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Hlorēs ūdensvadu;
ūdeni ieteicams lietot vārītu
 Sintija Čepanone

No 5. līdz 7. novembrim
tiks veikta Jelgavas pilsētas ūdensvada tīklu
profilaktiskā dezinfekcija, informē SIA «Jelgavas
ūdens». Šajā laikā ūdeni
pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt.
Kā liecina informācija «Jelgavas
ūdens» mājas lapā, 5., 6. un 7. novembrī pilsētā tiks veikta ūdensvada tīklu profilaktiskā dezinfekcija. «Ūdeni var lietot uzturā un
sadzīvē, jo hlora koncentrācija
nepārsniegs pieļaujamās normas.
Ūdeni pirms lietošanas uzturā gan
ieteicams uzvārīt,» norādīts pazi-

ņojumā, un uzņēmums atvainojas
iedzīvotājiem par sagādātajām
neērtībām.
Ūdensvada tīklu profilaktiskās
dezinfekcijas laikā tīklos no rezervuāriem plūdīs ūdens ar hlora
klātbūtni, bet tas būs pieļaujamajās devās, tāpēc ūdeni uzturā
var lietot.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka nepieciešamība dezinficēt
tīrā ūdens rezervuārus noteikta
Ministru kabineta noteikumos,
bet, ņemot vērā, ka Jelgavā ūdens
kvalitāte vēl ir diezgan slikta,
Veselības inspekcija, izsniedzot
uzņēmumam ūdens lietošanas
atļauju, noteikusi, ka arī ūdens
apgādes tīkli jādezinficē ne retāk
kā reizi pusgadā.

No novembra skolēni par puscenu var
braukt, tikai norēķinoties ar e-apliecību
 Sintija Čepanone

Skvērā aiz kultūras nama paredzēts ierīkot publisko slidotavu 18 x 36
metrus lielā teltī ar jumtu un sienām. Šādas publiskās slidotavas jau
iepriekšējos gados veiksmīgi darbojušās vairākās citās pilsētās – Rīgā,
Liepājā, Olainē, Jūrmalā. Tūlīt tiks izsludināts iepirkums par mobilā ledus
laukuma izveidošanu, un plānots, ka tas Jelgavā reāli sāks darboties
ap Ziemassvētkiem.
Foto: Ivars Veiliņš un olaine.lv
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales Olimpiskais
centrs (ZOC) šoziem plāno sagādāt pilsētas iedzīvotājiem pārsteigumu un
ierīkot publisko slidotavu
pilsētas centrā. Vieta tai
jau noskatīta – skvērā
aiz kultūras nama, tuvāk
Dobeles ielai.
ZOC vadītājs Armands Ozollapa
stāsta, ka tagad, kad izraudzīta
vieta, tiks izsludināts iepirkums par
mobilā ledus laukuma izveidošanu.
Viņš lēš, ka pēc mēneša varētu būt

zināms uzvarētājs un jau ap Ziemassvētkiem jelgavnieki skvērā aiz
kultūras nama varēs slidot. Pēdējos
divus gadus āra slidotavu ierīkoja
studenti entuziasti LLU stadionā
Raiņa ielā, tomēr iedzīvotāji pauda
neapmierinātību, ka tur lielākoties
tiek spēlēts hokejs un vienkārši
paslidot nav iespējams. «Šī slidotava
būs paredzēta tikai slidot gribētājiem. Hokeju var spēlēt ledus hallē
vai kur citur,» tā ZOC vadītājs.
Paredzēts, ka slidotava būs izveidota 18 x 36 metrus lielā teltī
ar jumtu un sienām, tajā skanēs
mūzika un būs apgaismojums.
Šobrīd tiek plānots, ka tā darbosies

brīvdienās no pulksten 10 līdz 22 un
darba dienās no pulksten 14 līdz 21,
tomēr tas vēl var mainīties. Domājot
par apmeklētāju ērtībām, būs arī
vagoniņš, kur pārģērbties un uzvilkt
slidas, savukārt tie, kuriem pašiem
slidu nav, varēs tās pie slidotavas iznomāt. Par slidotavas izmantošanu
būs jāmaksā, bet vēl nav zināms,
cik liela šī maksa būs. Tāpat vēl nav
skaidrs, cik ilgi slidotava darbosies
un vai līdzīgi kā Rīgā slidot varēs
arī vasarā.
Viens no galvenajiem mērķiem
ir, lai publiskā slidotava atrastos
pilsētas centrā un būtu pieejama
iedzīvotājiem, tāpēc tika izvērtētas

vairākas iespējamās tās atrašanās
vietas. «Būtiski jau ir arī, lai tuvumā
būtu nepieciešamās komunikācijas – elektrība, ūdens,» skaidro
A.Ozollapa, atklājot – kā slidotavas
vieta tika izvērtēts arī stadions
«Daugava» un laukums pie ZOC,
kur šobrīd izveidota kartinga trase.
Tomēr izraudzītā vieta – skvērs
aiz kultūras nama – ir pagaidu va
riants, jo, kad tiks sakārtota Pasta
sala, ziemā publiskā slidotava tiks
veidota tur.
Jāpiebilst, ka publiskā slidotava
tiks izveidota ar Latvijas Olimpiskās
komitejas un Jelgavas pašvaldības
atbalstu. To uzturēs ZOC.

Aicina doties Lāpu gājienā; mainīts maršruts
 Ritma Gaidamoviča

mē, ka līdz ar Lielās ielas rekonstrukciju šogad mainīts
Nākamsvētdien, 11.
Lāpu gājiena maršruts. Gājiens
novembrī, ir Lāčplēša
pulksten 17 sāksies Dambja
diena, kad jelgavnieki
ielā, virzīsies pa Sarmas, Raiņa
aicināti doties tradiun Pasta ielu līdz pieminekcionālajā Lāpu gājielim Jelgavas atbrīvotājiem jeb
nā cauri pilsētai līdz
Lāčplēša piemineklim skvērā
piemineklim Jelgavas
pie dzelzceļa stacijas. Gājiena
atbrīvotājiem. Lāpu
dalībnieki pulcēties aicināti
gājiens sāksies pulkpie Zemessardzes 52. kājnieku
sten 17, bet pulksten
bataljona Dambja ielā no pulk19 – svētku koncerts
sten 16.30, taču gājienam var
kultūras namā, kurā
pievienoties arī visa maršruta
tiks atskaņots Līgas
garumā. «Šogad Lāpu gājiens
Celmas darbs «Jersikas
iekrīt svētdienā, un šī ir laba
derība» un Raimonda
iespēja ģimenei kopā pavadīt vaTigula «Dod, Dieviņi».
karu,» aicinot piedalīties, saka
aģentūras «Kultūra» direktora
Aģentūra «Kultūra» infor- vietniece Inta Englande. Gājie-

nā ar lāpām piedalīties aicināti
visi – uzņēmumu, iestāžu kolektīvi, sabiedrisko organizāciju,
biedrību pārstāvji, kā arī ikviens
jelgavnieks.
Autovadītājiem jārēķinās, ka
Lāpu gājiena laikā attiecīgajos
ielu posmos uz laiku tiks slēgta
satiksme. Gājiens pulksten
17.45 noslēgsies pie pieminekļa
ar svinīgu piemiņas brīdi Jelgavas atbrīvotājiem. Uzrunu teiks
Jelgavas pilsētas un novada
vadība un militāro struktūrvienību pārstāvji.
I.Englande piebilst, ka pēc
gājiena ikviens gaidīts uz koncertu kultūras namā, kurā tiks
atskaņota L.Celmas «Jersikas
derība», R.Tigula «Dod, Dievi-

ņi». Piedalīsies R.Tiguls, Intars
Busulis, Sergejs Jēgers, Gunta
Davidčuka, bungu un dūdu
ansamblis «Auļi», Jelgavas
kamerorķestris, Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris, Mūzikas
vidusskolas jauktais koris, koris
«Zemgale». Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Aigars Meri.
Biļešu cena – divi lati un lats.
Bet bērnudārzs «Rotaļa» 11.
novembrī pulksten 17 aicina ikvienu Lāčplēša ielas iedzīvotāju
māju logos iedegt sveces un pie
vārtiem lāpas. Bet piektdien,
9. novembrī, pulksten 16 ielas
iedzīvotāji var piedalīties «Rotaļas» Lāčplēša dienas svinīgajā
pasākumā, kur tiks iedegtas sveču kompozīcijas un ugunskurs.

No šodienas, 1. novembra, skolēni par braucienu pilsētas autobusā
var norēķināties tikai ar
elektronisko Jelgavas
pilsētas skolēna apliecību vai skaidrā naudā,
maksājot pilnu biļetes
cenu – 50 santīmus,
informē SIA «Jelgavas
Autobusu parks».
Šodien aprit mēnesis, kopš Jelgavas pilsētas maršrutu autobusos skolēniem darbojas bezkontakta norēķinu sistēma un par
braucienu ar piecdesmit procentu
atlaidi var norēķināties, izmantojot elektronisko Jelgavas pilsētas
skolēna apliecību vai iedzīvotāja
karti. Atlaidi 50 procentu apmērā
no braukšanas maksas pilsētas
autobusu maršrutos var izmantot
visi Jelgavas pilsētā deklarētie

skolēni – puse no biļetes cenas
jāsedz vecākiem, savukārt trūcīgo
ģimeņu bērni var iegādāties bezmaksas jeb nulles biļeti, par kuru
norēķinās pašvaldība.
Ja vēl oktobrī, kad jaunā norēķinu sistēma darbojās testa
režīmā, uzrādot e-apliecību,
bija iespējams norēķināties arī
skaidrā naudā, maksājot pusi no
biļetes cenas – otru pusi dotēja
pašvaldība –, tad no 1. novembra
šāda iespēja vairs netiek pieļauta:
skolēniem, kuru e-apliecībai piesaistītajā kontā nebūs pārskaitīti
vecāku līdzfinansējuma līdzekļi,
braukšanas biļete būs jāiegādājas
par pilnu samaksu – 50 santīmiem –, nesaņemot līdzfinansējumu no pašvaldības.
Plašāk par norēķiniem autobusos ar elektronisko Jelgavas pilsētas skolēna apliecību un atbildes
uz aktuālākajiem jautājumiem
– nākamajā «Jelgavas Vēstneša»
numurā.

Bez maksas var saņemt smilti
īpašumam piegulošo ietvju kaisīšanai
 Sintija Čepanone

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» privātmāju
īpašniekus aicina pieteikties bezmaksas smilts piegādei. Šis pretslīdes materiāls būs izmantojams, kaisot
īpašumam piegulošās ietves ziemas periodā, kad tās
Turpinājums 3.lpp.
apsnigs un veidosies ledus kārta.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies visiem 157 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas logo ir publicēti
25. oktobra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 16 pilsētas logo, un
pareizi atbildēja 38 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ieva Ķikule,
Dzidra Degola, Inita Mihailova, Elīna Ilmane.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Jelgavnieks par Eiropas naudu gatavs
mācīties tikai siltajās dienvidu zemēs
 Kristīne Langenfelde

Eiropas valstīs jebkuram pieaugušajam, papildinot savas iemaņas neformālajā izglītībā.
Jā, tā ir iespēja katram izvēlēties
sev interesantu tēmu un doties
to iepazīt kādā no programmas
dalībvalstīm – tēmu loks ir ļoti
plašs: amatniecība, gleznošana,
kultūra, daba, sociālās jomas utt.
Arī šajā programmā ceļa izdevumus
un uzturēšanos pilnībā apmaksā
«Grundtvig». Šobrīd mūsu mājas
lapā www.viaa.gov.lv ir pieejams
darbnīcu katalogs līdz nākamā
gada augustam, tā kā cilvēkam atliek vien izvēlēties un pieteikties.

«Sanāk tāds kā paradokss – NVA jelgavnieks stāv rindā, lai mācītos, bet
mūsu iespēju neizmanto... Varbūt
atšķirība ir apstāklī, ka NVA pieteikties varēja privātpersonas,
bet šajā programmā jāstartē
uzņēmējam,» spriež Valsts
izglītības attīstības aģentūras
ES Mūžizglītības programmas departamenta Leonardo da Vinči un «Grundtvig» nodaļas vadītāja
Baiba Kārkliņa.
Foto: Ivars Veiliņš

«Dažādas ES mūžizglītības programmas šobrīd
piedāvā finansējumu
izglītības papildināšanai citās Eiropas valstīs,
piemēram, Leonardo da
Vinči programma ļauj
speciālistiem stažēties
kādā ārzemju uzņēmumā, apgūstot jaunas
iemaņas pat pusgada
garumā. Šogad vien šīs
programmas finansējums Latvijai ir 1 200 000
eiro, bet diemžēl jāatzīst,
ka Jelgavas uzņēmēji tā
īsti interesi par šo pro
grammu neizrāda,» atzīst Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Mūžizglītības programmas
departamenta Leonardo
da Vinči un «Grundtvig»
nodaļas vadītāja jelgavniece Baiba Kārkliņa.
Tikai vienai ES mūžizglītības
programmai Latvijā gadā vien ir
piešķirts vairāk nekā 1 000 000 eiro,
bet jelgavnieki nepretendē pat uz
niecīgu daļiņu šīs summas. «Pirms
laika Jelgavas Biznesa inkubatorā
rīkojām semināru uzņēmējiem,
lai iepazīstinātu viņus ar iespēju
saņemt šīs programmas atbalstu
un apmācīt savus darbiniekus kādā
ES uzņēmumā. Uz tikšanos ieradās
vien desmit cilvēki, bet rezultātā
programmai nepieteicās neviens,»
stāsta B.Kārkliņa.
Vai tikai jelgavnieki ir tik kūtri, lai mūžizglītotos par Eiropas
naudu? Vai iespējas izmanto citi,
mūs apsteidzot? Cik lietderīgas ir
šādas mūžizglītības programmas,
un vai latvietis spēj paņemt no tām
maksimumu? Tie ir jautājumi, ko
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidro
sarunā ar jelgavnieci, kuras pienākums ikdienā ir koordinēt divu ES
mūžizglītības programmu darbu
Latvijā – Leonardo da Vinči un
«Grundtvig».
Leonardo da Vinči programmai gan var pieteikties
tikai juridiska persona – darba
devējs, taču praktiski iespēju
papildināt savas iemaņas iegūst darba ņēmēji. Kā īsti tas
darbojas?
Programmas būtība ir vienkārša
– uzņēmējam ir nepieciešamība
praktiski apmācīt savus darbiniekus, viņš atrod uzņēmumu
kādā no ES valstīm, kas būtu
gatavs praktiski viņus apmācīt,
un iesniedz pieteikumu programmai mūsu aģentūrā. Programma
apmaksā ceļa izdevumus, uzturēšanās, administratīvās izmaksas
un sagatavošanos mācībām. Tātad
vēl pirms došanās stažēties katrs
cilvēks iegūst 300 eiro, lai varētu
sagatavoties apmācībām ārzemēs.
Visbiežāk šie līdzekļi tiek tērēti

svešvalodu zināšanu kursiem tepat Latvijā, bet tikpat labi tās var
būt arī citas specifiskas zināšanas,
kas cilvēkam nepieciešamas, lai
uzsāktu stažēšanos, piemēram,
darba drošības kursi. Tāpat bonuss ir 200 eiro par cilvēku, kas
tiek piešķirti administratīvajiem
izdevumiem, – uzņēmums atkarībā
no tā, cik darbinieku grasās nosūtīt stažēties, saņem finansējumu
projekta vadītāja algošanai un
administratīvajiem izdevumiem,
kas nav mazsvarīgi. Īsākais termiņš
zināšanu papildināšanai kādā no
ES uzņēmumiem ir divas nedēļas,
bet garākais – pusgads.

gātavu, kurā mašīnu var mazgāt
pats tās saimnieks. Tur bija svarīgi
izzināt, kādas iekārtas tehniski
labāk iegādāties, kā tās uzstādīt,
kur pirkt. Arī neliela veterinārmedicīnas uzņēmuma darbinieki šādi
apguvuši Eiropas praksi dzīvnieku
fizioterapijā.
Patiesībā te var atrast arī pa
kādam mazajam veiksmes stāstam,
kas ļāvis izrauties mūsu jaunajiem
uzņēmējiem. Kāda sieviete no
Aizkraukles, mazā uzņēmēja, tik
ļoti bija aizrāvusies ar ideju sākt
kaut ko ražot no lavandas eļļām, ka
atrada iespējas mācīties to Francijā
– programma apmaksāja visus izdevumus, bet sieviete ieguva praktisKādi ir tie praktiskie piemēri kas zināšanas, kā savu biznesa ideju
no uzņēmumiem, kuri izman- īstenot dzīvē. Tagad viņas mazais
tojuši šo iespēju?
uzņēmums jau Latvijā ražo ziepes
Piemēram, mūsu programmu ak- un krēmus no lavandas eļļām.
tīvi izmantojusi kompānija «Grindex», lai apmācītu savus darbinieKas, jūsuprāt, atbaida uzņēkus farmācijas jomā. Viņi atrada mējus startēt šajā programmā,
partnerus Vācijā, kur arī stažējās ja reiz no Jelgavas to vēl nav
darbinieki. Izmaksas sedza prog- izmantojis neviens?
ramma, bet ieguvums ir Latvijas
Pieļauju, ka uzņēmēju, ja viņš
uzņēmumam un personīgi katram ir informēts par šādu iespēju, vano šiem darbiniekiem, kuri šādā rētu atbaidīt mītisks priekšstats
veidā paaugstināja savas zināšanas. par sarežģītu un birokrātisku
Tāpat programmu aktīvi izman- pieteikšanos programmai. Taču
to viesnīca «Bergs», kas sūtījusi pieteikšanās šai programmai ir
stažēties uz Somijas, Francijas un visnotaļ vienkārša – tas nav ilgstošs
Vācijas labākajām viesnīcām gan un sarežģīts process, arī pēc tam
savus šefpavārus, gan viesmīļus nav nepieciešams pierādīt iegūto
un pat istabenes. Tā ir fantastiska zināšanu lietderību. Citādi pat
iespēja – pilnīgi par velti apgūt la- grūti spriest, kas varētu būt tie
bāko Eiropas uzņēmumu pieredzi, šķēršļi, kāpēc neizmanto to, ko var
lai šo labo praksi īstenotu Latvijā. izmantot.
Ir arī mūsu Gaujas Nacionālais
parks, kurš veiksmīgi šādā veidā
Vienlaikus gan nevar teikt,
ieguvis pieredzi, kā citos Eiropas ka jelgavnieki būtu kūtri uz
dabas parkos tiek veidotas saistošas mācīšanos – mūsu pilsētā tāpat
dabas takas.
kā visā valstī Nodarbinātības
Tie ir tikai lielie uzņēmumi, valsts aģentūras (NVA) pietaču ir arī mazie, kuri tāpat var dāvātos mūžizglītības kursu
izmantot šo iespēju. Piemēram, kuponus strādājošajiem izķēra
jauns uzņēmējs no Rīgas caur šo pāris stundu laikā – cilvēki stāprogrammu devās uz Poliju, lai tur vēja rindā, lai mācītos. Turklāt
automazgātavās papildinātu zinā- galvenokārt jau valodas, bet
šanas un Latvijā ieviestu automaz- Leonardo da Vinči programmā

tas ir tikai papildu ieguvums
– 300 eiro valodas apguvei
pirms stažēšanās ārzemēs.
Jā, sanāk tāds kā paradokss
– pēc vienas iespējas cilvēks stāv
rindā, bet otru iespēju neizmanto...
Varbūt atšķirība ir apstāklī, ka
NVA pieteikties varēja privātpersonas, bet šajā programmā jāstartē
uzņēmējam. Tad varbūt Jelgavā
strādājošajiem vienkārši jāpamudina savs darba devējs? Ne vienmēr
iniciatīvai jānāk «no augšas» – ja
reiz darbinieks ir gatavs mācīties,
paaugstināt savas zināšanas un pēc
tam tās likt lietā savā darba vietā,
tad, domāju, diezin vai uzņēmējs ko
tādu varētu nenovērtēt.
Citviet Eiropā šī programma
aktīvi tiek izmantota?
Noteikti, bet, protams, arī mēs
nevaram teikt, ka latvieši kopumā
neapgūtu piešķirtos līdzekļus – vienīgi tā atšķirība, ka ne visi reģioni
vienlīdz aktīvi to izmanto. Bet, ja
jelgavnieki sasparotos, tad vēl ir
iespēja savu projektu pieteikt līdz
nākamā gada 1. februārim un pēc
tam apmācību programmu īstenot
no nākamā gada 1. jūnija līdz 2015.
gadam.

Par šādiem tā sauktajiem
pieredzes braucieniem, turklāt vēl pilnībā apmaksātiem,
sabiedrības attieksme mēdz
būt atšķirīga: vai mācības šajā
gadījumā ir tas primārais?
Teikšu godīgi, ka ne tikai latvieši,
bet principā visi eiropieši labprātāk
izvēlas nevis konkrētu darbnīcu,
kurā papildināt savas prasmes, bet
visupirms valsti, uz kuru vēlas aizbraukt, ja reiz šāda iespēja ir. Protams, izvēle visbiežāk ir par labu
tādām siltajām dienvidu zemēm kā
Turcija, Spānija, Portugāle, Itālija,
un tikai pēc tam tiek piemeklēta
darbnīca, kurā iesaistīties. Starp
citu, šajā programmā jelgavnieki ir
piedalījušies. No vienas puses, arī
tas nav slikti, jo cilvēks tik un tā iegūst jaunas zināšanas, iepazīst citas
valsts kultūru, vidi. Taču, no otras
puses, tas gluži nebija mērķis, ko
ar šo programmu vēlējās sasniegt
Eiropa. Mērķis bija nopietnāks, bet
rezultātā bieži vien veidojas situācijas, kad šīs darbnīcas vairāk kalpo
kā izklaides braucieni uz siltākām
zemēm. Tieši tāpēc vēl līdz augustam programma darbosies esošajā
kārtībā, bet pēc tam tā pilnībā tiks
mainīta.
Kā tas izpaudīsies?
Eiropa ir nolēmusi, ka principā tāda veida darbnīcas kā līdz
šim vairs nepastāvēs. Nākamais
uzsaukums dalībai programmā
jau būs pamatīgi konkretizēts, un
tajā varēs piedalīties tikai šaurs
loks speciālistu. Proti, Eiropa kā
vienu no šā brīža svarīgākajām
problēmām ir definējusi eiropiešu
lasīt un rakstīt prasmi. Tieši tāpēc
ir paredzēts, ka programmā tiks
rīkoti semināri dažādu valstu
speciālistiem par analfabētisma
mazināšanu Eiropā. Tātad tajā varēs iesaistīties tikai speciālisti, kas
strādā ar pieaugušajiem, kuriem ir
problēmas lasīt un rakstīt.

Mēs runājam par iespēju
stažēties Eiropas uzņēmumos,
bet tikpat labi citas valsts uzņēmums var izvēlēties savus
darbiniekus apmācīt kādā
Latvijas firmā. Vai tāda prakse
arī ir, vai tomēr Latvijas uzņēmējs Eiropai nav pietiekami
interesants?
Negribētos domāt, ka no Latvijas
uzņēmumiem nav ko mācīties, taču
Jūs atzīstat, ka Eiropas nojāatzīst, ka pie mums stažēties īpaši virzītā nauda savu zināšanu
neviens neraujas.
papildināšanai diemžēl ne
vienmēr sasniedz mērķi, bet
Otra jūsu administrētā pro kā ir kopumā – vai cilvēki nogramma ir «Grundtvig», kur pietni uztver iespēju mācīties
šobrīd tiek piedāvāta iespēja par ES naudu?
iesaistīties dažādās darbnīcās
Kā kurš, bet vairumā gadījumu
(pasākumos, semināros) citās tomēr gribas teikt, ka jā.

Vai ticat tam, ka par 400 latiem mēnesī «uz rokas»
Rīgā zivju cehā nevar atrast darbiniekus?

13%

17%

13%

57%

Šogad Lāčplēša
dienas gājiens notiks
svētdienā. Vai plānojat
tajā piedalīties?

Jā, ticu –
tā nav pietiekama alga

Varbūt Rīgā tas ir maz,
bet Jelgavā būtu kas strādā

Domāju, ka cilvēki
vienkārši tiek mānīti

Neticu! Ja tiešām maksā 400 latus
«uz rokas», noteikti būtu kas strādā

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs laicīgi
paguvāt savu auto
sagatavot ziemai?
Jānis,
taksists:
– Parasti to
cenšos izdarīt
laicīgi, taču
šoreiz kaut
kā nesanāca
– sniegs un sals apsteidza mani.
Piektdien, kad pirmo reizi uzsniga, ziemas riepas manam auto
vēl nebija, tāpēc no paša rīta
nebraucu, mazliet pagaidīju,
kamēr nokūst, un braucu tikai
pusdienas laikā. Vienīgi logu
šķidrumu gan tajā pašā dienā
uzreiz ielēju, lai nav nepatīkamu
pārsteigumu, ka aizsalst.
Juris,
pensionārs:
– Nē, kad būs
laiks, to izdarīšu! Tas pirmais sniegs
cik ātri uzkrīt,
tik ātri izkūst. Vēl nav ko satraukties! Galvenais ir mācēt braukt,
tad viss būs kārtībā. Šonedēļ gan
būs jāatrod laiks, jo ziema tuvojas, taču oficiāli tas ir jāizdara
tikai līdz 1. decembrim.
Viktors,
strādā
celtniecībā:
– Jā, jau pirms
pāris nedēļām
savam auto
uzmontēju
ziemas riepas. Pašam drošāk, ja
ziemai esi sagatavojies laicīgi,
tāpēc man pirmais sniegs nebija
pārsteigums. Uz ceļa gan piektdien šķita, ka visiem ir šoks. Biju
mazliet nobažījies, vai vasaras
logu šķidrums nesasals, taču tas
tieši dienā, kad uzsniga sniegs,
beidzās. Tagad ielēju ziemai piemērotu, kas nesasalst līdz mīnus
22 grādiem.
Dina, mājsaimniece:
– Diemžēl
ne! Sniegu
gaidījām vēlāk, taču tas
uzsniga jau
pagājušajā nedēļā. Līdzko uzsniga, uzreiz zvanīju uz servisu, lai
nomainītu riepas. Taču pieprasījums bija tik liels, ka tajā dienā
netiku – vajadzēja rindā pierakstīties. Tad nu es lēnāk braucu un
ievēroju lielāku distanci.
Agija,
skolotāja:
– Par to īsti
nebiju domājusi, jo 1. decembris, kad
obligāti jābūt
ziemas riepām, vēl patālu. Tiesa,
līdzko uzsniga, braucu uz servisu mainīt riepas. Pašai drošāka
braukšana, ja auto ir atbilstoši
aprīkots. Kad sāka piesalt, aizdomājos arī, ka jānomaina logu
šķidrums.
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Pašvaldība biedrībām un
nodibinājumiem piešķir 13 356 latus
 Ritma Gaidamoviča

konkursam pavisam tika iesniegti 44 projekti, bet finanNoslēgusies projektu
siālu atbalstu saņem 40 par
konkursa «Biedrību
kopumā 13 356 latiem.
un nodibinājumu atAtbalsta summa katram
balsta programma» 2.
apstiprinātajam projektam ir
kārta, un Jelgavas pilno 100 līdz 900 latiem. Naudu
sētas biedrību un nodažādiem mērķiem saņem dedibinājumu atbalsta
jotāji, nacionālo biedrību pārprogrammas komisija
stāvji, invalīdu organizācijas
nolēmusi atbalstīt 40
un jaunie uzņēmēji. Vairākas
projektus par kopējo
nevalstiskās organizācijas nausummu 13 356 lati.
du saņēmušas savas darbības
Nauda piešķirta biednodrošināšanai, nacionālās
rību darbības nodrokultūras biedrības – kultūšināšanai, dažādu paras dienu organizēšanai, lielo
sākumu un konkursu
ģimeņu centrs «Spiets» – arī
rīkošanai, materiālās
sadzīves tehnikas iegādei un
bāzes pilnveidošanai.
Ziemassvētku paciņu sagādāšanai. Baltkrievu biedrībai «ĻaJelgavas pašvaldības Sa- nok» nauda piešķirta ansambļa
biedrisko attiecību pārvaldē dalībai starptautiskā ārzemju
informē, ka 2. kārtas projektu baltkrievu festivālā.

«Makdonalds»
sola 50 darba vietas

«McDonald’s» Jelgavā
Platība:
2000 kvadrātmetri
(klientu zāle – 406, terase
– 150 kvadrātmetri)

Projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» 2. kārtā atbalstītie projekti
Organizācija

Projekta nosaukums

1. «LVAF Lāčplēsis»

«Sporta sacensību organizēšana. Programmas
pilnveidošana un tās darbības nodrošināšana»
«Jelgavas Invalīdu biedrības programmu
Ls 500
realizācija un darbības nodrošināšana»
«Ielu teātra performance  «Rekonstrukcija!»»
Ls 100
««Zvaigznes» darbības nodrošinājums 2012. gadā» Ls 453

2. Jelgavas Invalīdu biedrība
3. Jelgavas Jaunais teātris
4. Jelgavas sieviešu invalīdu
organizācija «Zvaigzne»
5. Rokdarbnieku klubs «Zelta rokas»
6. Ukraiņu kultūras centrs «Džerelo»
7. Jelgavas Tenisa klubs
8. J.I.B. «Ēdelveiss»

9. Jelgavas Pensionāru biedrība
10. Biedrība «Bērnu un jauniešu
rotaļu un attīstības centrs
«Oranžais stars»»
11. Zemgales Latviešu
strēlnieku biedrība
12. Jelgavas pilsētas lielo
ģimeņu centrs «Spiets»
13. Latvijas Sarkanais Krusts
14. Jelgavas Latviešu biedrība
15. Latviešu Strēlnieku apvienība
16. «Saules skola»
17. Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrība
18. Latvijas Bērnu fonds
19. Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācija
20. Jelgavas baltkrievu
biedrība «Ļanok»
21. «Andromēda»
22. Invalīdu sporta un
rehabilitācijas klubs «Cerība»
23. Mūzikas un mākslas skolotāju
radošā apvienība «Vide Intra»
24. Latvijas Poļu savienība
25. Jelgavas Tenisa
attīstības centrs
26. Latvijas Politiski
represēto apvienība
27. Radošo domu un
darbu centrs «Svētelis»
28. Latvijas Multiplās
sklerozes asociācija
29. «Zariņš & Lejnieks»
30. «Daugavas vanagi Latvijā»
31. Atklātais sabiedriskais
fonds «Vēja zirdziņš»
32. Zemgales Nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs
33. «Kovārnis»
34. Interešu klubs «Doks»
35. Regbija klubs «Mītava»
36. Latvijas Neredzīgo biedrība
37. «Remoss»
38. Vecāku atbalsta
grupa «Saules bērns»
39. Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs
40. «Fokusā ģimene»

Piešķirtais
atbalsts
Ls 300

«Baltie Ziemassvētki»
«UKC «Džerelo» kapacitātes veicināšana»
«Ziemassvētku prieki»
«Jelgavas invalīdu biedrības «Ēdelveiss» 2012.
gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem,
kas nepieciešami organizācijas darbības
nodrošināšanai»
«Līdzdalība»
«Iepazīšanās ar Doman Plus
neirorehabilitācijas metodi»

Ls 100
Ls 100
Ls 120
Ls 500

«Vienoti Jelgavai»

Ls 400

«Biedrības «Jelgavas LĢC «Spiets»» 2012.  gada
biroja administratīvajiem izdevumiem un
sadzīves tehnikas iegāde biedrības vajadzībām.
Ziemassvētku paciņu iegādei»
«LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana»
«Jelgavas Latviešu biedrības darbības
nodrošināšana organizācijas telpās Lielajā ielā
13-15 un citās vietās 2012. gadā un turpmāk»
«Izzināsim Jelgavas vēsturi»
«Skola lielajiem»
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»

Ls 240

«Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas
trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm»
«Kopā un uzreiz»

Ls 500
Ls 310

Ls 900
Ls 250
Ls 400
Ls 100
Ls 300
Ls 400
Ls 230

«Ansambļa «Ļanok» dalība II Starptautiskajā
ārzemju baltkrievu festivālā»
«Ar baltām domām»
«Nāc un dari, ko vari!»

Ls 500

«Energoefektivitātes pasākumi biroja telpās
organizācijas darbības nodrošināšanai, 2. kārta»
«Poļu kultūras dienas Jelgavā 2012»
«Jelgavas ziema 2012»

Ls 350

«Organizācijas darbības nodrošināšana»

Ls 200

«Atbalsts «Svētelis» darbībai»

Ls 500

«MS (multiplās sklerozes) slimnieki sabiedrībā»

Ls 300

«JZRLP dzejas sacensības»
«DVL Jelgavas nodaļas programmas
pilnveidošana un darbības nodrošināšana»
«BJDK «Vēja zirdziņš» Ziemassvētku
uzvedums «Ziemas pasaka»»
«Konsultācijas un informatīvais atbalsts
Jelgavas pilsētas NVO»
«Kovārnis jauniešiem»
«Komandas sporta veida – basketbola –
popularizēšana dažādās vecuma grupās
Jelgavas pilsētā»
«Ar uzvedības traucējumiem esošo
jauniešu integrēšana sabiedrībā»
«Nepalikt vienam tumsā»
«Biedrības «Remoss» materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana»
«Materiālās bāzes pilnveidošana sajūtu
attīstīšanai bērniem ar īpašām vajadzībām
Jelgavas daudzfunkcionālajā atbalsta centrā
«Lediņi»»
«Atbalsts inventāra uzlabošanai un
mācīšanās vides nodrošināšanai»
«Es mīlu dodot»

Ls 150
Ls 300

Ls 100
Ls 483

Ls 350
Ls 140

Ls 500
Ls 420
Ls 500
Ls 200
Ls 500
Ls 400
Ls 300
Ls 460

Ls 400
Ls 100

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Plānotās investīcijas:
miljons eiro (ap 700 000 latu)
Plānotās darba vietas: līdz 50

Foto: Ivars Veiliņš

Degvielas uzpildes stacijas «Statoil» teritorijā Rīgas ielā sākušies ātrās ēdināšanas kompānijas
«McDonald’s» jaunā restorāna būvniecības darbi. Kompānija sola, ka tas durvis vērs vēl šogad.
 Ilze Knusle-Jankevica

Rīgas ielā degvielas uzpildes stacijas (DUS)
«Statoil» teritorijā
sākušies ātrās ēdināšanas kompānijas
«McDonald’s» jaunā
restorāna būvniecības
darbi. Tā kā ēstuve atradīsies vietā, kur līdz šim
bija novietotas autogāzes cisternas, vispirms
tās bija jādemontē.
Pašvaldības Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina
norāda, ka gan «McDonald’s»,
gan «Statoil» būvatļaujas saņēma
oktobrī. Būvvaldē saskaņotajā ēstuves projektā būtiskas izmaiņas,
salīdzinot ar sākotnēji plānoto,
nav ieviestas. Dažas lietas gan tika

koriģētas, piemēram, atkritumu
konteinera atrašanās vieta un
teritorijas apzaļumošanas plāns.
«Pašvaldības ainavu arhitekts
norādīja, ka objektā būtu nepieciešams vairāk zaļuma, un
uzņēmums pārstrādās teritorijas
apzaļumošanas plānu, kas Būvvaldē tiks saskaņots atsevišķi,»
stāsta N.Ļubina.
Vienlaikus ar ēdināšanas iestādes celtniecību arī pašā DUS notiek rekonstrukcijas darbi. «Statoil
Fuel & Retail Latvia» sabiedrisko
attiecību konsultante Ieva Stūre
stāsta, ka plānots atjaunot segumu, demontētās autogāzes tvertnes ierakt pazemē un rekonstruēt
attīrīšanas iekārtas.
Lai gan darbi sākušies dažas
nedēļas vēlāk nekā iepriekš tika
ziņots, uzņēmums «McDonald’s»
tik un tā jauno ēstuvi plāno

atvērt vēl šā gada nogalē. «Tas
taps saskaņā ar kādu no jaunākajiem, globāli izveidotajiem
«McDonald’s» dizainiem. Jaunākās tehnoloģijas izmantosim
gan viesu ērtībām, gan virtuvē.
Tāpat restorānā apmeklētāji
bez maksas neierobežotu laika
periodu varēs lietot bezvadu
internetu. Ēdienu būs iespējams
baudīt gan iekštelpās, gan ērti
piebraukt ar mašīnu pie «McDrive» un veikt pasūtījumu jebkurā
diennakts laikā septiņas dienas
nedēļā,» stāsta «McDonald’s»
mārketinga direktore Baltijas
valstīs Baiba Zaķe.
«McDonald’s» pārstāvji sola,
ka būvniecības darbi netraucēs
piekļūt «Statoil» un arī tuvumā
esošajai autotransporta satiksmei.
Tomēr DUS teritorijā kustība var
tikt ierobežota.

Cietuma melnie dūmi jāpacieš vēl tikai šosezon
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts vides dienests
saņēmis šosezon pirmo sūdzību par Jelgavas cietuma melnajiem
dūmiem. Ieslodzījuma
vietu pārvalde sola: jelgavniekiem neērtības,
ko rada novecojusī
cietuma apkures sistēma, jāpacieš tikai šajā
apkures sezonā, jo jau
nākamgad katlumāju
plānots rekonstruēt un
esošos katlus nomainīt
pret gāzes.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
pārstāve Ināra Makārova stāsta,
ka cietumā katlumāja ir kopš padomju laika – tā ir novecojusi un
neekonomiska – un apkurei tiek
izmantotas akmeņogles. Tomēr
jau drīzumā situācija mainīsies,
jo katlumāju plānots rekons-

truēt un esošos tvaika katlus
nomainīt pret gāzes katliem.
«Jelgavas cietuma katlumāja
darbojas nepārtraukti – 365
dienas gadā –, tāpēc ir būtiski,
ka jaunā būs ekoloģiskāka, jo
gāzes izdedži mazāk piesārņo
gaisu nekā akmeņogles,» uzsver
I.Makārova. Jāpiebilst, ka apsildāmo telpu platība ir 12 020
kvadrātmetri.
Otrs ieguvums būs arī tas,
ka jaunās katlumājas iekārtas
būs pilnībā automatizētas, un
tas ļaus samazināt apkalpojošo
personālu. «Pašlaik vienlaikus
katlumāju apkalpo trīs cilvēki
– kurinātājs, kurinātāja palīgs
un boilera apsaimniekotājs,»
skaidro Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums par katlumājas tehniskā
projekta izstrādāšanu. Nākamgad šī iepirkuma uzvarētājam
projekts jāizstrādā, bet pēc tam

tiks izsludināts konkurss par
projekta realizāciju. Katlumājas
rekonstrukcijā paredzēts gan
telpu remonts, gan jauno iekārtu
uzstādīšana. Šo projektu finansē
Tieslietu ministrija no papildu
nepieciešamajiem līdzekļiem
neatliekamo darbu veikšanai, lai
uzlabotu apstākļus ieslodzījuma
vietās atbilstoši cilvēktiesību
normām, informē I.Makārova.
Tikmēr jelgavniekiem jāsamierinās ar melnajiem dūmiem,
kas paceļas no ieslodzījuma
vietas skursteņa. Valsts vides
dienesta Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes direktora vietniece
Jolanta Ližus apstiprina, ka dienests regulāri saņem sūdzības
par cietuma melnajiem dūmiem.
«Iemesls ir tas, ka cietumā kaut
kādu iemeslu dēļ netiek nodrošināts optimālais sadegšanas
režīms,» viņa skaidro, piebilstot,
ka dienests cietumam vairākkārt
ir piemērojis arī sodu.

Bez maksas var saņemt
smilti īpašumam piegulošo ietvju kaisīšanai
No 1.lpp.

«Pilsētsaimniecība» atgādina,
ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem privāto
māju iedzīvotāji ir atbildīgi par
to īpašumam piegulošo ietvju
uzturēšanu kārtībā un tīrību, tādēļ aģentūra privātmāju īpašniekiem piedāvā piegādāt pretslīdes

materiālu – smilti, aptuveni 25
kilogramu iepakojumu, ietves
kaisīšanai.
Šādu iespēju «Pilsētsaimniecība» nodrošina jau trešo gadu, un
privātmāju īpašnieku atsaucība
apliecina, ka tā tiek novērtēta.
Vidēji sezonā iedzīvotājiem kopumā tiek piegādāti vairāk nekā 200

iepakojumi smilts maisījuma.
Jāpiebilst, ka pieteikties smilts
maisījuma piegādei var aģentūrā
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9.
kabinetā, pa tālruni 63084470
vai e-pastu: pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, pieteikumā norādot vārdu, uzvārdu,
adresi un telefona numuru.
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Īsi
 Latvijas Diabēta asociācija
sestdien, 3. novembrī, no pulksten 10 līdz 12 Jelgavas kultūras
namā rīko labdarības pasākumu
«Pasaules Diabēta diena Jelgavā», informē asociācijas prezidents
Ingvars Rasa. Pasākuma laikā bez
maksas būs iespēja noteikt cukura
līmeni asinīs, kaulu minerālo blīvumu, kā arī saņemt ārsta endokrinologa ieteikumus. Tāpat būs pieejami
informatīvie materiāli par to, kā
sadzīvot ar cukura diabētu. Speciālisti apmeklētājus informēs arī par
glikometriem un citiem paškontroles
līdzekļiem – tos varēs nopirkt par
īpašām Diabēta dienas cenām.
 6. novembrī pulksten 16 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notiks seminārs par
atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju renovācijai. Piedalīties aicināti
daudzdzīvokļu māju renovācijas
projektu īstenotāji, kā arī būvnieki,
būvmateriālu ražotāji un tirgotāji,
energoauditori un citi renovācijas
procesā iesaistītie speciālisti. Seminārā «Atbalsts mājokļu siltināšanai»
klātesošie tiks informēti par ERAF
aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» nosacījumiem, aktuālajām
izmaiņām un ieguvumiem, kā arī par
biežāk pieļautajām kļūdām projektu
sagatavošanā un ieviešanā. Tāpat varēs uzzināt par būtiskākajām lietām,
kas jāņem vērā projekta īstenošanas
laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Semināru organizē
Ekonomikas ministrija un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra
sadarbībā ar Zemgales plānošanas
reģiona ES informācijas centru.
 Radošo domu un darbu centrā
«Svētelis» otrdien, 6. novembrī,
darbu atsāks Zupas virtuve. Centra
vadītāja Ingrīda Lisovska stāsta, ka
sezonas atklāšana būs 6. novembrī
pulksten 14, kad apmeklētājiem tiks
stāstīts arī par pārmaiņām, kas notikušas vasarā. Piemēram, «Svētelī»
iekārtota otra ēdamistaba un atrisināts pirmā stāva apkures jautājums.
Bet turpmāk Zupas virtuve strādās
trīs reizes nedēļā: pirmdienās (izņemot 5. novembri) pulksten 15 gaidīti
bērni ar māmiņām, otrdienās un
trešdienās – pārējie iedzīvotāji. Laiks
gan vēl tiks precizēts.
 Pēc četru gadu pārtraukuma
«Jundas» automodelisti atkal atzīti par labākajiem Latvijā, iegūstot trīs pirmās vietas un uzvaru
komandu konkurencē. Pulciņa
vadītājs Māris Kalniņš saka: «Puiši
sen to bija pelnījuši, jo pēdējos
gados, kaut labi sagatavojāmies,
vienmēr mazliet, mazliet pietrūka
līdz augstākajam panākumam komandu vērtējumā.» Jelgavu pārstāvēja Roberts Hercs, Ralfs Leitis, Emīls
Tīsiņš, Mārtiņš Poga un Mārtiņš
Reiņikovs.
 Slimnīca «Ģintermuiža» nepietiekamā finansējuma dēļ daļu
slimnieku cenšas pārcelt uz sociālās aprūpes iestādēm un pieļauj vairāku desmitu darbinieku
atlaišanu 1. janvārī, ja neizdosies
novērst finansējuma trūkumu.
«Ģintermuižas» valdes priekšsēdētājs Uldis Čāčus aģentūru LETA
informē, ka ar patlaban atvēlēto
finansējumu slimnīcai jāatbrīvojas
no daudziem slimniekiem, tāpat
esot iespējams, ka nākamā gada
1. janvārī būs jāatlaiž ap 50 darbinieku. «Tas nav konkrēts skaitlis, un
pagaidām atlaižamo sarakstus vēl
neveidojam, bet situācija noteikti
var skart vairākus desmitus darbinieku,» tā galvenais ārsts.
 13. novembrī pulksten 10
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra kopā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru
(ZRKAC) aicina uz bezmaksas
semināru «Zīmola izstrāde, pozicionēšana un komunikācija. Patiesība par produktu un pakalpojumu
pievienoto vērtību». Seminārs notiks
ZRKAC. Pieteikties tam iespējams
mājas lapā: www.zrkac.lv vai www.
liaa.gov.lv.

Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Saistošie noteikumi neierobežo
dzīvžoga augstumu
«Dzīvoju privātmājā Platones ielā,
un man neērtības sagādā kaimiņa
žogs. Uz pašas robežas viņš sastādījis
tūjas, kuras nu jau sasniegušas vismaz
trīs metru augstumu. Lieki teikt – to
dēļ manā dārzā ir ēna. Gribētu kādu
kartupelīti izaudzēt, vēl kādu dārzeni,
lai iztikšana vieglāka, taču tādā ēnā jau
nekas neaug!» stāsta Platones ielas 117
saimniece. Viņa grib zināt, vai kaimiņam ir tiesības audzēt tik augstu žogu
un vai pilsētas saistošajos noteikumos
nav paredzēts kāds ierobežojums žoga
izvietojumam starp īpašumiem.
Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciālistes juristes pienākumu izpildītāja Inga Remerte informē,
ka, reaģējot uz kundzes, kura dzīvo
Platones ielā, sūdzību, policijas inspektori norādīto informāciju pārbaudīja,
apsekojot minēto adresi. «Ņemot vērā,
ka Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi
neuzliek par pienākumu īpašniekiem iekopt dzīvžogu (kā arī kokus un krūmus
citviet privātteritorijā) kādā noteiktā

augstumā, tad Pašvaldības policijas
inspektori nekonstatēja pārkāpumus,»
skaidro I.Remerte, gan piebilstot, ka ar
dzīvžoga īpašnieku veiktas preventīvas
pārrunas.
Taču viņa, atsaucoties uz Civillikumu,
atgādina: ja uz robežas augošs koks liecas pār kaimiņa ēku, viņam ir tiesības
prasīt, lai koka īpašnieks to nocērt, bet,
ja pēdējais atsakās to darīt, pašam to
nocirst un paturēt sev. Turklāt šie noteikumi piemērojami arī tajā gadījumā,
kad vējš noliecis koku pār kaimiņa zemi.
Tāpat, ja koks izstiepj savus zarus virs
kaimiņa zemes, tad pēdējam ir tiesības
nolasīt tajos augošos augļus, ciktāl viņš
var tos aizsniegt no savas zemes, un viņš
iegūst tos par savu īpašumu, tāpat kā no
šiem zariem uz viņa zemes nokritušos
augļus. Kaimiņš var arī prasīt, lai zarus
apcērt līdz 4,5 metru augstumam no
zemes, bet, ja koka īpašnieks to nedara,
tad viņš pats var nocirst zarus līdz minētajam augstumam un paturēt sev.

zonā Dobeles šosejā 61, gan arī pie
uzņēmuma sadarbības partneriem atsevišķās degvielas uzpildes stacijās un
veikalā «K-rauta», taču E.Felda klientiem atgādina par iespēju gāzes balonu
pasūtīt pa tālruni, un šis pakalpojums
paredz arī balona piegādi dzīvesvietā
bez maksas. «Lai gāzes balons tiktu
piegādāts mājās, klientam jāzvana pa
SIA «Latvijas propāna gāze» Pārdo- tālruni 63022572 vai 67671616 un jāveic
šanas daļas vadītāja Evija Felda apstip- pasūtījums. Balons tiks piegādāts mājās
rina, ka zināmas izmaiņas uzņēmuma par 18,50 latiem,» tā viņa.
struktūrā no 1. novembra būs, taču tās
ne vismazākajā mērā neizjutīs «Propāna
Sagatavoja Sintija Čepanone
gāzes» klienti. «No novembra reģionā
tiek mainīta gāzes piegādes sistēma,
«Latvijas propāna gāzes»
taču tas ir loģistikas jautājums, kurš
balonu
iegādes vietas Jelgavā
mūsu klientus neietekmēs – Jelgavā neviens oficiālais gāzes balonu apmaiņas
Jelgavas apkalpes zona Dobeles šosejā 61
punkts netiek likvidēts – sadzīves gāzes
DUS «Dinaz» Lietuvas šosejā 2
baloni tiks mainīti turpat, kur tas bija
DUS «Dinaz» Rīgas ielā 56
iespējams līdz šim,» uzsver E.Felda.
DUS «Astarte nafta» Dambja ielā 25a
Gāzi iespējams iegādāties gan «LatVeikals «K-rauta» Loka maģistrālē 1b
vijas propāna gāzes» Jelgavas apkalpes
Kāda kundze «Jelgavas Vēstnesī» privātmāju iedzīvotājus lūdz informēt par
vietām, kur pēc 1. novembra būs iespējams iegādāties propāna gāzi balonos.
Šis jautājums viņai ir aktuāls, jo kundze
padzirdējusi, ka tieši no šī datuma tiekot
likvidēts gāzes balonu apmaiņas punkts
netālu no viņas dzīvesvietas.

Poliklīnikas reģistratūrā zvanus
vienlaicīgi pieņem četri operatori

Poliklīnikas reģistratūru iespējams
sazvanīt pa diviem tālruņa numuriem
– 63022100 un 63022101 –, taču zvanus
vienlaicīgi pieņem četri operatori, iepazīstoties ar lasītāja sūdzību par iestādes
reģistratūras darbu, norāda SIA «Jelgavas
poliklīnika» valdes locekle Anna Zīverte.
Taču viņa uzsver: apgalvojumam, ka
reģistratūras darbinieki nestrādā, nav
pamata. «Protams, tāds priekšstats klientiem var rasties, jo gadījumos, kad visas
telefonlīnijas ir aizņemtas, nākamais zvans
ir tā sauktajā gaidīšanas režīmā – tiklīdz
līnija atbrīvojas, tas rindas kārtībā tiek
pieņemts,» skaidro iestādes vadītāja.
Viņa stāsta, ka savulaik, ja telefonlīnijas
bija aizņemtas, klientam klausulē atskanēja nevis signāls gaidīšanas režīmā, bet
gan informācija par to, ka visi reģistratori
ir aizņemti, un aicinājums uzgaidīt, taču
arī ar šo kārtību virkne pacientu nebija

Pašvaldība nevar sakārtot
ēku, kas nav tās īpašums
Dzīvojamajā mājā Zirgu ielā
36 tikai divi dzīvokļi pieder
pašvaldībai – kad ar tiesas
spriedumu līdzšinējie īrnieki
tos atbrīvos, dzīvokļi tiks izremontēti un ierādīti citiem, kuri
iekļauti pašvaldības Dzīvokļu
reģistrā. Savukārt lēmumu par
remontdarbu veikšanu un darbu finansēšanu daudzdzīvokļu
dzīvojamajās mājās kopīpašuma daļā var pieņemt vienīgi
dzīvokļu īpašnieku kopība.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Neviens gāzes balonu
apmaiņas punkts Jelgavā
likvidēts netiek

«Veselu stundu cenšos sazvanīt Jelgavas poliklīniku, bet bez panākumiem. Vai
tiešām tur neviens nestrādā?» neizpratnē
ir kāds kungs, kurš vēlas saprast, kāpēc,
zvanot uz reģistratūru, neviens nepaceļ
klausuli un neatbild. «Ja tiešām klientu
ir tik daudz, tad varbūt vajag lemt par vēl
viena telefonnumura ieviešanu un reģistratūrā nodrošināt vēl vienu darbinieku, kurš
varētu atbildēt uz zvaniem,» ierosina viņš.
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apmierināti. «Taču šāda iespēja pastāv arī
pašlaik, tādēļ, ja vien klienti vēlas, to varam atjaunot,» tā A.Zīverte, iedzīvotājus,
kas vēlas pierakstīties pie speciālistiem
poliklīnikā, gan aicinot būt pacietīgākiem
un, ja tūdaļ netiek savienoti ar operatoru,
uzgaidīt vai pēc kāda laika pārzvanīt.
Klientiem ir jāsaprot, ka viena pacienta
piereģistrēšana atkarībā no konkrētās
situācijas var aizņemt kā pārdesmit
sekundes, tā arī vairākas minūtes, līdz
ar to ir likumsakarīgi, ka nākamajam
zvanītājam nākas uzgaidīt.
Poliklīnikas vadītāja arī norāda, ka papildu līnijas ierīkošanai būtu nepieciešami lieli
līdzekļi, kādus iestāde šajos apstākļos nevar
atļauties atvēlēt, turklāt tas, izvērtējot zvanu skaitu, ko reģistratūra vidēji saņem, arī
nav vitāli nepieciešams. Taču viņa atgādina, ka sazināties ar reģistratūru, lai veiktu
pierakstu, iespējams arī citos veidos, jo pieteikties vizītei iespējams arī on-line režīmā,
izmantojot skaipu, vai pieteikumu nosūtot
elektroniski. Tas iespējams iestādes mājas
lapā www.jelgavaspoliklinika.lv. «Tāpat, lai
pieteiktos vizītei pie speciālistiem Sieviešu
konsultācijas nodaļā, klientam nav obligāti
jāzvana uz reģistratūru – to var izdarīt arī,
zvanot uz nodaļu pa tālruni 63011699,»
piebilst A.Zīverte.

Foto: Ivars Veiliņš
«Es dzīvoju Zirgu ielā 36. Mūsu māja
ir ārkārtējā stāvoklī, un Jelgavas dome
nepieņem nekādus mērus. Mūsu mājā bija
piešķirti dzīvokļi čigānu tautai, un viņi
māju ir izdemolējuši. Pirmajā stāvā ir divi
privatizēti dzīvokļi,» situāciju Zirgu ielā
36 atklāj iedzīvotāja Jesēnija. Viņa pašvaldībai pārmet, ka tā neiesaistās problēmas
risināšanā. «Kad sūdzos domei, man atbild, ka neko nevarot izdarīt, bet es lasīju,
ka var – ka privatizēto dzīvokli var atņemt.
Tagad sanāk, ka mūsu mājā ir četri tukši
dzīvokļi un nevienam viņus nepiešķir. Divi
no tiem ir «sociālie» dzīvokļi,» tā jelgavniece. Viņa vēlas noskaidrot, kāpēc tukšie dzīvokļi netiek piešķirti cilvēkiem, kuri gaida
tā sauktajā dzīvokļu rindā. «Tāpat ES ir
kompensējusi koka māju rekonstrukciju...
Kur tad tā nauda palikusi, ja visā Jelgavā
tikai divas mājas rekonstruētas?! Kad

uzrakstīju iesniegumu domei, lai tā sāktu
kaut ko taisīt, man atbildēja, ka mājai
nav līdzekļu un ka māja ir parādos. Jā,
tā arī ir, bet par ko maksāt, ja māja ir tādā
ārprātīgā stāvoklī?!» spriež Zirgu ielas 36
iedzīvotāja.
Izskatot Jesēnijas kundzes sūdzību
par mājas Zirgu ielā 36 slikto tehnisko
stāvokli un lūgumu pašvaldībai iesaistīties
ēkas sakārtošanā, pašvaldības Īpašumu
konversijas pārvaldes galvenais speciālists
dzīvokļu jautājumos Uģis Cepurītis norāda, ka pašvaldības speciālisti kopā ar SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) darbiniekiem apsekoja adresi un
par to sastādīts apsekošanas akts. Tāpat
pašvaldība lūgusi JNĪP sagatavot dokumentus un iesniegt tos tiesā par dzīvokļos
Nr.4 un Nr.7, kas ir pašvaldības īpašums,

īrnieku izlikšanu no minētajām dzīvojamajām telpām. «Pēc minēto dzīvokļu
atbrīvošanas pašvaldība tos apsekos un
organizēs remontdarbus, lai dzīvokļus savestu tehniskā kārtībā, un pēc darbu veikšanas tos izīrēs personām, kuras atrodas
pašvaldības Dzīvokļu reģistrā,» informē
U.Cepurītis, uzsverot: abi pārējie tukšie
dzīvokļi – dzīvoklis Nr.1 un Nr.2 – nav
Jelgavas pašvaldības īpašums, tādējādi
pašvaldībai nav tiesību veikt remontdarbus minētajās dzīvojamajās telpās.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem lēmumu par remontdarbu
veikšanu un darbu finansēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās kopīpašuma
daļā var pieņemt vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, atgādina speciālists.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pieslēgties pilsētas jaunizbūvētajam
ūdensvadam var pēc vienkāršotas procedūras

Foto: Ivars Veiliņš
«Pašlaik notiek ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu projektēšanas darbi
Romas ielas apkaimē. Lūdzu informēt,
vai, uzsākot projektēšanas darbus, nevajadzēja izvietot informatīvo stendu
par projektu būvobjektā; kāds ir paredzamais termiņš objekta pabeigšanai;
vai individuālo māju iedzīvotājiem par
saviem līdzekļiem ir jāpieslēdzas kopējam komunikāciju tīklam un ar kādām
aptuvenajām izmaksām būtu jārēķinās?»
jautā Daiga no Romas ielas.

SIA «Jelgavas ūdens» valdes loceklis
Edgars Līcis, iepazīstoties ar Romas ielas
iedzīvotājas jautājumiem, norāda, ka inSagatavoja Sintija Čepanone formatīvo stendu jeb būvtāfeli uzņēmējs

Lai veicinātu nekustamo
īpašumu pievienošanu
centralizētās ūdensapgādes un saimnieciskās
kanalizācijas sistēmai,
nekustamo īpašumu
pieslēgšanai perspektīvajiem ūdensvada un
saimnieciskās kanalizācijas atzariem, kuru
būvniecība tiek veikta
ūdenssaimniecības
attīstības projekta gaitā,
piemērojama vienkāršota procedūra. Taču
izmaksas jāsedz pašiem
privātmāju īpašniekiem.
sagatavojis saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valdīnijām informatīvo un publicitātes
pasākumu nodrošināšanai un publicitātes
plāna izstrādei. Tas 12. septembrī izvietots
Romas un Zemeņu ielas krustojumā.
Savukārt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību paredzēts pabeigt līdz
nākamā gada 13. janvārim, bet ielas segums tiks atjaunots līdz 30. maijam. «Ielas
seguma atjaunošana notiks pa atsevišķiem
ielu posmiem, atbilstoši Jelgavas pilsētas
saistošajiem noteikumiem izvērtējot klimatiskos apstākļus,» piebilst E.Līcis.
Atbildot uz lasītājas jautājumu par individuālo māju pieslēgšanu pilsētas komunikācijām, viņš norāda uz pašvaldības izdoto

rīkojumu «Par vienkāršoto procedūru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai projekta
«Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Jelgavā» perspektīvajiem
ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas
atzariem» – komunikāciju izbūve jāveic
saskaņā ar to.
«Lai veicinātu nekustamo īpašumu
pievienošanu centralizētās ūdensapgādes
un saimnieciskās kanalizācijas sistēmai,
nekustamo īpašumu pieslēgšanai perspektīvajiem ūdensvada un saimnieciskās
kanalizācijas atzariem, kuru būvniecība
tiek veikta ūdenssaimniecības attīstības
projekta gaitā, piemērojama vienkāršota
procedūra,» uzsver E.Līcis. Tā paredz, ka
pievada izbūvi atļauts veikt saskaņā ar
«Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām; pievada izbūvi zemes īpašuma robežās atļauts veikt
saimnieciskā kārtā, turklāt pieslēgumu
drīkst veikt tikai sertificēta fiziska persona
vai licencēta firma. Jāpiebilst gan, ka šī
vienkāršotā procedūra nav piemērojama
jaunbūvēm un kompleksai rekonstrukcijai, kad nepieciešams izstrādāt vienotu
tehnisko projektu visam nekustamajam
īpašumam.
Kas attiecas uz būvniecības izmaksām
– tās ir mainīgas, jo izmaksas ietekmē gan kopējā ekonomiskā situācija
pievades izbūves laikā, gan arī tirgus
piedāvājums – materiālu, darbaspēka
un citas izmaksas.
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris

Raiņa ielā 6 atsākas treniņi

3. novembrī pulksten 12 ar atklāto ringu
boksā Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs
(JCSVC) atzīmēs atgriešanos izremontētajās treniņu telpās Sporta namā Raiņa
ielā 6. Sporta nams četrus mēnešus bija
slēgts, jo tam tika mainīts jumts. JCSVC
pārstāvis Aleksandrs Knohs norāda, ka
no nākamās nedēļas treniņi visās sekcijās
atkal notiks Sporta namā, un atgādina,
ka centrs joprojām uzņem audzēkņus
visās grupās: vispārīgā fiziskā sagatavošana, bokss,
teikvondo,
MMA, karatē, brīvā
cīņa, Muay
Thai, kikbokss.

«Remosam» 10 gadi

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Biedrība «Remoss» šoruden svin 10. dzimšanas dienu un 17. novembrī aicina uz
piedzīvojumu sacīkstēm «Remoss 2012». Tās
šogad notiks Jelgavas novada Vilces pamatskolā (marķējums – no šosejas Eleja–Tērvete).
Pieteikties sacensībām var līdz 12. novembrim (e-pasts: normunds.remoss@inbox.
lv, papildu informācija pa tālruni 29539836
(Normunds)). Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā būs no pulksten 8.30 līdz 9.30,
starts – pulksten 10. Sacensības notiks šādās
vecuma grupās: P (pieaugušo) grupā (1992.
g.dz. un vecāki), A grupā (1993. – 1996.
g.dz.), B grupā (1997. g.dz. un jaunāki).
Komandas sastāvs – četri dalībnieki, no tiem
vismaz viena dāma. Dalības maksa – 40 lati
pieaugušo grupas komandām, 20 lati A un
B grupas komandām.

Novadnieka turnīrā – divi zelti Lielupē pulcēsies roņi
18. Starptautiskajās Paula Budovska piemiņas
sacensībās brīvajā cīņā Jelgavas
kluba «Milons»
pārstāvji izcīnīja
divas zelta, divas
sudraba un vienu bronzas medaļu. Uzvarēja Jānis Kogutičs (pieaugušie, 96 kg) un
Alberts Jurčenko (1996. – 1998. dz.g., 69
kg). Sacensībās startēja 298 dalībnieki no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas. Interesanti, ka cīņas sporta leģenda un vairākkārtējs valsts un starptautisku
sacensību uzvarētājs grieķu-romiešu un
brīvajā cīņā P.Budovskis (1907 – 1994) ir
mūsu novadnieks, jo dzimis Jelgavā.

3. novembrī ar sacensībām «Jelgavas roņu
kauss 2012» Jelgavā tiks atklāta ziemas
peldētāju jeb roņu sezona. Tas būs atklātais Jelgavas čempionāts četrās disciplīnās
– 4x25 metru stafetē, 25 metros brasā, 50
metros brīvajā stilā, 450 metru izturības
peldējumā. Vēl būs disciplīna «Jaunie roņi»
– peldējums bez laika kontroles. Sacensību
atklāšana būs pulksten 12, bet noslēguma
ceremonija plānota pulksten 16. Sacensības
notiks jahtkluba bāzē, dalībnieku reģistrācija
sacensību vietā sāksies pulksten 9 un ilgs līdz
pulksten 11.45. Jāpiebilst, ka šogad ciemos
atbraukt solījuši arī viesi no Lielbritānijas, bet
pērn Jelgavas čempionātā piedalījās sportisti no
Igaunijas un Krievijas.

Sporta skolā māca ne tikai
džudistus, bet arī viņu tiesnešus
 Ilze Knusle-Jankevica

Kas ir džudo?

3. un 4. novembrī no pulksten
10 Zemgales Olimpiskajā centrā notiks Jelgavas BJSS atklātais čempionāts džudo, kas
vienlaikus būs arī viens no Rīgas Brīvostas kausa posmiem.
Sacensībās piedalīsies teju visi
sporta skolas Džudo nodaļas
audzēkņi – tie, kuri nesacentīsies, palīdzēs tiesāšanā.
BJSS direktors un džudo treneris Guntis Malējs stāsta, ka audzēkņi Sporta skolā
apgūst gan fiziskās iemaņas un sporta
veida tehniku, gan teoriju un tiesāšanas
pamatus. «Ja tā nebūtu, kur tad treneri
rastos?» retoriski jautā direktors. Piemēram, šoreiz tiesnešu korpusam jāpievienojas vienam no šā brīža labākajiem Sporta
skolas audzēkņiem Andrejam Rebrovam,
jo viņš atlabst pēc nopietnas traumas un
vēl vismaz mēnesi nevarēs cīnīties. «Visiem gan tiesāšana neiet pie sirds, jo tā
tomēr ir atbildības uzņemšanās,» piebilst
G.Malējs.

Met kūleņus un staigā uz rokām

BJSS Džudo nodaļā šobrīd visas vietas
ir aizpildītas – tajā ir ap 80 audzēkņu,
no tiem tikai četras piecas meitenes.
«Tā mums ir sāpīga tēma,» atzīst Sporta
skolas direktors, piebilstot, ka viss tomēr
ir atkarīgs no vecākiem, jo tik agrā vecumā bērni paši nepieņem lēmumu, ar
ko nodarboties. «Meitenes vairāk izvēlas
peldēšanu, vieglatlētiku, arī basketbols ir
Sporta skolā,» spriež viņš.
Sporta skolas treneris Sergejs Vasjkovs
spriež, ka sporta veids piesaista ar to, ka
ir daudzveidīgs. «Lai gan džudo ir cīņas
sporta veids, treniņos darām daudz ko – ir
vieglatlētikas, futbola, regbija elementi,
akrobātika, dzelži, metam kūleņus un
staigājam uz rokām,» ieskicē treneris.
Arī ieguvumu ir daudz: izturība, spēks,
veiklība, ātrums un morālā noturība. «Jā,
ja tu trenējies, nebaidīsies iziet uz ielas, bet
pats būtiskākais tomēr ir morālā noturība,
jo ne katrs var iziet cīņā viens pret vienu.
Komandā jau vienmēr vainu var novelt
uz citiem, bet šajā gadījumā tikai tu pats
kaut ko neesi izdarījis līdz galam,» spriež
Sporta skolas direktors.

Sāk ar piecgadniekiem

BJSS uzņem audzēkņus no deviņiem
desmit gadiem, kad ir jau skaidrs, ka
bērns tiešām grib trenēties un pēc pāris
mēnešiem visu nepametīs. Atlase notiek
sporta klubos, kuros bērni trenēties sāk
jau no piecu sešu gadu vecuma. Treneri
uzskata, ka sporta veidu apgūt var visi, ja
vien nav izteiktas nepatikas pret cīņu ar
pretinieku un krišanu.
Tomēr, neskatoties uz tā saucamo pārbaudes laiku klubos, ir arī audzēkņi, kuri
pāriet uz citu sporta veidu. «Biežāk laikam
ir tā, ka no džudo aiziet uz citu veidu, nevis
no kāda cita atnāk uz džudo. Domāju, tas
tāpēc, ka džudo ir diezgan smags sporta
veids – ja esi labs džudists, nebūsi slikts

Džudo ir japāņu cīņas māksla, filozofija un sporta
divkauja bez ieročiem, ko uz džiu džitsu pamatiem
19. gadsimta beigās izveidoja japāņu cīņas mākslu meistars Dzigaro Kano, izslēdzot traumējošos
un nāvējošos cīņas paņēmienus, teikts interneta
vārdnīcā «Vikipēdija». Atšķirībā no boksa, karatē
un citām sišanas stilu divkaujām džudo pamatā ir
metieni, sāpju paņēmieni, turēšana un žņaugšana.
No citiem cīņas veidiem (grieķu-romiešu cīņa,
brīvā cīņa) džudo atšķiras ar mazāku fiziskā spēka
pielietojumu paņēmienos un ar lielāku paņēmienu
daudzveidību. Jelgavas BJSS direktors Guntis Malējs uzsver, ka arī apģērbs ir piemērots, lai varētu
izpildīt satvērienus un metienus, jo, piemēram,
brīvajā cīņā, kur dominē cīņa uz paklāja, sportisti
velk triko. Tāpat, lai samazinātu traumatismu,
sportisti cīnās basām kājām.

Foto: Ivars Veiliņš

Kur trenēties džudo?
Vieta
Kontaktinformācija
Piezīmes
BJSS
63029945, bjss@izglitiba.jelgava.lv
Maksa mēnesī – Ls 3
Klubs «Jelgavas džudo»
26073036 (Sergejs)
Maksa mēnesī – Ls 15
Klubs «Mītava»
29550542 (Kims)
nevienā sporta veidā. Izņēmums varētu vajadzētu bišķi lielāku finansējumu, bet
būt tie sporta veidi, kur ir sava specifika, varbūt mēs neprotam sagatavot tāda līmepiemēram, basketbolā būtisks ir auguma ņa sportistus,» spriež G.Malējs, piebilstot,
garums,» stāsta G.Malējs.
ka ar džudo nodarbojas lielākajā daļā
pasaules valstu. Viņš stāsta, ka augstākās
Džudo «mazais brālis»
klases sportisti katru otro nedēļu piedalās
Lai uzkrātu lielāku pieredzi, BJSS au- Eiropas vai pasaules mēroga sacensībās un
dzēkņi mēdz startēt Latvijas un Eiropas uzkrāj pieredzi. Pēc viņa aplēsēm, cilvēka
čempionātos sambo. «Noteikumi mazliet dalība vienās starptautiskās sacensībās izatšķiras, bet abos sporta veidos pamatā ir maksā ap 1000 eiro, un, ja varbūt vācietim
metieni,» norāda BJSS direktors, piebils- tas neliekas dārgi, latvietim ar vidējo algu
tot, ka atšķirības nav tik lielas, lai nevarētu 300 – 350 lati tas ir daudz.
startēt. «Tas ir līdzīgi kā ar basketbolu
un strītbolu vai volejbolu un pludmales Dominē zilās un brūnās jostas
volejbolu – it kā divi dažādi sporta veidi, bet
Lai gan līdz olimpiskajām spēlēm jelgavspēlētāji vieni un tie paši,» tā G.Malējs.
nieki vēl nav tikuši, samērā labus panākuAbos sporta veidos liela uzmanība tiek mus BJSS audzēkņi uzrādījuši džudo un
pievērsta tam, lai tie būtu pēc iespējas sambo sacensībās gan Latvijā, gan Eiropā,
mazāk traumatiski. Sporta skolas direktors gan pasaulē. Starptautiskajā arēnā vairākstāsta, ka apmēram reizi gadā pasaulē kārt izcīnīta 7. vieta, un G.Malējs norāda,
notiek konference, kurā tiek izanalizēti ka vienmēr kaut kā ir pietrūcis, tomēr tas
dažādi sporta veida paņēmieni un tas, cik uzskatāms par labu rezultātu. 7. vietu, piebieži, tos izpildot, sportisti guvuši traumas. mēram, Eiropas Jaunatnes olimpiādē un
Bīstamākie tiek nomainīti ar citiem.
meistarsacīkstēs izcīnījusi tagadējā BJSS
trenere Marina Mazure, bijušais sporta
Sacensību izmaksas –
skolas audzēknis Juris Putins ieguva 7.
1000 eiro cilvēkam
vietu Eiropas čempionātā junioriem, arī
Cīņas sporta veidu pārstāvju vidū jo Vadimam Terentjevam pasaules čempioprojām ir diskusijas par to, kuri no veidiem nātā jauniešiem 7. vieta.
būtu jāiekļauj olimpisko spēļu programmā.
Jāpiebilst, ka džudistu prasmes tiek noDžudisti var būt apmierināti, jo džudo vērtētas ar jostām, kuras kopā ir septiņas:
tajā ir iekļauts kopš 1964. gada. Latvijas baltā, dzeltenā, oranžā, zaļā, zilā, brūnā
džudisti olimpiskajās spēlēs piedalījušies un melnā. Pēdējā atbilst sporta meistara
vairākkārt, bet augstākais sasniegums ir nosaukumam un iedalās vairākos līmeņos
Vsevoloda Zeļonija bronzas medaļa 2000. jeb danos. BJSS lielākajai daļai džudo
gadā, kas ir vienīgā Latvijas olimpiskā audzēkņu ir zilā un brūnā josta, bet, kā
medaļa džudo. No Jelgavas neviens spor- norāda skolas direktors, lai to iegūtu,
tists līdz olimpiādei vēl nav ticis. Tagadējie jātrenējas četri pieci gadi.
treneri savulaik piedalījušies PSRS čemJelgavā kopumā – gan Sporta skolā,
pionātos un pat izcīnījuši medaļas, bet gan klubos – džudo trenējas vidēji 115
atzīst, ka tolaik bijusi nežēlīga konkurence audzēkņi. Džudistus BJSS trenē pieci treatlasei uz olimpiskajām spēlēm.
neri – G.Malējs, S.Vasjkovs, Kims Usačevs,
Tagad Latvija ir neatkarīga valsts un M.Mazure un Jekaterina Žalnere. Visiem
iespēju ir vairāk, bet pietrūkst finansējuma trīs kungiem un Marinai ir melnā josta,
un prasmju. «Runājot pavisam atklāti, bet Jekaterinai – brūnā.

Džudisti – par džudo
Andrejs Rebrovs,
trenējas 13 gadus:
«Ar džudo nodarbojos 13 gadus, un
tas ir mans pirmais un vienīgais
sporta veids. Es biju aktīvs un
enerģisks bērns, un vajadzēja atrast
veidu, kur to enerģiju likt. Uz džudo mani aizveda tētis
– viņš pats arī kādu laiciņu bija ar to nodarbojies. Tiesa,
sākumā viņš gribēja mani vest uz karatē vai boksu, bet
tur tik mazus bērnus nepieņēma. Ar džudo ir tā – jo vairāk
trenējies, jo interesantāk kļūst, tu atklāj kaut ko jaunu,
pilnveidojies. Un arī noteikumi mainās. Piemēram, līdz šim
cīņa ilga četras minūtes, un, ja neviens nebija uzvarējis,
uzvarētāju noteica tiesneši. Pēc šīs vasaras olimpiskajām
spēlēm pieņemts lēmums, ka tagad cīņa turpināsies tik ilgi,
kamēr kāds no sportistiem nenokritīs uz paklāja.»
Vadims Terentjevs,
trenējas gandrīz 15 gadus:
«Tētis uz džudo aizveda, kad man
bija pieci gadi. Pats viņš nodarbojās ar boksu, bet mani laikam
uz boksu sūtīt negribēja, boksā arī
neņēma tik agri. Man iepatikās uzreiz, un vēl joprojām
nav apnicis. Tagad man ir zilā josta, bet drīzumā kārtošu
eksāmenus, lai dabūtu brūno. Nākotnē, protams, centīšos
iegūt arī melno jostu, un, tā kā esmu piedalījies arī Eiropas
un pasaules čempionātos, klusais sapnis man ir tikt uz
olimpiskajām spēlēm.»
Milena Rinkeviča,
trenējas septīto gadu:
«Man ir 12 gadi, un uz pirmo treniņu
mani aizveda tētis, jo vēlējās, lai
es ar kaut ko nodarbotos. Bet pēc
tam man ļoti iepatikās – sapratu,
ka gribu turpināt trenēties, braukt uz sacensībām. Man
patīk trenēties, apgūt jaunus džudo paņēmienus, kurus
tālāk izmantot cīņā. Un, protams, man patīk sasniegt labu
rezultātu. Pateikt, kas nepatīk, man ir grūti.»
Krišs Upenieks,
trenējas 11 gadus:
«Puikam esot, man gribējās ar
kādu pacīkstēties, un pirmā zāle,
kur kaut kas atbilstošs manām
vēlmēm notika, pagadījās džudo.
No sākuma tā bija vienkārši vēlme pacīnīties ar kādu,
bet pēc tam tie jau bija draugi, panākumi, kolektīvs. Šajā
sporta veidā man patīk tas, ka nekad nevar atslābināties,
vienmēr jādomā līdzi – tas audzina raksturu. Esmu guvis
arī panākumus – esmu četrkārtējs Latvijas čempions
(2007., 2008., 2009., 2012. gadā), vairākas reizes ir
uzvarēts starptautiskos turnīros.»
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Sporta pasākumi
 1. novembrī pulksten 19 –
«Schenker» volejbola līgas spēle: VK
«Biolars/Jelgava» – «TTU» (ZOC).
 2. novembrī pulksten 17 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava 2» – «Rīdzene» (ZOC).
 2. novembrī pulksten 19.30 – BBL
spēle: BK «Jelgava» – BK «Liepājas
lauvas» (ZOC).
 3. novembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāta biljardā
11. kārta «Septītais Lāčplēša kauss
biljardā» (6. vidusskolā).
 3. novembrī pulksten 15.30 – hokejs: HK «Zemgale» – HK «Ozolnieki/
Monarch» (ledus hallē).
 10. novembrī pulksten 14 – virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– FC «Skonto» (ZOC).
 10. novembrī pulksten 16 –
«Schenker» volejbola līgas spēle: VK
«Biolars» – DU (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Latviešu valodas skolotāja. Varu pasniegt
individuāli. Tālrunis 63021031, 26636641.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Vīrietis – jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 27146018.
Grāmatvede. Tālrunis 29360505.
Kurjers. Tālrunis 26872900.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas poliklīnika» piedāvā darbu
klientu reģistratoram(-ei). CV sūtīt uz
e-pastu: jp@jelgavaspoliklinika.lv.
SIA «Ceļmalas» – kravas automašīnas šoferim darbam ar puspiekabi cisternu miltu
vešanai. Tālrunis 26516050.
SIA «NERS» piedāvā darbu pārdevējai(-am)
veikalā «Sintija» t/c «Valdeka». Tālrunis
26136822.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
Kantainās ozola skaidu briketes. Cena ar
piegādi Ls 105. T.29907466
Apkures briketes, 0,95 Ls/iep. vai 95 Ls/
tonna. Malka, 1 Ls/ 40 l maiss. Var piegādāt. Tālr.25448677.
Ābolus. T.29183128
Dzīvokli Čakstes bulv. T.26912065

Pērk
Vecmeistaru gleznas, porcelāna figūriņas,
traukus, apgleznotas vāzes un dekoratīvos
šķīvjus. T.27166669
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet, atbrauksim. T.25454592
Metāllūžņus, visu veidu. T.26984528.

Dažādi
Grāmatvedības pakalpojumi. Konsultējam
finanšu, nodokļu u.c. jautājumos, projektu
pieteikumu sagatavošana. T.20091975.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Transporta pakalpojumi: buss (18 m³, 1
tonna); kravas furgons (40 m³, 3 tonnas).
Tālr.25448677
Braucieni uz Poliju ar autobusu. T.29588225.
Aicinām interesentus apmeklēt informācijas stundu par Jaunapustulisko baznīcu
š.g. 1. novembrī, plkst.18.00 Rūpniecības
ielā 98, Jelgavā.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ROMANS VOLKOVS (dz. 1965. g.)
ANDA TRAUMAKA (dz. 1967. g.)
ALEKSANDRS KOSOPOLOVS (dz. 1974. g.)
PAVELS VANAGS (dz. 1944. g.)
JURIS LIVČA (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.15 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

5. novembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 37.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1510.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 10.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Indija» (ar subt.). Daudzsēr.
melodrāma.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Kontinentu ceļojums». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 4.sērija.
13.30 «Teritorija 20+».
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. seriāls. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1510.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 36.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Jānis Čakste». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Laika dimensija».*
24.00 «De facto».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 434.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 9.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkšu bobslejā apskats.
Divnieki. 2012.gada 18. un 19.februāris.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 434.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.*
20.00  «Vienatnē ar Baikālu». Dokumentāla filma.
20.55 «Lidojuma plāns».
21.25 «No 57.paralēles!» 6.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Žilī de Mopēna». Vēsturiska drāma. 2.sērija.

LNT
5.05 «Trauma». 10.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 25.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretī laimei. Madeira». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 168.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 53. un 54.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 26.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 6.sērija.
22.10 «Īstvika». ASV seriāls. 6.sērija.
23.10 «Atpūtas pietura». ASV šausmu filma. 2006.g.
1.00 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 21.sērija.
1.50 LNT ziņu Top 10.
2.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 53. un 54.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 168.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 13.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 207.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 24.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 33. un 34.sērija.
9.00 «Kobra 6». 85.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti 2».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Kāsla metode 2». 31.sērija.  
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 35. un 36.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.

14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 16.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 561. un 562.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 120.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 562.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 3.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 175.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 4.sērija.
23.55 «Nekā personīga».
0.55 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 250.sērija.
1.50 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 193.sērija.
2.35 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 7.sērija.
3.20 «Kobra 6». Seriāls. 85.sērija.
4.10 «Kāsla metode 2». Seriāls. 31.sērija.

6. novembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 38.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1511.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 11.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 36.sērija.
11.15  «Baraks Obama. Lielās cerības» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dokumentāla
daudzsēr. filma. 5.sērija.
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Viss notiek».*
15.10 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.  
15.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.  
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzin. ser. 93.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1511.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 37.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 66.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 435.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 10.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkšu skeletonā apskats.
2012.gada 24. un 25.februāris.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 10.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 435.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Klimata pārmaiņas». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!» .
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 8.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums». Anim. ser. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 26.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretī laimei. Zambija».
Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Romantiskais izaicinājums». 2010.g. 1. un 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 169.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 55. un 56.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 27.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 R.Pilčere. «Laimes spēle». Melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Starpnieks 2». ASV seriāls. 22.sērija.
1.05 «Atpūtas pietura». ASV šausmu filma. 2006.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 55. un 56.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 169.sērija.

tv programma
TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 14.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 208.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 25.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 35. un 36.sērija.
9.00 «Kobra 6». 86.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». Seriāls. 3.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 32.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 37. un 38.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 17.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 562. un 563.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 121.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 37.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 563.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 «Lielais Lebovskis». Komēdija. 1998.g.
1.20 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 251.sērija.
2.10 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 194.sērija.
2.55 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 8.sērija.
3.40 «Kobra 6». Seriāls. 86.sērija.
4.25 «Nakts joki».

7. novembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 39.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1512.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 66.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 37.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Finanšu tango». TV spēle.*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15  «Mēnesslācis 2». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1512.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 38.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 67.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 436.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 11.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
Četrinieki. 2012.gada 25. un 26.februāris.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 11.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 436.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 1.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 53.sērija.
23.45 «Klimata pārmaiņas». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
0.45 «SeMS».*
1.15 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 1.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums». Anim. ser. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 27.raidījums.*
10.05 «Laimes spēle». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 4». 11.sērija.
13.00 «Romantiskais izaicinājums». Seriāls. 3. un 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 170.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 57. un 58.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 28.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 23.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes 2». Dok. ser. 2.sērija.
22.15 «Tumsas robeža». Krimināldrāma. 2010.g.
0.35 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 2010.g.
1.30 Kriminālhronika Atklātās lietas. 10.sērija Rogaļeva lieta.
1.50 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.30 «Mentālists». Seriāls. 17.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 57. un 58.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 170.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 15.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 209.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 26.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 37. un 38.sērija.
9.00 «Kobra 6». 87.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». Seriāls. 9.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 33.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 39. un 40.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 18.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 563. un 564.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 122.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 564.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 6.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 6.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji». ASV seriāls. 10.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.35 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 195.sērija.
3.20 «Kobra 6». Seriāls. 87.sērija.
4.05 «Kāsla metode 2». Seriāls. 33.sērija.

8. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 40.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1513.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 67.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 38.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 19.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 37. un 38.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1513.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 39.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 68.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Lauku sēta 2».   
22.15 «Finanšu tango». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 437.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – CSKA.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 12.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 437.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Zemei līdzīga planēta». Dok. f.
19.45 «Sporta studija».
20.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens. Pārraide no Leikplesidas ASV.
21.00 «Sporta studija».
21.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens.
22.30 «Sporta studija».
22.45 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.00 «SeMS».
23.30 «Piedzīvojums dabā».
24.00  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».

9.30 «Galileo». 28.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretīl laimei. Marakeša».
Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Romantiskais izaicinājums». Seriāls. 5. un 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 171.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 59. un 60.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 29.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves krustcelēs». Dok. raid. 2.sērija.
22.10 «Viņpus 2». Seriāls. 21.sērija.
23.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 14.sērija.
1.10 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
2.05 «Mentālists». Seriāls. 18.sērija.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 59. un 60.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 171.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 16.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 210.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 27.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 39. un 40.sērija.
9.00 «Kobra 6». 88.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 6.sērija.
11.20 «Kāsla metode 2». 34.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 41. un 42.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 19.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 564. un 565.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 123.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 39.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 565.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Laika cilpa». Fantastikas trilleris. 2012.g.
0.15 «Ielu likumi». ASV seriāls. 2011.g. 1. un 2.sērija.
2.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 198.sērija.
2.45 «Kobra 6». Seriāls. 88.sērija.
3.35 «Kāsla metode 2». Seriāls. 34.sērija.
4.15 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.

9. novembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilmas.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 8.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 68.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 39.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 17.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 20.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 39. un 40.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Sasalusī planēta». BBC dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 2.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 438.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.05 «Kur vēsture sastopas ar mākslu. Cēsis». Dok. f.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. Jeņisej – VEF Rīga.*
15.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 13.sērija.
16.30 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 3.brauciens.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 438.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.
21.50 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
22.50 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.05 «Zveja» (ar subt.).
23.35 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 8.sērija.
0.25 «Trakais slēptās kameras šovs».
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5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Spēka rosme».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 29.raidījums.*
10.05 «Brauciens pretī laimei. Bermudas».
Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viņpus 2». 21.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 172.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 61. un 62.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 30.raidījums.
19.00 «Māju sajūta». 6.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Zvēri nāk». Ģimenes komēdija. 2010.g.
23.00 «Speciālists». Spraiga sižeta trilleris. 1994.g.
1.10 «Labais vācietis». ASV krimināldrāma. 2006.g.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 61. un 62.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 172.sērija.

5.50 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». 8.sērija.
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Dzīves krustcelēs». Dok. raidījums. 2.sērija.*
13.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 40.sērija.
14.30 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 9.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 9.sērijas turpinājums.
18.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 Patriotu nedēļa. «Divas pasaules». Dok. f. 2012.g.
22.00 Patriotu nedēļa. «Dokumentālists». Dok. f. 2012.g.
23.55 «Lampūni. Pielādētais ierocis». Komēdija. 1993.g.
1.25 «Speciālists». Spraiga sižeta trilleris. 1994.g.
3.30 «Zvēri nāk». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 21.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 17.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 211.sērija.
6.35 «Smurfi». Anim. ser. 28.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 23.sērija.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 2». 41. un 42.sērija.
9.00 «Kobra 6». 89.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 10.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 1.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 43. un 44.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 29.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 20.sērija.
15.45 «Saimnieks meklē sievu». Real. šovs. 8.sērija.*
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 124.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 9.sērija.
21.30 «Misters Bīns». ASV komēdija. 1997.g.
23.15 «Meiteņu kluba zēni». ASV komēdija. 2002.g.
1.05 «Ugunsspēks». ASV trilleris. 1991.g.
3.25 «Kobra 6». Seriāls. 89.sērija.
4.10 «Aizstāvības advokāti». Seriāls. 1.sērija.

10. novembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 21.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «100 g kultūras. Kinoklubs».
12.15 «Latviešu strēlnieka stāsts». Vēsturiska drāma. 1958.g.
13.50 «Karosta». Dokumentāal filma.
14.15 «Teātris.zip iesaka». «Stāsts par Kasparu Hauzeru».
Jaunā Rīgas teātra izrāde (ar subt.).*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Sasalusī planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Gaujas iela Cēsīs».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 TIEŠRAIDE! Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa
restaurācijai.
23.40 Nakts ziņas.
23.50 Latvijas Nacionālās operas sezonas atklāšanas
koncerts un AS Latvijas gāze balvas operas un
baleta mākslā pasniegšanas ceremonija.*

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
13.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.*
14.55 «SeMS».*
15.25 «No 57.paralēles!» 6.sērija.*
16.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
16.50  «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
17.30 Tiešraide! Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.
19.50 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
20.50 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
21.20  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva».
Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 2009.g. 1.sērija.
22.10  «Noskūpstiet līgavu». Rom. komēdija. 2002.g.
23.50 «Lidojuma plāns».*

TV programma
15.05 «Meklēju suņumīli». ASV romantiska drāma. 2005.g.
17.15 Patriotu nedēļa. «Lāčplēsis». 2008.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 Patriotu nedēļa. «Lāčplēsis». Rokoperas turpinājums.
19.30 Patriotu nedēļa. «Labvakar, Latvija!» Speciālizlaidums. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Impulss». ASV trilleris. 1990.g.
1.55 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 17.sērija.
2.45 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». 8.sērija.
3.40 «Lampūni. Pielādētais ierocis». ASV parodiju
komēdija. 1993.g.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 19.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 213.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 9. un 10.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 19.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 12.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 39. un 40.sērija.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.35 «Tarzāns». ASV animācijas filma. 1999.g.
16.15 «Lielās nepatikšanas». Kriminālkomēdija. 2002.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 5.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
21.00 «Diena, kad apstājās Zeme». ASV un Kanādas
fantastikas trilleris. 2008.g.
23.05 «Svešie 3». ASV fantastikas trilleris. 1992.g.
1.10 «Sarunas ar dārznieku».
Francijas komiska drāma. 2007.g.
3.05 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 213.sērija.
4.40 «Nakts joki».

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 18.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 212.sērija.
6.35 «Amerikāņu ģimenīte». 7. un 8.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 11.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 5.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 36. – 38.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.05 «Misters Bīns». ASV komēdija. 1997.g.
16.55 «Dusmu terapija». Romantiska komēdija. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Tarzāns». ASV animācijas filma. 1999.g.
21.15 «Pludmale». Piedzīvojumu drāma. 2000.g.
23.45 «Strītreiseri». Krievijas spraiga sižeta filma. 2008.g.
1.55 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 7. un 8.sērija.
2.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 212.sērija.
3.30 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
4.15 «Nakts joki».

11. novembris, svētdiena
LTV1
7.25  «Luijs». Anim. ser. 22.sērija.
7.32  «Muks». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
7.55 «Spēlēju, dancoju». Animācijas filma.
8.30 «Kas te? Es te!»
9.00 Lāčplēša dienai veltīts dievkalpojums.
10.00 «Dabas grāmata».
10.30 NBS štāba pūtēju orķestra 15 gadu jubilejas koncerts.*
11.20 «Bermontiāde». Dokumentāla filma.
12.55 Tiešraide! Rīgas garnizona vienību militārā parāde.
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Sešas zvaigznes zobenā». Dziesmas latviešu
strēlniekiem.*
17.50 Svecīšu siena. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 Svecīšu siena. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
18.40 «Province». «Vai mūžīgai piemiņai?».
19.15 «Esiet kā vīri! Jukums Vācietis». LTV dok. f.
20.10 Svecīšu siena. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
20.30 «Panorāma».
21.40 Svecīšu siena. Tiešraide no 11. Novembra krastmalas.
21.50 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
0.05 Nakts ziņas.
0.15  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «SeMS. Laboratorija».
12.55 Tiešraide! 11. novembris – Lāčplēša diena. Rīgas
garnizona vienību militārā parāde.
13.40  «Varavīksnes cilts». Ģimenes komēdija. 2011.g.
15.10  «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
15.45  «Sibīrijas odiseja». Dokumentāla filma.
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Žalgiris.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30  «Noslēpumainā meitene». Rom. kom. 2011.g.
21.25 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
22.15  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma.
9.sērija.
23.20  «Noskūpstiet līgavu». ASV romantiska komēdija.
2002.g.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 17.sērija.
12.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas». Seriāls. 6.sērija.
14.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 9.sērija.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.09.2012. lēmumu Nr.12/6
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2012. GADA 27. SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-23
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 24. MARTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.11-12 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU
DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43.
panta trešo daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.11-12
«Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi» (apstiprināti
ar Jelgavas pilsētas domes 24.03.2011. lēmumu Nr.3/3) šādus grozījumus:
1. Izteikt 8.7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«8.7.4. 1. vai 2. grupas invalīdus, uzrādot apliecību kapsētu apsaimniekotāja pārstāvim.»
2. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
«18. Kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās veic kapsētu apsaimniekotājs vai kapavietas
uzturētāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojuma sniedzējs pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas no kapsētu apsaimniekotāja par pakalpojuma atbilstību šo Noteikumu prasībām.»
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«Vārds uzņēmējiem»
Aicinām piedalīties
noderīgu mājas mantu tirdziņā

Mantu tirdziņā piedalīties var ikviens, kam bez
pielietojuma sakrājušās drēbes, kurpes, somas vai citas
noderīgas lietas sev un saviem mazuļiem par makam
draudzīgām cenām.
Būsiet laipni gaidīti bērnu izpriecu centrā
«Bossiks» Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 4,
• 25. novembrī,
• 2. decembrī,
• 9. decembrī
no plkst.14 līdz 18.
www.bossiks.lv
Pārdot gribētājiem iepriekšēja pieteikšanās:
• rakstot uz e-pastu: bossiks@bossiks.lv;
• zvanot pa tālruni 63022437 vai 63022438;
• klātienē – «Bossika» darba laikā katru dienu no
plkst.12 līdz 20.
Dalības maksa pārdot gribētājiem – Ls 4,50.
Noteikumi:
• pārdevējs vai pārdevēja pārstāvis pats pārdod mantas;
• mantām jābūt mazlietotām vai jaunām, bez bojājumiem un labā stāvoklī;
• mantām jābūt tīrām,
• mantām jābūt dalībnieka īpašumam, tās nedrīkst būt
no lietoto preču veikaliem;
• kases aparāts nav nepieciešams, jo pārdevējs neveic
saimniecisko darbību, bet atsavina īpašumā esošu mantu.

Sporta servisa centrs skolēnu brīvlaikā piedāvā
spēlēt galda tenisu Jelgavas Sporta hallē
(Mātera ielā 44a).
Viena tenisa galda izmantošanas maksa – 2,40 Ls/h
(bez PVN).
Pakalpojums pieejams no 29. oktobra līdz 2.
novembrim no plkst.8 līdz plkst.15.

SIA «Zemgales IT Centrs» piedāvā darbu
konsultantam(-ei)
darbam ar resursu vadības risinājumu «Horizon». CV un
pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: info@zitc.lv.

Viens no vadošajiem mežizstrādes uzņēmumiem Latvijā
ar jaunu kokvedēju autoparku piedāvā pastāvīgu darbu
pieredzējušam kokvedēja šoferim LVM un uzņēmuma
meža īpašumos visā Latvijā.
Ja tev ir atbilstoša profesionālā pieredze, ne mazāk kā 1
gads, piesakies!
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakance@rgrupa.lv.
Uzziņas pa tālruni 26478172.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
Uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma grupās ar
latviešu valodas apmācību.
• Vecāku maksa mēnesī  – Ls 45;
• Ēdināšana dienā – Ls 1,80.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava; tālruņi uzziņām:
29379286, 22319986; mājas lapa:
www.saulitesrakari.lv.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2012.
gada 25. oktobra lēmumu Nr.13/5 tiek nodota
detālplānojuma Kalnciema ceļā 31, Jelgavā
(kadastra Nr.0900 013 0078, platība 14 818
m2), un Kalnciema ceļā 31A (kadastra Nr.0900
013 0209, platība 26 707 m2) pirmā redakcija sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 05.11.2012. līdz 04.12.2012.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks
2012. gada 22. novembrī plkst.17 Jelgavas
pilsētas pašvaldības ēkā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
konferenču zālē.
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem var
iepazīties Jelgavas pilsētas domes Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē, mājas lapā www.
jelgava.lv un iesniegt rakstiskus priekšlikumus
Jelgavas pilsētas domes ēkā Lielajā ielā 11, Klientu apkalpošanas centrā, katru darba dienu no
plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 13.30,
informācija pa tālruni 63005475. Iesniegumā
jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds,
personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa
numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 2. novembrī pulksten 17 – Leļļu teātra studijas pirmizrāde «Zaķītis dziedātājs
– dejotājs» latviešu valodā. Gaidīti bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem.
Biļešu cena – Ls 2 bērniem; Ls 1 vecākiem. Pieteikties pa tālruni 26875065 (Leļļu
teātra studijā Svētes ielā 21b).
 2. novembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra muzikālā izrāde D.Vesermans
«Dons Kihots. Cilvēks no Lamanša». Režisors A.Matisons, asistents A.Bolmanis. Ar šo
izrādi režisors atzīmē 99. (66.) jubileju. Biļešu cena – Ls 1; 2,50; 2 (kultūras namā).
 3. novembrī pulksten 17 – Dzintars Čīča, Vita Baļčunaite, Roberto Meloni
koncertprogrammā «Rozes kaislības». Īpašais viesis – A.Daņiļenko. Instrumentālā
grupa: A.Livča (klavieres), K.Gulbis (akordeons), V.Veļičko (kontrabass), M.Vīte
(bungas). Leģendāri latviešu, čigānu un itāliešu estrādes hiti stāstā par gaišmatainās skaistules Rozes mīlas pasauli. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 3. novembrī pulksten 17 – Leļļu teātra studijas pirmizrāde «Zaķītis dziedātājs
– dejotājs» krievu valodā. Gaidīti bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem.
Biļešu cena – Ls 2 bērniem; Ls 1 vecākiem. Pieteikties pa tālruni 26875065 (Leļļu
teātra studijā Svētes ielā 21b).
 7. novembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde T.Stopards «Tas īstais,
tā īstā». Intelektuāla melodrāma divās daļās. Lomās: V.Vārpiņa, A.Līvmane,
Ģ.Ķesteris, J.Žagars, I.Dzelme, D.Grūbe, A.Dīcis. Režisors M.Gruzdovs. Biļešu cena
– Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 9. novembrī pulksten 18 – «Es stāstu par Latviju». Tikšanās ar rakstnieci un
tulkotāju, Latvijas eksvēstnieci Somijā un Igaunijā, Triju Zvaigžņu Ordeņa komandieri Annu Žīguri un žurnālistu un rakstnieku Juku Rislaki. Ieejas maksa – Ls 2;
pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 9. novembrī pulksten 19 – Valmieras drāmas teātra viesizrāde R.Blaumanis «No
saldenās pudeles». Mūslaiku dzīves skati divos cēlienos. Režisors F.Deičs. Lomās:
M.Mennika, B.Valante, D.Eversa, I.Lieckalniņa, R.Birgere, A.Apinis, O.Morozovs,
M.Liepa, M.Bezmers, Ģ.Rāviņš. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 10. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Tradīcijas, Mārtiņdienu sagaidot».
Iespēja darināt savu raibo Mārtiņdienas gaili un saldākai, jautrākai svētku noskaņai
baudīt pašdarināto cukurgailīti. Ieejas maksa – Ls 2; pirmsskolas vecuma bērniem
– Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 10. novembrī pulksten 17 – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
sarīkojums. Latvijas Republikas dibināšanas 94. gadadienai veltīts koncerts «Caur
trejdeviņiem gaismas lokiem...». Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
 11. novembrī pulksten 13 – Poļu kutūras dienu gaitā – Polijas Republikas neatkarības gadadienai veltīts pasākums «Draugu lokā». Piedalās folkloras ansamblis
«Lipkovjanka» no Polijas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 13. novembrī pulksten 17.30 – koncerts «Mēs sveicam tevi!», veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 94. gadadienai. Piedāvā Sabiedrības integrācijas pārvalde. Piedalās:
TDA «Ivuška», Rīgas Ukraiņu vidusskolas koris «Mrija» un deju kolektīvs «Perlinka», koris
«Zvonņica» (Jelgavas 2. pamatskola), koris «Skaliņi» (Jelgavas Valsts ģimnāzija), Jelgavas
4. vidusskolas pūtēju orķestris, Jelgavas 6. vidusskolas vokālais ansamblis, Aizupes pamatskolas bērnu popgrupa «Noslēpums». Ieeja – bez maksas (kultūras nama Lielajā zālē).

Izstādes
 5. novembrī pulksten 16 – vēsturnieka A.Tomašūna fotoizstādes atklāšana
«Jelgava toreiz...». Izstāde būs apskatāma līdz 23. novembrim (Sabiedrības inte
grācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 6. novembrī pulksten 11.30 – fotoizstādes «Aizmirstā ūnija. 450 gadi, kopš
parakstīts līgums par Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidi» atklāšana.
Poļu kultūras dienu gaitā. Izstāde apskatāma līdz 26. novembrim (Jelgavas pils
pagalmā).
 No 6. līdz 28. novembrim – izstāde «Magadana: pilsēta un tās ļaudis». Pāvela
Ždanova un Andreja Osipova fotogrāfijas. Tikšanās ar autoriem – 15. novembrī
pulksten 15 (kultūras nama 1. stāvā).
 No 6. līdz 30. novembrim – Gints Mālderis. Lielformāta fotogrāfiju izstāde
«Mana lieta» (kultūras namā).
 Līdz 12. novembrim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Veldze dvēselei» (Jelgavas pils aulas foajē).
 Līdz 16. novembrim – Ineses Siliņas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 18. novembrim – «Aleksejs Naumovs ciemos pie Ģederta Eliasa: Itālijas
ainavas» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 19. novembrim – Sandras Milleres un Ilgvara Gradovska fotomākslas
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. novembrim – Skicēšana. Audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolas 2. stāvā).
 Līdz 6. janvārim – Mārča Stumbra personālizstāde «... un arī ziedi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).

«Hercogam» jauns veidols;
atklāšana – pirmdien
 Ritma Gaidamoviča

Pēc dažu nedēļu rekonstrukcijas pirmdien, 5. novembrī,
durvis apmeklētājiem jaunā
veidolā vērs restorāna «Hercogs» bistro daļa. Tā ieguvusi
jaunu interjeru, banketa zāli,
un īpašnieki sola arī papildinājumus ēdienkartē – Āzijas
virtuvi.
«Hercoga» īpašnieks Andris Rūmītis
stāsta, ka rekonstrukcija bistro notikusi,
uzklausot jelgavnieku vēlmes. Bistro
telpās ieklāts jauns grīdas segums, pārveidots interjers un īpaši padomāts par
to, lai telpas var izmantot arī kā banketa
zāli. «Līdz šim klienti mums pārmetuši,
ka vakaros, kad šeit notiek banketi, no
ārpuses jebkurš var redzēt, kas notiek
telpās. Taču rekonstrukcijas gaitā šo jautājumu esam atrisinājuši, un pēc pulksten
16, kad tiek slēgta bistro daļa, garāmgājēji
vairs nevarēs redzēt, kas šeit notiek,» par
veiktajiem darbiem stāsta īpašnieks.
Pārmaiņas piedzīvošot arī ēdienkarte,

proti, tā papildināta ar ēdieniem no Āzijas
virtuves. Iesākumā te tiks piedāvāti suši,
bet vēlāk arī citi ēdieni.
Restorāns «Hercogs» Jelgavā strādā
jau trīs gadus, un A.Rūmītis atzīst: «Ja
jau spējam attīstīties, nenožēlojam, ka
esam ienākuši Jelgavā. To pierāda arī
tas, ka sākumā pie manis strādāja septiņi
darbinieki, bet pēc rekonstrukcijas būs
jau 16.»
Viņš piebilst, ka, tiklīdz tiks atklāta bistro daļa, uz pāris nedēļām rekonstrukcijai
slēgs restorāna daļu, kur plānots mainīt
galda klājumu, izveidot interesantāku
ēdienkarti, pārmaiņas būs arī interjerā.
«Esam sapratuši, ka jelgavnieki ir gatavi
mazliet vairāk atļauties, līdz ar to aug arī
viņu prasības,» nosaka īpašnieks. Jāpiebilst gan, ka restorāna rekonstrukcijas
gaitā bistro strādās ilgāk, vismaz līdz
pulksten 21, piedāvājot ēdienkarti, kas
parasti pieejama restorāna daļā.
Jāpiebilst, ka «Hercogā» katru dienu ir
iespējams nobaudīt arī Jelgavas īpašos ēdienus – pamatēdienu «Hercoga bura», saldo
ēdienu «Šarlotes skūpsts» un dzirkstošo
dzērienu «Jelgavas bellini».

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris

Jubilāri satiekas
muzejā

Gleznotājs Gunārs Ezernieks, kurš rīt, 2. novembrī, atzīmēs 80. dzimšanas dienu, uz izstādi atvedis arī lielformāta
pašportretu. Šī ar otu rokās pie molberta esot tipiskākā mākslinieka poza. G.Ezerniekam ļoti patīk piedalīties dažādos
plenēros, un šis pašportrets tapis no fotogrāfijas, kas uzņemta viena šāda plenēra laikā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 2. novembrī, pulksten
15 Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
atklās izstādi «No 50 līdz
90», kas būs skatāma līdz pat
gada nogalei. Izstādē savus
darbus rāda astoņi pilsētas
mākslinieki, kuri šogad svin
apaļu – 50, 70, 80 vai 90 gadu
– dzimšanas dienu. «Tas būs
pārsteigums ne tikai skatītājiem, bet arī man, jo šāda
jubilejas izstāde notiks pirmo
reizi. Gunārs Ezernieks un
Mārcis Stumbris diezgan bieži
piedalās izstādēs, taču pārējos
šim solim varam pierunāt
labi ja reizi gadā – uz Mākslas
dienām. Bet nu būs!» tā par
gaidāmo izstādi saka Jelgavas
Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis.
Izstādē piedalās dizainere Ilizane
Grīnberga, gleznotāja Baiba Ūlande,
rotkalis Gints Strēlis, kuri svin 50. jubileju, keramiķe Valda Semane, gleznotāji
Marita Landau un Mārcis Stumbris,
kuriem šis ir 70. dzimšanas dienas
gads, astoņdesmitgadnieks gleznotājs
Gunārs Ezernieks un keramiķis Alberts
Blūms, kurš šogad svin 90. dzimšanas
dienu. Muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere atzīst, ka iesākumā izstādes
muzejā bija pieteikuši divi mākslinieki
– M.Stumbris un G.Ezernieks. «Kuram
dosim zāli?! Taču mums nebija jāizvēlas,
jo kungi nāca ar piedāvājumu apvienot
visu jubilāru darbus vienā izstādē. Tā ir
tapusi Jelgavas lielo jubilāru izstāde,»
tā M.Kaupere. Būtiski, ka lielākā daļa
jubilāru svētkus svin tieši šomēnes. Piemēram, G.Ezernieka dzimšanas diena ir
izstādes atklāšanas dienā – 2. novembrī
–, un viņš par to smaidot saka: «Reizē
laime un nelaime. Esam astoņi, taču
sanāks, ka es būšu galvenais vaininieks,
kuram jāuzstājas ar kārtīgu runu. Lieki
kreņķi tikai!»

«Esmu sajūsmā par to,
kas mums apkārt»

Visi mākslinieki atzīst, ka ir ļoti svarīgi
savus darbus rādīt mājiniekiem – jelgavniekiem. Viņi strādā šeit, tāpēc arī
jāatskaitās savējiem. Katra izstāde esot
kā atskaites punkts, kad var izvērtēt
paveikto. «Tu redzi sevi no malas, lai
novērtētu, kas izdarīts, ko darīt tālāk,» tā
M.Stumbris, piebilstot, ka kopš iepriekšējās personālizstādes pagājuši pieci gadi
un patiešām esot ko rādīt.
M.Stumbris savās gleznās priekšroku

dod dabai, ko viņš šajā pasaulē sauc par
ideālu. «Daba ir tas pozitīvais, kas mums
apkārt. Lietas, ko cilvēki rada, var būt
labas, sliktas, taču daba vienmēr ir ideāla, to arī gleznās nevajag izskaistināt.
Esmu sajūsmā par to, kas mums apkārt.
Tiesa, mēs, cilvēki, šodien nenovērtējam,
cik dzīve patiesībā ir skaista – mēs taču
elpojam, dzīvojam brīnišķīgā brīvā Latvijā. Gribētos, lai caur manām gleznām
cilvēkam nedaudz pamainās skats uz
dzīvi,» spriež M.Stumbris. Jāpiebilst, ka
šobrīd Ādolfa Alunāna mājā skatāma
M.Stumbra personālizstāde «... un arī
ziedi». Bet 10. novembrī pulksten 14 tiks
atklāta G.Ezernieka personālizstāde «Tā
reiz gleznoju» Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.

«Sliktākais, ja cilvēks iet
uz izstādi un ir vienaldzīgs»

Jubilāri uzsver, ka šī nav parasta izstāde, jo tā likusi arī katram pārdomāt,
ko viņš savos gados paveicis, kas varbūt
vēl būtu jāizdara un ko pasaulē gribētu
mainīt. G.Ezernieks, kurš iepriekš jau
apgalvoja, ka 2012. gads ir viņa, atzīst, ka
padarīts daudz – pasaule esot «piemālēta», tikai, vai no tā ir guvums sabiedrībai,
īsti nezinot, taču centies. «Kad pelnīju
pensiju, mācīju mazajiem zīmēt, bet nu
esmu aizņemts pats ar sevi. Tiesa, skatos
uz darbiem, kuru nav maz, bet kaut kā
šķiet, ka par nenopietnu esmu piegājis.
Esmu apņēmies strādāt nopietnāk,» saka
G.Ezernieks. Viņš ir
mākslinieks, kurš, šķiet,
garām nepalaiž nevienu
pilsētas kultūras dzīves
notikumu. «Man interesē apkārtējais, tas, kas
notiek ar cilvēkiem,»
tā G.Ezernieks, taču
ar žēlumu nosaka, ka šodien ir grūti
noskatīties uz cilvēkiem, kas mākslu un
kultūru uztver ar lielu vienaldzību. «Ģederts Eliass ir teicis: «Sliktākais ir tad, ja
cilvēks iet uz izstādi un ir vienaldzīgs.»
Patīk, nepatīk – tas vismaz ir kaut kas,
taču vienaldzība – tas ir briesmīgi. Un
ir bēdīgi, ka uz šādiem cilvēkiem nākas
bieži skatīties šajos pasākumos. Cilvēki,
dzīve ir jāpiepilda! Taču ne ar naudas
kāri, lieliem šoviem, bet ar grāmatām,
kultūru, inteliģentiem cilvēkiem,» tā
G.Ezernieks.

no svara, jo visos darbos esmu ielicis sirdi
un dvēseli, kas māksliniekam ir pats
svarīgākais,» spriež A.Blūms. Jāpiebilst,
ka viņa redzamākie darbi Jelgavā ir ornamenti starp Lielupes tilta margām un
lielā grīdas vāze Annas baznīcā.
Vecākā jubilejas izstādes dalībnieka
viedoklim piekrīt arī I.Grīnberga, kura
saņēma «Gada balvu dizainā» par somu
kolekciju «Lielpilsēta – NY». «Es neveidoju lietas tikai taisīšanas pēc. Ielieku
darbos mīlestību pret materiālu, savu
mūsdienu izjūtu un funkcionalitāti. Ja
tā ir grāmata, iedziļinos tās saturā, ja
modes aksesuārs – tā funkcijās, valkātājas stila izjūtā. Radu sevī izjūtas, un no
tām rodas mans darbs,» atzīst dizainere,
kura ir arī pedagoģe Jelgavas Mākslas
skolā, tāpēc šodien nesanāk tik daudz
laika radošajai darbībai. Taču viņa cer to
mainīt pēc 50...

Māksliniekam jābūt brīvam

Spriežot, kādam vēl jābūt māksliniekam, rotkalis G.Strēlis piebilst: brīvam.
Mākslinieks nevar pakļauties apkārtējām
negācijām, jo tas ļoti iespaidojot darbu.
«Tev jābūt brīvam savā domāšanā,» tā
G.Strēlis, papildinot, ka izstādēs brīviem
jāļauj būtu arī skatītājiem. Proti, pašiem
saskatīt darbā kaut ko. «Pasakot priekšā,
ko ar to domāju es, atņemu cilvēkam
fantāziju. Un, zināt, katrs cilvēks vienmēr
saskata ko citu. Tas māksliniekam dod
jaunas ierosmes, tieši
tāpēc katra skatītāja
viedoklis māksliniekam
ir svarīgs,» tā G.Strēlis,
kurš izstādei sagatavojis gan rotas, gan mazas
koka un metāla skulptūras – tā ir viņa pēdējo
gadu aizraušanās.
V.Semane, paskatoties uz savu dzīvi un mazliet pārdomājot,
kā gadu gaitā viss mainījies, atzīst, ka ir
viena būtiska atšķirība, kas šodien apslāpē
jaunos talantus. «Katrs laiks nāk ar kaut
ko savu. Kad es sāku, mums bija ļoti jāpiedomā pie idejām – ko drīkstam atļauties,
ko ne. Bet šodien ideju ir daudz, var brīvi
izpausties, par materiālu daudzveidību arī
nevar sūdzēties, taču entuziasmu mazina
«pasakainās» cenas. Cik agrāk maksāja
elektrība, māls? Kapeikas! Tagad – 400
lati tonna! Mazliet žēl, ka jauno mākslinieku idejas nereti izkūp kaut kur gaisā.
Es ceru, ka spējīgākie izsitīsies un mēs pēc
gadiem jau citu jubilāru izstādē redzēsim
tik daudz,» tā māksliniece V.Semane.
Jāpiebilst gan, ka izstādē bija jāpiedalās
arī Valerijanam Dadžānam un Georgam
Svikulim, taču viņi šogad aizgāja mūžībā.
Piemiņas izstāde V.Dadžānam muzejā
būs janvārī, bet G.Svikulim – martā.

«Lietas, ko rada cilvēki, var būt labas,
sliktas, taču daba
vienmēr ir ideāla.»

Svarīgākais –
ielikt darbā sirdi un dvēseli

Vecākais izstādes jubilārs A.Blūms
šo izstādi sauc par senu. Ne jau tāpēc,
ka viņš svin cienījamo 90 gadu jubileju,
bet gan tāpēc, ka tajā eksponēs 50 gadu
laikā tapušos darbus. «Taču tas jau nav

