7.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
8.45 «Daudz laimes, jubilār!»*
9.30 «Izgudrotāji».*
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 293. un 294.sērija.
11.00 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
11.50 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas
(krievu val., ar subt.).
12.25 «Planēta Zeme». Dokumentāla filma
(krievu val., ar subt.). 9.sērija.
13.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Kaut kur uz Zemes 7». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Izmeklētājs un jūra». Seriāls. 2007.g. 7.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 15.sērija.
22.05 «Midsomeras slepkavības 13». Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.50 «2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Ceturtdaļfināls. Zviedrija – Anglija.
1.50 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
5.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 14.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 124.sērija.
10.25 «Televīzijas veikals».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 54.sērija.
11.40 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma. 2004.g.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mūsu Čārlijs 7». Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.20 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 55.sērija.
16.20 «Amazones». Meksikas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
17.15 «Mani remonta noteikumi 4». Realitātes šovs. 34.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani remonta noteikumi 4». Realitātes šovs. 34.sērijas turpinājums.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 94.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt 10».
20.40 «Degpunktā 8».
21.15 «Ekstrasensi – detektīvi 6». Krievijas realitātes šovs. 3.sērija.
22.15 «Autopsija: viņu pēdējās stundas». Seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.15 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
0.10 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 94.sērija.
1.00 «LNT ziņu “Top 10”».*
1.50 «Dzīvīte brīvdienās 3».
2.10 «Attīstības kods 4». Televeikala skatlogs.
2.40 «Degpunktā 8».*
3.00 «900 sekundes».*

TV3
6.25 «Ķepu patruļa 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Varoņi maskās». Animācijas seriāls.
7.25 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls.
7.55 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
8.55 «Kobra 11-12». Seriāls. 2014.g. 8.sērija.
9.55 «Makgaivers 2». ASV spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.
10.55 «Televeikala skatlogs».
11.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
11.35 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 18.sērija.
12.40 «Spēļu šovs «Candy Crush»». 2017.g.
13.40 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 41. un 42.sērija.
14.40 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
15.40 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 91. un 92.sērija.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 19.sērija.
17.55 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 93.sērija.
21.00 «Pilsētnieces pret lauciniecēm». Realitātes šovs. 6.sērija.
22.00 «Labais ārsts». ASV seriāls. 2017.g. 5.sērija.
23.00 «Rouzvuds 2». ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.00 «Nekā personīga».*
0.55 «Melu teorija». 6.sērija.
1.20 «Sveika, Rīga!»*
1.55 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 93.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».*
4.05 «Bez tabu».*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris

6.02 «Berberiem pa pēdām. Maroka».
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2752.sērija.
9.35 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 31.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
11.35 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 37. un 38.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Vides fakti».*
13.40 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 270. un 271.sērija.
14.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.00 «Krustpunktā».
16.05 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 30.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2752.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.56 «Ceturtā studija». 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Pasaules panorāma». Raidījums par ārpolitiku.
20.00 «Divi vienā». Latvijas seriāls. 26.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Izziņas impulss».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «Tas notika šeit».*
0.20 «Debesu vārdā». Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 13.sērija.
1.15 «Tramps un Krievija». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.

6.02 «Berberiem pa pēdām. Maroka».
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2753.sērija.
9.35 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 32.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Pasaules panorāma».* Raidījums par ārpolitiku.
13.40 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 282. un 283.sērija.
14.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.00 «Krustpunktā».
16.05 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 31.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2753.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.56 «Ceturtā studija». 19.27 Laika ziņas.
19.30 «JAUNA SEZONA.Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku».
20.00 «Divi vienā». Latvijas seriāls. 27.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Atslēgas».
21.30 «Klausītājs». Īsfilmu cikls.
22.00 «Tilts 4». Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 7.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.20 Sporta ziņas. 23.22 Laika ziņas.
23.25 «Daudz laimes, jubilār!»*
0.10 «Dzīvnieku mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
0.45 «Tieša runa».*

LTV7

LTV7

5.00 «Automoto raidījums nr.2».* Televeikala skatlogs.
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
6.30 «Pirāte un Kapteinīno». Animācijas seriāls.
7.00 «Kemija piedzīvojumu ekspedīcija». Animācijas seriāls.
7.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Ceturtā studija».*
8.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
9.30 «Deviņdesmitie».*
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 295. un 296.sērija.
11.00 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
11.55 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).
13.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
14.05 «12 elementi ainavā».*
14.35 «Vladivostoka». Dokumentāls seriāls. 4.sērija. (krievu val., ar subt.).
15.05 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 15.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Izziņas impulss».* Raidījums.
20.05 «Pāri Centrālamerikai». Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
21.05 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 16.sērija.
22.00 «Snoudens». Biogrāfiska drāma. 2016.g.
0.25 «2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Ceturtdaļfināls. Krievija – Horvātija.

5.00 «Mākslas pulss». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
6.30 «Raķetēni 2». Animācijas seriāls. (ar surdotulkojumu).
6.42 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
7.00 «Kas te? Es te!»*
7.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Ceturtā studija».*
8.25 ««De facto»».* (ar subt.).
9.00 «Province».* (ar subt.).
9.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 297. un 298.sērija.
11.00 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
11.55 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
12.25 «Automoto raidījums nr.2».* Televeikala skatlogs.
12.55 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».* Televeikala skatlogs.
13.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.55 «Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!»
Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
15.00 «Planēta Zeme». Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 9.sērija.
16.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 16.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Hokeja laukums».
20.05 «Habla teleskops: ieraudzīt universu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 17.sērija.
22.05 «Tēvs Brauns 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.00 «2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Pusfināls. Francija – Beļģija.
1.00 «Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Nedēļas apskats».* Televeikala skatlogs.
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
6.30 «Reaktīvie draugi». Animācijas seriāls.
7.00 «Kas te? Es te!»*
7.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Ceturtā studija».*
8.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.30 «Pasaules panorāma».* Raidījums par ārpolitiku.
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 299. un 300.sērija.
11.00 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
11.55 «Biznesa pasaule».* Televeikala skatlogs.
12.25 «Nedēļas apskats».* Televeikala skatlogs.
13.00 «Aculiecinieks».*
13.20 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Habla teleskops: ieraudzīt universu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.50 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
16.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 17.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 18.sērija.
22.10 «Sporta studija».*
23.00 «2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Pusfināls. Horvātija – Anglija.
1.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
2.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT

LNT

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
5.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 15.sērija.
9.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 125.sērija.
10.45 «Televīzijas veikals».
11.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 55.sērija.
12.00 «Albums». ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mūsu Čārlijs 7». Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.20 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 56.sērija.
16.20 «Amazones». Meksikas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
17.15 «Mani remonta noteikumi 4». Realitātes šovs. 30.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani remonta noteikumi 4». Realitātes šovs. 30.sērijas turpinājums.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 95.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Cilvēkstāsti Latvijai».
20.40 «Degpunktā 8».
21.15 «Atklāj Latviju!»
21.30 «Vai sacīt jāvārdu?» ASV melodrāma. 2016.g.
23.20 «Tie esam mēs». ASV seriāls. 2016.g. 15.sērija.
0.20 «Šķiršanās padomi draudzenēm 2». ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 95.sērija.
1.50 ««Dzīvīte» brīvdienās 3».
2.10 «Degpunktā 8».*
2.35 «900 sekundes».*

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
5.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 16.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 126.sērija.
10.25 «Televīzijas veikals».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 56.sērija.
11.40 «Vai sacīt jāvārdu?» ASV melodrāma. 2016.g.
13.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
14.45 «Mūsu Čārlijs 7». Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 57.sērija.
16.35 «Amazones». Meksikas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
17.40 «Mani remonta noteikumi 5». Realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani remonta noteikumi 5». Realitātes šovs. 1.sērijas turpinājums.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 96.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Cilvēkstāsti Latvijai».
20.40 «Degpunktā 8».
21.15 «Zebra 2».
21.30 «Cilvēka bērns». Latvijas ģimenes filma. 1991.g.
23.30 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 96.sērija.
0.30 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 16.sērija.
1.20 «Amerikāņi 4». ASV seriāls. 8.sērija.
2.05 «Degpunktā 8».*
2.30 «900 sekundes».*

Otrdiena, 30. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Karaliste».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Berberiem pa pēdām. Maroka».
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2751.sērija.
9.35 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 30.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Latvijas sirdsdziesma».*
11.45 «Daudz laimes, jubilār!»*
12.25 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Province».*
13.40 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 278. un 279.sērija.
14.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.00 «Krustpunktā».
16.05 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 29.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2751.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.56 «Ceturtā studija». 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Vēstures skolotājs». Ekspedīcija laikā.
20.00 «Divi vienā». Latvijas seriāls. 25.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «2018. Latvijas hronika». Pauls Ķesteris.
22.25 «Tramps un Krievija». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.30 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35 «Poldarks 3». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
0.45 «Tas ir tikai pasaules gals». Drāma (ar subt.). 2016.g.

LTV7

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.55 «Ikdienas ainiņas». ASV komēdijseriāls. 2015.g. 22.sērija.
6.25 «Ķepu patruļa 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Varoņi maskās». Animācijas seriāls.
7.25 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls.
7.55 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
8.55 «Kobra 11-12». Seriāls. 2014.g. 9.sērija.
9.55 «Makgaivers 2». ASV spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.
10.55 «Televeikala skatlogs».
11.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
11.35 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 19.sērija.
12.40 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
13.40 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 43. un 44.sērija.
14.40 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
15.40 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 92. un 93.sērija.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 20.sērija.
17.55 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 94.sērija.
21.00 «Kāsla metode 8». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
22.00 «Glābšanas dienests 911». ASV spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
23.00 «Aklā zona 2». ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
0.00 «Labais ārsts». ASV seriāls. 2017.g. 5.sērija.
1.00 «Rouzvuds 2». ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
1.55 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 94.sērija.
2.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».*
4.05 «Bez tabu».*

Trešdiena, 31. oktobris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas valsts himna».

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.55 «Ikdienas ainiņas 2». ASV komēdijseriāls. 2016.g. 1.sērija.
6.25 «Ķepu patruļa 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Mazo mīluļu veikaliņš 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls.
7.55 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
8.55 «Kobra 11-12». Seriāls. 2014.g. 10.sērija.
9.55 «Makgaivers 2». ASV spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
10.55 «Televeikala skatlogs».
11.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
11.35 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 20.sērija.
12.40 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
13.40 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 45. un 46.sērija.
14.40 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
15.40 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 93. un 94.sērija.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 21.sērija.
17.55 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 95.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 18». Realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.40 «Lucifers 2». ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
23.40 «Leģendas». ASV seriāls. 9.sērija.
0.30 «Glābšanas dienests 911». Spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
1.30 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 95.sērija.
2.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 59., 60. un 61.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».*
4.15 «Bez tabu».*

Ceturtdiena, 1. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».*
6.00 «Latvijas valsts himna».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
5.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 17.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 127.sērija.
10.25 «Televīzijas veikals».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 57.sērija.
11.40 «Ar ģimeni pūrā». Vācijas romantiska komēdija.
13.45 «Televīzijas veikals».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Mūsu Čārlijs 7». Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 58.sērija.
16.35 «Amazones». Meksikas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
17.40 «Mani remonta noteikumi 5». Realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani remonta noteikumi 5». Realitātes šovs. 2.sērijas turpinājums.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 97.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Cilvēkstāsti Latvijai».
20.40 «Degpunktā 8».
21.15 «Lauku sēta 5». Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 8.sērija.
22.10 «No rupekles par lēdiju». Realitātes šovs. 4.sērija.
0.15 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 97.sērija.
1.10 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 17.sērija.
1.55 «Degpunktā 8».*
2.20 «900 sekundes».*
4.10 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.55 «Ikdienas ainiņas 2». ASV komēdijseriāls. 2016.g. 2.sērija.
6.25 «Ķepu patruļa 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Mazo mīluļu veikaliņš 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls.
7.55 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
8.55 «Kobra 11-12». Seriāls. 2014.g. 11.sērija.
9.55 «Makgaivers 2». ASV spraiga sižeta seriāls. 14.sērija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
11.35 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 21.sērija.
12.40 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
13.40 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 47. un 48.sērija.
14.50 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
15.50 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 94. un 95.sērija.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 22.sērija.
17.55 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 96.sērija.
21.00 «Bildinājums». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
23.15 «APB». ASV detektīvseriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.20 «Ekstrasensu cīņas 17. Speciālizlaidums».
Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
1.15 «Kāsla metode 8». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
2.10 «Viņas melo labāk 6». Seriāls. 2018.g. 96.sērija.
2.45 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 62. un 63.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».*
4.15 «Bez tabu».*

Piektdiena, 2. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.02 «Berberiem pa pēdām. Maroka». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2754.sērija.
9.35 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 33.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

10.50 «Dzeguze». Slovākijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
11.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.40 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 284. un 285.sērija.
14.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.00 «Krustpunktā».
16.05 «Aklā mīla». Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 32.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 13». Vācijas seriāls. 2754.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 8». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2018.g. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tilts 4». Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 7.sērija.
1.20 «Dzeguze». Slovākijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
2.20 «Debesu vārdā». Daudzsēriju drāma. 2014.g. 13.sērija.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs». «Pūznis 98».
4.15 «Sporta studija».*

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
6.30 «Astrozēns». Animācijas seriāls.
7.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Ceturtā studija».*
8.25 «Aculiecinieks».*
8.40 «Latvijas filmas Latvijas simtgadei».*
9.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
10.00 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 301. un 302.sērija.
11.00 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
11.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
12.25 «Logs uz pasauli. Sentluisa». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.55 «Pusstunda bez vecākiem». (krievu val.).
13.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.00 «Endija piedzīvojumi aizvēsturē». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.30 «Endijs un dzīvnieku mazuļi». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 «Personība. 100 g kultūras».*
16.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 18.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars. Pa jaunām pēdām». Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Endija piedzīvojumi aizvēsturē». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.20 «Endijs un dzīvnieku mazuļi». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35 «Tās tik ir operas! Fidelio». Dokumentālu filmu cikls.
21.30 «Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls».
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «xxxxxx». XXXXXXXX.
0.25 «2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Finālspēle. Francija – Horvātija.
2.30 «Habla teleskops: ieraudzīt universu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
3.30 «Planēta Zeme». Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
4.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
5.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.00 «900 sekundes».
8.15 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 18.sērija.
9.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 128.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 58.sērija.
11.40 «Siržu spēles». ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 59.sērija.
15.50 «Amazones». Meksikas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
16.50 «Mani remonta noteikumi 5». Austrālijas realitātes šovs.
3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani remonta noteikumi 5». Austrālijas realitātes šovs.
3.sērijas turpinājums.
19.00 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 98.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Cilvēkstāsti Latvijai».
20.40 «Degpunktā 8».
21.15 «Kandisa Renuāra 4». Francijas detektīvseriāls. 2016.g.
7. un 8.sērija.
23.20 «Šerloks Holmss». ASV detektīvfilma. 2009.g. Lomās:
Dž.Lovs, R.Daunijs, G.Riči. Pasaulē slavenākais detektīvs
Šerloks Holmss un viņa kompanjons doktors Votsons
saņem izaicinājumu no noslēpumainā lorda Blekvuda –
cilvēka, kura plāni apdraud Anglijas drošību. Liekot lietā
dedukcijas metodi, attapību un humoru, Holmss kopā ar
draugu iesaistās bīstamos piedzīvojumus.
1.45 «Debesu asaras». Turcijas seriāls. 2017.g. 98.sērija.
2.25 «Degpunktā 8».*
2.50 «900 sekundes».*

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.55 «Ikdienas ainiņas 2». ASV komēdijseriāls. 2016.g. 3.sērija.
6.25 «Ķepu patruļa 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Mazo mīluļu veikaliņš 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls.
7.55 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
8.55 «Kobra 11-20». Seriāls. 2015.g. 1.sērija.
9.55 «Makgaivers 2». ASV spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
11.35 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 22.sērija.
12.40 «Vakariņas četratā». Kulinārijas raidījums.
13.50 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls. 49. un 50.sērija.
14.55 «Soli pa solim 6». ASV komēdijseriāls. 22.–24.sērija.
16.25 «Soli pa solim 7». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.55 «Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2». Realitātes šovs. 23.sērija.
18.00 «Spēļu šovs «Candy Crush»». 2017.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Es mīlu tevi, Latvija! 4». TV šovs.
22.55 «Kampaņa: vēlēšanu cirks». ASV komēdija. 2012.g.
0.30 «Tālu no mājām». ASV drāma. 2014.g.
2.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 64. un 65.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».*
4.10 «Bez tabu».*

Sestdiena, 3. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Astrozēns». Animācijas seriāls.
7.30 «Pirāte un Kapteinīno». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris
8.00 «Reaktīvie draugi». Animācijas seriāls.
8.30 «Sveiks, Dagij!» Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Trusītis Pēterītis». Animācijas seriāls.
9.42 «Ozolstāstu nams». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mazā sērkociņu pārdevēja».
Vācijas pasaku filma. 2013.g.
11.40 «Divi vienā». Latvijas seriāls. 25., 26. un 27.sērija.
13.10 «Vēstures skolotājs».* Ekspedīcija laikā (ar subt.).
13.40 «Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku».*
14.10 «Klausītājs».* Īsfilmu cikls.
14.40 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.00 «Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!)».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 JAUNUMS. «Varenie kaķi». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.19 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Rīgas iela Līvānos. 1.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 «Tas notika šeit».
22.30 «Modris». Latvijas drāma. 2014.g.
0.15 «Glābjot dzīvos».
2.15 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs». «Liepājas dzintars 89», «Zodiaks».

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Endija piedzīvojumi aizvēsturē». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 «Endijs un dzīvnieku mazuļi». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 «Izgudrotāji».*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2». Televeikala skatlogs.
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā». Televeikala skatlogs.
9.30 «Izstāsti Latvijai!» Televeikala skatlogs.
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
11.35 «Hokeja laukums».*
12.05 «Tēvs Brauns 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
13.00 «Neaizmirstais». Seriāls. 3. un 4.sērija
(krievu val., ar subt.).
14.50 «Būt latvietim. Īrija».*
16.05 «Aculiecinieks».*
16.20 «Mārcis Auziņš: programmas «Viens» koncertieraksts».*
17.10 «Tās tik ir operas! Fidelio». Dokumentālu filmu cikls.
18.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.05 «Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.00 «Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5».
Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 13». Detektīvseriāls. 2.sērija.
22.45 «Vera 8». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.30 «Labākais no Latgales.
Populāru Latgales muzikantu koncerts Riebiņos».*
1.25 «Skaņusaite Latvijā».*
1.50 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
2.20 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 261.–264.sērija.
4.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā».* Televeikala skatlogs.
4.30 «Automoto raidījums nr.2».* Televeikala skatlogs.
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11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Urugvajas dārgumi».
Dokumentāla filma.
12.00 TIEŠRAIDE. «Bāreņu svētdienas dievkalpojums katoļu
baznīcā».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Atslēgas».* (ar subt.).
14.00 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 37.sērija.
15.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
16.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras». Ojāram Vācieitim – 75.
16.45 «Ķepa uz sirds».*
17.15 «Daudz laimes, jubilār!» Karīna Tatarinova.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TIEŠRAIDE. «Balss pavēlnieks». Bērnu un jauniešu
mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.
20.30 «Panorāma». 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 ««De facto»».
21.35 «Poldarks 3». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 9.sērija.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Tulpju drudzis».
ASV romantiska drāma (ar subt.). 2017.g.
0.40 «Varenie kaķi». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.35 «Modris». Latvijas drāma. 2014.g.
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs. Par visu maksāju es dārgi».
4.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Province».* (ar subt.).
5.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Kas te? Es te!»*
7.00 «Piedzīvojums dabā».*
7.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018». Televeikala skatlogs.
9.00 «Izziņas impulss».* Raidījums.
9.30 «Pusstunda bez vecākiem». (krievu val.).
10.00 «Staigā gadiem». Televeikala skatlogs.
10.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 261.–264.sērija.
12.20 «Endija piedzīvojumi aizvēsturē». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.35 «Endijs un dzīvnieku mazuļi». Seriāls. (krievu val., ar subt.).
12.50 «Mazā sērkociņu pārdevēja». Vācijas pasaku filma. 2013.g.
14.00 «Brīnumskapja skola».*
14.30 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2018»».*
Dižģimeņu koncerts «Dzimtas dziesmas».
16.10 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
17.10 «PaStāsti par Koreju». LTV dokumentāla filma.
18.15 «Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 5».
Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
19.15 «Izmeklētājs un jūra». Seriāls. 2007.g. 8.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «XXXX». XXXXXXXX.
22.50 «Latvijas gredzens. Vidzeme.
Muzikāla izstāde «Kalns uz augšu ies»».*
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0.10 «Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.05 «Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Kleistos».*
3.15 «Sporta studija».*
4.00 «Piedzīvojums dabā».*
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* «Pūznis - 97».

LNT
5.05 «Luī 5». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
5.40 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Detektīvseriāls. 2.sērija.
6.35 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona».
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 3. un 4.sērija.
9.00 «Ceļojums kā piedzīvojums 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte brīvdienās 3».
10.30 «Atspēriens izaugsmei 2». Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 «800 vārdi 2». Austrālijas seriāls. 2016.g.
13. un 14.sērija.
12.55 «Siržu spēles». ASV melodrāma. 2016.g.
14.40 «No rupekles par lēdiju». Realitātes šovs. 4.sērija.
16.40 «Ekstrasensi – detektīvi 5». Realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Tuč, tuč Rītiņš».
19.00 «Kandisa Renuāra 4». Detektīvseriāls. 2016.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.05 «Lieliskais gadsimts. Kosema 2». Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.15 «Ar ģimeni pūrā». Vācijas romantiska komēdija.
1.10 «Salemas raganas 3». ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
1.50 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
2.40 «Šerloks Holmss». ASV detektīvfilma. 2009.g.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 2015.g. 8.sērija.
6.00 «Elementāri, Vatson! 5». ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
7.00 «Jo-kai pulkstenis». Animācijas seriāls.
8.00 «Septiņi rūķi 2». Animācijas seriāls.
8.55 «Garšīgas sarunas».
9.25 «Piecas garšas iedvesmai». Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Pilsētnieces pret lauciniecēm». Realitātes šovs. 2018.g.
12.05 «Es mīlu tevi, Latvija! 4». TV šovs.
14.30 «Galaktikas sargi». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
16.55 «Sīkie eksperti».
17.15 «Pībodija kungs un Šērmans».
ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
19.50 «Melu teorija». 7.sērija.
20.20 «X faktors 2». Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.40 «Viktors Frankenšteins». Drāma. 2015.g.
1.55 «Kampaņa: vēlēšanu cirks». ASV komēdija. 2012.g.
3.30 «Muļķību zinātne». ASV realitātes šovs.
4.00 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.

LNT

Svētdiena, 4. novembris
LTV1
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
6.00 «Latvijas valsts himna».
6.03 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Astrozēns». Animācijas seriāls.
7.30 «Pirāte un Kapteinīno». Animācijas seriāls.
8.00 «Reaktīvie draugi». Animācijas seriāls.
8.30 «Sveiks, Dagij!» Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Trusītis Pēterītis». Animācijas seriāls.
9.45 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
10.00 «Kemija piedzīvojumu ekspedīcija». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes 7».
Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.

facebook.com

1. novembrī pl. 1000

Kas jāzina biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām?

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

Vadības
grāmatvedība

4. novembrī
6.
septembrīpl.
pl.1000
1000

7. novembrī pl. 1000

12. novembrī pl. 1715
Nodarbības

MONTESORI

14.novembrī pl.1000

15. novembrī pl. 1000

individuālās nodarbības
bērniem

AS
!

5.00 «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.00 «Elementāri, Vatson! 5». ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
6.50 «Muļķību zinātne». ASV realitātes šovs.
7.10 «Piecas garšas iedvesmai». Kulinārijas raidījums.
7.45 «Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti». Animācijas seriāls.
8.40 «Zoodārza slepenā dzīve». Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas 7». Televeikala skatlogs.
11.05 «X faktors 2». Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
14.30 «Muļķību zinātne». ASV realitātes šovs.
15.00 «Suns, kas izglāba Helovīnu». ASV komēdija. 2011.g.
16.50 «Bildinājums». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Sīkie eksperti».
20.00 «Pībodija kungs un Šērmans». ASV animācijas filma. 2014.g.
21.50 «Galaktikas sargi». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.10 «Sarkanā rītausma». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
2.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 66.–69.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».*

Sievietes arhetipi
Vadības psiholoģijas Dieviete ikvienā sievietē
aspekti
31. oktobrī pl. 1730
30. oktobrī pl. 1730

MA
KS

TV3

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

BE
Z

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.10 «Boba burgeri 5». Seriāls.
5.30 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs. 6.sērija.
7.05 «Tuč, tuč Rītiņš».
8.00 «Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu». Latvijas raidījums. 8.sērija.
8.25 «Atklāj Latviju!»
8.45 «Zebra 2».
9.00 «Attīstības kods 4». Televeikala skatlogs.
9.30 «Rīta pietura».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «“Dzīvīte” brīvdienās 3».
11.10 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2».
Kulinārijas raidījums.
12.10 «Mani remonta noteikumi 5». Realitātes šovs. 1.–3.sērija.
16.50 «Lauku sēta 5». Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Superome». Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 4.sērija.
18.40 «Kandisa Renuāra 4». Detektīvseriāls. 2016.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Cilvēkstāsti Latvijai».
20.40 «“Degpunktā” sestdienā 7».
21.10 «Lieliskais gadsimts. Kosema 2». Seriāls. 19. un 20.sērija.
23.20 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma.
1.15 «Albums». ASV melodrāma. 2014.g.
2.35 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs. 6.sērija.
4.10 «Vīrietis – vecmāte». Krievijas seriāls. 18.sērija.

Semināru cikls bērnu (0 - 7 g.) vecākiem

Gudro vecāku skola

Bērna piedzimšana - “viss kļūst citādi” laiks;
Vecāku emocionālā veselība - bērna veselības pamats;
Pāru attiecību dinamika vecāku lomā.
Lektore: Gunita Kleinberga

1. seminārs - 30. oktobrī, plkst. 17:30 - 20:30
Aicinām vecākus uz nodarbību ciklu

Pusaudžu emocionālā audzināšana
Nodarbību datumi:
1.grupa no 20.11,
2.grupa no 22.11

Nodarbību laiks:
17:30 - 20:30

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris

«Zvonņicā» – gads
kā mazītiņa dzīve

Anastasija Barinova, 10 gadi

Tev, Latvija!
Kur tu esi?
Kaut kur starp Zilupi un Roju,
Ar labo roku vīgriezēs,
Kreiso ievītu jūras viļņu strēmelēs.

Kam tu dziedi?
Ikvienam, kas klausās.
Jebkuram, kas nebīstas dziesmu,
Nebīstas savu zemi.

Ko tu dari?
Es elpoju vienā ritmā ar veselu
tautu,
Peldu es dziesmā, izmirkst man
acis,
Mēs dziedam pret pārspēku,
negaisu.

Kas tu esi?
Viens vienīgs raksts Lielvārdes
jostā,
Viena dzērvene purvā,
Viena sauja jūras,

Ko tu dziedi?
Es dziedu vecus vārdus aizmirstās
mēlēs.
Es dziedu par jūru un mežu, un
sauli.
Es lūdzu tiem mieru, laimību tautas.

Es esmu nekas, bet viss es esmu.
Tev, Latvija!
Es esmu nekas, bet viss es esmu.
Es – Latvija!
VAIDA VOVERE,
Jelgavas 4. vidusskola, 9.b klase

Pasākumi pilsētā
26. oktobrī pulksten 12 – hercoga Jēkaba dzimšanas dienai veltīts sarīkojums «Arī hercogistē lidoja». Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
1. novembrī pulksten 19 – koncerts «Dzimtai zemei». Uzlūdz koncertapvienība «Kungi». Biļešu cena – 8-12 € (kultūras namā).
2. novembrī pulksten 18 – Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu
kora «Zvonņica» 20 gadu jubilejas koncerts «Gads kā mazītiņa dzīve». Mākslinieciskā vadītāja - J.Vavilova. Režisore - L.Muižniece. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
3. novembrī pulksten 11 – pastaiga cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros pa Jelgavas pilsētu (cikls ir veltījums Latvijas simtgadei). Pieteikšanās pa
tālruni 29916889, 63005447 (pulcēšanās Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā).
4. novembrī pulksten 14 – tikšanās ar Lolitu Neimani sarunu cikla «Es
nāku no Jelgavas» ietvaros. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
6. novembrī pulksten 19 – izrāde «Optimists» – priecīga vēsts divās daļās.
Autors – U.Segliņš. Režisors – J.Rijnieks. Optimista lomā – G.Grāvelis. Biļešu
cena – 8-12 € (kultūras namā).
7. novembrī pulksten 20 – izrāde «KJOGENSTĀSTI jeb sešas japāņu viduslaiku farsa epizodes». Iestudējums tapis sadarbībā ar Tartu Universitātes
režisoru Kalevu Kudu. Biļešu cena – 3 € (LLU Studentu teātrī).
8. novembrī pulksten 18 – Ināras Kolmanes spēlfilmas «Bille» seanss un
tikšanās ar radošo komandu. Bezmaksas ielūgumus var saņemt Jelgavas
pilsētas bibliotēkā (pilsētas bibliotēkā).
9. novembrī pulksten 15 – dekupāžas nodarbība. Obligāta iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 63011829. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
9. novembrī pulksten 18 – koncerts «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…».
Piedalās Jelgavas mazākumtautību kolektīvi un viesi. Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
10. novembrī pulksten 11 un 17 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija,
2018). Režisors – D.Sīmanis jr. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
10. novembrī pulksten 14 un 20 - KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija,
2018). Režisore – A.Viduleja. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
11. novembrī pulksten 17 – lāpu gājiens no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz
piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem (stāšanās Pulkveža O.Kalpaka un Svētes
ielā no pulksten 16.30).
11. novembrī pulksten 17.45 – koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Piedalās solisti Līga Rīdere, Ģirts Alsters un koris «Balti».
15. novembrī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
15. novembrī pulksten 18 – A.Mielava koncerts «Augstu laimi Latvijai».
Biļešu cena – 17 € (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).

Izstādes
No 1. novembra – Jelgavas, Pērnavas un Šauļu sadraudzības foto izstāde
«Baltijai 100» (kultūras nama 2. stāvā).
1. novembrī pulksten 16 – izstādes «Jelgava toreiz un tagad» atklāšana.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā).

«Ja cilvēks dzied korī,
manuprāt, viņš ir labs
cilvēks sabiedrībai un savai
valstij,» uzskata Jelgavas
2. pamatskolas bērnu un
jauniešu kora «Zvonņica»
mākslinieciskā vadītāja
Jeļena Vavilova.
Koris 2. novembrī pulksten 18 Jelgavas kultūras
namā ielūdz uz «Zvonņicas»
20 gadu jubilejai veltītu
koncertu «Gads kā mazītiņa
dzīve», mūzikā un tekstos
izdzīvojot veselu gadu – tā
dažādos gadalaikus, svētkus un sajūtas.
 Jana Bahmane

«Strādājot ar skolas kori, katrs
mācību gads jāsāk gandrīz no
nulles punkta. Tas vienlaikus
ir grūtākais un arī skaistākais
– dzīve rit uz priekšu, viss
mainās,» vērtē Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu
kora «Zvonņica» mākslinieciskā vadītāja Jeļena Vavilova. 2. novembrī pulksten
18 Jelgavas kultūras namā
notiks «Zvonņicas» 20 gadu
jubilejai veltīts koncerts «Gads
kā mazītiņa dzīve», mūzikā
un tekstos izdzīvojot veselu
gadu – tā dažādos gadalaikus,
svētkus un sajūtas.
J.Vavilova stāsta, ka jubilejas koncerta
programma ir apjomīga un daudzveidīga – tajā tiks savienota dažādu stilu
un laikmetu mūzika, sākot no folkloras
līdz klasikai, ko atskaņos «Zvonņicas»
skolēnu sastāvs un jaunieši – Jelgavas
2. pamatskolas absolventi, kuri turpina
dziedāt korī. Tāpat koncertā piedalīsies
solisti – kora kādreizējie dziedātāji, kas
nu jau kļuvuši par profesionāliem mūziķiem. «Godīgi sakot, gatavojoties jubilejas
koncertam, mani galvenokārt pārņem
liels satraukums, jo programma ir ļoti
plaša un raiba, turklāt mums tas viss

Foto: Ivars Veiliņš
jāapvieno stāstā,» savās izjūtās dalās kora
mākslinieciskā vadītāja.
Tāpat plaša ir arī kora dziedātāju vecuma amplitūda – no 1. klases skolēniem
līdz absolventiem. «Vislielāko gandarījumu man sagādā jaunieši, kuri turpina pie
manis dziedāt pēc skolas absolvēšanas,
kļūstot par maniem draugiem, kolēģiem,
domubiedriem. Šobrīd tādu ir aptuveni
40 – viņi mēģinājumus apmeklē piektdienu vakaros un sestdienās, dažkārt
svētdienās,» tā J.Vavilova. Šāda tradīcija
ir aizsākta jau sen – bija skolēni, kuri vēlējās turpināt dziedāt korī arī pēc došanās
mācīties citviet. «Protams, šo gadu gaitā
kordziedāšana ir mainījusies, jo arī laiks
ir cits – jaunieši vēlas visu uzreiz un ātri,
negrib iedziļināties, bet es uzskatu, ka
cilvēki, kuri dzied korī, ir īpaši. Nopietnas
mūzikas atskaņošanai ir nepieciešama
iedziļināšanās, tā attīsta uzmanības
koncentrēšanās spējas – dziedāšana korī
ir garīgs process. Ja cilvēks dzied korī,
manuprāt, viņš ir labs cilvēks sabiedrībai
un savai valstij,» uzskata «Zvonņicas»
vadītāja.
J.Vavilova spilgti atceras ierosmi veidot
kori Jelgavā. «Šo darbu mēs aizsākām
ar kolēģi Aleksandru Brandavu, ar kuru
kopā vadījām Rīgas pareizticīgo kori
«Blagovest», līdz sapratām, ka mums
nepieciešama jauna maiņa. Tā kā pati
esmu jelgavniece un tolaik man bija maza
meitiņa, vēlējos, lai arī viņai būtu iespēja

dziedāt korī – izveidojām kori Jelgavas
2. pamatskolā. Uzskatu, ka ikvienam
būtu jāiegūst šī kordziedāšanas pieredze – ikvienam ir nepieciešams izdzīvot
kopības sajūtu, iespēju sajust vienu emocionālo vilni, un korī cilvēks visu laiku
ir kontaktā ar citiem,» tā «Zvonņicas»
mākslinieciskā vadītāja. Jautāta par
kora nosaukumu, J.Vavilova saka – kā
kuģi nosauksi, tā tas peldēs. «Zvonņica ir
vieta pareizticīgo baznīcā, kur atrodas visi
zvani. Zvani iezvana cilvēka piedzimšanu,
skan laulībās un zvana cilvēka aiziešanas
brīdī – tie pavada cilvēku visa mūža garumā, tādēļ arī nosaukums ir simbolisks,»
atklāj J.Vavilova.
«Es, protams, apzinos, ka daļa manu
dziedātāju pēc šī koncerta no kora aizies – šis būs zīmīgs viena dzīves posma
noslēgums, taču es gribu novēlēt, lai
koris turpina pastāvēt vēl ilgi un lai man
blakus nostājas kāds jauns un motivēts
cilvēks, kurš varētu šo darbu turpināt.
Ilgus gadus esmu Jelgavas Mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļas pedagoģe,
bet pagaidām man diemžēl nav izdevies
sagādāt sev maiņu. Ceru, ka ar laiku
tāds cilvēks atradīsies,» tā «Zvonņicas»
mākslinieciskā vadītāja.
Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un
jauniešu kora «Zvonņica» jubilejas koncerts «Gads kā mazītiņa dzīve» Jelgavas
kultūras namā notiks 2. novembrī
pulksten 18. Ieeja – bez maksas.

«Tavas saknes tavā zemē» vedīs pa Jelgavu
kur ekskursijas dalībniekiem būs iespēja
apmeklēt Veterinārmedicīnas fakultātes
Turpinoties gides Inas Jurģes
Osteoloģijas muzeju, Pārtikas tehnoloģijas
organizētajam pārgājienu
fakultāti, piedaloties produktu degustāciciklam «Tavas saknes tavā
jās, kā arī klātesošie viesosies Ainavu arhizemē», 3. novembrī pulksten
tektūras un plānošanas katedrā Valdekas
11 notiks pastaiga pa Jelgavu,
pilī. Tāpat gide sniegs ieskatu Jelgavas
kuras laikā interesentiem būs
pils atjaunotajās telpās un citos objektos.
iespēja tuvāk iepazīt LLU fa«Dosimies no fakultātes uz fakultāti ar
kultātes un izzināt to aktualistāstiem par studentiem mūsdienās, sentātes. «Novembrī tiek svinēta
dienās un dziesmās,» tā gide. Jāpiebilst, ka
Starptautiskā studentu diena,
šis būs pirmais un vienīgais cikla ietvaros
bet īsi pēc tam arī mūsu valsts
organizētais pārgājiens pa Jelgavu.
simtgade, tādēļ šīs pastaigas
Latvijas simtgadei veltīto pārgājienu
gaitā gan iepazīsim Jelgavu
ciklu «Tavas saknes tavā zemē» gide Ina
kā studentu pilsētu, gan arī
Jurģe ar ekskursiju pa Ozolnieku novada
apmeklēsim dažus valstiski
Cenu pagastu un viesošanos lauku sētā
nozīmīgus objektus mūsu
«Caunītes» pie saimnieces Santas Rupilsētā,» par pastaigu stāsta
benes aizsāka šī gada februārī, bet cikla
I.Jurģe.
noslēdzošais pārgājiens notiks 9. decembrī – interesentiem būs iespēja iemācīties
Gide norāda, ka pārgājiena pirmais gatavot pildītās piparkūkas. «Februārī,
pieturas punkts būs LLU Tehniskā fakul- kad sāku rīkot pārgājienus, nesaskāros
tāte, bet pēc tam ceļš vedīs uz Pārlielupi, ar to, ka kāds rīkotu līdzīgus pasākumus,
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taču šobrīd ekskursijas organizē daudzi.
Pirmais pārgājiens pulcēja aptuveni 18
dalībniekus, bet martā, kad kļuva siltāks,
ekskursijai pievienojās jau 31 cilvēks,»
stāsta gide. Viņa atklāj, ka ir ap 10 jelgavnieku, kuri ekskursijās piedalās regulāri,
tāpat katru reizi piepulcējas arī jauni
interesenti. «Karstās vasaras dēļ ekskursiju apmeklējums nedaudz samazinājās
– maijā gājām pa Iecavas krastu, ziedēja
purenes, un man bija ļoti žēl, ka to neredz
vairāk cilvēku, taču esmu iecerējusi līdzīgu
pārgājienu ciklu organizēt arī nākamgad.
Tikai šoreiz, izejot ārpus savas komforta
zonas – Jelgava, Jelgavas un Ozolnieku
novadi – un palūkojoties plašāk,» savās
iecerēs dalās I.Jurģe.
Pārgājiens pa Jelgavu, kas sāksies no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, notiks
3. novembrī pulksten 11. Pieteikt savu dalību interesenti var pa tālruni 29916889,
63005447 vai e-pastu inajurge@inbox.
lv. Dalība pārgājienā ir bez maksas, bet
viesošanās objektos – par ziedojumiem.

