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Būvē elektromobili

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

Bāreņi pilsētas autobusos
ar 100 procentu atlaidi
varēs braukt visu gadu
 Sintija Čepanone

Turpmāk Jelgavā deklarētie bērni bāreņi
pilsētas sabiedriskajā
transportā braukt bez
maksas varēs visu gadu
– viņiem biļetes cenu
100 procentu apmērā
kalendārā gada laikā
pašvaldība kompensēs,
ja būs noformēta Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karte. Jaunā kārtība
attieksies arī uz bāreņiem, kas sasnieguši
pilngadību, ja vien viņi
turpina izglītoties klātienē un norēķiniem
par braucienu pilsētas
autobusā izmanto iedzīvotāja karti.

Šonedēļ Jelgavā piestāja starptautiskā elektromobiļu maratona «Sanktpēterburga–Montekarlo 2013» videi draudzīgie
spēkrati. Tie mēro 3800 kilometru garu ceļa posmu cauri 11
valstīm, viesojoties 35 pilsētās, tādējādi popularizējot videi
draudzīgu dzīvesstilu. Jelgavā dalībnieki uzlādēja spēkratus,
lai dotos nākamajā posmā: Jelgava–Paņevēža. Mūsu pilsētā
ieradās trīs elektroauto – «Tesla S», pārbūvēts GAZ 20 un «Dacia» –, kuri braucienu sāka 26. oktobrī, bet Montekarlo plāno
ierasties 6. novembrī. Elektroautomobilis šobrīd tiek uzskatīts
par videi draudzīgāko auto un arī izdevīgāko. Pārbūvētā GAZ
20 saimnieks Melis Merilo no Tallinas, kurš ikdienā strādā par
IT speciālistu, stāsta, ka sākotnējās investīcijas, lai tiktu pie
elektroauto, ir lielas, taču tehnoloģijas attīstās, līdz ar to cenas

Pēc līdzšinējā Valsts
policijas Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieka Romana Dikova
pazemināšanas amatā
šos pienākumus pilda
Raimonds Karlsons.

Foto: Ivars Veiliņš

Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde R.Dikova pazemināšanu amatā nekomentē,
bet Valsts policijas Sabiedrisko

maksas segšanai 100 procentu
apmērā visa gada laikā, nepārsniedzot piecus braucienus dienā,
piešķir bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bāreņiem, kuri mācās
pamata, vidējās, profesionālās vai
augstākās izglītības iestādē. No
nākamā gada 1. janvāra braukšanas maksu pilsētas autobusos
pilnā apmērā viņiem kompensēs
pašvaldība.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne skaidro, ka
līdz šim bērni bāreņi, ja deklarēti
Jelgavas pilsētā un mācās mūsu
pilsētas izglītības iestādēs, pilsētas
autobusā norēķinoties ar Jelgavas
skolēna apliecību, varēja izmantot pilsētas skolēniem noteiktos
braukšanas maksas atvieglojumus
– 80 procentus no biļetes cenas
sedza pašvaldība, savukārt 20
procentus biļetes pirkšanas brīdī
kartei piesaistītajā kontā ieskaitīja
Sociālo lietu pārvalde, ja izglītojamā ģimenei bija piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss.

Oktobra domes sēdē apstiprināti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumi». Tajos paredzēts, ka
Foto: Ivars Veiliņš pašvaldības pabalstu pilsētas saTurpinājums 3.lpp.
kļūs pieejamākas. Viņam auto pārbūve izmaksājusi 40 tūksto- biedriskā transporta braukšanas
šus eiro. «Protams, dārgi vecu auto pārbūvēt, taču tas ir videi
draudzīgākais un arī lētākais pārvietošanās veids. Piemēram,
mazs franču elektromobilis maksā vidēji 15 000 eiro, bet 100
kilometru brauciens ar to izmaksā tikai vienu eiro. Man viena
uzlāde izmaksā trīs četrus eiro, un, ja brauc ekonomiskajā
režīmā, ar to var nobraukt 300 kilometrus. Ekonomiski – tas ir
apmēram 70 kilometri stundā,» stāsta M.Merilo, piebilstot, ka
lielākais ātrums, ko ar šo auto var «izspiest», ir 120 kilometri
stundā, taču tad jārēķinās, ka tas noripos tikai kādus 200
kilometrus. Gan elektromobiļu īpašnieki, gan LLU Tehniskās
fakultātes Spēkratu institūta direktors Dainis Berjoza atzīst,
ka elektromobilis ir labs pilsētas auto, ja vidēji dienā netiek
nobraukts vairāk par 100 kilometriem. Viņš lēš, ka 100 kilometru brauciens ar auto, kuram ir gāze, izmaksā vidēji piecus
latus, ar dīzeļdegvielas dzinēju – aptuveni sešus septiņus
aicinām turpināt tradīciju un kopīgi atzīmēt valsts svētkus!
latus, ar benzīna – septiņus astoņus latus, bet ar elektrību
Neatņemama šo svētku kulminācija ir uguņošana,
– divus latus. D.Berjoza uzskata, ka elektromobiļiem varētu
ko krāšņāku padarīt varam mēs paši.
Sadarbojoties pašvaldībai un uzņēmējiem, šo tradīciju esam
būt nākotne, ja mainīsies cilvēku domāšana. Arī LLU Tehniskajā
saglabājuši. Arī šogad Jelgavas dome aicina ziedot līdzekļus, lai valsts
fakultātē gandrīz finiša taisnē ir «Renault Clio» pārbūve par
svētki jelgavniekiem un viņu viesiem izdotos gaišāki un svinīgāki!
elektromobili, kas jau gada nogalē varētu parādīties ielās.
D.Berjoza un pasniedzējs Uldis Putnieks spriež, ka šim auto
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt
pēc uzlādes vajadzētu nobraukt 60 kilometrus, braucot ar
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā:
ātrumu 80 kilometri stundā, taču par to varēs pārliecināties
banka «Citadele», Jelgavas filiāle, kods PARXLV22, konts
LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku uguņošanai»,
testos, tiklīdz auto būs gatavs. Pārbūve, nerēķinot darbu,
vai pašvaldības iestādes «Kultūra» SEB bankas Jelgavas filiāles
izmaksājusi 25 000 latu, apgūstot ES finansējumu.
ziedojumu kontā: reģ. Nr.90001282471, LV94UNLA0050001058011,
Jāatzīst gan, ka šis nebūs pirmais Jelgavā būvētais elektromoar norādi «Svētku uguņošanai».
bilis, jo jau septiņdesmitajos gados elektromobilis bija izstrādāts RAF rūpnīcā – šāds auto apkalpoja Maskavas olimpiskās
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
spēles 1980. gadā.
Imants Kanaška, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Jelgavā jauns Kārtības policijas priekšnieks
 Ilze Knusle-Jankevica
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attiecību nodaļas vecākā speciāliste Lita Juberte norāda,
ka tā nav saistīta ar neseno
metilspirta izraisīto traģēdiju
Jelgavā. Viņa ļauj noprast, ka
bijušais Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks amatā pazemināts pēc
dienesta pārbaudes vasarā
saistībā ar akcizēto preču izņemšanas un glabāšanas kārtības pārkāpumiem. Līdzšinējie
dienesta pārbaudes rezultāti
ir šādi: rājienu saņēmuši divi
jaunākie inspektori un septiņi

inspektori, četri inspektori un
divi vecākie inspektori tikuši
pie piezīmēm, viens vecākais
inspektors un priekšnieks pazemināti amatā.
Jelgavas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas priekšnieka
pienākumus jau no 17. oktobra pilda R.Karlsons, kurš līdz
šim strādāja Valsts policijas
Dobeles iecirknī. Iedzīvotājus
Jelgavā viņš pieņem Pētera
ielā 5, 27. kabinetā, pirmdienās no pulksten 14 līdz
15.30. Tālrunis – 63004203.

Mintauts Buškevics, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 146 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 24. oktobra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi, un
pareizi atbildēja 126 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Līga Antonova, Zaiga Vaita, Sanita Lipenberga, Ligita Leite, Liāna Pivaroviča,
Ausma Adata, Tatjana Morozova, Valija Kokte, Ilze Šarkovska, Olga
Toronoka, Juta Daniloviča un Raimonds Briģis.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Strods: «Apkures parāds
samazinājies par 400 000 latu»
 Jānis Kovaļevskis

paredzējusi papildu līdzekļus, lai
turpinātu finansēt energoefektivitātes projektus. Savukārt pie
nākamajā ES plānošanas periodā
paredzētās programmas Ekonomikas ministrija vēl strādā.

Šonedēļ noslēdzas ielu
rekonstrukcijas darbi
Lielajā ielā, Lietuvas šosejā, Garozas ielā un
Čakstes bulvārī, tomēr
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks
komunālajos jautājumos Jurijs Strods arī
nākamgad raitu pārvietošanos pilsētā nesola, jo pavasarī sāksies
rekonstrukcijas darbi
tā sauktajā satiksmes
termināļa infrastruktūras izbūvē pie dzelzceļa
stacijas, kur gaidāmi
būtiski satiksmes ierobežojumi.

«Vēlamies
turpināt
ieguldīt
tehnoloģijās, lai operatīvi spētu
reaģēt uz
pilsētā
notiekošo.
Cilvēks
nevar visam
izsekot,
tādēļ turpmāk pilsētā
uzstādīsim
kameras,
kas reaģē
uz stiklu
šķindoņu,
kliedzieniem vai
citām neikdienišķām
lietām. Tas
dos papildu
drošību un
preventīvi
ļaus novērst
iespējamos
pārkāpumus,»
uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods.
Foto: Ivars
Veiliņš

«Startējot vēlēšanās, mans
mērķis bija vairāk strādāt ar
investīciju un attīstības jautājumiem, tomēr šobrīd tam laika
īsti neatliek. Ielu rekonstrukcija,
satiksmes organizācija, namu
apsaimniekošana, komunālo pakalpojumu nodrošinājums ir tikai
daļa no tā, ar ko ikdienā nākas
strādāt. Vajadzību ir tik daudz,
ka, pat desmitkāršojot pilsētas
budžetu, visam diezin vai pietiktu
līdzekļu, tādēļ jābūt pietiekami
radošam, lai ar minimāliem resursiem panāktu iespējami labāko
rezultātu,» spriež Jurijs Strods,
kurš pašvaldības vadībā, kā pats
uzsver, uz otro termiņu atgriezies
pēc darba ekonomikas ministra
amatā Aigara Kalvīša valdībā un
«Citadeles» bankas Jelgavas filiāles pārvaldnieka amatā.
Ar 1. decembri par 7,3 procentiem samazināts apkures
tarifs, bet Saeima plāno piemērot «Fortum Jelgava» un
citiem siltuma ražotājiem
papildu subsidētās elektroenerģijas nodokli, kura likme
varētu būt 5 – 10 procenti.
Kā tas ietekmēs kopējo situāciju?
Precizēšu, ka faktiskais samazinājums atkarībā no gāzes cenas ir
no 6,9 līdz 8,4 procentiem, bet pret
tarifu, kurš bija spēkā 2012. gada
decembrī, samazinājums ir pat 10
procentu apmērā, jo gāzes cena ir
kritusies. Pirms jaunās biomasas
koģenerācijas stacijas izbūves
«Fortum» aprēķini liecināja, ka
tarifu būs iespējams samazināt
no 10 līdz 15 procentiem, tomēr,
kā tas bieži mūsu valstī mēdz
notikt, šobrīd valdība ir nolēmusi
mainīt «spēles noteikumus»,
apliekot ar papildu nodokli obligātā iepirkuma elektroenerģiju,
kas tiek saražota koģenerācijas
procesā. Absurdākais šajā iniciatīvā ir tas, ka biomasas stacijas
saražoto elektroenerģiju sākotnēji
bija plānots aplikt ar 10 procentu
nodokli, iepretim Ganību ielas
gāzes koģenerācijas stacijai, kurai
aprēķinātais nodoklis būtu tikai
pieci procenti. Tas ir pretrunā ar
valstiski sludināto zaļās enerģijas
principu no atjaunojamiem resursiem, neņemot vērā, ka jaunā biomasas koģenerācijas stacija netieši
dod ap 300 darba vietu saistītajās
nozarēs un uzlabo mūsu eksporta, importa bilanci par aptuveni
septiņiem miljoniem latu. Tā
nauda, kuru iepriekš samaksājām
Krievijai par gāzi, pašlaik paliek
Latvijas tautsaimniecībā. Pret šo
aplamību asi iebildām, un mums
izdevās pārliecināt gan Latvijas

Pašvaldību savienību, gan Lielo
pilsētu asociāciju, un Saeimas
Tautsaimniecības komisijas sēdē
no ekonomikas ministra saņēmām
solījumu, ka arī biomasas stacijās
saražotā elektroenerģija varētu
tikt aplikta ar piecu procentu nodokli. Ja tas tā paliks, tad varam
prognozēt, ka 2014. gadā tarifs
varētu vēl mazliet samazināties.
Valsts līmenī šobrīd tiek
strādāts, lai ieviestu tiešos
norēķinus par sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem. Ar «Fortum» Jelgavā
šī sistēma jau darbojas – vai
arī «Jelgavas ūdens» ir sagatavojies pārejai uz tiešajiem
norēķiniem?
Šaubos, ka tikai tiešie norēķini
varētu būtiski samazināt parādu
apjomu, tomēr skaidrs, ka pie tiešo
norēķinu modeļa pakalpojuma
sniedzējs būs vairāk motivēts
vērsties pret parādniekiem, lai
saņemtu maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem. Te gan
jāņem vērā, ka pakalpojumu sniedzējs šo funkciju varēs deleģēt arī
kādam citam. Šajā ziņā «Jelgavas
ūdens» veiksmīgi sadarbojas ar
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldi (JNĪP), kura uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem ir
pilnvarota iekasēt arī parādus. Neredzu šķēršļus, kādēļ šī sadarbība
nevarētu turpināties arī pēc grozījumiem likumdošanā. Sarežģītāka
situācija ir ar siltuma parādiem,
jo summas, kuras iedzīvotāji ir
parādā par apkuri, proporcionāli
pret JNĪP vai cita apsaimniekotāja

budžetu ir pārāk lielas, lai uzņemKādi būs nosacījumi šai
tos šādas saistības.
programmai, un kad tā varētu
būt pieejama iedzīvotājiem?
Kāda pašlaik ir situācija ar
Par precīziem nosacījumiem
parādiem par komunālajiem vēl nevaru runāt, jo par gala
pakalpojumiem?
risinājumu deputātiem jālemj
Vislielākie parādi, protams, ir kontekstā ar 2014. gada pilsētas
par siltumu. Šobrīd iedzīvotāji par budžetu, tomēr princips varētu
piegādāto siltumenerģiju «Fortum» būt tāds, ka pilsēta ar dažādu
ir parādā ap trijiem miljoniem latu, intensitāti līdzfinansē pagalmu
bet pozitīvā ziņa ir tā, ka pēdējā labiekārtošanas darbus. Piemēmēneša laikā parāda apjoms ir ram, projektēšanai, lietus ūdens
samazinājies apmēram par 400 kanalizācijas un bērnu rotaļu
tūkstošiem latu. Aktīvais darbs ar laukuma izbūvei līdzfinansējums
iedzīvotājiem dod rezultātu.
varētu būt lielāks, bet brauktuves
un automašīnu stāvvietu izbūvei
Kas ir jūsu prioritātes ko- – mazāks. Ņemsim vērā arī to, vai
munālās saimniecības jomā? projektā piedalās viena vai vairāPilsētā ir 148 kilometri ielu kas mājas. Ja tās būs vairākas,
bez asfalta seguma, aptuveni 200 atbalsts varētu būt lielāks. Plākilometri ielu bez ietvēm, daļai nojam, ka šo programmu varētu
pilsētas iedzīvotāju joprojām nav uzsākt jau nākamgad.
iespējas savu īpašumu pieslēgt
centralizētās ūdensapgādes un
Dažādu iemeslu dēļ daudzkanalizācijas sistēmai. Tās ir tikai dzīvokļu ēku renovācija nodažas lietas, kas iezīmē pilsētas rit gausāk nekā sākotnēji
vajadzības. Naudas izteiksmē cerēts.
šīs vajadzības desmitiem reižu
Kopš pilsētā parādījušies pirpārsniedz pilsētas budžeta ie- mie pozitīvie piemēri, kaut vai
spējas, tādēļ galvenās prioritātes Helmaņa ielas māja, kurā pēc reneapšaubāmi būs saistītas ar tām novācijas izdevies ietaupīt līdz pat
jomām, kurās būs iespēja piesaistīt 70 procentiem no siltumenerģijas
ES līdzfinansējumu, uzsvaru lie- patēriņa, interese par daudzdzīkot uz tehnoloģijām, proti, moder- vokļu ēku renovāciju ir būtiski
nu satiksmes organizāciju, pilsētas augusi. Diemžēl birokrātiskās
izgaismošanu ar ekonomiskajām procedūras ES līdzfinansējuma
LED lampām, videonovērošanu, piesaistīšanai ir pietiekami smagkura jau šobrīd palīdz operatīvi nējas, arī lēmumus 50 un vairāk
reaģēt uz dažādām nebūšanām. dzīvokļu īpašnieki nevar pieņemt
Vēlamies attīstīt tā saukto viedās tik operatīvi kā būtu nepieciepilsētas modeli. Strādājam arī pie šams, tādēļ process nav tik raits.
daudzdzīvokļu ēku pagalmu labie- Bet, domāju, tas turpināsies. Arī
kārtošanas programmas.
valdība nākamā gada budžetā ir

Noslēgumam tuvojas arī
lielais ūdenssaimniecības attīstības projekts. Kad jelgavnieki varēs baudīt šī projekta
augļus?
Daļa tos var baudīt jau šobrīd,
jo daudzās ielās saimnieciskās
kanalizācijas izbūve ir noslēgusies un iedzīvotāji īpašumus var
pieslēgt centralizētajiem tīkliem.
Projekta sadaļa par atdzelžošanas
un ūdens sagatavošanas stacijas
izbūvi noslēgsies nākamā gada
maijā. Faktiski pēc šī projekta
noslēguma pilsētas aglomerācijā,
kura gan precīzi neatbilst pilsētas ģeogrāfiskajām robežām,
centralizētajam ūdensvadam būs
iespēja pieslēgties gandrīz visiem
patērētājiem, bet kanalizācijas
komunikācijām varēs pieslēgt 95
procentus no visiem aglomerācijā
ietilpstošajiem īpašumiem.
Pilsētas attīstības programma līdz 2020. gadam galvenokārt balstīta uz ES līdzfinansēto projektu realizāciju,
akcentējot infrastruktūras
sakārtošanu un attīstību, bet
Eiropas Komisija vairāk ieguldījumus vēlas redzēt tādās jomās kā cilvēkresursu attīstība
un nodarbinātība.
Pilsētas attīstības programma
ir veidota saskaņā ar visiem valstī
spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem. Darba procesā tika
apzinātas visu nozaru vajadzības,
aptaujāti iedzīvotāji un dažādu
jomu eksperti. Tālredzīgi šajā plānā ir paredzētas visas vajadzības,
sākot no Ziemeļu tilta izbūves pār
Lielupi un beidzot ar vairākstāvu
autostāvvietu pie pilsētas kultūras
nama. Protams, šīs vajadzības
daudzkārt pārsniedz reālās iespējas, tādēļ prioritāri tiks realizēti
tie projekti, kuriem varēs piesaistīt
līdzfinansējumu. Neredzu šķēršļus,
kādēļ tie nevarētu būt projekti,
kuri vairāk orientēti uz cilvēkresursu attīstību un nodarbinātības
veicināšanu. Jau šobrīd esam
iesaistījušies duālās apmācības
programmās, kad profesionālo
skolu audzēkņi mācās praksē
tieši pie darba devējiem. Tāpat kā
iepriekš, arī nākamajā ES plānošanas periodā tiks paredzēti līdzekļi
pilsētvides attīstībai deviņām republikas nozīmes pilsētām, un šos
līdzekļus atbilstoši apstiprinātajām
prioritātēm būs iespēja ieguldīt arī
infrastruktūras attīstībā.
Viens no Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu solījumiem bija veidot pilsētā latviskas vides instalācijas. Vai ir
kādas ieceres šajā jomā?
Mēs vēlamies padarīt pilsētas
vidi atraktīvāku, izvietojot mūsu
skvēros un parkos dažādas mazās
arhitektūras formas. Tie varētu
būt gan skulpturāli veidojumi,
gan dažādas instalācijas, kas balstītas latviskajās tradīcijās, mūsu
folklorā. Pilsētā jau šobrīd notiek
metāla un koka skulptūru simpoziji – kādēļ gan tiem nevarētu
būt šāda ievirze? Par to, kas un
kur konkrēti varētu tikt izvietots,
protams, jālemj speciālistiem,
lai šie objekti estētiski iekļautos
pilsētvidē.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs ikdienā lietojat
Jelgavā ražotus
produktus?
Inese, auklē
bērnu:
– Mūsu mājās
ir iecienītas
konditorejā
«Dzirkstele»
ceptās bulciņas, katros svētkos mājās ir
arī torte, kas tur cepta. Tāpat
tagad Jelgavā atrodas «Rīgas
miesnieka» kombināts, un pērku
tur ražotos cīsiņus, gaļu un citus
izstrādājumus. Ļoti garšīgi. Mēs
vispār ģimenē priekšroku dodam
Latvijā ražotai precei.
Jeļena, bezdarbniece:
– Mums garšo Jelgavā ražotā desa un
gaļas izstrādājumi. Pienu
un biezpienu iegādājos pie vienas tantiņas no Jelgavas novada,
bet baltmaizi, saldskābmaizi un
rupjmaizi vienmēr pērku «Zelta
vārpas» kioskā.
Lidija, pensionāre:
– Zinu, ka
«Latvijas piena» rūpnīcā
Jelgavā ražo
sieru, bet tie
ir ļoti dārgi, tāpēc izvēlos citu
ražojumu. Taču man ļoti garšo
desa, uz kuras iepakojuma rakstīts «Jelgavas desa». Šad tad
nopērku pa kādai kūciņai vietējās
konditorejās. Jāatzīst, ka grūti
izsekot, vai prece ražota mūsu
pilsētā. Bieži rakstīts «Ražots Latvijā», bet, kur tieši, nav norādīts.
Iespējams, ir vēl citi produkti,
kurus lietoju, bet nezinu, ka tie
ir ražoti tieši Jelgavā.
Elmārs, metinātājs:
– «Zelta vārpā» pērku
īsto zemnieku maizīti.
Vēl man ļoti
garšo tas jaunais siers «Trikantālers», ko ražo jaunajā piena
rūpnīcā mūsu pilsētā. Es zinu,
ka Jelgavā ražo diezgan daudz
dažādu preču – maizi, gaļu, piena produktus, mēbeles, logus,
autobusus.
Vladimirs,
pensionēts
skolotājs:
– Es ikdienā
bieži, jo īpaši
vasarā, braucu ar Jelgavā
ražoto «Amo Plant» autobusu.
Pašlaik gan daudzas rūpnīcas,
kur ražoja gardas lietas, ir
likvidētas. Piemēram, Jelgavas
Maizes kombināta maize man
šķita garšīgākā. Tagad esmu
iecienījis konditorejas «Silva»
produkciju – tur visu cep uz
vietas. Tāpat Driksas ielas tirdziņā pērku burkānus, kāpostus,
kartupeļus.
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Bāreņi pilsētas autobusos
ar 100 procentu atlaidi
varēs braukt visu gadu
No 1.lpp.

«Taču šis atbalsts viņiem pienācās tikai mācību gada laikā.
Apstiprinātie grozījumi, kas stāsies
spēkā 2014. gada 1. janvārī, paredz
iespēju pašvaldības kompensāciju
100 procentu apmērā saņemt visa
kalendārā gada laikā, turklāt arī
gadījumos, ja bārenis mācās citas
pašvaldības izglītības iestādē un ja
ir sasniedzis pilngadību un turpina
izglītoties,» tā R.Stūrāne, gan akcentējot, ka šos braukšanas maksas
atvieglojumus varēs izmantot bāreņi, kuri būs noformējuši Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti.
Lai nodrošinātu šo pabalstu,
pēc pašreizējām aplēsēm, 2014.
gadā pašvaldības budžetā papildus
jāparedz 4800 lati.
Tāpat deputāti precizējuši pabalsta ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē saņemšanas kārtību. Sociālo lietu pārvaldes vadītāja skaidro,

ka līdz šim pabalstu trūcīgai vai
daudzbērnu ģimenei – vidēji 80
santīmus par viena bērna maltīti
– pašvaldība pārskaitīja pakalpojuma sniedzējam. «Savukārt
Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumu
grozījumos precizēts, ka pabalstu
ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē izglītojamais saņem, norēķinoties ar pakalpojuma sniedzēju
pakalpojuma saņemšanas dienā ar
Jelgavas skolēna apliecības palīdzību,» tā R.Stūrāne, piebilstot, ka tas
ļaus nodrošināt racionālu naudas
līdzekļu izlietošanu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumu skolās.
Aizvadītajā domes sēdē deputāti
arī pieņēma lēmumu par Jelgavas
pilsētas skolēna apliecības un
iedzīvotāja kartes izmantošanu,
definējot, kas un kādiem mērķiem
pašlaik var izmantot Jelgavā ieviestās elektroniskās kartes.

Ieziemotas pilsētas
strūklakas
 Sintija Čepanone

Šovasar Jelgavas centrā
darbojās četras strūkl
akas, no kurām jaunākā
– «Jelgavas students»
– atklāta tikai pirms
diviem mēnešiem. Kopš
pagājušās nedēļas visas
strūklakas tiek ieziemotas un ūdens tajās vairs
necirkulē, taču pašlaik
vēl turpinās tehniskie
ieziemošanas darbi, piemēram, sūkņu demontāža un filtru tīrīšana.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko būvju
inženiere Žanna Barkovska stāsta,
ka lielākie darbi, kas saistīti ar
strūklaku atslēgšanu uz ziemas
sezonu, šonedēļ jau noslēgušies
un ūdens piegāde pārtraukta
visām strūklakām. «Kā pēdējās
atslēgtas strūklakas ūdenskritumi
Jāņa Čakstes bulvārī, un pašlaik
tiek veikti tehniski darbi, lai pavasarī tās bez problēmām varētu
atsākt darboties. Tiek atslēgts
apgaismojums, demontēti sūkņi,
tīrīti filtri, veikti citi profilaktiski
apkopes darbi,» atlikušos darbus
uzskaita speciāliste, norādot, ka
tos jāpagūst paveikt, kamēr Driksā nav cēlies ūdens līmenis, citādi
piekļuve strūklaku sistēmai būs
apgrūtināta.
Arī turpmāk visas četras pilsētas strūklakas – «Trīsvienība»

Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa pagalmā, «Students» pie
Mītavas tilta un divi «ūdenskritumi» turpat līdzās Čakstes bulvārī – darbosies no pavasara jeb
tūrisma sezonas atklāšanas līdz
rudenim. Ž.Barkovska skaidro, ka
to, kad strūklakas tiek ieziemotas,
galvenokārt nosaka laika apstākļi
– pirmais signāls ir gaisa temperatūra, kad termometra stabiņš
noslīd zem nulle grādu atzīmes.
«Tāpat jāseko līdzi ūdens līmeņa
svārstībām Driksā, jo piekļūt Čakstes bulvārī esošo strūklaku sistēmai iespējams no zemākā līmeņa
promenādes. Tiklīdz vējš iegriežas
no jūras puses, šī gājēju promenāde applūst, līdz ar to piekļuve tehniskajām telpām ir apgrūtināta,»
paskaidro Ž.Barkovska, norādot,
ka jau tuvākajās dienās strūklaku
ieziemošanas process būs pilnībā
noslēdzies. Tāpat drīzumā noslēgsies pontonu demontāža pie
kafejnīcas Pasta salā, kā arī zem
Driksas tilta Jāņa Čakstes bulvāra
promenādē.
Jāpiebilst, ka vasaras tūrisma
sezonas atklāšana Jelgavā plānota
nākamā gada 3. maijā, kad pēc
nepieciešamajiem sagatavošanās
darbiem darboties atsāks arī
strūklakas. «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka strūklaka pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
atklāta 2011. gada maijā, savukārt pārējās trīs Čakstes bulvāra
promenādē darboties sāka tikai
šajā vasarā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli divas augošu koku cirsmas.
1. Izsoles priekšmets: divas augošu koku cirsmas ar kopējo krāju 731 kubikmetrs:
1.1. cirsma Nr.1 – VMD Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaitas 3. kvartāla 26. nogabalā ar
augušo koku koksnes kopējo krāju 152 m3;
1.2. cirsma Nr.2 – VMD Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaitas 5. kvartāla 1. nogabalā ar
augušo koku koksnes kopējo krāju 579 m³.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirsmas dabā var apskatīt no š.g. 30. oktobra līdz 11. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini
Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada 14. novembrim plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a;
5.2. izsole notiks: 2013. gada 14. novembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. cirsmai Nr.1 – Ls 2610;
6.2. cirsmai Nr.2 – Ls 10 840.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās cirsmas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»
– AS «SEB Banka», kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, norādot maksājuma
mērķi «Augošu koku cirsmu Nr.1 vai Nr.2 izsoles nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Karameles jau saiņo
Ziemassvētku dāvanām
Santas Rozenbergas (attēlā) un Ingas Zagdajas
mājražošana «Karameļu darbnīca» jau saņem
pasūtījumus Ziemassvētkiem. Viņas atzīst, ka
uzsāktais bizness abām tik ļoti patīk, ka noteikti
ar to nodarbotos, pat ja nevarētu nopelnīt neko.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Karameļu darbnīca jeb
jelgavnieces Inga Zagdaja un Santa Rozenberga
jau nepilnus divus mēnešus nedēļas nogalēs
dodas uz tirdziņiem un
piedāvā pašu izgatavotas karameles. Lielākoties produkts tiek
uzņemts pozitīvi, un
viņas jau saņēmušas
pasūtījumus – karameles
Ziemassvētku paciņām.
Ideja par karameļu ražošanu
radās Ingai. «Mūsu stāsts sākās
ar ziņkārību. Kā top karameles?
Man šķita, ka būtu interesanti
izpētīt šo gardo un krāsām bagāto
noslēpumu. Meklējot atbildes,
secināju, ka tam būs nepieciešams
daudz laika, tomēr es neatkāpos,
jo nedz Latvijā, nedz Lietuvā,
nedz arī Igaunijā tikai ar rokām
radītas karameles nav pieejamas,»
viņa stāsta. Vispirms meklējusi
informāciju internetā, bet pēc tam
devusies uz Poliju, lai karameļu
tapšanas procesu vērotu klātienē. «Gribēju uzzināt recepti, bet
viņi to neatklāja, vien piedāvāja
iegādāties franšīzi par 10 000
eiro. Tādas naudas man nebija,
un sapratu, ka būs jācīnās pašai,»
tā I.Zagdaja, piebilstot, ka līdzīgas
summas figurēja arī citviet, piemēram, Ukrainā, Maskavā. Paralēli
mājražošanai Ingai ir vēl privātbizness – saldumu vairumtirdznie-

cība –, kas daļēji arī uzvedinājis uz
domas par karamelēm, jo veikali
tās pieprasot, bet tirgū adekvāta
piedāvājuma neesot.
Palīdzību meklēt Inga nolēma
LLU, kur karameļu izpēti par savu
bakalaura darba tēmu izvēlējās
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
studente Santa. Kad paši pamati
bija «izkosti», jūlijā sākās eksperimenti virtuvē. Pie pircējiem
konfektes pirmo reizi nonāca
Piena, maizes un medus svētkos
Jelgavā, bet nu tās pabijušas arī
vairākos tirdziņos Rīgā. Sievietes
neslēpj, ka joprojām mācās veidot
karameļu masu, iestrādāt tajās
zīmējumus, burtus. Šobrīd viņas
piedāvā dažādu garšu karameles
– persiku, zemeņu, riekstu, šokolādes, citronu, kolas, piparmētru,
upeņu. Ražošanai nepieciešamais
aprīkojums sagādāts pašu spēkiem,
un I.Zagdaja lēš, ka kopumā, ieskaitot arī izejvielas un iepakojumu,
ieguldīts nepilns tūkstotis latu.
Kredītu viņas nav ņēmušas.
Inga un Santa reģistrējušās
kā mājražotājas, un, tā kā Ingai
ir suns un kaķis, tika meklētas
telpas speciāli ražošanai. Lai būtu
drošas, ka viss atbilst prasībām,
viņas konsultējušās ar Pārtikas un
veterināro dienestu un saņēmušas
visas nepieciešamās atļaujas. «Piemēram, ūdenim, kurā tiek mazgāti
trauki, bija jāveic analīzes, svarus
un termometrus vajadzēja sertificēt, ražošanas procesā izmantojam
silikona paklājiņus, un tiem jābūt
sertifikātam, ka atļauta saskare ar

pārtiku,» ieskicē I.Zagdaja. Viņa
norāda, ka problēma ir dabīgo
aromātu iegāde – tie maksā ap 25
latiem kilogramā, bet ne visi aromāti tiek tirgoti nelielos daudzumos. «Aromāti bieži tiek pārdoti 25
kilogramu iepakojumos. Pirmkārt,
mums tādi apjomi nav vajadzīgi,
otrkārt, šāds iepakojums maksā
ap 400 latu, kas ir liela nauda,»
vērtē mājražotāja. Tāpat liels darbs
ieguldīts etiķešu, produktu dizaina
izstrādē.
Karameļu darbnīcā izgatavo
karmeles gan maisiņos, gan uz kociņa. Konfektes tiek iepakotas pa
100, 150 un 300 gramiem. Simts
gramu paciņas cena tirgū ir viens
lats, konfekte uz kociņa (80 grami)
maksā 60 santīmus. Inga norāda,
ka vienu no lielākajām izmaksu
pozīcijām veido iepakojums. Bet
vienā «partijā» tiek saražoti apmēram 3,5 kilogrami karameļu.
«Te ir ļoti daudz roku darba,
bet Latvijā tas netiek novērtēts.
Turklāt karameļu izgatavošana
ir arī fiziski smaga nodarbe – ne
velti citur pasaulē to dara vīrieši,»
stāsta I.Zagdaja. Viņa ir saņēmusi piedāvājumu no Kalnciema
kvartāla Rīgā izveidot tur atvērtā
tipa darbnīcu, kur interesenti var
vērot, kā top karameles. Šī ideja
Ingai patīk, un viņa cer, ka to izdosies realizēt vēl šogad.
Jau tagad Karameļu darbnīca
saņem individuālus pasūtījumus
un nākotnē plāno attīstīt prezenta
karameļu ražošanu, iestrādājot
konfektēs uzņēmumu logo.

Uzņēmēji aicina valdību domāt par valsts tēlu
 Jānis Kovaļevskis

25. oktobrī Jelgavā ieradās ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, apmeklējot tādus uzņēmumus kā
«Latvijas piens», «Amo
Plant», «NP Properties»,
kā arī vagonbūves rūpnīcas «UVZ Baltija» būvlaukumu.
Vizītes mērķis bija veicināt ārējos
ekonomiskos sakarus, tādēļ, tiekoties ar uzņēmējiem, tika pārrunāti
jautājumi, kas saistīti ar eksportu
un investīciju piesaisti. Paneļdiskusijā E.Rinkēvičs aicināja uzņēmējus,
risinot sev aktuālos jautājumus, aktīvāk izmantot valsts diplomātiskās
pārstāvniecības, kā arī kontaktēties
ar Latvijas Goda konsuliem valstīs,
kurās šobrīd nav vēstniecību. «Investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas jomā Latvijas prioritāte
ir Baltijas jūras reģiona valstis un

Centrālāzija,
tomēr strādājam arī citos
virzienos. Ja
Saeima atbalstīs sagatavoto
budžeta projektu, jau pavasarī atvērsim vēstniecību arī Indijā, bet līdz 2020. gadam diplomātisko pārstāvniecību esam iecerējuši
izveidot Dienvidkorejā, Austrālijā,
DĀR, AAE, Singapūrā un Brazīlijā.
Tās ir valstis, ar kurām Latvijas uzņēmējiem jau veidojas ekonomiskie
kontakti un perspektīvā varētu
pieaugt savstarpējās tirdzniecības
apmērs,» Ārlietu ministrijas prioritātes ekonomiskās sadarbības
jomā iezīmēja ministrs. Savukārt
uzņēmēji ministru aicināja vairāk
domāt par to, kā Latvija izskatās
starptautiski potenciālo investoru
un mūsu preču pircēju acīs.
SIA «Evopipes» valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins norādīja, ka

politiķiem ārvalstu vizītēs vairāk
būtu jārunā par valsts sasniegumiem un piedāvātajām iespējām,
nevis problēmām. Arī SIA «Latvijas piens» valdes priekšsēdētājs
Raimonds Freimanis uzsvēra, ka
iekšpolitiskās nesaskaņas atstāj iespaidu uz mūsu uzņēmēju ārvalstu
sadarbības partneriem. Uzņēmējus
satrauca arī jautājums, vai plānotās
kvotas saistībā ar termiņuzturēšanās atļaujām neaizbiedēs potenciālos investorus no Krievijas un citām
NVS valstīm. «NP Properties»
valdes loceklis Guntars Caune
norādīja, ka līdz šim uzņēmuma
apsaimniekotajos parkos trīs nomnieki savu ražošanu izvietojuši tieši
pēc šo atļauju saņemšanas.
Paneļdiskusijas noslēgumā ārlietu ministrs apliecināja, ka šobrīd
starpvalstu attiecības ar Krieviju,
neskatoties uz atsevišķiem politiskiem paziņojumiem, ir labas un
ekonomiskā sadarbība šajā virzienā
nav apdraudēta.
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Īsi
 Tūrisma ziņu portālā Travelnews.
lv šobrīd notiek balsošana par Latvijas skaistāko tiltu vai tiltiņu ārpus
galvaspilsētas. Nobalsot var arī par
mūsu Jelgavas jauno Mītavas tiltu.
Organizatori ziņo, ka atdot balsi par
savas pilsētas tiltu vai tiltu, kas visvairāk
«iekritis acīs», var līdz 4. novembrim, bet
dienu vēlāk jau sola paziņot uzvarētāju.
Balsošanai pavisam izvirzīti 14 tilti un
gājēju tiltiņi.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
informē, ka, noslēdzoties rekonstrukcijas darbiem Lielajā ielā, 1. novembrī
pilsētas sabiedriskais transports atsāks
kursēt pa rekonstrukcijas darbu laikā
slēgto Lielās ielas posmu. Līdz ar to
pasažieriem vairs nav jārēķinās ar iepriekš
noteiktajām izmaiņām autobusu, kas
kursē pa Lielo ielu, maršrutos. Tāpat tiks
slēgtas pagaidu autobusu pieturas, un
pasažieriem jāizmanto sakārtotās pieturas rekonstruētajā Lielajā ielā.
 2. novembrī Jelgavā piestās Eņģeļu ekspresis, lai īpašā pasākumā
atbalstītu labdarības akciju «Eņģeļi
pār Latviju» un aicinātu iedzīvotājus
pirms pārejas uz eiro ziedot mājās
uzkrātās latu un santīmu monētas
cēlam mērķim – smagi slimo bērnu
ārstēšanai. Eņģeļu ekspresis jau
sestdien pulksten 11 Jelgavā piestās
Hercoga Jēkaba laukumā. Uz labiem
darbiem jelgavniekus aicinās Latvijas
Neatkarīgās televīzijas ētera personība
Liene Bērziņa, priekšnesumus sniegs
Jelgavas Tirkīza kora ansamblis, bērnu
un jauniešu centra «Junda» popgrupa
«Lai skan» un citi jaunie talanti, informē
«Swedbank». Paralēli radošo domu un
darba centrs «Svētelis» aicinās iedzīvotājus uz eņģeļu darbnīcu, kurā ikviens
varēs izgatavot savu pērlīšu eņģeli, kā
arī būs iespēja ziedot jaunas vai lietotas
mantas, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem novadniekiem.
 Fitnesa studija «Veselības ģenerators», Sabiedrības integrācijas pārvalde un sieviešu biedrība «Harmonija»
organizē labdarības akciju «Ar fitnesu
pret krūts vēzi», aicinot sestdien, 2. novembrī, no pulksten 12 līdz 17 fitnesa
studijā apmeklēt dažādas fitnesa nodarbības un lekciju. Nodarbības ir bez
maksas, dalībnieki vien pēc savām iespējām aicināti ziedot krūts vēža slimnieču
ārstēšanai un rehabilitācijai. Nodarbības
un lekcija «Krūts vēzis» notiks fitnesa studijā «Veselības ģenerators», kas atrodas
Raiņa ielā 14 (ieeja no pagalma puses).
Precīzi nodarbību laiki atrodami mājas
lapā sib.jelgava.lv.
 «Lediņu» mežā aizvadīta patriotiskā piedzīvojumu spēle «Jaunie
Rīgas sargi: Latvijas hronikas», kurā
simulētas 1919. gada Brīvības cīņas.

Spēkiem mērojās 20 komandas, tostarp
11 no Jelgavas. Skolēni transportēja cietušos, sniedza pirmo palīdzību, maskējās,
komplektēja ekipējumu, demonstrēja savas zināšanas vēsturē. Vēl jauniešiem bija
jāmāk strādāt ar karti un kompasu, kā
arī visai komandai jādemonstrē ierindas
mācība. Rezultātā uzvaras laurus plūca
Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda
«Jelgavas aļņi» – Ērika Česnauska,
Eva Mediņa, Laura Kresa, Reinis Pilka,
Edgars Ozoliņš un Artūrs Grencions
–, izcīnot iespēju doties ceļojumā ar
«Tallink» prāmi uz Stokholmu. Bet
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
komandai «Patrioti» – Diānai Cabijai,
Lindai Ničiparei, Ditai Laganovskai, Rei
nim Jēkabam Debneram, Nikolajam
Černookijam un Rolandam Silovam
– trešā vieta spēlē.

Ritma Gaidamoviča
JPPI «Kultūra» tautas lietišķās
mākslas studija «Dekors»

aicina apgūt klūdziņu
pīšanas prasmes.

Gaidīti arī studijas bijušie dalībnieki.
Nodarbības – otrdienās un
ceturtdienās no plkst.17 deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Tālrunis 29157990.
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tēma

DARBA DEVĒJI

Starp bezdarbnieku un
vakanci nav liekama
vienādības zīme
Šobrīd NVA Jelgavas
filiālē ir reģistrētas 94
brīvas darba vietas – tiek
meklēti dažādi darbinieki, sākot no sētnieka un
beidzot ar ražošanas vadītāju. Pretī tam ir 3510
reģistrēto bezdarbnieku,
bet darba devēji uzsver:
starp vakanci un cilvēku
bez darba nav liekama
vienādības zīme, jo ne
katram darbam ir atrodams atbilstošs cilvēks,
un otrādi – ne katrs spēj
atrast sev piemērotu
darbu pat ar nosacījumu, ka viņš tiešām to
vēlas.

Nevēlēšanās strādāt – tas ir
pirmais, ko darba devēji saka par
bezdarbniekiem. Turklāt, jo ilgāk
cilvēks bijis bez darba, jo grūtāk viņam ir atgriezties darba vidē, iejusties kolektīvā, pierast pie režīma un
disciplīnas, apgūt jaunas iemaņas.
Darba devēji ir vienisprātis: šodien
cilvēks negrib piepūlēties. «Latvijā
darba devēji bieži vien nepamatoti
tiek uzskatīti par vergturiem, bet
potenciālā darbinieka pirmais jautājums ir «cik es saņemšu?». Viņš
nedomā, ko pats var sniegt darba
devējam,» uzskata SIA «Juro IK»
valdes locekle Ilze Krastenberga.

«Iestrēguši padomju laikos»

Visvairāk bezdarbnieku ir pirmspensijas vecumā. Tam iemesli varētu būt objektīvi: pārsvarā šiem cilvēkiem tiešām ir vēlme strādāt, bet
fiziski viņi daudz ko vairs nespēj.
Arī ar tehniku viņi «nedraudzējas».
«Gada sākumā meklējām mehāniķi
un iekārtu operatoru, piedalījāmies
NVA rīkotajā vakanču gadatirgū.
Pēc tā atsaucās daudz cilvēku ar
zelta rokām, bet viņu kompetence
ir apstājusies padomju laikos un
viņiem pietrūkusi motivācija attīstīties tālāk. Mūsu iekārtas ir miljonus
vērtas, un pielaist pie tām cilvēku,
kas prot tikai strādāt ar stellatslēgu
un metināt, ir augsts risks,» stāsta
SIA «Jelgavas tipogrāfija» personāla
vadītāja Ligita Makstniece. Līdzīgu
situāciju novērojis
arī SIA «Unikom»
direktora vietnieks
Vasīlijs Zaverjuha,
meklējot pārdevēju
vairumtirdzniecības bāzē ar mazumtirdzniecības
veikalu. «Pārsvarā
zvanīja un nāca 35 – 50 gadus vecas
sievietes, bet lielākā daļa, tiklīdz izdzirdēja, ka būs jāstrādā ar datoru,
nobijās,» tā viņš.

kuros nav nepieciešama augstākā
izglītība, tomēr, kā norāda darba
devēji, cilvēkam ir nepieciešama
tāda iekšējā inteliģence, jo darbs
taču ir socializācija, prasme iejusties
un apvienoties kolektīvā.
Ir arī jaunieši ar augstāko izglītību, bet darbu atrast viņi nevar
– viens no iemesliem ir darba
pieredzes trūkums. Un vairākums
ir tādu, kuri uzskata, ka ir ko vērti
un par nieka naudu nestrādās. Bet
ir arī izņēmumi. «Nesen pieņēmām
darbā divas jaunas meitenes, abas
bez pieredzes, bet viņas tiešām ir
centīgas un labas darbinieces. Vienai meitenei ir augstākā izglītība
– viņa mācījās LLU pārtikas tehnologos. Darbu savā specialitātē atrast
nevarēja, bet vecākiem uz kakla
sēdēt vairs negribēja. Viņa saprata: ir jāsāk no lejas. Otra meitene
ir studente un darbu apvieno ar
mācībām,» stāsta veikala īpašniece
I.Krastenberga.
Darba devēji norāda: no vienas
puses, jaunieši ir esošās izglītības
sistēmas ķīlnieki – šodien tiek
saražoti vai nu šaura profila speciālisti, vai nu kādu pārprodukcija.
«Jaunieši, jau iestājoties augstskolā,
ir aiz darba tirgus borta,» rezumē
L.Makstniece.
Darba devēji mudina cilvēkus
pārkvalificēties un strādāt godīgi,
ar pareizo attieksmi – tad nebūs
jābrauc prom. «Ja aizbraucēji šeit
strādātu tikpat cītīgi un daudz
kā ārzemēs, viņi varētu nopelnīt.
Mums ir pavāra palīdze, kura citā
vietā piestrādā par apkopēju, un
kopā nopelna gandrīz 600 latus «uz
rokas»!» norāda I.Krastenberga.

profesijās ir visgrūtāk atrast darbiniekus. Vidējā alga zemu kvalificētā
darbā ir ap 300 latu «uz rokas»
mēnesī – daļai tā šķiet liela nauda,
bet viņi visbiežāk fiziski nespēj
paveikt darbu; citiem tā neskaitās
nekāda nauda.
Darba devēji uzskata, ka šādu
attieksmi kultivē valstī esošā sociālā politika un pabalstu sistēma.
«Mēs nesen parēķinājām. Man ir
viena draudzene, kura strādā un
saņem «uz rokas» 300 latus. Un
ir otra draudzene, kura nestrādā,
bet saņem no pašvaldības atlaidi
par komunālajiem maksājumiem,
bērns saņem brīvpusdienas, kā
maznodrošinātie ģimene saņem
pārtikas pakas un citus pabalstus
– viņai sanāk vairāk nekā 200 lati,
neizejot no mājas un nedarot neko,»
stāsta K.Mieme. Tipogrāfijas pārstāve papildina, ka daļa iedzīvotāju
strādā nelegāli un godprātīgie
darba devēji izjūt šo pelēko ekonomiku. «Piemēram, cilvēks saņem
bezdarbnieka pabalstu un, vēl kaut
kur piehalturējot, sagrabina mēnesī
350 latus, faktiski nestrādājot, viņš
par tiem 300 latiem algā pat nekustas,» tā L.Makstniece.
Darba devēji gan saprot, ka
katram cilvēkam ir sava sarkanā
līnija, zem kuras viņš nevar palīst,
lai spētu nodrošināt kaut pamatvajadzības, tomēr nereti tieši jaunieši
rada ap sevi burbuli un prasa uzpūsti lielu atalgojumu. «Kredītsaistības
ir kā jaunam, tā cilvēkam gados,
vienalga, vai tā ir hipotēka vai ātrais
kredīts. Un piens visiem maksā
vienādi,» spriež L.Makstniece.

Strādā ārzemnieki

Darba devēji novērojuši, ka darba
ņēmēji kļuvuši pašpārliecinātāki,
nekaunīgāki un vairāk runā par savām tiesībām, nevis pienākumiem.
Viņi nav gatavi pielikt ne kripatiņu
pūļu, lai atrisinātu paši savu situāciju. «Sieviete bija zaudējusi darbu,
un bijām nolēmuši ņemt viņu darbā
par saiņotāju. Jelgavā mums tiek
nodrošināts darbinieku busiņš,
un viņai bija tikai jānokļūst no
mājām 6. līnijā līdz CSDD, bet viņa
atteicās,» piemēru min tipogrāfijas
personāla vadītāja.
Darbinieki nevēloties uzņemties
atbildību, arī attieksme pret darba
devēju ir bezatbildīga. «Situācijas ir
dažādas. Cits divas dienas pastrādā
un paņem slimības lapu, uz kuras
sēž pusgadu. Cits pēc pirmajām
trīs dienām piezvana un pasaka,
ka laikam ir slims, bet tā arī vairs
neatgriežas un pat atstāj savas
mantas,» ieskicē SIA «Juro IK»
valdes locekle. Savukārt tālbraucēji
mēdz sēsties pie stūres alkohola reibumā, bet, lai dabūtu no soda plača
ārā mašīnu ar kravu, sods jāmaksā
uzņēmumam. Bet baltkrievi, tiklīdz
rodas problēmas, mēdz vienkārši
aizbēgt un kravu pamest uz ceļa.
Darba devēji uzsver: ja cilvēkam
pašam nav vēlmes strādāt, viņš
darbu neatradīs. «Manā darba
praksē ir bijuši divi gadījumi, kad
ņemu cilvēku pie rokas, vedu ārā
un pie durvīm prasu, vai te kaut
kur ir šilte, ka mēs esam sociālā
māja? Galu galā ir taču noslēgts
darba līgums, kas paredz nečakarēt
vienam otru, tāpēc es gaidu godīgu
attieksmi no darbinieka,» stāsta
L.Makstniece.

Ik pa laikam parādās runas par
ķīniešu invāziju Latvijā, jo darba
devēji būs spiesti ievest lēto darbaspēku. Bet ne tikai ķīnieši ir lētāki
par vietējiem – transporta kompānijā «Asmens & Ko» 30 procenti
darbinieku ir baltkrievi, ir arī daži
darbinieki no Ukrainas. Uzņēmuma pārstāve K.Mieme norāda, ka
vietējie vienkārši negrib braukt
uz Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju, kas ir uzņēmuma sadarbības
valstis. «Mūsējie
grib braukt uz
Eiropu, jo tur
viss notiek pēc
grafika: četras
stundas brauc,
45 minūtes atpūties, četrarpus
stundas brauc un
astoņas stundas guli. Bet, braucot
uz NVS valstīm, ir jāstāv uz robežas, un kopumā vairāk sanāk gaidīt
nekā braukt. Bet tas ir smagi,» viņa
skaidro. Vidējā alga tālbraucējam
uzņēmumā esot ap 500 latu, bet vietējie vēlas saņemt ap 700. «Iespēja
nopelnīt ir, bet tikai pašam jāgrib
strādāt,» norāda K.Mieme. Baltkrievus un ukraiņus strādāt motivē
atalgojums – Eiropā algas esot
divreiz lielākas nekā pie viņiem,
turklāt maksāts tiek valūtā.

«Ja aizbraucēji šeit
strādātu tikpat cītīgi un
daudz kā ārzemēs, viņi
varētu nopelnīt.»

Jau iestājoties augstskolā,
paliek aiz borta
Ja vecie gribētu, bet nespēj, tad
jaunie pat negrib strādāt – pārliecināti darba devēji. «Kad ieraugu
CV 1990. dzimšanas gadu, jau esmu
šausmās. Šie divdesmitgadnieki
grib, lai viņiem maksā par neko, bet
paši īsti lasīt un rakstīt nemāk, valodas nezina, darba pieredzes nav. Ir
tikai vēlmes, turklāt nereālas. Domājot par to, man nāk raudiens: kas
būs tālāk?» tā kravu pārvadājumu
kompānijas «Asmens & Ko» vecākā
transporta menedžere Katrīna Mieme. Protams, ir arī virkne darbu,

300 latu alga – vieniem liela,
otriem par mazu
NVA apkopojusi bezdarbnieku
vēlmes, un lielākā daļa kā vēlamo
norāda palīgstrādnieka darbu,
tam seko pārdevēja darbs. Tomēr,
kā atklāj darba devēji, tieši šajās

«Mēs neesam sociālā māja»

Secinājums: ir jārunā par pašu cilvēku attieksmi, vēlmi un motivāciju strādāt. Piemēram, liela daļa pilsētas teritorijas uzkopēju ir tā sauktie simtlatnieki, par kuriem biežāk nākas dzirdēt sliktu nekā labu. Bet tie, kuri grib, tie taču strādā.

Ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiāle apkopojusi datus par bezdarbu
Jelgavā – 1. oktobrī bezdarba līmenis mūsu
pilsētā bija 6,9 procenti. Nodarbinātības
speciālisti norāda, ka, salīdzinot ar pagājušo
gadu, bezdarba līmenis Jelgavā ir samazinājies, tomēr joprojām bez darba mūsu pilsētā ir
vairāk nekā 3000 cilvēku, taču tajā pašā laikā
esošās vakances aizpildīt neizdodas. Kā situāciju redz darba devēji un kā – bezdarbnieki?

BEZDARBNIEKI

«Bezdarbnieks
ir pildbumba,
kas palaikam
jāpasper»
Ļoti trāpīgs šķiet kādā
sarunā dzirdēts bezdarbnieka salīdzinājums ar
pildbumbu, kas palaikam ir jāpasper – pēc
grūdiena tā dažus metrus paripo, tad apstājas,
un tā atkal ir jāpasper, lai
ripotu tālāk. Ko bezdarbnieki saka paši par sevi?
35 procenti Jelgavas NVA filiālē
reģistrēto bezdarbnieku bez darba
ir ilgāk nekā gadu, tomēr tādu
rekordu, kā citviet Latvijā – bezdarbnieks ar 20 gadu stāžu – pie
mums nav. Šobrīd Jelgavas NVA
senākais reģistrētais bezdarbnieks
ir no 2000. gada, ir arī viens cilvēks
ar 11 gadu stāžu, divi bez darba ir
10 gadus, vēl divi – 9.
Tatjana bez darba ir vairāk nekā
četrus gadus. Pirms tam strādāja
pastā par apsardzi, pa starpu – tirgū
par pārdevēju. Vēl bijis mantojums,
tas pārdots, un kādu laiku iztikai
pieticis. Tagad 58 gadus vecā sieviete meklē darbu, bet vēl nav īsti
izlēmusi, ko grib darīt. «Gribētos,
lai darbs ir telpās, lai nav jāstrādā
ar datoru, jo man ir slikta redze,
negribu arī ne par ko atbildēt. Paliek
darbs ar rokām,» tā Tatjana. Tagad
viņai pienākusi rinda simtlatniekos
– sieviete nolēmusi to izmantot, bet
darbu meklēt sola pēc tam.
Lielākā daļa «Jelgavas Vēstneša»
uzrunāto bezdarbnieku norāda, ka
meklē palīgstrādnieka vai melno
darbu. Viņi vēlas pēc iespējas mazāku atbildību, normētu darba laiku
un stabilu atalgojumu. Vēlamās
algas latiņa gan ir atšķirīga – cits
gatavas strādāt palīgdarbus par
minimālo algu, cits ražošanā vēlas
nopelnīt 500 latus, citu apmierinātu
darbs veikalā par 300 latiem, bet
jaunietis ar vidējo izglītību gribētu
saņemt vismaz 4,5 latus stundā jeb
ap 700 latu mēnesī. «Darbs par 200
latiem mēnesī ir, tādu var atrast, bet
es negribu strādāt par tādu naudu
– tas nav normāli, ja vīrietis par savu
algu nevar nomaksāt komunālos rēķinus,» tā Jurijs. Viņa pēdējā darba
vieta bija autopacēlāja operatora
palīgs. «Darbs patika, bet ar laiku
pienākumu kļuva vairāk, bet alga
nemainījās. Beigās jau strādājām
bez brīvdienām, vienkārši fiziski nevarēju izturēt,» tā vīrietis, neslēpjot,
ka ir strādājis arī nelegāli celtniecībā
un pabijis ārzemēs. Tagad vēlas
atrast sociāli aizsargātu darbu, kur
pret darbiniekiem izturas cilvēciski,
ar algu 400 – 500 lati «uz rokas».
Tāpat joprojām ir cilvēki, kas glābiņu saskata aiz Latvijas robežām.
Piemēram, 22 gadus vecais Valdis ar
vidējo izglītību pirms pāris nedēļām
atgriezās no Anglijas un jau domā
braukt strādāt uz Vāciju. «Nekādas
garās stundas netaisos strādāt. Un
tikai ne celtniecībā, arī fabrikā ne.
Varētu par darba tehniķi – galu
galā piecus gadus Latvijā nostrādāju celtniecībā,» tā jaunietis. Viņu
neuztrauc, ka nav atbilstošu dokumentu – tos tāpat neviens neprasot.
Savukārt 24 gadus vecais Mārtiņš
(pamata izglītība) par mītnes zemi
izraudzījies Norvēģiju – turp viņš
plāno pārcelties ar sievu un bērnu.
«Te strādāju par betonētāju, bet
sabeidzu muguru. Tagad jau mēnesi
esmu bez darba. Sieva mācās pēdējā
kursā saistībā ar medicīnu, un reālā
situācija ir tāda, ka viņas profesijā
vidējā alga Latvijā ir 250 lati. Ko
darīt?» tā viņš.
Secinājums: liela daļa bezdarbnieku vēlas saņemt neadekvāti
augstu atalgojumu par darbu, kas
nebūtu atbildīgs un smags.

sports
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Notiks meistarsacīkstes
džudo

2. – 3. novembrī ZOC notiks Jelgavas atklātās meistarsacīkstes un Rīgas Brīvostas
balvas izcīņa džudo. Sestdien pulksten 11
startēs A grupa (1998. – 1999. g.dz.; U16), pulksten 13 – B grupa (2000. – 2002.
g.dz.; U-14), pulksten 15 – C grupa (1996.
– 1997. g.dz.; U-18). Svētdien pulksten 11
startēs D grupa (2002. – 2003. g.dz.), pulksten 13 – E grupa (2004. – 2005. g.dz.),
pulksten 13 – F grupa (2006. – 2007.
g.dz.). Dalībnieki katrā vecuma grupā vēl
tiks dalīti svara kategorijās. B, D, E un F grupā aizliegti žņaugšanas un sāpju tvērieni,
bet A un C grupā žņaugšanas un sāpju
tvērieni ir atļauti. Sacensības organizē BJSS
sadarbībā ar Sporta servisa centru un cīņas
sporta klubu «Jelgavas džudo».

www.jelgavasvestnesis.lv
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Rīgā sešas medaļas

Kluba «Milons» sportisti 19.
starptautiskajās Paula
Budovska
piemiņas sacensībās brīvajā cīņā Rīgā izcīnīja sešas
medaļas: trīs zelta, vienu sudraba un divas
bronzas. Kluba treneris Vladimirs Smirnovs
informē, ka zelta godalgu izcīnīja Vitālijs
Maļinovskis, Marks Apsītis un Alberts
Jurčenko. Sudraba godalga šoreiz Andrim
Apsītim. Bronza – Markam Vasiļjevam un
Jurim Eglem (no kreisās). Sacensībās Rīgā
piedalījās 284 dalībnieki jeb 28 komandas
no piecām valstīm – Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un Polijas.

Atklās sezonu

Sestdien, 2. novembrī, Jelgavā sezonu
atklās ziemas peldētāji jeb roņi – Lielupē
pie Jahtkluba notiks 5. Jelgavas Roņu
kauss. Sacensības sāksies pulksten 12.
Jelgavā viesosies arī roņi no Anglijas,
Somijas, Igaunijas, Krievijas, kuri šogad
piedalījās stafetes peldējumā pāri Beringa
šaurumam. Vēl uzaicināti peldētāji no
Zviedrijas un ASV. Programmā iekļauta
stafete 4 x 25 m, brīvā stila peldējums 25
m, peldējums brasā pa vecuma grupām un
50 m, izturības peldējums 450 m atklātā
ūdenī. Sacensību organizatori lēš, ka ūdens
temperatūra sacensību dienā varētu būt
trīs grādi pēc Celsija. Piedalīties var ikviens
interesents. Dalībnieku reģistrācija notiks
sacensību dienā Jahtkluba teritorijā līdz
pulksten 11.30.

Pēdējā mājas spēle

Pēc uzvaras
pār Jūrmalas «Spartaku» (3:1) FK
«Jelgava»
Virslīgas turnīra tabulā
ieņem 8. vietu, ar vienu
punktu apsteidzot «Metta/LU», bet ar pieciem
– «Ilūksti». Vēl atlikušas divas spēles.
Pēdējo mājas spēli futbolisti aizvadīs
2. novembrī pulksten 14 ZOC pret FS
«Daugava Rīga», bet noslēdzošā šīs
sezonas spēle FK «Jelgava» būs 9. novembrī pulksten 14 «Skonto» stadionā
pret komandu «Skonto».

Triatlona sezona ilgst no novembra līdz septembra beigām – brīvs ir tikai mēnesis. Šo
laiku, lai paciemotos pie vecākiem un satiktu bijušos trenerus no Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas, izmantoja
arī jelgavnieks Viktors Vovruško, kurš šobrīd dzīvo, strādā
un trenējas Spānijā. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» aicināja
viņu uz sarunu par olimpisko
sporta veidu – triatlonu.
Viktors ar triatlonu nodarbojas sešus
gadus, bet pirms tam trenējās peldēšanā. «Es tikai peldēju, peldēju, peldēju,
bet neko ievērojamu nebiju sasniedzis.
Draugs man piedāvāja startēt Latvijas
čempionātā triatlonā. Piekritu. Pēc trīs
mēnešu treniņiem izcīnīju 3. vietu, un
tā arī viss sākās,» par savu pievēršanos
triatlonam stāsta sportists.
Viņš uzskata, ka tieši peldēšana triatlonā ir vissvarīgākā, jo no peldējuma
rezultāta ir atkarīgs, vai sportists būs
līderu grupā vai atpaliks. Līdz šim starptautiskās sacensībās Viktoram nav izdevies pēc peldējuma iekļūt līderu grupā.
«Maijā es no līderu grupas pēc peldējuma
atpaliku minūti un 37 sekundes, bet savā

SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us) šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes darbam
Jelgavā. Pieteikties pa tālruni 28337659.
SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu mēbeļu
ražotnē Blukās: kokapstrādes operatoriem(-ēm), palīgstrādniekiem(-cēm). Tālrunis 29491995, e-pasts info@ajmwood.lv;
www.avoti.lv.
SIA «KULK» piedāvā darbu dispečeram(-ei)
uz noteiktu laiku. CV ar amata norādi sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv.
Skaistumkopšanas salons «Monte Kristo»
aicina darbā plaša profila frizieri(-u) un
nagu kopšanas speciālistu(-i). Mēs piedāvājam labi aprīkotu, mūsdienīgu darba
vidi un labu atalgojumu. Darba materiālus
nodrošina salons. Pieteikties pa tālruni
29450927, 29720728.

Meklē darbu
Mūrnieks, krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Meklēju darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Palīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pārdod
Ļoti lēti mēbeles. T.63023280
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881

Viktors
Vovruško
Dzimis: 1983. gadā
Svars: 65 kg
Augums: 1,80 m
Absolvējis:
Jelgavas
6. vidusskolu

Piedāvā darbu

SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas
šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.

Pēdējos gadus
triatlons
ir modē
 Ilze Knusle-Jankevica
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Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

Pērk
Pusmāju (2 – 3 istabas) vai dzīvokli ar
malkas apkuri. T.63023280.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, mak-

Jelgavnieks triatlonists Viktors Vovruško jau vairākus gadus dzīvo, strādā un trenējas sā uzreiz. Tel.27760073
Spānijā. Viņš iepazinies ar sporta virtuvi un ir gatavs mūsu sportistiem palīdzēt organizēt
treniņnometnes Kanāriju salās, parūpējoties par sadzīves jautājumiem. Interesenti ar Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Viktoru var sazināties pa e-pastu viktorcoj21@inbox.lv.
Foto: Ivars Veiliņš

sezonas pēdējā startā šī starpība bija 32
sekundes,» tā sportists, piebilstot, ka šāds
rezultāts viņam ļāvis iekļūt otrajā grupā,
kas seko līderiem. Olimpiskajā distancē
pēc 1500 metru peldējuma ir 40 kilometru velobrauciens, kurā Viktors par savu
galveno uzdevumu uzskata noturēšanos
otrās grupas beigās. Saskaņā ar olimpisko
sistēmu, kad līderu grupa sāk 10 kilometru skrējienu, sportisti, ko viņi trasē
apsteidz par apli, tiek diskvalificēti – jo
lēnāk tu veic riteņbraukšanas distanci,
jo lielāka ir iespēja, ka līderi tevi noķers.
Tieši šādu situāciju Viktors piedzīvoja
pēdējā šīs sezonas startā.
Treniņprocess tiek dalīts vairākos posmos: sezonas sākumā treniņi ir garāki un
vieglāki, bet, tuvojoties aktīvajam sacensību laikam, tie kļūst īsāki un intensīvāki,
lai sportists sagatavotos lielākai slodzei.

Viktors norāda, ka sezonas pirmajā pusē
treniņā nedēļā nopeld 25 – 28 kilometrus, nominas 400 – 500 kilometrus, bet
noskrien 60 – 80 kilometrus. Pirmo reizi
starptautiskās triatlona sacensībās Viktors startēja 2010. gadā un savu 34. vietu
Eiropas kausa posmā Turcijā uzskata par
panākumu, jo olimpiskajā sistēmā tas, ka
sportistam vispār izdodas finišēt, jau ir
daudz. «Pēc šī starta sapratu, ka eju pareizajā virzienā,» tā sportists, piebilstot, ka
pēdējos divus trīs gadus triatlons ir kļuvis
par modes lietu un pat tāda slavenība kā
futbolists Deivids Bekhems ir norādījis,
ka plāno pievērsties šim sporta veidam.
2011. gadā sekoja starts vienā Pasaules
kausa un vienā Eiropas kausa posmā,
un abās reizēs Viktoram izdevās finišēt.
2012. gadā sportists startēja trīs posmos,
2013. gadā – četros. Arī nākamsezon Vik-

tors cer piedalīties četros posmos, kuros
pārstāvēs Latviju, bet mazsvarīgākās
sacensībās startēs kā Vācijas un Spānijas
klubu sportists. «Ar jauno sezonu sāksies
punktu krāšana dalībai Rio olimpiskajās
spēlēs. Ar četriem posmiem ir par maz,
lai savāktu nepieciešamo punktu skaitu,
tāpēc nolēmu vienu gadu sadarboties ar
Vācijas klubu. Tā es palīdzēšu klubam un
arī sev, jo, iespējams, atradīšu sponsorus
un 2014. gada sezonā varēšu startēt vairāk posmos,» tā triatlonists, piebilstot,
ka uz olimpiskajām spēlēm tiks pasaules
labākie 50. Šobrīd V.Vovruško ir labākais
Latvijas triatlonists – viņš ir arī uzrādījis
līdz šim labāko Latvijas rezultātu akva
tlonā, pasaules čempionātā izcīnot 11.
vietu elites grupā. Viktors cer, ka pasaules
labāko triatlonistu reitingā viņš varētu
tikt iekļauts 2015. gada beigās.

Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669
Pērk meža īpašumus visā Latvijā,
29884983.

Dažādi
SIA «Cita autoskola» aicina mācīties E kategorijas kursos. Mācības un CSDD eksāmens
ar puspiekabi. Absolventiem garantēts
darbs SIA «Kreiss». Sākums 25.11.2013.
T.26950404.
Juridiskais birojs ADEMIDE – dažādi līgumi;
darījumi ar nekustamo īpašumu; maksātnespējas lietas. Vairāk – www.ademide.lv,
Raiņa 14. T.29179847
Uzstādu jaunu dzinēju Mtz-05, Mb-1 un
Mf-70 motoblokiem. Tālr.22434304
Spiežam ābolu sulu. T.29774876.

Ielūdz uz teatralizētu
deju uzvedumu, lai atbalstītu BMX braucēju

Angļu un krievu valodas stundas. T.27099512

 Ritma Gaidamoviča

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Svētdien, 3. novembrī, pulksten 15 Jelgavas kultūras
namā izskanēs labdarības
koncerts – teatralizēts deju
uzvedums «Kad gribas mīlēt».
Šis tautas deju kolektīvu koncerts veltīts BMX braucējam
Gustavam Pētersīlim, kuram
pēc smaga kritiena treniņā ir
nepieciešama līdzcilvēku palīdzība veselības uzlabošanai
un rehabilitācijai.
«Jelgava arī ir pilsēta, kura audzina,
trenē un veido jaunos BMX braucējus.
Ikviena BMX ģimene Latvijā jūtas
atbildīga par BMX sportistu veiksmēm
un neveiksmēm – gan sagaidot mājās
čempionus, gan kopīgi palīdzot pārvarēt
kritienus un traumas. Tieši tāpēc BMX
atbalstītāji ir apņēmušies palīdzēt Gustavam – 17 gadus jaunam, talantīgam
un mērķtiecīgam sportistam, kurš ar
BMX riteņbraukšanu nodarbojās kopš
2004. gada. Līdz šī gada februārim Gustavs cītīgi trenējās, lai piepildītu vienu

no saviem mērķiem – piedalīties olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro 2016. gadā,
taču neveiksmīgs kritiens to pārtrauca,»
stāsta deju kolektīva «Dzieti» pārstāve
Ilva Lakuča, piebilstot, ka Gustava diagnoze pēc neveiksmīgā kritiena – piektā
kakla skriemeļa šķembains lūzums
un muguras smadzeņu šķērsbojājums
ar paralīzi. Tieši tāpēc šobrīd vairāki
Vidzemes un Zemgales tautas deju
kolektīvi apvienojušies koncertā «Kad
gribas mīlēt», kura mērķis ir, ar dejas
mākslu sniedzot baudījumu skatītājiem,
vākt ziedojumus Gustavam.
I.Lakuča stāsta, ka kopš kritiena
ir pagājuši astoņi mēneši un Gustavs
negrasās padoties. «Atveseļošanās
process būs garš un prasīs lielu pacietību, izturību, taču jāturpina cīnīties.
Mans tuvākais mērķis ir sasniegt pēc
iespējas lielāku neatkarību ikdienā.
Jau tagad turpinu klātienē mācīties
Ulbrokas vidusskolā, regulāri strādāju
ar fizioterapeitu, braucu uz peldēšanas
nodarbībām. Vācijā man tiek izgatavota
palīgierīce, kura ar elektrostimulācijas
palīdzību ļaus man satvert nelielus
priekšmetus, iespējams, varēšu pat

rakstīt,» stāsta Gustavs, piebilstot, ka
novembra beigās dosies uz Igaunijas
rehabilitācijas centru, bet pavasarī
– uz Ukrainu. «Plāni ir tālejoši, un tas
iespējams tikai ar līdzcilvēku atbalstu.
Paldies jums!» tā Gustavs.
Labdarības koncertā mūsu pilsētu
pārstāvēs tautas deju ansambļa «Liel
upe» pamatsastāvs un vidējās paaudzes
sastāvs, tāpat koncertu kuplinās rīdzinieki – «Gatve», Nacionālo bruņoto
spēku deju kopa «Bramaņi», «Videnieki», «Greizie rati» (Garkalnes novads),

«Solis» (Tukuma novads), «Luste»
(Rūjiena), senioru deju kopa «Ozolnieki»
(Ozolnieku novads), «Dzieti» (Beverīnas
novads). «Koncerts ir veidots kā teatralizēts deju uzvedums, kurā izmantoti
Rūdolfa Blaumaņa komēdiju motīvi.
Lomās – deju kolektīva «Dzieti» dejotāji,»
stāsta I.Lakuča.
Pasākuma laikā tiks vākti līdzekļi ziedojumu veidā, kā arī būs iespēja iegādāties T kreklus, kurus BMX klubs «Rīgas
favorīts» radījis speciāli Gustavam – visi
iegūtie līdzekļi tiks ziedoti viņam.

Konkurss «Mani ierosinājumi sabiedrības saliedēšanai»

Konkursa mērķis: veicināt Jelgavas jauniešu un pilsētas iedzīvotāju interesi un izpratni par valsts un sabiedrības saliedētību.
Darba uzdevums: uzrakstīt idejas aktivitātēm, kas paredzētas jauniešu (visas sabiedrības) saliedēšanai, vai uzrakstīt saukļus
sabiedrības saliedētībai.
Dalībnieki: var piedalīties jebkurš jelgavnieks, tomēr īpaši aicināti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
Konkursam iesniedzamā forma:
- brīvā formā uzrakstīta ideja aktivitātēm, kas sekmētu sabiedrības saliedēšanu (aktivitātes pamatdoma, norises vieta, mērķauditorija, veicamie uzdevumi);
- brīvā formā uzrakstīti saukļi.
Iesniegšanas kārtība: viens pretendents var iesniegt ne vairāk kā divas idejas un/vai saukļus sabiedrības saliedētībai.
Uzvarētāju paziņošana un godināšana notiks projekta «Vienoti Jelgavai» noslēguma konferencē 2014. gada jūnijā.

Papildinformācija – WWW.SIB.JELGAVA.LV

Konkurss norisināsies projekta «Vienoti Jelgavai» (līg.Nr.2012.EEZ/PP/2/MIC/014/019) gaitā, kuru realizē biedrība «Jelgavas nacionālo
kultūras biedrību asociācija» ar partneri biedrību «Par zaļo enerģiju Latvijai» ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību asociācija

Meistara pakalpojumi. Dzīvokļu remonts
no 0 – atslēgai. Visu veidu apdare, santehnika, elektroinstalācija. 28861525, Jānis
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957

Zīlniece. T.29742875
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
SOFIJA SMIRNOVA (1937. g.)
NATĀLIJA SVILĀNE (1959. g.)
JURIJS JURČENKO (1946. g.)
IVANS LOGINOVS (1935. g.)
DINA TROFIMOVA (1949. g.)
KAPITOLINA LAVRINOVIČA (1923. g.)
JANĪNA SKADORVA (1945. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ANASTASIJA MOHOVIKOVA (1924. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.12.30 Bērzu kapsētā.
LŪCIJA DADZĪTE (1932. g.).
Izvadīšana 31.10. plkst.10.30 Bērzu kapsētā.
MIRDZA BAŠKO (1944. g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.13 Baložu kapsētā.
DOLARS ALEKSANDRS (1975. g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.14 Bērzu kapsētā.
LUDMILA SAVINA (1930. g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.12 no Sv.Sīmaņa un
Sv.Annas pareizticīgo baznīcas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. novembris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1712.sērija.
9.25 «Kruīzs septītajās debesīs. Horvātija» Melodrāma.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
11.55 «Ielas garumā».*
12.25 «Melu laboratorija».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
15.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.35  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1712.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 45. un 46.sērija.
16.55  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.28 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 25.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Skats no malas».*
0.25  «Mana ģimene». Seriāls. 7.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.10 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
3.35 «Province».*
4.03 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
4.15 «Sekotāji».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Avārijas brigāde. Banka».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 56.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.15 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Himki”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 12.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 2.sērija.
19.45 «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 5.sērija.
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00 «Tas ir Igo. Dzied I.Fomins».*
0.45 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 3.sērija.
2.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 2.sērija.
2.55  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2.sērija.
3.55 «Olimpieša portrets».*
4.10 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Himki”.*

LNT

5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīlas skūpsts pie Bosfora». Romantiska komēdija.
11.50 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Patiesā dzīve». 51.sērija (ar subtitriem).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 135. un 136.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 145.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 13.sērija.
22.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «LNT ziņu “Top 10”».
2.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 135. un 136.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 159.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 14.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 34. un 35.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 39.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 7.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 164.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 34.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 71. un 72.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 689. un 690.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 36. un 37.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 21.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 690.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Talantu šovs.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 39.sērija.
2.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 71. un 72.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 159.sērija.
3.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 14.sērija.

Otrdiena, 5. novembris
LTV1
6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1713.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 25.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Skats no malas».*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Viss notiek!»*
12.35 «Karosta». Dokumentāla filma.
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10  «Saldie meli» (ar subt.). Romantiska komēdija.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1713.sērija.
16.15  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 47. un 48.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.28 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 26.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.30 «Laika dimensija».*
1.00  «Mana ģimene». Seriāls. 8.sērija.
1.30 «Četras istabas».*
2.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.45 «Province».*
4.11 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
4.20 «Laiks atkal mosties». LTV videofilma.
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 57.sērija .
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā». Latvija – Igaunija.*
15.05 «Sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 13.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 10.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
23.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 8.sērija.
0.20 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».* Zelta fonds.
1.50  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 3.sērija.
2.15 «Sekotāji».*
3.15 «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā». Latvija – Igaunija.*
4.30 «Sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 51.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Vēstules debesīm». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 162. un 163.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Patiesā dzīve». 52.sērija (ar subtitriem).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 137. un 138.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 146.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Viltus bagātniece». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 15.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 45.sērija.
1.30 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 137. un 138.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 163.sērija.
4.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 146.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 160.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 15.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 36. un 37.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 40.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Šovs (ar subt.). 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 165.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 35.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 73. un 74.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 690. un 691.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 38. un 39.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 22.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 691.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 18.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»

tv programma
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
23.35 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.10 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 165.sērija.
0.40 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 40.sērija.
1.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 73. un 74.sērija.
2.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 160.sērija.
3.25 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 15.sērija.

Trešdiena, 6. novembris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1714.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 26.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Latvija var!»*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
14.55 «Robotāda». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1714.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim.seriāls. 14.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.28 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 27.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
24.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 1.sērija.
1.00 «Četras istabas».*
1.45 «Pasaules telpa».*
2.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 10.sērija.
3.00 «Skats no malas».*
3.30 «Province».*
3.57 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
4.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Avārijas brigāde. Lidosta».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 58.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok.filma. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 7.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga”
– Kazaņas “Unics”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 9.sērija.
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
24.00 «Ātruma cilts».
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 104.sērija.
1.15  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 10.sērija.
2.10 «Sekotāji».*
3.10 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija.
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 52.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Viltus bagātniece». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 164. un 165.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Patiesā dzīve». 53.sērija (ar subtitriem).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 139. un 140.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 147.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 20.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 46.sērija.
1.30 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 139. un 140.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 165.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 147.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 161.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 16.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 38. un 39.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 41.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 18.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 9.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 166.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 36.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 75. un 76.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 691. un 692.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 40. un 41.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 23.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 692.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 1.sērija.
22.10 «Ballīte būs!»
23.00 «Kinomānija».
23.30 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 1.sērija.
0.25 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 41. un 42.sērija.
2.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 75. un 76.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 161.sērija.
3.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 16.sērija.

Ceturtdiena, 7. novembris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1715.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 27.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1715.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 5.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.28 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 28.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 6.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.34 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene 2». Seriāls. 2.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Kad stārķis palidojis garām». 1.sērija.
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Munks un Lemijs. Aste». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 59.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. 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»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 7.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga”
– Kazaņas “Unics”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 8.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 3.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.50  «Banānu patiesā cena». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 Gruzīnu simfodžeza programma “Neparastā izstāde”.*
0.40  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 4.sērija.
1.10 «“SeMS” piedāvā... “The Police”».*
1.55 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
2.05 «Sekotāji».*
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “VEF Rīga”
– Kazaņas “Unics”.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 53.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 166. un 167.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Patiesā dzīve». 54.sērija (ar subtitriem).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 141. un 142.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 148.sērija.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Padomju mantojums». Dok.filma.
22.15 «Sirds robeža». ASV un Vācijas biogrāfiska drāma.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 141. un 142.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 167.sērija.
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 148.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 162.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 17.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 40. un 41.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 42.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 1.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 167.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 77. un 78.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 692. un 693.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 42. un 43.sērija.

17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 24.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 693.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «Bēdīgi slavenie mērgļi». ASV un Vācijas trilleris.
1.20 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
2.20 «Ielu likumi 2». ASV seriāls. 13.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 162.sērija.
3.50 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 17.sērija.

Piektdiena, 8. novembris
LTV1

6.02 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 28.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 5.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 116. un 117.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 6.sērija.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
19.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
19.30  «Dinozauru planēta». Dok.filma. 2011.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.15  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.14  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.20  «Valdība 3». Seriāls. 6.sērija.
1.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.20 «Labāki laiki». Seriāls. 5.sērija.
3.20 «Province».*
3.46 «Latvijas Radio kora 70 gadu jubilejas koncerts».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Munks un Lemijs. Vizīte». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 60.sērija
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 8.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija. 10.11.2012.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 9.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.20 TIEŠRAIDE! «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.
21.50 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 9.sērija.
23.30 «Lielais cirks 9». 2.daļa.
0.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 16.sērija.
1.25  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 4.sērija.
1.50 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dok.filma.
2.10 «Sekotāji».*
3.10 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija. 10.11.2012.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 54.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 13.sērija.
11.00 «Latvijas faili. Padomju mantojums». Dok.filma.
12.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 168. un 169.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Patiesā dzīve». 55.sērija (ar subtitriem).
15.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 143. un 144.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 149.sērija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.45 «Par mīlestību pašreiz nerunāsim». Drāma.
23.45 «Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais bārddzinis». Trilleris.
1.55 «Dzīvīte».
2.15 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 143. un 144.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 149.sērija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 163.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 18.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 42. un 43.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 43.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 168.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 38.sērija.
13.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 79. un 80.sērija.
15.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 44. – 46.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
21.30 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija.

Ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris
23.50 TV PIRMIZRĀDE! «Mīļotais». Brazīlijas komēdija.
1.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 43.sērija.
2.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 163.sērija.
3.35 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 18.sērija.

Sestdiena, 9. novembris
LTV1

6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Ki-ke-ri-gū!» Animācijas filma.
7.45 «Puķu Ansis». Animācijas filma.
7.55 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 5.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Anim.seriāls. 29. un 30.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 49. un 50.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Manas māsas bērni». Dānijas ģimenes filma.
12.30 «Es un skola».
13.00  «Dievību vēstneši». Dokumentāla filma.
14.05 «Bermontiāde». Dokumentāla filma.
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00  «Dinozauru planēta». Dok.filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Nīcas, Sakas un Užavas ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «Kinotēka».
22.10 TV PIRMIZRĀDE! «Pēdējā tempļa hronikas». Dok.filma.
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Bīstamā metode». Vēsturiska drāma.
1.20 «Sekotāji».*
2.23 «Viens un kopā. A.Daņiļēvičs un “Dzirnas”». 1994.g.
3.13 «“Sinfonietta Rīga” koncerts Rundāles pilī».*
4.13 «Ulda Marhilēviča koncerts “Marhils un draugi”».*

LTV7

6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
7.05 «Abi gali balti, viducis zaļš». Animācijas filma.
7.20 «Skrundas pieturzīmes».*
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 5.sērija.*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00  «Banānu patiesā cena». Dokumentāla filma.
13.50 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.00 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
14.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
14.45 «VTB vienotās līgas spēle». “Triumph” – “VEF Rīga”.
17.00  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
17.30 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
17.45 «Melu laboratorija».*
18.45 «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 6.sērija.
19.20 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.
21.50 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
22.50 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 4.sērija.
0.45 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
1.20 «Šērvudas Robins». Seriāls. 16.sērija.
2.15 «Skrundas pieturzīmes».*
2.45 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties». Anim.filma.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*

LNT

5.00 «Patiesā dzīve». 55.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 1.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.20 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Anim.seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.40 «Īstvika». ASV seriāls. 6.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 10.sērija.
14.40 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā». Romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 2.sērija.
23.40 «Parole: zobenzivs». Krimināltrilleris.
1.40 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 164.sērija.
5.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 19.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.20 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.30 «Kinomānija».
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija.
16.50 «Geparda meitenes 2». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Aizskalotais». Animācijas filma.
21.10 «Nezinu, kā viņa to dara». ASV komēdija. 2011.g.
23.05 «Piķis». Krievijas kriminālkomēdija. 2011.g.
1.00 «Geparda meitenes 2». ASV ģimenes komēdija.
2.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 164.sērija.
3.40 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 19.sērija.

Svētdiena, 10. novembris
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ielas garumā».*

7.03 «Folkloras programma “Klēts”». Mārtiņdiena Brakos.*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Kruīzs septītajās debesīs. Austrālija». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Rīgas sargi» (ar subt.). Latvijas vēsturiska drāma.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.55 «Melu laboratorija».*
2.50 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 2.sērija.
3.32 «Bīstamā metode». Vēsturiska drāma.
5.08  «Dievību vēstneši». Dokumentāla filma.

LTV7

6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Seriāls. 19. un 20.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.*
15.10 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
15.20 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
15.55 «Arfa mīļotajai». Ukrainas melodrāma (ar subt.).
17.30 «“Positivus 2013”».*
18.30 «Lielais cirks 9». 2.daļa.
19.30 «Piedzīvojumi mākoņos». ASV piedzīvojumu filma.
21.20 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 9.sērija.
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22.05  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.15 «“SeMS” ceļo».*
0.15 «“Astro Acoustic”. Grupas “Astro’n’out” albuma koncerts».*
1.15 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
2.10 «Arfa mīļotajai». Ukrainas melodrāma (ar subt.).
3.40 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.*

LNT

5.00 «Galileo».
5.45 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 2.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.55 «Lieliskie atriebēji 2». Animācijas filma. 2006.g.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 2.sērija.
14.10 «Mentālists 4». ASV seriāls. 23.sērija.
15.10 «Trakie Ginesa rekordi».
15.40 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 11.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Hazardas brašuļi. Sākums». Komēdija.
2.05 «Lieliskie atriebēji 2». Animācijas filma.
3.15 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 165.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 1.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.50 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
15.05 «Televeikala skatlogs».
15.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.55 «Aizskalotais». Animācijas filma.
17.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti. Pasaules malā». Piedzīvojumu filma.
23.30 «Lācene Vinnija». Kanādas kara drāma.
1.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
2.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 165.sērija.
4.05 «Kobra 15». Seriāls. 1.sērija.

Iedvesmas telpā viesojas ārsts Igors Kudrjavcevs
lai sniegtu enerģijas, harmonijas un veselības
zināšanas un iemaņas katram cilvēkam

2013. gada 14. novembrī plkst. 18:00
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā

Jelgavā, Svētes ielā 33

Dr. Igors Kudrjavcevs ir
sertificēts ārsts, homeopāts,
akupunktūras un sociālpsiholoģijas speciālists,
augstskolu pasniedzējs, cigun skolotājs
un personības izaugsmes treneris
Pirms pasākuma iespēja iegādāties I. Kudrjavceva grāmatas
„Miera ārsta padomi” un „Dievs – mans draugs”

Ieejas kartes no 1. novembra var saņemt:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā,
Jelgavā, Svētes ielā 33

(darba laiks: pr.9:00-20:00,ot.,tr.,ct.9:00-18:00, pk.9:00-16:00, pārtraukums no 13:00-14:00)

Ieejas kartes cena Ls 1.00/ EUR 1.42
Papildus informācija:

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
63082101, 29222737, e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv

Paziņojums par apstiprinātajiem SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem
2013. gada 16. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.199 (prot. Nr.33, 3. p.) apstiprināja
SIA «Fortum Jelgava» 2013. gada 18. jūnijā iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir apstiprināti pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala
tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas un stāsies spēkā 2013. gada 1. decembrī.
1 eiro = 0.702804 lati
			
Dabasgāzes tirdzniecības cena		
			
(EUR/tūkst.nm3)
(Ls/tūkst.nm3)
90
128,06
95
135,17
100
142,29
105
149,40
110
156,52
115
163,63
120
170,74
125
177,86
130
184,97
135
192,09
140
199,20
145
206,32
150
213,43
155
220,55
160
227,66
165
234,77
170
241,89
175
249,00
180
256,12
185
263,23
190
270,35
195
277,46
200
284,57
205
291,69
210
298,80
215
305,92
220
313,05
225
320,15
230
327,26
235
334,37
240
341,49
245
348,60
250
355,72
255
362,83
260
369,95
265
377,06
270
384,18
275
391,29

Siltumenerģijas gala tarifs
ar akcīzes nodokļa komponenti –
0,36 Ls/MWh
(Ls/MWh)
32,43
32,92
33,40
33,89
34,37
34,86
35,34
35,83
36,30
36,79
37,27
37,76
38,24
38,73
39,22
39,70
40,19
40,67
41,16
41,64
42,13
42,61
43,10
43,59
44,07
44,56
45,04
45,53
46,01
46,51
47,00
47,48
47,96
48,45
48,94
49,42
49,91
50,39

Siltumenerģijas gala tarifs
ar akcīzes nodokļa komponenti –
0,51 EUR/MWh
(EUR/MWh)
46,14
46,84
47,52
48,22
48,90
49,60
50,28
50,98
51,65
52,35
53,03
53,73
54,41
55,11
55,81
56,49
57,19
57,87
58,57
59,25
59,95
60,63
61,33
62,02
62,71
63,40
64,09
64,78
65,47
66,18
66,87
67,56
68,24
68,94
69,64
70,32
71,02
71,70
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Pasākumi pilsētā
 31. oktobrī pulksten 12, 15 un 18 – filma «Kosmonauts» (2013). Režisors Nikolas
Alkala. Spānijas un Latvijas kopprojekts. Starp kosmosu un zemi izveidojas sarežģīts
mīlestības trijstūris. Viņš ar viņu sarunājas, bet viņa var tikai pieņemt signālus un nekad
nevarēs atbildēt. Lomās: Katrīne Dekandola, Makss Vrotslijs, Leons Okendens u.c. Filmā
piedalās arī vairāki latviešu aktieri – Gints Andžāns, Leonarda Ķestere-Kļaviņa, Ieva Puķe
u.c. Ilgums – 1,51 h. Biļešu cena – Ls 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 1
(€ 2,85; 1,42) (k/n Lielajā zālē).
 31. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Noslēpumainās Tibetas plīvurs». Savos iespaidos dalīsies rakstnieks un ceļotājs Pēteris Strūbergs. Vietu rezervēšana
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. novembrī pulksten 19 – Igo jaunā koncertprogramma «Zeme». Biļešu cena –
Ls 10; 7; 5 (€ 14,23; 9,96; 7,11) (k/n Lielajā zālē).
 2. novembrī no pulksten 12 līdz 17 – labdarības pasākums «Ar fitnesu pret krūts
vēzi». Iespēja pamēģināt vēderdejas, Lady Latino, Latino Power – strech, zumbu, Classic Body Sculpting un piedalīties lekcijā «Krūts vēzis». Ieeja – par ziedojumiem. Sīkāka
informācija – sib.jelgava.lv (fitnesa studijā «Veselības ģenerators» Raiņa ielā 14, ieeja
no pagalma).
 2. novembrī pulksten 14 – folkloras kopai «Dimzēns» – 20 (k/n Mazajā zālē).
 2. novembrī pulksten 19 – Z.Liepiņa un M.Zālītes rokopera «Lāčplēsis». Biļešu cena
– Ls 15; 12; 10 (€ 21,34; 17,07; 14,23) (k/n Lielajā zālē).
 3. novembrī pulksten 15 – labdarības koncerts «Kad gribas mīlēt» – atbalsts BMX
braucēja Gustava Pētersīļa ārstēšanai un rehabilitācijai (k/n Lielajā zālē).
 5. novembrī pulksten 18 – pirmo reizi Jelgavā – Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts «Čaikovskis un Ivanovs». Solists Ēriks Kiršfelds (čells), diriģents Atvars Lakstīgala.
Programmā: V.A.Mocarts «Uvertīra no operas «Figaro kāzas»», P.Čaikovskis «Rokoko
variācijas čellam ar orķestri», J.Ivanovs 17. simfonija (vai Kamersimfonija). Biļešu cena
– Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27; 3,56; 2,85) (k/n Lielajā zālē).
 7. novembrī pulksten 19 – «Spēlmaņu naktij» nominētā Nacionālā teātra viesizrāde
«Zudušo laiku citējot». Režisore I.Slucka. Lomās: J.Lisners, L.Zeļģe, Ģ.Liuziniks, E.Skulte,
Z.Dombrovska, A.Klēvere, Ē.Vilsons. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (€ 8,54; 7,11; 5,69) (k/n Lielajā
zālē). Portālā www.jelgavasvestnesis.lv konkurss – iespēja laimēt ielūgumus!
 8. novembrī pulksten 18 – rudens pasaka «Ābolītis» (krievu valodā). Biļešu cena
bērniem – Ls 2; vecākiem – Ls 1. Biļetes jāpasūta pa tālruni 26875065 (bērnu leļļu teātra
studijā «Arika» Pētera ielā 11).
 9. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem». Cepures maskas darināšana ķekatās iešanai. Pieteikšanās pa tālruni 63005445.
Dalības maksa – Ls 3 (€ 4,27) (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 9. novembrī pulksten 14 – Poļu kultūras dienu Jelgavā noslēguma pasākums «Draugu lokā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 10. novembrī pulksten 10 – Martina Lutera 530 gadu jubilejai veltīts svētku dievkalpojums. Kalpo mācītājs Ralfs Kokins, muzicē Dace Cire (soprāns), Gundega Dūda-Dzene
(ērģeles), Ilvis Faulbaums (mežrags), Jelgavas Svētās Vienības draudzes koris, diriģente
Anda Silgaile (Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā).
 11. novembrī pulksten 16 – Lāčplēša dienai veltīts pasākums «11. novembra stāsts»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 12. novembrī pulksten 19 – «Ernie Watts Quartet» (ASV) koncerts. Divu «Grammy»
balvu laureāts Ērnijs Votss (saksofons) un Rudijs Engels (bass), Heinrihs Keberlings (sitam
instrumenti), Kristofs Zengers (klavieres). Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 5 (€ 14,23; 11,38;
9,96; 7,11) (k/n Lielajā zālē).
 14. novembrī pulksten 18 – «Iedvesmas telpā» viesojas Igors Kudrjavcevs – ārsts,
homeopātijas, akupunktūras un sociālpsiholoģijas speciālists. Ieeja – Ls 1 (ZRKAC Svētes
ielā 33). Ieejas kartes no 1. novembra var saņemt ZRKAC.
 15. novembrī pulksten 19 – BJC «Junda» tautu deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēns» un «Jundari» koncerts «Vija, Dieviņ, zelta viju, visgarām tēvu zemi» par godu
Latvijas 95. gadadienai. Sadarbībā ar «Diždanci», postfolkloras kopu «Tai tai», Spīdolas
ģimnāziju un Mākslas skolu. Biļetes nopērkamas «Jundā» Pasta ielā 32 no 4. novembra
un pasākuma dienā Zemgales Olimpiskā centra biļešu kasē. Biļešu cena – Ls 2 (€ 2,85)
(Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24).
 17. novembrī pulksten 15 – koncerts Latvijas 95. gadadienā «Starp divām pasaulēm». Ieva Ezeriete (soprāns), Elīna Endzele (timpāni), Aigars Reinis (ērģeles) (Svētās
Annas baznīcā).
 18. novembrī pulksten 12 – Latvijas 95. gadadienai veltīts ekumēnisks svētku dievkalpojums. Kalpo Jelgavas kristīgo draudžu garīdznieki, muzicē «Tirkizband», Svētās
Annas draudzes koris (diriģents Andris Jansons), ērģelniece Māra Ansonska (Svētās
Annas baznīcā).
 18. novembrī no pulksten 17 līdz 20 – filmu retrospekcija «Jelgava vakar un šodien».
Pilsētas prezentācijas videoklipi, vēsturiskās (dokumentālās) filmas (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

Izstādes
 No 1. novembra līdz 6. janvārim – Mārītes Leimanes izstāde «Tekstilijas». Ieejas
maksa – Ls 0,80 (€ 1,14) pieaugušajiem; Ls 0,40 (€ 0,57) skolēniem, studentiem,
pensionāriem. Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 1. novembra – Harija Dainas Liepiņa fotodarbu izstāde. Apskatāma līdz 1. decembrim (Mākslas skolā).
 No 1. līdz 31. novembrim – Dienas centra dalībnieku darbu izstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 4. novembrī pulksten 17 – Poļu kultūras dienu izstādes «Slavenie poļu pārstāvji
– Marija Sklodovska-Kirī» atklāšana. Izstāde skatāma līdz 15. novembrim (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. novembrī pulksten 14 – Andas Kalniņas personālizstādes atklāšana (kultūras
namā).
 No 6. novembra – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku gleznu izstāde (kultūras
namā).
 Līdz 10. novembrim – izstāde «Divi vienā...». A.Rogas skulptūras, U.Rogas bildes
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 19. novembrī pulksten 17 – ukraiņu kultūras centra «Džerelo» izstādes «Golodomors» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. novembrim (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 22. līdz 29. novembrim – Asnātes Zuteres, Marikas Kalniņas un draugu darbu
izstāde. Gleznas, stikla mākslas darbi un citi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 30. novembrim – Katrīnas Vīnertes personālizstāde «Ikdienas zelts» (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Līdz novembra beigām – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu vasaras plenēra izstāde
(Mākslas skolā).
 Līdz 8. decembrim – Silvas Počas personālizstāde «No jūras līdz zvaigznēm» (Miezītes
bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz 20. decembrim – Nikaragvas keramikas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris

«Dimzēns» ielūdz
uz jubilejas dančiem
 Ritma Gaidamoviča

«Kāds laika sprīdis pagājis,
uz ko noteikti varam atskatīties ar prieku. Tieši tāpēc arī
sestdien draugus un jelgavniekus aicinām uz pasākumu,
lai draudzīgi atskatītos uz
paveikto. Kopā padziedāsim,
uzspēlēsim mūziku un arī
padancosim,» saka folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja, sestdien, 2. novembrī,
pulksten 14 kultūras nama
Mazajā zālē ielūdzot uz folkloras kopas 20 gadu jubilejas
pasākumu «Dimzēnam 20».
Jubilejas priekšvakarā «Dimzēna» vadītāja V.Leja atzīst, ka sajūta ir laba un šis
esot brīdis, kad var pakavēties atmiņās.
«Ja atceramies, kur būts, kur esam piedalījušies, jāteic, ļoti daudz esam strādājuši.

Gatavojoties jubilejai, savilkām mazu
statistiku. Pēc sarakstiem izrādās, ka tā
nopietni «Dimzēnā» darbojušies vairāk
nekā 120 dalībnieku, no tiem pieci – visus
divdesmit gadus. Un ap 1000 uzstāšanās
reižu mums ir bijis. Esam izdevuši četrus
solo kompaktdiskus un vēl piedalījušies
vairāku citu ierakstīšanā,» stāsta V.Leja,
piebilstot, ka šobrīd «Dimzēnā» ir 22 dalībnieki, no kuriem vecākajam ir 81 gads.
Genādijs, kurš pārvalda dažādus pūšamos
instrumentus, ir viens no tiem, kurš var
lepoties ar 20 gadu stāžu. «Mani «dimzēnieši» ir ļoti talantīgi cilvēki. Viņi gan spēlē,
gan dzied, gan dejo, gan spēj ķekatu tērpu
iznest, un, jāatzīst, to ne katrs var,» tā
par savu kolektīvu saka V.Leja, uzsverot,
ka «Dimzēna» cilvēkus noteikti raksturo
atvērtība. «Mēs esam gatavi piedalīties arī
pasākumos, kas varbūt ne tik ļoti saistīti
ar folkloru. Esam iesaistījušies avantūrās
kopā ar mūsdienu deju studiju «Benefice», ar Jelgavas kamerorķestri. Spilgti

atmiņā palicis, kā 1994. gada 6. jūlijā Rīgā
pie Brīvības pieminekļa sagaidījām Bilu
Klintonu, 2004. gadā, kad Latviju uzņēma
Eiropas Savienībā, mums bija koncerts pēc
pusnakts. Tie ir tādi neizdzēšami brīži,»
tā V.Leja.
Dalībnieki, repertuārs un pasākumi
bijuši mainīgi, taču nemainīgs šajos gados
palicis satikšanās laiks, uzsver V.Leja.
Visus šos gadus «Dimzēns» tiekas pirmdienās un piektdienās pulksten 18 kultūras
namā. «Ja nu kādu ieinteresējam, gaidīsim
ciemos!» piebilst vadītāja.
Bet sestdien «Dimzēns» ar draugiem
– folkloras kopām no Zemgales – ielūdz
uz jubilejas pasākumu, lai kopīgi atskatītos uz 20 gados paveikto. «Dziedāsim,
spēlēsim mūsu mīļākās melodijas. Taču
galveno akcentu liksim uz dančiem, lai
var piedalīties visi. Tāpēc tie, kuri gribēs
izkustēties, aicināti līdzi ņemt apavus
dejošanai,» nosaka V.Leja. Ieeja jubilejas
pasākumā – bez maksas.

Balagāns, kas pielāgots vilcienam
Bijušais jelgavnieks
Sergejs Bižāns
(no labās) Vecrīgā
atklāja padomju
laika dzīvokļa stilā
iekārtotu kafejnīcu
«Ļeņingrada», kas
nu draudzējas ar
mūsu «Baleriju».
Jau piekto reizi
piektdien tiks
rīkots abu alternatīvo mūzikas bāru
kopīgs pasākums
Jelgavā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ligita Vaita

Pirms gandrīz sešiem gadiem,
2008. gada pavasarī, bijušais
jelgavnieks Sergejs Bižāns teju
pašā Vecrīgas sirdī – Kalēju
ielā – atklāja padomju laika
dzīvokļa stilā iekārtotu kafejnīcu «Ļeņingrada». Tā ātri vien
pierādīja, ka šajā vietā ir uz
palikšanu. «Bija doma vēlāk paplašināties un atvērt ko līdzīgu
Jelgavā, bet toreiz nobijos. Un
labi vien ir, jo citādi varbūt Janka nebūtu atvēris «Baleriju» un
mums nemaz nebūtu iemesla
šodien tikties,» spriež Sergejs.
Viņa plānus tolaik piebremzējusi ekonomiskā krīze, savukārt
Jānis Cirsis, nedaudz nogaidot
piemērotāku brīdi, riskēja un
2010. gadā Jelgavā atvēra
«Melno cepurīšu baleriju».
Kaut arī Jānis kroģeru biznesā
sevi joprojām uzskata par iesācēju, maijā jau nosvinēta bāra
trešā gada jubileja.
Kaut arī abas atpūtas vietas idejiski
ir stipri līdzīgas un pilsētu tuvuma dēļ
varētu cīnīties arī par apmeklētājiem,
sevišķi tiem, kuri ik dienas ceļo maršrutā
Rīga–Jelgava un otrādi, viņi paši par konkurences jēdzienu tikai pasmaida. «Stāsts
iz dzīves – nesen mūs, daudzos alternatīvo
atpūtas vietu pārstāvjus, Kultūras ministrijā uzaicināja uz sarunu. Un ziniet, kāds
bija viņu mērķis? Mūs savā starpā sapazīstināt! Bet tas taču ir smieklīgi, jo mums
nekādu iepazīšanos sen vairs nevajag. Mēs
viens otru pazīstam labāk nekā viņi domā
un esam viens otram labākie juridiskie,
organizatoriskie un biznesa konsultanti,»
teic Sergejs, paskaidrojot, ka teju jebkuru

problēmu un jautājumu gadījumā kroģeri
vēršas ne jau valsts institūcijās, bet gan
cits pie cita. «Jo vairāk savējo tu pazīsti, jo
pašam ir vieglāk. Jo katrs esam uzkāpuši
uz kāda grābekļa un, tikai savstarpēji
komunicējot, varam uzzināt, kā neuzkāpt
uz tā vēlreiz,» papildina Jānis. Kā piemēru
viņi min informācijas apmaiņu par piegādātājiem, grupām un viņu kontaktiem.

Rīgā iespējas plašākas,
bet Jelgavā – klienti uzticīgāki

Katram no alternatīvo bāru saimniekiem ir savs viedoklis par to, vai vieglāk
«noturēties» Jelgavā vai Rīgā, tomēr abi ir
vienisprātis – vispirms ir jābūt cilvēkiem,
kam to vajag, un tikai tad bāram, nevis
otrādi. «Apkārt bija cilvēki, kuri «iedegās»
par šāda alternatīvās mūzikas bāra ideju,
kuriem kaut ko tādu vajadzēja – kopīgu
atpūtas vietu, koncertus, savu alternatīvo
ģimeni,» stāsta Sergejs. Viņam piekrīt arī
Jānis, kurš atklāj, ka, pirms atvērt «Baleriju», bijis drošs, ka jelgavniekiem šādu
vietu vajag. Viņuprāt, biznesa ideja var
«aiziet» tikai tad, ja pēc tās ir reāls, nevis
abstrakts pieprasījums, un, iespējams,
tā ir biežākā jauno biznesmeņu kļūda,
uzskata krogu īpašnieki.
Savukārt, analizējot Rīgas piemēru,
Sergejs vērtē, ka galvaspilsētā iespēju ir
daudz, taču arī cilvēkus grūtāk «noturēt».
Rīgā, kur ir tik daudz dažādu mazāku un
lielāku subkultūru, savākt ap sevi kodolu
un «noturēt» to ir vēl grūtāk. Saimnieks
Rīgā var kaut vai kā suns apkārt skraidīt
un censties, bet jābūt kaut kam savam,
kas cilvēkiem liek atgriezties.
Jautāts, vai «Ļeņingrada» domu ienākt
Jelgavā atmetusi pavisam, Sergejs strīdas
pretī, ka «Ļeņingrada» jau ir ienākusi
Jelgavā – «Balerijā». «Lai mēs tagad
atvērtos tepat kaut kur blakus – kam tas
vajadzīgs?! Mēs esam apvienojuši spēkus

tik daudz, lai netraucētu viens otram, bet
gan palīdzētu. Nevajag traucēt tam, kas
strādā labi,» uzsver Sergejs.

Ar vilcienu uz «Ļeņingradas»
balagānu Jelgavā

Abu kroģeru draudzība un līdzīgais
bizness iedibinājis arī kādu tradīciju. Jau
piekto reizi «Ļeņingrada» kopā ar savu
atbalstītāju loku brauks atpūsties uz
Jelgavas «Baleriju». «Mēs ļoti labi sadraudzējāmies, un loģiski pienāca mirklis, kad
tai draudzībai bija jānes arī kādi izdevības
augļi. Un tas izvērtās par to, ka braucām
uz Jelgavu atpūsties, bet nevis tā vienkārši
pa kluso, bet ar vērienu,» stāsta Sergejs,
piebilstot, ka nu jau tradīcija paredz arī
vairākas nemainīgas lietas, bez kurām
viesošanās Jelgavā vairs nav iedomājama.
«Mēs tiekamies Rīgas stacijā uz perona un
kāpjam iekšā Jelgavas vilcienā. Atpazīšanas zīme ir vagons, kurā ir vislaipnākais
konduktors,» smej Sergejs, aicinot ikvienu
interesentu pievienoties. Tradīcija paredz
arī atpakaļ uz Rīgu doties vienoti un tāpat
kā iepriekšējā vakarā – ar vilcienu, tāpēc
arī balagāna norises laiks pielāgots vilcienu
kursēšanas grafikam. Pieredze gan rādot,
ka balagāns mēdz ievilkties ilgāk, nekā uz
galvaspilsētu kursē pirmais vilciens, tāpēc
atpakaļceļš var būt arī vēlāks.
Balagānā 1. novembrī «Balerijā» spēlēs
sportpank orķestris «Rīta stienis» un
«Crystal Sound System» dīdžeju meitenes. Jānis norāda uz it kā pašsaprotamu,
tomēr zīmīgu faktu – ikviens jelgavnieks
ir bijis Rīgā, bet vai ikviens rīdzinieks ir
bijis Jelgavā? Tad nu puiši mēģina kliedēt
rīdzinieku priekšstatu par Jelgavu kā
provinci un cenšas iedzīvināt vienotas
tradīcijas kā vienā, tā otrā neformālās
subkultūras bārā. «Tā mums tāda kā
kultūras apmaiņas programma sanāk,»
smej Sergejs.

