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Elektromobiļi jau ir ielās

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

Lāčplēša dienā – Lāpu gājiens,
filma un rokkoncerts
 Ritma Gaidamoviča

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pulksten 17
ikviens aicināts doties
tradicionālajā Lāpu gājienā no Dambja ielas
līdz piemineklim Jelgavas
atbrīvotājiem – šogad
gājienam mazliet mainīts
maršruts. Autovadītājiem jārēķinās, ka Lāpu
gājiena laikā vairākās
ielās uz laiku tiks slēgta
satiksme.

Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags norāda, ka pilna elektromobiļa
uzlāde izmaksā līdz 2,5 eiro, ar ko var nobraukt ap 160 kilometru, tātad, vidēji rēķinot, elektromobiļa ekspluatācijas izmaksas uz 100 kilometriem ir ap 2,2 eiro, bet
salīdzinājumam automašīnai ar iekšdedzes dzinēju tie būtu vismaz desmit eiro.
 Ligita Vaita

Šonedēļ pašvaldībai
piegādāti četri rūpnieciski ražoti «Volkswagen e-up!» elektromobiļi, kas no trešdienas
jau tiek arī praktiski
izmantoti Pašvaldības
policijas un pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ikdienas
darbā.
Trīs no elektromobiļiem savu
ikdienas darba pienākumu veikšanai izmantos Pašvaldības
policija, savukārt viens nodots
«Pilsētsaimniecības» rīcībā.
Saņemot automobiļu atslēgas
no piegādātājiem – SIA «Moller
Auto Latvia» pārstāvjiem –,
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis uzsver,
ka šie elektroautomobiļi pilsētā ir tikai sākums šādu auto
ienākšanai ikdienas satiksmē.
«Energoefektivitāte nav tikai
skolu un ēku siltināšana, tie ir
arī ekonomiski automobiļi. Elektromobilis ir viena no iespējām,
kā ne tikai finansiāli ietaupīt

automašīnu ekspluatācijā, bet
arī samazināt CO2 izmešu apjomu. Esmu pārliecināts, ka šis ir
tikai sākums elektroautomobiļu
izmantošanai ne tikai pašvaldībā,» tā A.Rublis.
Policijas darbinieki elektromobiļus izmantos satiksmes
uzraudzības nodrošināšanai,
pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanas kontrolei un darbam
ar nepilngadīgajiem. Policija
norāda, ka līdz gada beigām paredzēts notrafarēt tikai vienu
no trim elektromobiļiem. Viena
auto trafarēšana un bākuguņu
uzstādīšana izmaksā līdz 1700
eiro, informē Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce.
Savukārt pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» elektromobili izmantos iestādes pārziņā
esošo būvniecības objektu un
pilsētas infrastruktūras ikdienas
apsekošanai. Iestādes vadītāja
pienākumu izpildītājs Māris
Mielavs norāda, ka dienā ar
elektromobili plānots nobraukt
ap 50 kilometru.
Elektromobiļu prezentācijā
piedalījās arī auto piegādātāji

SIA «Moller Auto Latvia», un uzņēmuma automobiļu pārdošanas
vadītājs Ansis Valdovskis stāsta,
ka, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumentam, kas
ļāvis īstenot arī Jelgavas pašvaldības projektu, kopumā valstī
iegādāti 170 elektromobiļi, no
kuriem ap 70 procentiem – tieši pašvaldībās. Projekta gaitā
Latvijā iegādāti 135 «VW e-up!»
elektromobiļi.
Jāpiebilst, ka katra iegādātā
elektromobiļa maksimālais nobraukums starp pilnas uzlādes
reizēm ir 160 kilometri, elektromobiļa maksimālais ātrums ir
130 kilometri stundā, savukārt
augstsprieguma baterijas garantijas laiks ir astoņi gadi vai
160 000 kilometri, bet ražotāja
dotā virsbūves pretkorozijas
garantija – 12 gadi. Plānotais
elektromobiļa vidējais nobraukums viena gada laikā ir 10 000
kilometri.
Pašvaldības iestādēs elektromobiļu uzlādēšanai ir uzstādīti
arī divi stacionārie lādētāji ar
3 kW jaudu. Viens stacionārais
lādētājs atrodas Pašvaldības
policijas, bet otrs – «Pilsētsaim-

Foto: Krišjānis Grantiņš
niecības» garāžās.
Jāatgādina, ka saskaņā ar
atklātā konkursa «Četru jaunu
rūpnieciski ražotu elektromobiļu
iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām» rezultātiem automašīnas piegādāja SIA «Moller
Auto Latvia» par kopējo summu
106 838,02 eiro.
Projektā «Elektromobiļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības
vajadzībām siltumnīcefekta
gāzu emisiju mazināšanai pilsētā» iegādātos elektromobiļus
un stacionāro lādētājus finansē Klimata pārmaiņu finanšu
instruments – 74 000 eiro – un
Jelgavas pilsētas pašvaldība 32
838,02 eiro apmērā.
Projekta īstenošana veicinās
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanu Jelgavas pilsētā.
Jelgava 2009. gadā pievienojās
Pilsētas mēru paktam un ir
apņēmusies līdz 2020. gadam
vismaz par 20 procentiem samazināt CO2 emisijas, par 20
procentiem paaugstināt energoefektivitāti un 20 procentus no
izmantojamās enerģijas apjoma
saražot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20).

Andrim Rāviņam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis
 Sintija Čepanone

Par nopelniem Latvijas valsts labā Ordeņu kapituls
nolēmis piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa 3. šķiru Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam.
Ordenis A.Rāviņam piešķirts par ieguldījumu Latvijas
valsts labā un pašvaldību lomas palielināšanu valsts
dzīvē. Pēc Ordeņa kapitula sniegtās informācijas,
A.Rāviņš šobrīd ir vienīgais pašvaldības vadītājs, kurš
iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Triju Zvaigžņu ordeņa 2.
šķiru Ordeņu kapituls nolēmis
piešķirt bijušajam Latvijas Ministru prezidentam Eiropas
Komisijas viceprezidentam eiro
un sociālā dialoga jautājumos
Valdim Dombrovskim. Tāpat
Ordeņu kapituls par nopelniem
Latvijas valsts labā piešķīris
dažādas šķiras Triju Zvaigžņu

ordeņus vēl sešpadsmit personām, kā arī piešķirta viena Triju
Zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes
Goda zīme.
Visiem apbalvotajiem ordeni
svinīgi pasniegs Latvijas Valsts
prezidents Andris Bērziņš valsts
svētku laikā – 18. novembrī
– ceremonijā Melngalvju namā,
Rīgā.
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Lāpu gājiens pulksten 17 sāksies
Dambja ielā, tālāk virzīsies pa Lielo
un Pasta ielu, taču rekonstrukcijas
darbu dēļ dzelzceļa stacijas apkārtnē gājiens tiks novirzīts pa Jāņa
ielu un Zemgales prospektu līdz
piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem
jeb Lāčplēša piemineklim Stacijas
parkā. Gājiena dalībnieki pulcēties
aicināti pie Zemessardzes 52. kājnieku bataljona Dambja ielā no pulksten 16.30, taču kuplināt gājienu,
pievienojoties tā beigās, iespējams
arī visa maršruta garumā. Gājienā
ar lāpām gaidīti gan uzņēmumu,
iestāžu kolektīvi, sabiedrisko organizāciju, biedrību pārstāvji, gan
ikviens jelgavnieks.
Autovadītājiem jārēķinās, ka
Lāpu gājiena maršrutā uz laiku tiks
slēgta transporta satiksme. Jelgavas
Autobusu parks informē, ka šajā
laikā jārēķinās arī ar sabiedriskā
transporta kavēšanos ielās, pa kurām virzīsies gājiens.
Gājiens pulksten 17.40 noslēgsies
pie pieminekļa ar svinīgu piemiņas
brīdi, kurā piedalīsies Valsts ģimnāzijas koris «Skali» un uzrunu
teiks Jelgavas pilsētas un novada
vadība un militāro struktūrvienību
pārstāvji.
Vēl šajā dienā pulksten 15 un
19 Jelgavas kultūras namā rādīs
Normunda Puča debijas filmu
«Segvārds Vientulis», kuras centrā
ir mākslā ļoti reti skarta tēma – nacionālo partizānu kustība Latvijā.
Biļešu cena – 1 eiro.
Pasākums «Sveces liesmas sil-

tumā» 11. novembrī pulksten
15.30 būs Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4. Piedalīsies
Mālpils senioru vokālais ansamblis
«Sitgundietes» un Jelgavas mazākumtautību pašdarbības kolektīvi
– «Slavjanočka» un «Džerelo».
Bet pulksten 19 jelgavnieki gaidīti
Jelgavas Valsts ģimnāzijā uz rokkoncertu «... pie laika». Piedalās – Valsts
ģimnāzijas jauktais koris «Skali»,
tautas deju ansamblis «Diždancis»,
solisti Kristians Kareļins, Amanda
Muceniece, Sintija Šteinkopfa,
instrumentālā grupa Didža Sostes
vadībā. Koncerta mākslinieciskais
vadītājs – Rūdolfs Bērtiņš.
Jāpiebilst, ka bērnudārzs «Rotaļa» 11. novembrī pulksten 10
dosies savā Lāčplēša dienas gājienā
pa Lāčplēša ielu. Šogad bērnudārzs
gājienam pieaicinājis arī 4. vidusskolu un bērnudārzu «Vārpiņa». Visi
gājiena dalībnieki satiksies Brīvības
bulvārī. Autovadītājiem jārēķinās,
ka līdz ar to uz brīdi gājiena laikā
tiks slēgta satiksme Lāčplēša ielā
un Brīvības bulvārī. Pulksten 16
iestādē paredzēts svētku koncerts,
bet pulksten 17 «Rotaļas» pagalmā
tiks iedegtas sveces latvju rakstu
kompozīcijās. Šajā laikā «Rotaļa»
aicina Lāčplēša ielas iedzīvotājus arī
māju logos iedegt sveces.
Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, nākamceturtdien, 13. novembrī,
pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā notiks
priekšlasījums «Viņi nosargāja valsti» jeb «Bermontiādei – 95». Muzeja
Vēstures nodaļas speciālists Marjus
Zaļeckis stāsta, ka tajā tiks atgādināts par Latvijas vēsturē svarīgu
notikumu – Latvijas armijas uzvaru
pār Bermonta karaspēku 1919.
gada 11. novembrī, kā tas notika,
kā arī par Lāčplēša ordeņa kavalieriem. Īpaši aicināti izglītības iestāžu
vadītāji, lai novērtētu lekciju un,
iespējams, vēlāk uzaicinātu lektoru
uz skolu vai arī audzēkņus atvestu
uz muzeju. Bet no 21. novembra
ceļojumu pa Jelgavas skolām sāks
muzeja veidota interaktīva izstāde
ar vēstures faktiem, fotogrāfijām,
kas vēsta par bermontiādi.

Cienījamie uzņēmēji
un jelgavnieki!
Sešpadsmit gadus Jelgavas uzņēmēji bijuši uzticīgi tradīcijai Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
dāvināt svētku uguņošanu. Esmu patiesi gandarīts, ka ziedotājiem pievienojušies arī pilsētas iedzīvotāji. Augstu vērtēju ikvienu, kas iegulda
savu artavu salūta organizēšanā un to uzskata par savu goda lietu.
Aicinu saglabāt tradīciju arī šogad un ziedot līdzekļus, lai valsts svētki
mums izdotos krāšņāki un svinīgāki!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas domes,
pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju sadarbībai.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā: banka «Citadele», Jelgavas filiāle, kods
PARXLV22, konts LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku uguņošanai», vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» «SEB
bankas» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā: reģ.Nr.90001282471,
LV94UNLA0050001058011, ar norādi «Svētku uguņošanai».
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška
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Nākamgad pilsētā darbu varētu
uzsākt četras jaunas ražotnes
 Jānis Kovaļevskis

«Daudzi uzņēmumi jo
projām nav atguvušies
no krīzes, tādēļ finanšu
situācija nav tik laba,
lai dotos uz banku pēc
aizdevuma attīstībai.
Tas bremzē gan kopējo
ekonomisko attīstību,
gan algu pieaugumu.
Tomēr esmu pārliecināts, ka algas turpinās
augt vidēji par četriem
pieciem procentiem
gadā. Pie viena procenta inflācijas un trīs procentu kopējās ekonomiskās izaugsmes tas
ir labs rādītājs,» spriež
ilggadējais Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs
Imants Kanaška.
«Jelgavā joprojām salīdzinoši
liels īpatsvars ir pakalpojumu
sektoram, kurā, pēc statistikas
datiem, atalgojums ir zemāks
nekā daudzās citās nozarēs.
Faktiski šajos uzņēmumos tiek
maksāta minimālā alga vai mazliet vairāk. Tas ietekmē cilvēku
pirktspēju. Tomēr pēdējie dati liecina, ka patērētāju optimisms sāk
atgriezties un apgrozījums pieaug
arī tiem uzņēmumiem, kuri ražo
vai tirgo preces vietējam patēriņam. Tādēļ arī pakalpojumu
jomā ir visi priekšnosacījumi, lai
celtu atalgojuma līmeni. Jelgavas
ekonomiskā priekšrocība ir tā, ka
eksportspējīgu ražošanas uzņēmumu kļūst arvien vairāk, un jau
nākamgad pilsētā varētu ienākt
vēl četri ražošanas uzņēmumi,
nodrošinot ne mazāk kā 200 labi «Esmu gandarīts, ka pilsētas uzņēmēji arvien biežāk iesaistās sociālos projektos. Redzamākie
apmaksātas darbavietas,» uzsver no tiem ir glābējsilīte, kuras izveidošanā līdzdarbojās CBS «Igate», zinātniski pētniecisko staciju
I.Kanaška.
izveide bērnudārzos, kuru līdzfinansējis Vācijas uzņēmums «AKG Thermotechnik Lettland»,
tās ir arī zupas virtuves un daudz kas cits. Tāpat esam apņēmības pilni tupināt tradīciju par
Oktobra beigās pēc Latvijas uguņošanu valsts svētkos, kurai uzņēmējus aicinu ziedot arī šogad,» uzsver Jelgavas Ražotāju
Tirdzniecības un rūpniecības un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Imants Kanaška.
Foto: Krišjānis Grantiņš
kameras (LTRK) iniciatīvas
tika izveidota Zemgales uz- Ja uzņēmējam jāiegulda vairāki veidotājiem attiecībā uz mi- mercbankas apgalvo, ka nav
ņēmēju reģionālā padome, simti tūkstoši tikai elektrības pie- nimālo algu, mikrouzņēmu- ko finansēt.
Uzņēmēji tāpat kā ikviens no
kuras vadību esat uzņēmies. slēguma izveidošanā, viņš piecas mu nodokļa likmēm?
Mikrouzņēmumu nodokļa lik- mums vēlas skaidrību par rītAr ko šī organizācija nodar- reizes pārdomās, cik lietderīga ir
bosies – vai uzņēmēji nav šāda investīcija, ja citviet tas tiek me jāsaglabā deviņu procentu ap- dienu, bet pamatā šī problēma ir
mērā. Tas ir īpaši svarīgi uzņēmu- saistīta ar riskiem, jo banku poliņēmuši piemēru no valsts nodrošināts.
miem ārpus Rīgas, kā arī biznesa tika kļuvusi piesardzīgāka, daudz
birokrātijas jomā, izveidojot
Profesionālā izglītība valstī uzsācējiem. Esam aicinājuši Valsts lielāku lomu spēlē reputācija,
kārtējo jauno padomi?
Atšķirībā no valsts struktū- jau vairākus gadus ir prio- ieņēmumu dienestu (VID) izvērtēt uzņēmuma finanšu stabilitāte
rām uzņēmēju padomēs neviens ritāte – vai šajā jomā nav arī iespēju par fiksētā nodokļa lik- ilgākā laika posmā. Krīzes sekas
mes jeb patentmaksas maksātāju uzņēmumos joprojām ir jūtamas.
atlīdzību nesaņem un darbs tiek panākts progress?
Jelgavā un vēl dažās pilsētās loka paplašināšanu, jo prasīt kases Pietiek paskatīties gada pārskaorganizēts sabiedriskā kārtā.
Līdz šim LTRK vairāk bija Rīgas ir, bet Latvijā kopumā ir daudz aparātu un visas no tā izrietošās tus, lai redzētu, ka rezerves ir
organizācija ar salīdzinoši lielu ko darīt. Profesionālajās skolās jo birokrātiskās prasības no cilvēka, izsmeltas, bet jaunas uzkrāt vēl
ietekmi un lomu politikas vei- projām tiek gatavoti ekonomisti, kurš vēlas tirgot paša skābētus nav bijis pietiekami daudz laika.
došanā, tādēļ atsaucāmies viņu daudzas profesijas «pārklājas», kāpostus, ir apgrūtinoši arī VID Savukārt biznesa uzsācēju lielākā
iniciatīvai un izveidojām Zemga- bet atsevišķās jomās speciālistu darbiniekiem. Tā ir neefektīva problēma ir idejas dzīvotspēja. Ar
les uzņēmēju padomi. Vēlamies trūkst. Vislabāko rezultātu varē- resursu izmantošana. Savukārt to vien, ka kādam par savu ideju
arī šādā veidā aizstāvēt reģiona tu dot duālās izglītības modelis, minimālās algas jautājumā piekrī- deg acis, nepietiek.
intereses, iesaistot uzņēmējus kur uzņēmējs aktīvi iesaistās tam līdzšinējai valdības pozīcijai,
Bet mums taču ir arī veikarī no Jēkabpils un Aizkraukles. izglītības procesā, nodrošinot ka tā tuvākajos gados jāceļ vidēji
Kā Zemgales uzņēmēju padomes prakses iespējas un darbu labāka- par 40 – 50 eiro gadā. Lai gan smes stāsti!
Jā, un tie iedvesmo. Kā mentopriekšsēdētājs esmu iekļauts jiem audzēkņiem. Jelgavā šādās daudzās nozarēs tas nav aktuāls
arī LTRK padomē, un mūsu programmās ir iesaistījušies tādi jautājums, jo reāli par līdzšinējo ram bija iespēja līdzdarboties viegalvenais uzdevums tāpat kā uzņēmumi kā «Dinex», «Amo minimālo algu – 320 eiro pirms nā no šādiem veiksmes stāstiem.
līdz šim būs aizstāvēt uzņēmēju Plant» un Jelgavas Nekustamā nodokļu nomaksas – nevienu Nu jau samērā plaši pazīstamos
īpašuma pārvalde. Tā ir pareiza darbinieku nolīgt nevar. Vidējais bioloģiskos bērnu biezeņus ar zīintereses.
ievirze, tomēr jāsper nākamais atalgojums valstī jau šobrīd ir 762 molu «Rūdolfs» Jelgavas biznesa
solis un jāpiesaista vai jāapmāca eiro pirms nodokļu nomaksas, bet inkubatora uzraudzībā sāka ražot
Kādā veidā?
Piemēram, šobrīd strādājam arī pasniedzēji, lai ir, kas tālāk virknē nozaru tas pārsniedz 1000 Egija Martinsone. Šobrīd šim
pie priekšlikumiem topošajai nodod zināšanas mūsu jaunie- eiro. Tomēr pats svarīgākais at- projektam ir piesaistīts investors
valdības deklarācijai. Mūs var šiem. Turklāt jārēķinās, ka pēc tiecībā uz nodokļu jautājumiem ir Vītolu ģimene, ar kuras atbalstu
ņemt vai neņemt vērā, bet tā ir labi apmācītiem profesionāļiem stabilitāte, lai uzņēmēji var plānot izveidota ražotne Ādažos, un biezeņus var iegādāties 31 Latvijas
laba iespēja paust savu viedokli. pieprasījums ir augsts visā Ei- savas finanses ilgtermiņā.
pilsētā 74 tirdzniecības vietās,
Uzņēmēju prioritātes ir profesio- ropā, tādēļ, jo ātrāk uzņēmums
Šobrīd uz izdevīgiem nosa- tostarp lielveikalos «Rimi», «Sky»
nālā izglītība, nodokļu politika un piesaistīs šos jauniešus, jo lielāki
cījumiem ir pieejami resursi un «Prisma».
reģionālā attīstība no infrastruk- ieguvēji viņi būs nākotnē.
gan biznesa uzsācējiem, gan
tūras pieejamības viedokļa, proti,
Kā prioritāti minējāt arī tiem, kas vēlas investēt savas
Šogad pēc vairāku gadu
joprojām nav sakārtoti jautājumi
saistībā ar elektrības pieslēgu- nodokļu politiku. Kādas iz- uzņēmējdarbības attīstībā, pārtraukuma atkal notika
miem, veidojot jaunus objektus. maiņas sagaidāt no politikas tomēr gan «Altum», gan ko- Uzņēmēju dienas – vai arī

nākamgad šī tradīcija tiks
turpināta?
Uzņēmēju dienas organizējam
sadarbībā ar pilsētas domi, un šī
tradīcija noteikti tiks turpināta.
Šogad kopā izdevās pulcēt 120
uzņēmumus, kā arī pārstāvjus no
piecām Jelgavas sadraudzības pilsētām. Plānojam, ka 2015. gadā
šīs dienas notiks 17. un 18. aprīlī
Zemgales Olimpiskajā centrā.
Vēlamies paplašināt ģeogrāfiju
un aicināt arvien vairāk Zemgales uzņēmēju, kā arī potenciālos
sadarbības partnerus no mūsu
sadraudzības pilsētām.
Nākamgad Jelgava svinēs
750 gadu jubileju – vai uzņēmēju organizācijās esat
pārrunājuši, kā plānotajās
norisēs varētu piedalīties
darba devēji?
Uzņēmēju pienesums šajā ziņā
būs pilsētas viesiem nodrošinātais
serviss, tāpat esam runājuši ar pašvaldību par vienotu noformējumu.
Aicināsim arī uzņēmējus iesaistīties un noformēt savus objektus
atbilstoši Pilsētas svētku tematikai.
Savas idejas ir arī ēdinātājiem un
tūrisma nozares pārstāvjiem, jo
pilsētā noteikti būs vairāk viesu
nekā ierasts. Centīsimies godam
prezentēt savu pilsētu.
Kāpēc, jūsuprāt, līdz šim
neviens nav vēlējies saimniekot pie «Mītavas» tilta
izbūvētajās kafejnīcas telpās,
lai gan vairākkārt sludināta
nomas tiesību izsole?
Domāju, ka lielākais šķērslis
šajā ziņā ir sākotnējās investīcijas. Uzņēmēji ir saukuši skaitļus
ap 150 tūkstošiem eiro. Ja šai
summai pieliekam klāt vēl nomas maksu, tad esošajā platībā
to būs grūti atpelnīt pārskatāmā
periodā. Tikpat labi šajā vietā varētu ierīkot tūrisma informācijas
centru vai to sakārtot, piesaistot
ES līdzfinansējumu, un izmantot
citām funkcijām, jo ēdināšanas pakalpojumus tiešā tuvumā piedāvā
vēl vismaz trīs citi uzņēmumi.
Esat viens no Jelgavas
Ledus halles līdzīpašniekiem – kā redzat šīs jomas
attīstību?
Hokejs ir skaists un dārgs sporta veids, līdz ar to bez pašvaldības
atbalsta visdrīzāk halles nebūtu.
Šobrīd ar hokeju un daiļslidošanu Jelgavas Ledus sporta skolā
nodarbojas aptuveni 300 audzēkņu. Reti kurā pašvaldībā tiek
nodrošināta šāda iespēja, tādēļ
varam būt lepni par to, ka esam
izveidojuši savu jaunatnes hokeja
skolu un ka ar uzņēmēju atbalstu
komanda startē arī Virslīgā.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas vadībā esat
jau kopš tās dibināšanas – 18
gadus. Vai joprojām spējat
sevi motivēt šim darbam, jo
uzņēmējdarbības vide šobrīd
ir pietiekami dinamiska.
Esmu diezgan cieši tajā visā
iekšā – pavilkt svītru nemaz nav
tik vienkārši, jo šī vide nemitīgi
dzen uz priekšu. Mūsu galvenais
uzdevums ir iegūt informāciju un
dalīties ar to. Uzņēmējam ikdienā
bieži vien nepietiek laika apmeklēt
dažādus seminārus un sapulces,
tādēļ viņi iesaistās organizācijā,
kura var šo informāciju piedāvāt
koncentrētā veidā. Man šāds sabiedriskais darbs ļauj sevi uzturēt
formā.

Pilsētnieks vērtē

Vai 11. novembrī
piedalīsieties Lāpu
gājienā?
Maksims, skolnieks:
– Šogad pirmo
gadu mācos
Jelgavā un
zinu, ka manai
skolai ir tradīcija Lāčplēša dienā doties Lāpu gājienā
cauri pilsētai. Šis būs mans pirmais
Lāpu gājiens, tāpēc nezinu, ko no
tā sagaidīt. Taču esmu pārliecināts,
ka ir jāizrāda cieņa Latvijas brīvības
cīnītājiem un obligāti jāpiedalās šajā
piemiņas pasākumā.
Rigonda, pārdevēja:
– Zinu, ka
skolas, darba
kolektīvi vienmēr piedalās
Lāpu gājienā,
bet nezinu, vai individuāli var tajā
iet. Mums no darba gājiens netiek
organizēts, tāpēc arī nav sanācis
tajā piedalīties. Līdz šim esmu
bijusi kā skatītāja, vērojot gājienu
no malas, taču šogad diemžēl arī
to nevarēšu, jo tieši 11. novembrī
man jāstrādā.
Uldis, šoferis
ekspeditors:
– Lāpu gājiens
notiek pilnīgi
neizdevīgā laikā. Manuprāt,
strādājošam
cilvēkam vispār tiek atņemta iespēja
piedalīties Lāpu gājienā. Kāpēc gan
nevarētu gājiens sākties pulksten
19, lai arī tie, kuri strādā ārpus
Jelgavas, paspētu? Šobrīd tas sākas
pulksten 17, un tas ir brīdis, kad es
vēl tikai no darba grasos braukt mājās. Parasti sanāk tā, ka es gājiena
laiku pavadu mašīnā sastrēgumā
pilsētā un to varu vērot no malas.
Sava veida piedalīšanās jau tā ir – es
to redzu.
Linda, mācās
vidusskolā:
– Jā, protams,
ka piedalīšos!
Tā ir Lāčplēša
dienas neatņemama sastāvdaļa jau vairākus gadus. Man šķiet,
ka nekur citur tā nevar izjust latviešu
un arī jelgavnieku saliedētību, mīlestību pret Latviju. Uzskatu sevi
par Latvijas patrioti, tāpēc man ir
svarīgi piedalīties visos valsts svētku
pasākumos, un šis ir viens no tiem.
Turklāt ļoti saviļņojošs.
Ināra, mājsaimniece:
– Es cenšos
piedalīties visos
pilsētas pasākumos, taču
Lāpu gājienu
izlaidīšu. Tas tāpēc, ka dzīvoju Pārlielupē – negribas pa tumsu nākt
uz pilsētu. Taču es vienmēr piedalos
18. novembra pasākumos – apskatu
svecīšu kompozīcijas Hercoga Jēkaba laukumā, noskatos svētku salūtu.
To pat varu redzēt pa mājas logu, ja
negribas iet laukā!
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris

Bērnudārzu rindā vēl nav
pārreģistrēts 1371 bērns;
tas jāizdara līdz 1. decembrim
 Ritma Gaidamoviča

Vēl tikai līdz 1. decembrim vecākiem, kuru
bērni pirmsskolas rindā
reģistrēti pirms šī gada
1. maija, obligāti ir jāveic
pieteikumu pārreģistrācija. Jelgavas Izglītības
pārvaldes dati liecina, ka
līdz 30. oktobrim vecāki
pārreģistrējuši 740 bērnus, taču vēl 1371 bērns
nav pārreģistrēts. Ja tas
netiks izdarīts līdz 1. decembrim, bērns vietu
pašvaldības bērnudārzu
rindā zaudēs.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte Joma
stāsta, ka līdz 30. oktobrim ir
pārreģistrēti 740 bērni, kuri rindā
uz pašvaldības bērnudārzu bija
pieteikti pirms šī gada 1. maija.
«345 vecāki pārreģistrāciju veikuši
klātienē – Jelgavas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, bet
395 – elektroniski,» stāsta S.Joma.
Diemžēl daudz lielāks ir to bērnu
skaits, kuru vecāki vēl nav veikuši
pārreģistrāciju – 1371. S.Joma stāsta, ka par šiem bērniem nav precīzu
ziņu – vai vispār pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde viņiem būs
nepieciešama, varbūt viņi kopā ar
vecākiem devušies uz ārzemēm, bet,
iespējams, vecāki pārreģistrāciju
atlikuši uz vēlāku laiku.
«Portālā www.epakalpojumi.lv
pārreģistrāciju var veikt jebkurā
brīdī, tāpēc situācija reģistrā nepārtraukti mainās, taču es aicinu
tos vecākus, kuri vēl nav veikuši
pārreģistrāciju, nekavēties. To var

 Sintija Čepanone

Valsts turpmāko sešu
gadu laikā apņēmusies
līdz minimumam samazināt to bērnu skaitu,
kuri spiesti dzīvot bērnunamos.
Konferencē «Bērna vajadzības
un palīdzības iespējas», kas pagājušajā nedēļā norisinājās Jelgavā,
speciālisti uzklausīja Labklājības
ministrijas (LM) redzējumu, kā šo
mērķi plānots sasniegt, un diskutēja
par citiem jautājumiem, akcentējot
galveno: ikvienam bērnam ir tiesības augt ģimenē.
Saskaņā ar LM datiem ārpusģimenes aprūpē Latvijā ir 7,9 tūkstoši
bērni – aizbildņu ģimenēs ievietoti
4,9 tūkstoši bērnu jeb 62 procenti,
audžuģimenēs – 1,3 tūkstoši jeb 16
procenti, savukārt 1,7 tūkstoši jeb
22 procenti bērnu pašlaik spiesti
dzīvot kādā no bērnu aprūpes
iestādēm. Līdz 2020. gadam valsts
apņēmusies šo situāciju mainīt, un
konferences dalībniekiem tika prezentēts izstrādātais plāns šī mērķa
sasniegšanai un ieskicētas plānotās
izmaiņas līdzšinējā politikā, lai Latvijā mazinātu to bērnu skaitu, kuri
spiesti dzīvot sociālajās iestādēs.
LM Bērnu un ģimenes politikas
departamenta vecākā eksperte Baiba Stankēviča skaidro, ka izstrādātais plāns paredz ģimeniskas vides
nodrošināšanu prioritāri bērniem
vecumā līdz trim gadiem un bērnu
ievietošanu aprūpes iestādē atstāt
tikai kā īslaicīgu risinājumu krīzes
situācijā. Turklāt līdzšinējās bērnu
aprūpes iestādes plānots likvidēt, to
vietā izveidojot jaunas – mazākas
un līdz ar to arī mājīgākas. «Pašlaik

ziņas

Pilsonības pretendenti
dod solījumu Latvijai

izdarīt tikai līdz 1. decembrim,» tā
S.Joma. Viņa pieļauj, ka daļa vecāku
pārreģistrāciju atlika, gaidot, kad Foto: Krišjānis Grantiņš
izglītības iestāžu sarakstā, lai norādītu kā vēlamo, varēs pieteikties
arī uz vietu jaunajā bērnudārzā
«Kāpēcīši» Ganību ielā 66. «Šobrīd
šī iestāde jau ir iekļauta sarakstā
– vecāki to var norādīt kā vēlamo,
gan reģistrējot jaunu pieteikumu,
gan arī pārreģistrējot esošo. Arī
tie vecāki, kuri pārreģistrāciju jau
ir veikuši, kamēr vēl «Kāpēcīšus»
nevarēja norādīt kā vēlamo iestādi,
savus datus var mainīt gan elektroniski, gan klātienē Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā,» stāsta S.Joma.
Ja bērns netiks pārreģistrēts
rindā līdz 1. decembrim, pieteikums
tiks izslēgts no reģistra. Līdz ar to,
ja ģimenei radīsies nepieciešamība
pēc pašvaldības bērnudārza, bērns
būs jāpiesaka rindā no jauna un
viņš «nostāsies» rindas beigās.
Jāpiebilst, ka pārreģistrējot pieteikums saglabā savu pirmreizējās
reģistrēšanas datumu, kas nosaka
tā pozīciju rindā.
 Ritma Gaidamoviča
Bērnu pārreģistrāciju bērnudārzu rindā var veikt klātienē Jelgavas
Trīspadsmit pilsonības
pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšapretendenti šonedēļ
nas sektorā Jelgavas domes (Lielā
Jelgavas domē sniedza
iela 11) 1. stāvā vai elektroniski porsvinīgo solījumu Lattālā www.epakalpojumi.lv. Ātrāka
vijas Republikai. «Ar
pieslēgšanās elektroniskajai pieteivīru esam nepilsoņi, bet
kumu pārreģistrēšanai iespējama,
visi trīs bērni – Latvijas
izmantojot Izglītības pārvaldes
pilsoņi, mācās latviešu
mājas lapā www.jip.jelgava.lv, sadaļā
skolā. Man šogad ir
«Pirmsskolas izglītība», «Pirmsskojāmaina pase, un nolēlu rinda», pieejamo saiti.
mu: ja jau Latvijā dzīvoJautājumu vai neskaidrību gadīju, strādāju, tad kāpēc
jumā vecāki var vērsties personīgi
man beidzot nenokārJelgavas Izglītības pārvaldē Svētes
tot pilsonību?!» lēmuielā 22 apmeklētāju pieņemšanas
mu kļūt par Latvijas
laikā pirmdienās no pulksten 15 līdz
pilsoni pamato Žanna
19 vai zvanīt pa tālruni 63012465.
Mirončika.

Ikvienam bērnam
ir tiesības augt ģimenē

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Viņa spriež, ka pilsonības iegūšana ikdienā neko daudz nemainīs, jo darbā to neprasa, vien
jāzina valsts valoda, bet ar to
Latvijā ir 11 iestādes, kurās uzturas problēmu neesot. «Taču klāt
vairāk par 50 bērniem, 12 iestādes,
kurās bērnu skaits ir no 25 līdz 50,
bet 14 iestādēs bērnu skaits nepārsniedz 24. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Latvijā nebūtu nevienas iestādes, kurā uzturētos vairāk par 24
bērniem. Izstrādātais plāns paredz
katrā iestādē nodrošināt ne vairāk  Sintija Čepanone
kā trīs grupas un vienā grupā – ne
vairāk kā astoņus bērnus,» uzsver
Līdz 31. decembrim
B.Stankēviča, piebilstot, ka esošie
visām ēku numerācijas
bērnunami tiks slēgti, savukārt to
un ielu nosaukumu novietā izveidotas jaunas iestādes,
rādēm mūsu pilsētā jākurās tiks nodrošināta ģimeniska
būt nomainītām atbilvide un tai pietuvināta aprūpe,
stoši pašvaldības saisun šim mērķim būs pieejams ES
tošajiem noteikumiem
finansējums.
par norāžu dizainu un
Savukārt, lai atbalstītu esošās
izvietošanas kārtību
ārpusģimenes aprūpes formas un
Jelgavas pilsētā. Jāveicinātu to paplašināšanos, izstrāuzsver gan, ka jaunas
dāta koncepcija par audžuģimeņu
zīmes jāizgatavo vien
attīstību un tām sniedzamo atbalstu
tiem īpašniekiem, kuru
– pašlaik tā ir apspriešanas stadijā.
izvietotās norādes neB.Stankēviča skaidro – lai īsteatbilst tajos noteiktanotu aprūpes iestādēs esošo bērnu
jām prasībām.
pāreju uz pakalpojumu saņemšanu
ārpus institūcijas, primāri tiks
Numerācijas norādes pie
veikta sociālās aprūpes institūcijās ēkām izvieto un uztur kārtīdzīvojošo klientu vajadzību izpēte bā ēku īpašnieki, valdītāji vai
un individuālajām vajadzībām apsaimniekotāji, un Jelgavas
atbilstošas infrastruktūras un Pašvaldības policija aicina iedzīpakalpojumu attīstība pašvaldībās, votājus pievērst uzmanību māju
un arī šim mērķim paredzēts ES numura zīmēm, kuras saskaņā
fondu atbalsts. «Speciālisti iestādēs ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
veiks bērnu individuālo vajadzību saistošajiem noteikumiem «Ēku
novērtējumu, lai pašvaldību un tad numerācijas un ielu nosaukumu
arī plānošanas reģiona kontekstā norāžu izvietošanas kārtība
lemtu, kā veicināt bērnu iespējas Jelgavas pilsētā» nomaināmas
augt ģimenē,» virzību uz deinstitu- līdz 2014. gada 31. decembrim.
cionalizāciju ieskicē LM pārstāve.
«Sakārtotas ēku numurzīmes
Jāpiebilst, ka mūsu pilsētā ir ir būtiskas operatīvajiem diesešas audžuģimenes, kurās kopumā nestiem, ikdienā pildot savus
šobrīd ievietoti četri bērni, savukārt pienākumus, sniedzot palīdzību
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes iedzīvotājiem, jo nereti operatīcentrā mīt 54 bērni.
vo dienestu kavēklis operatīvas
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Īsi
 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka līdz 14. novembrim
Lielajā ielā uz Lielupes tilta tiks veikti
deformācijas šuvju remontdarbi. Darbi
notiks virzienā no pilsētas centra labā
malējā brauktuves joslā. Darbu zonā
satiksme organizēta virzienā uz Pārlielupi pa vienu kustības joslu. Lūgums
sekot uzstādītajiem pagaidu satiksmes
organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
sakarā ar dzeramā ūdens apgādes
sistēmas profilaktisko dezinfekciju
Jelgavā 10., 11. un 12. novembrī ūdenim iespējama neliela hlora smaka un
piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni
pirms lietošanas uzturā ieteicams uzvārīt.
Uzņēmums atvainojas par sagādātajām
neērtībām.

Svinīgo solījumu par uzticību Latvijai šonedēļ deva
arī sešpadsmitgadīgā Aiguļa Ibragimova, kura
šobrīd mācās 10. klasē. Viņa Latvijas pilsonību
vēlas iegūt, domājot par savu nākotni, jo apsver
iespēju augstāko izglītību iegūt ārzemēs.
nākusi apziņa, ka esmu šīs valsts
pilsone, un tas ir patīkami,» atzīst
Ž.Mirončika.
Šoreiz pilsonības pretendentu
vidū bija diezgan daudz jauniešu
– arī sešpadsmitgadīgā Aiguļa
Ibragimova. «Visi ģimenē šobrīd
ir pilsoņi. Lai gan esmu dzimusi
Jelgavā, man Latvijas pilsonības
nebija. Kad piedzimu, tētim vēl
bija Krievijas pilsonība un viņš teica: «Aiguļa izaugs un pati izlems,
kādu pilsonību pieņemt!» Izvēli
atstāja manā ziņā. Vēlāk viņš
pats nokārtoja eksāmenu, kļūstot
par Latvijas pilsoni, un tagad to
izdarīju arī es,» stāsta Aiguļa,
kura šādu lēmumu pieņēmusi,
domājot par nākotni – studijām
ārzemēs.
Svinīgo solījumu nodeva arī 2.
kursa students topošais jurists
Aleksandrs Kuzņecovs, kurš vēlas
piedalīties pašvaldības un Saeimas
vēlēšanās. «Iepriekš, skolas gados,

neinteresējos par politiku, valstī
notiekošo, taču šobrīd domas ir
mainījušās. Pieļauju, ka arī savu
nākotni varētu saistīt ar politiku.
Pirmais solis ir dalība vēlēšanās.
Līdz šim man tas bija liegts, jo nebija Latvijas pilsonības, bet nu saņēmos un nokārtoju nepieciešamos
dokumentus,» atzīst Aleksandrs.
Par nozīmīgo lēmumu pilsonības pretendentus sveica arī
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. «Apsveicu jūs
tik izšķirīgajā un svarīgā dzīves
brīdī. Jūs tagad kļūsiet ne tikai
par Latvijas, bet arī par ES pilsoņiem, baudot visas tiesības, ko
Latvijas un ES pilsoņi saņem, protams, respektējot arī pienākumus.
Viens no jūsu pienākumiem būs
piedalīties vēlēšanās un ar savu
balsi ietekmēt valsts nākotni,» tā
A.Rāviņš, atzīmējot, ka Latvijas
pilsonība arī pavērs iespēju pašiem tikt ievēlētiem.

Ielu un ēku norādēm jābūt
nomainītām līdz gada beigām
palīdzības sniegšanā ir trūkstošās un nesakārtotās māju un
dzīvokļu numura zīmes,» uzsver
Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce, skaidrojot, ka
saistošie noteikumi par norāžu
dizainu un izvietošanas kārtību
attiecas uz visu Jelgavas pilsētas administratīvo teritoriju,
neatkarīgi no zemes un ēku
piederības. Ēku numerācijas
un ielu nosaukuma norādēm ir
jābūt labā tehniskā un vizuālā
stāvoklī ar skaidri salasāmiem
uzrakstiem, un pie katras ēkas
jābūt vismaz vienai numerācijas
norādei, kas izvietojama uz ēkas
ielas fasādes.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem uz katras ēkas, kurai
piešķirta adrese, jāizvieto saistošajos noteikumos noteiktās
krāsas zīme, uz kuras norāda:
ielas nosaukumu; ēkas numuru
atbilstoši piešķirtajai adresei;
ēkas piederību (pašvaldības
īpašums, valsts īpašums, privātīpašums vai kopīpašums).
Ēkas numerācijas zīme izvietojama 2,0 – 3,0 metru augstumā
no zemes pie ēkas ielas fasādes
labajā pusē (skatoties uz ēkas
fasādi) 30 centimetru attālumā
no ēkas stūra. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz
ieejas portāliem, pilastriem,
kolonnām, apmalēm un citām
arhitektoniskām detaļām. Ja

ēkas sarežģītā arhitektoniskā
veidojuma dēļ nav iespējams
izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās
izvietojums atsevišķi jāsaskaņo
Jelgavas pašvaldības Būvvaldē.
Jāuzsver, ka liela daļa no
jauna izgatavoto norāžu, kas
nomainītas pēdējo gadu laikā,
jau atbilst apstiprinātajām prasībām, tādējādi šiem īpašumu
saimniekiem nav nepieciešams
tās mainīt vēlreiz – jaunas
jāizgatavo vien tiem, kuru izvietotās norādes saistošajiem
noteikumiem neatbilst.
Par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu piemērojams brīdinājums vai naudas sods: fiziskām personām – līdz 28,46
eiro, juridiskām personām – līdz
142,29 eiro, informē S.Reksce.
Jāatgādina, ka saistošie noteikumi «Ēku numerācijas un ielu
nosaukumu norāžu izvietošanas
kārtība Jelgavas pilsētā» ar
mērķi noteikt ēku numerācijas
un ielu nosaukumu norāžu dizainu un izvietošanas kārtību
pieņemti 2012. gadā, paredzot,
ka norādes, kas neatbilst saistošo noteikumu prasībām, nomaināmas līdz 2014. gada 31.
decembrim.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Jelgavā ēku numerācijas
zīmes māju īpašniekiem piedāvā
izgatavot SIA «Signum».

 Biedrība «Mājas vides skola», īstenojot pašvaldības atbalstīto projektu, rīko
Atvērto durvju dienu «Nāc un iepazīsti
mūs caur radošo darbošanos». Biedrība
jelgavniekus 13. novembrī pulksten
16 LLU Tehniskajā fakultātē J.Čakstes
bulvārī 5 aicina darināt piespraudes ar
latvju zīmēm. Nodarbība ir bez maksas,
bet biedrība aicina iepriekš pieteikties pa
e-pastu majasvidesskola@inbox.lv.
 Rūpējoties par apkārtējo māju
iedzīvotāju naktsmieru, «Vivo centra»
stāvlaukumā uzstādītas atdures barjeras, tādējādi cerot samazināt «saulīšu»
griešanu un automašīnu ātruma
pārsniegšanas iespējas stāvlaukumā.
Stāvlaukums pie «Vivo centra» ir viena
no populārākajām jauniešu pulcēšanās
vietām, sevišķi nakts stundās, traucējot
apkārtējo māju iedzīvotājiem. Lai risinātu
šo problēmu, stāvlaukumā sešās rindās
uzstādītas 33 barjeras.
 Tūrisma attīstības valsts aģentūra
(TAVA) www.tava.gov.lv izsludinājusi
balsošanu, lai noteiktu konkursa
«Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014» uzvarētājus. Uz šo titulu
šogad pretendē desmit dažādi piedāvājumi, tostarp Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra piedāvātā akcija «Garšas tūre
Jelgavā» jeb iespēja nobaudīt īpašos Jelgavas ēdienus. Iedzīvotāji par jaunajiem
tūrisma produktiem var nobalsot līdz 10.
novembrim.

Ritma Gaidamoviča
Jaunizveidota Dānijas kompānija Jelgavā
SIA «EAST BEND COMPANY»

aicina darbā strādniekus(-ces)
metālapstrādes jomā: metināšana,
metāla locīšana, presēšana.
Prasības:
• latviešu, krievu un angļu valodas prasmes
sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta;
• vēlama izpratne tehniskajā jomā.
E-pasts CV nosūtīšanai – rous@inbox.lv;
tālrunis 26789308 (Raivo).

Restorāns bārs «Plate»
piedāvā darbu prasmīgam
pavāram(-ei) un brokastu
pavāram(-ei).
Mēs gaidām Tavu pieteikumu, ja:
• Tev ir atbilstoša izglītība un/vai darba pieredze;
• esi godīgs pret darbu un darba komandu;
• gatavs strādāt enerģiskā un radošā darba
kolektīvā.
Mēs piedāvājam:
• draudzīgu, aktīvu un radošu darba vidi;
• iespēju pierādīt sevi kā neaizstājamu
komandas daļu;
• darba vietu pašā pilsētas centrā;
• stabilu atalgojumu.
Darbs maiņās: brokastu pavārs (no plkst.5 līdz 14),
pavārs (no plkst.10 līdz 22
vai līdz plkst.24 – brīvdienās).
Gaidām CV pa e-pastu personals@kulk.lv, norādot amatu, uz kuru piesakies! Jautājumu gadījumā
zvanīt pa tālruni 29225918 (darba dienās).
Sakarā ar dzelzceļa
pārbrauktuves remontu
no 8. novembra plkst.22
līdz 9. novembra plkst.5
būs slēgta
autotransporta kustība
pa Garozas ielu pāri 167. km
dzelzceļa pārbrauktuvei.
Autotransporta kustība notiek pa
Aviācijas ielu un Loka maģistrāli.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Par darbinieku neizdarību dalīto
atkritumu vākšanas laukumos
jāziņo «Zemgales Eko»
«Vairākus gadus šķirotos atkritumus
vedu uz laukumu Salnas ielā 20. Bijušie
laukuma pārziņi Sveta, Mārīte un Aigars
to uzturēja ideālā kārtībā – bija iekoptas
apmales, ziedēja puķes, viss izravēts. Tāpat
apskatei bija izlikti uz laukumu atvestie
unikālie priekšmeti – prieks bija braukt
uz turieni! Tagad, kad šo cilvēku tur vairs
nav, viss ir aizaudzis un nekopts. Ja vējš
tur vēl iepūš plastmasas maisiņus un citus
atkritumus, tad nudien liekas, ka pašā laukumā ir īsta «miskaste»,» vērtē Aina, paužot
neizpratni par to, vai tiešām cilvēki, kuri tur
strādā, tā vienkārši visu dienu var nosēdēt
būdiņā, neko neredzot un nedarot.
SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis lasītājas pretenzijas uzskata
par nepamatotām, uzsverot, ka dalīto atkritumu vākšanas laukumi, tostarp Salnas ielā
20, arī šobrīd tiek uzturēti pienācīgā kārtībā. «Jā, darbinieki ir nomainījušies, taču
apkārtējās teritorijas uzkopšana ir viens

no viņu pienākumiem, kura izpilde tiek
regulāri kontrolēta,» saka A.Jankovskis,
piebilstot, ka viņam nav pretenziju pret
pašlaik esošo darbinieku attieksmi: «Arī
šobrīd teritorija tiek uzkopta, puķes zied
un nezāles ir izravētas. Nav pamata arī
pārmetumiem par laukumā izmētātiem
atkritumiem.»
A.Jankovskis skaidro, ka laukumos Salnas ielā 20 un Paula Lejiņa ielā 6 ikdienas
darbu kopumā nodrošina trīs darbinieki.
«Ja kādam iedzīvotājam ir iebildumi par
vienā vai otrā dalīto atkritumu savākšanas
laukumā strādājošā cilvēka attieksmi pret
klientu, paviršu attieksmi vai neizdarību,
lūgums par konkrētu situāciju informēt SIA
«Zemgales Eko». Būtiski, lai mums par to
paziņotu nekavējoties – tikai tā mēs uzreiz
varam reaģēt un uz vietas veikt kontroli,»
tā viņš. Laukuma klienti aicināti zvanīt
«Zemgales Eko» pa tālruni 63023511.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris

Par antenu izvietošanu uz
mājas jumta sapulcē jālemj
dzīvokļu īpašniekiem

Sagatavoja Sintija Čepanone

Vēstule

Foto: Krišjānis Grantiņš

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» darbinieku atklāta
atbalsta vēstule tās vadītājam Andrim Ķipuram saistībā
ar viņa atstādināšanu no valdes locekļa amata
«2014. gada 9. oktobrī tika sasaukta slimnīcas kapitāldaļu turētāju ārkārtas sapulce,
lai izpildītu Zemgales apgabaltiesas prokurora pieņemto drošības līdzekli: noteiktas
nodarbošanās aizliegumu – ieņemt slimnīcas valdes locekļa amatu. Andrim Ķipuram
tiek inkriminēta dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kad 2010. gada beigās no
slimnīcas peļņas, kas nav valsts budžeta
līdzekļi, visiem darbiniekiem, sākot no
ārsta un beidzot ar sanitāru un sētnieku,
izņemot pašu A.Ķipuru, tika izmaksāta
prēmija darbinieka algas apmērā.
Dīvaina ir mūsu tiesiskās sabiedrības
daba – no vienas puses, valdība cenšas
izstrādāt un, kā redzam, neveiksmīgi
realizēt reimigrācijas plānu, kā atgriezt
valstī savus iedzīvotājus, ko, pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem, laika posmā
no 2000. līdz 2010. gadam pametuši vairāk
par 100 000 cilvēku, bet, no otras puses,
sauc pie kriminālatbildības kādu, kas
vismaz kaut kādā veidā centās kavēt savu
darbinieku skaudrā lēmuma pieņemšanu
– atstāt šo valsti.
Slimnīcas vadīšana – tā ir kompleksa

pārvaldīšana, pacientiem kvalitatīva
medicīniskās aprūpes pakalpojumu administratīva nodrošināšana, tā ir slimnīcas
kā iestādes funkcionēšanas nodrošināšana
un pozitīva mikroklimata nodrošināšana
vairāk nekā 400 darbinieku vidū.
Slimnīca Zemgales reģionā ir raksturojama kā vidēji liels uzņēmums, kurš
A.Ķipura vadīšanas laikā ir ne tikai izkļuvis
no parādiem, bet ir strādājis ar būtisku peļņu uz citu slimnīcu fona. A.Ķipura vadībā
slimnīca ir kļuvusi par reģionālo slimnīcu,
kura, sekmīgi realizējot ERAF projektus, ik
gadu ir modernizēta un paplašināta.
A.Ķipur, Jūs esat mērķtiecīgs, jā, principiāls lēmumu pieņemšanā, taisnīgs un
godīgs, sava vadītā uzņēmuma patriots, un,
galvenais, Jūsu vadībā mēs jūtamies droši,
ka darbs, ko darām šodien, būs arī rīt.
Slimnīcas kolektīvs nekad nav apšaubījis un neapšauba A.Ķipura godīgumu,
taisnprātību un pieprasa viņu kā vienīgo
slimnīcas vadītāju, ko apliecina ar saviem
parakstiem.»
Vēstuli parakstījuši 280
slimnīcas darbinieki

Pateicības

«506. ātro brigāde – Dieva laime pacientam»

«Dzīvoju nesen renovētajā daudzstāvu
mājā Kalnciema ceļā 99. Līdz ar renovāciju no mājas jumta tika novāktas visas
televīzijas antenas, izņemot SIA «Multitone
Balt» antenu. Tagad mājas renovācija ir
beigusies, un es labprāt vēlētos uz jumta
atkal uzlikt savu antenu, lai varētu turpināt
kvalitatīvi skatīties «Lattelecom» virszemes
televīziju,» stāsta kāds Kalnciema ceļa 99
iedzīvotājs, piebilstot, ka šobrīd antenu
izvietojis uz balkona. «Tā pagriezta uz
Dobeles pusi, un, tiklīdz lidlaukā notiek
kāda aktivitāte, mums tiek traucēts signāls.
Uzliekot uz jumta, antenu būtu iespējams
pagriezt uz Rīgas pusi, taču tam iebilst
mājas vecākā, apgalvojot, ka antenas uz
jumta likt nedrīkst. Gribu noskaidrot, kādēļ
mana izvēlētā uzņēmuma antena uz jumta
nevar būt, bet uzņēmuma «Multitone Balt»
antena – var?!» tā jelgavnieks, piebilstot, ka
tieši šī uzņēmuma nodrošinātos televīzijas
pakalpojumus izmanto mājas vecākā.
Kalnciema ceļa 99 dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona Valentīna Grigorjeva
apstiprina, ka vienīgā antena, kas pašlaik
atrodas uz daudzstāvu mājas jumta, ir
uzņēmuma «Multitone Balt» antena – lēmums par šīs televīzijas izmantošanu esot
pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

personai, uz mājas jumta izvietojama tikai
tā antena, par kuru likumīgi vienojušies
dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē,» situāciju
komentē J.Vidžis. Tiesa, viņš dzīvokļu īpašniekus pirms šāda lēmuma pieņemšanas
aicina izvērtēt arī kādu citu apstākli – proti,
tā kā viņu kopīpašums – mājas jumts – tiek
izmantots, lai savu pakalpojumu varētu
nodrošināt konkrēts uzņēmums, dzīvokļu
īpašniekiem ir iespēja ar pakalpojuma
sniedzēju vienoties par kādu bonusu. «Piemēram, atsevišķu JNĪP apsaimniekoto
māju dzīvokļu īpašnieki panākuši, ka šādā
gadījumā uzņēmums, kura antena izvietota
uz mājas jumta, ieguldījis zināmus līdzekļus
kādos kopīpašuma uzturēšanas darbos,» iespējamo sadarbības piemēru min J.Vidžis.
Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.09-11 «Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi» dažādu elementu, tostarp antenu, apgaismes
ķermeņu, kabeļu, dūmvadu, ventilācijas un
kondicionēšanas iekārtu, zvanu, ugunsdzēsības kāpņu, piestiprināšana pie ēkas galvenās (ielas) fasādes jāsaskaņo pašvaldībā, kā
arī ar ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju
– arī patvaļīga antenu stiprināšana pie mājas fasādes nav atļauta.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Lai gan nodaļu likvidēs, neirožu
profils «Ģintermuižā» tiks saglabāts

«Izsaku vissirsnīgāko pateicību neatliekamās medicīniskās palīdzības 506. brigādes komandai – Ilmāram Tallem, Jānim Cimermanim un Robertam Trencim
– par iejūtību un sirdssiltumu, ko šie cilvēki dāvā pacientam. Lai Dieva svētība
un veiksme darbā viņus vienmēr pavada – tādi cilvēki, kādi ir viņi, pacientam
«Gribu paturpināt tēmu, kas tika aktuir īstena Dieva laime!»
alizēta 23. oktobra laikrakstā «Jelgavas
Beatrise Baumane Vēstnesis», kad tika rakstīts par slimnīcā
«Ģintermuiža» pieejamo atbalstu atkarīgajiem jauniešiem.
Tātad – nesen viesojos un ārstējos (tieši
«Vēlos izteikt pateicību Jelgavas Pašvaldības policijas darbiniekiem par augtā – viesojos, jo sajūta bija ļoti silta un jaustu profesionalitāti un sapratni, risinot sarežģītās sadzīves situācijas Pulkveža
ka), «Ģintermuižas» 7. nodaļā – Neirožu
Brieža ielā.»
nodaļā. Komunicējot ar citiem pacientiem,
Dace Dzelme
gluži nejauši uzzināju, ka nodaļu pēc jaunā
gada likvidēs. Godīgi sakot, tas ir neprāts,
PAZIŅOJUMS jo divas trešdaļas pacientu ir cilvēki, kuri
par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pēc ārstēšanās spēj turpināt pilnvērtīgu
aktualizēto sadaļu nodošanu publiskai apspriešanai dzīvi, strādāt, veidot ģimeni, radīt un audzināt nākamo paaudzi. Divas trešdaļas
Ar 25.09.2014. Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.14/3 ir uzsākta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.
pacientu ir vecumā no 18 līdz 40 gadiem!
gadam aktualizācija.
Pirmkārt, aizverot šo nodaļu, aizvērsies ceļš
Atbilstoši Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 23. oktobra lēmumam Nr.16/1 Jelgavas pilsētas attīstības programmas
uz atveseļošanos daudziem, jo no apmēram
2014. – 2020. gadam aktualizētās sadaļas – investīciju plāns un tā pielikums «Informācija par ekonomisko, demogrāfisko,
15 cilvēkiem četri ir tādi, kuri labprātīgi
sociālo, vides un klimata izaicinājumu risināšanu Jelgavas pilsētā un pilsētu – lauku mijiedarbību» – tiek nodotas publiskai
šeit nāk jau otro un trešo reizi sevi «sakārapspriešanai laika posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2014. gada 8. decembrim.
tot». Otrkārt, kur paliks ārkārtīgi jaukais
1. Ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam aktualizētajām sadaļām laika posmā no 2014. gada
dakteres I.Roziņas vadītais kolektīvs, kurš
10. novembra līdz 2014. gada 8. decembrim var iepazīties:
ir profesionāls, atsaucīgs un ļoti gaišs,
• Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11: Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, 131. kabinetā, un Attīstības un pilsētplānošaieskaitot pašu dakteri?! Un, treškārt, var
nas pārvaldē, 3. stāvā, 313. kabinetā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30;
paņemt kalkulatoru un izrēķināt, cik mēs
• pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Attīstības plānošana/Jelgavas pilsētas attīstības
zaudējam naudu, cik maksā uzturēt bezplānošanas dokumenti un Pilsēta/Sabiedrība/Līdzdalība.
darbniekus, slimus cilvēkus. Bet ir lietas,
kuras nav aprēķināmas – tā ir dzīve vese2. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam aktualizētajām
sadaļām iespējams iesniegt līdz 2014. gada 8. decembrim:
lām ģimenēm, kurām «atgriež» mammu,
• Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, 131. kabinetā;
tēti, kā arī daudziem – labu draugu aktīvā
• sūtot pa pastu uz adresi: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
sociālajā dzīvē. Liekot roku uz sirds, tiešām
• elektroniski – uz e-pasta adresi: attistiba@dome.jelgava.lv.
lūdzu – informējiet vairāk par šādu nodaļu
un neatņemiet to cilvēkiem, kam tā vitāli
Kontaktpersona: Ilga Līvmane, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas
vietniece, tālrunis 63005485, e-pasts ilga.livmane@dome.jelgava.lv.
nepieciešama! Protams, var argumentēt,

Paldies pašvaldības policistiem!

«Renovējot mūsu māju, tika sakārtots arī
jumts – pirms renovācijas no jumta tika
noņemtas vismaz piecas dažādu firmu antenas, un, lai nebojātu nupat nomainīto jumta
segumu, sapulcē nolēmām, ka turpmāk
iedzīvotājiem būs divas iespējas: izmantot
«Multitone Balt» pakalpojumus vai, ja tie
neapmierina, likt pašiem savu «šķīvi»,»
skaidro V.Grigorjeva, šādu lēmumu pamatojot ar faktu, ka māja atrodas pilsētas nomalē, līdz ar to ne visas firmas spēj nodrošināt
kvalitatīvu TV pakalpojumu. ««Multitone
Balt» piedāvā gan daudzveidīgus kanālus,
gan arī translācijas kvalitāti, un vairums
iedzīvotāju ir apmierināti,» tā Kalnciema
ceļa 99 mājas vecākā.
Daudzdzīvokļu nama Kalnciema ceļā 99
pārvaldnieks ir SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP), un uzņēmuma
valdes loceklis Juris Vidžis skaidro, ka
daudzdzīvokļu mājas jumts ir kopīpašums,
tādēļ visām darbībām, kas tiek veiktas
ar kopīpašumu, jābūt apstiprinātām ar
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. «Patvaļīgi uz jumta izvietot antenas nedrīkst,
jo jāapzinās, ka šādas darbības ietekmē
kopīpašuma tehnisko stāvokli. Tādējādi,
ja dzīvokļu īpašnieki ar atbilstošu lēmumu
šo jautājumu nav atļāvuši vienpersoniski
izlemt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai

ka ir citas iespējas, bet es painteresējos:
man kā privātpersonai ir pieejama Tvaika
iela vai daktera Tērauda privātklīnika. Tas
viss atrodas Rīgā. Painteresējos arī par atsauksmēm, piemēram, par Tvaika ielu – nu
neviens labprātīgi tur neies un ārstēšana
nebūs tik efektīva.
Arguments, ka nodaļa valstij neatmaksājas, neiztur kritiku. Šīs vēstules varēja
nebūt, ja man, kā arī daudziem citiem, kuru
viedokli pārstāvu, nebūtu šīs iespējas pabūt
tieši «Ģintermuižas» 7. – Neirožu – nodaļā,
jo laikus nesniegta palīdzība cilvēku garīgā
līmenī var izputināt ļoti ātri...
Vēlos vēlreiz pateikties dakterei I.Roziņai
un viņas vadītajam 7. nodaļas kolektīvam
par pašaizliedzīgu, sirdssiltu pavadīto
laiku, ārstējoties nodaļā,» šādu vēstuli «Jelgavas Vēstnesis» saņēma no kādas sievietes,
kura parakstījusies kā «divu bērnu mamma
no nu jau laimīgās ģimenes Jelgavā».
Valsts SIA «Ģintermuiža» valdes loceklis
Uldis Čāčus apstiprina, ka no nākamā gada
1. janvāra zināmas izmaiņas 7. nodaļu
sagaida – pēc 7. jeb Neirožu nodaļas un 12.
jeb Sieviešu nodaļas reorganizācijas tās tiks
apvienotas vienā nodaļā, savukārt slimnīcā
papildus tiks izveidotas 50 specializētas
vietas ilgstošās sociālās aprūpes klientiem.
Taču U.Čāčus uzsver – kaut arī šī reorganizācija sašaurinās līdzšinējās 7. nodaļas
klientu iespējas stacionārā, pakalpojums
slimnīcā tiks saglabāts un arī turpmāk

pacientiem, kam nepieciešama šāda veida
palīdzība, tā būs pieejama.
«Ikvienam komercuzņēmumam, kāds
ir arī valsts SIA «Ģintermuiža», mērķis ir
strādāt bez zaudējumiem, līdz ar to esam
spiesti īstenot valsts uzstādījumu un meklēt
veidus, kā mazināt izdevumus un palielināt
ieņēmumus. Līdz šim 7. nodaļā stacionārā
varējām piedāvāt 25 gultasvietas, taču tās
praktiski nekad visas nebija aizpildītas.
Taču tajā pašā laikā šobrīd vien slimnīcā ir
24 slimnieki ar psihiatriskām diagnozēm,
kuriem nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe, ko slimnīca var nodrošināt Ilgstošās
sociālās aprūpes centrā, kas no 2015. gada
1. janvāra tiks izveidots pēc divu nodaļu
reorganizācijas. Kopumā valsts šim mērķim
piešķīrusi 50 gultasvietas,» informē «Ģintermuižas» valdes loceklis U.Čāčus.
Viņš skaidro, ka Neirožu nodaļas profils
slimnīcā tiks saglabāts, taču ar samazinātu
gultasvietu skaitu stacionārā – līdzšinējo 25
gultu vietā klientiem būs pieejamas 10.
U.Čāčus uzsver, ka reorganizācijas rezultātā neviens darbinieks atlaists netiks: «Viņiem visiem, ja vien paši vēlēsies turpināt
šeit strādāt, arī turpmāk tiks nodrošināts
darbs «Ģintermuižā».»
Jāatgādina, ka «Ģintermuižas» stacionārā brīva režīma 7. nodaļa pacientiem ar
neirotiskiem un depresīviem traucējumiem
tika atvērta 2011. gada 1. aprīlī.
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris

Uzvar starptautiskā turnīrā

Liepājā norisinājās starptautisks
turnīrs jaunietēm
brīvajā cīņā «Dzintara rudens 2014».
Tajā savā vecuma
un svara kategorijā
uzvarēja jelgavniece Diāna Dzaseževa. Kluba «Milons»
vadītājs un Diānas treneris Vladimirs
Smirnovs stāsta, ka Diāna, izcīnot trīs
uzvaras, ieguva 1. vietu 1999. – 2000.
gadā dzimušo meiteņu grupā svara
kategorijā līdz 48 kilogramiem. Turnīrā
piedalījās 55 dalībnieces, pārstāvot
10 komandas no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Roņos Lielupē

Sestdien, 8. novembrī, pulksten 12
Lielupē Pils salā (Jahtkluba teritorijā)
notiks ziemas peldēšanas čempionāts
«Jelgavas roņu kauss 2014». Sacensību dalībnieki veiks gan individuālos
peldējumus, gan stafešu peldējumus.
Sacensību programma: pulksten 12.20
– jauktā stafete 4x25 m, pulksten 12.55
– 25 m brasā, pulksten 13.55 – 50 m
brīvajā stilā, pulksten 14.55 – «Jaunie
roņi» jeb iemērkšanās ūdenī un «Roņi»
jeb peldējums līdz 50 m brīvajā stilā bez
laika kontroles, pulksten 15.20 – «Polārlāči» jeb izturības peldējums 450 m brīvajā stilā, ap pulksten 16 – apbalvošana.
Sacensībās piedalīsies ne tikai Jelgavas
roņi, bet arī peldētāji no citām Latvijas
pilsētām un tuvākajām valstīm.

Vienā nedēļā – divas uzvaras

BK «Jelgava» pagājušajā nedēļā izcīnījis
divas uzvaras «Aldaris» LBL regulārajā
turnīrā. Vispirms ar 88:69 (16:23, 30:14,
23:17, 19:15) pieveikta Saldus komanda. Rezultatīvākais ar 18 punktiem un 7
atlēcošajām bumbām – leģionārs Deniss
Krestiņins. Pēc divām dienām ar 80:70
(13:16, 21:19, 16:17, 30:18) pieveikta
arī Valmieras komanda. Šajā spēlē rezultatīvākais ar 19 punktiem, 7 bumbām
zem groziem un piecām rezultatīvām
piespēlēm bija Agnis Čavars. Šobrīd BK
«Jelgava» ar trīs uzvarām un pieciem
zaudējumiem turnīra tabulā ir septītajā
pozīcijā no desmit komandām. Nākamā spēle jelgavniekiem – 8. novembrī
pulksten 18 ZOC pret «Jūrmala/Fēnikss»
basketbolistiem.

Piedāvā darbu

Sporta pasākumi
 8. novembrī pulksten 18 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Jūrmala/Fēnikss»
(ZOC).
 9. novembrī pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FS «Metta 2» (ZOC).
 12. novembrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – BK «Liepāja/Triobet» (ZOC).
 14. novembrī pulksten 19 – volejbols
sievietēm: «Jelgava/LU» – «Kohila VK»
(Sporta hallē).
 16. novembrī pulksten 10 – piedzīvojumu sacīkstes «Jelgava 2014» (pie Ozolnieku
Sporta centra).
 19. novembrī pulksten 19.30 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga/Prizma»
(Ledus hallē).
 22. novembrī pulksten 10 – Jelgavas atklātais karatē čempionāts (6. vidusskolā).

Olimpisko klasi testē tagad un maijā
 Ilze Knusle-Jankevica

Otrdien Zemgales Olimpiskajā centrā svinīgi tika atklāts
Latvijas Olimpiskās komitejas
projekts «Sporto visa klase»,
kurā iesaistījusies Jelgavas
4. vidusskolas 3.c klase. Jau
piektdien Jelgavā ieradīsies
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvji, lai
testētu skolēnu fizisko sagatavotību un salīdzinātu viņu
spējas maijā, kad noslēgsies
projekts.
4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļ
ja Gorškova skaidro, ka piektdien tiks
testēti gan olimpiskās klases skolēni,
gan paralēlklases skolēni, kuriem saskaņā ar mācību programmu ir divas
sporta nodarbības nedēļā. Olimpiskajai
klasei līdz pat maijam nedēļā būs piecas
nodarbības. «Mums nedēļā būs divas
parastas sporta nodarbības, kā arī viena
vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbība, viena futbola un viena peldēšanas
nodarbība,» norāda skolotāja, atzīstot,
ka iesaistīšanās projektā daudziem
skolēniem kalpojusi par motivāciju, lai

sāktu trenēties nopietni kādā no sporta
veidiem. Skolēni izvēlējušies trenēties
vieglatlētikā, šorttrekā, hokejā, basketbolā, boksā, florbolā. Tā kā olimpiskā
klase reizi nedēļā apmeklē arī peldēšanas nodarbību, Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas kolektīvs cer, ka
kāds no skolēniem nolems trenēties arī
peldēšanā. «Jāsaka, ka ne visi šīs klases
skolēni prot peldēt, kaut arī pagājušajā gadā viņiem bija peldētapmācības

Sestdien Rīgā – «bronzas» spēle
 Jānis Kovaļevskis

Mūsu futbolisti sestdien, 8.
novembrī, pulksten 14 Hanzas
vidusskolas stadionā aizvadīs
pēdējo šīs sezonas Virslīgas
spēli pret FS «Metta/LU», kurā
izšķirsies, vai jelgavnieki pēc 19
gadu pārtraukuma atkal tiks pie
medaļām. Līdzjutējiem uz spēli
tiks nodrošināts fanu autobuss
– no Zemgales Olimpiskā centra
tas izbrauks pulksten 12.30.
Līdzjutēji, kuri uz Rīgu vēlas doties ar
speciālo fanu autobusu, aicināti braucienam
iepriekš pieteikties – to var izdarīt līdz piektdienai, 7. novembrim, pa e-pastu fkjelgava.
jaunatne@gmail.com.
Komandas kapteinis un Latvijas valstsvienības spēlētājs Gints Freimanis ir
noskaņojies cīņai. «Mēs nevaram paļauties
uz to, ka «Mettai» vairs neko nevajag. Šī
spēle būs ļoti principiāla, jo šosezon viņus
vēl neesam uzvarējuši un visas spēles noslēgušās neizšķirti 1:1. Tie, kas šīs spēles
redzēja klātienē, var apstiprināt, ka tā
vairāk ir sagadīšanās, nevis likumsakarība,
jo visās spēlēs mums bija izteikts pārsvars.
Spēlētājiem tikai jāiet laukumā un jārealizē
savi momenti! Treneris un komanda ir pietiekami pieredzējusi, lai spētu šo uzdevumu
izpildīt,» stāsta Gints, piebilstot, ka pērn,
kad komanda cīnījās par palikšanu Virslīgā, spriedze esot bijusi vismaz tikpat liela
kā cīņā par medaļām. Tāpat G.Freimanis
visus aicina doties izbraukumā uz Rīgu un
atbalstīt komandu, jo šī spēle būs viena no
svarīgākajām FK «Jelgava» desmit gadu
pastāvēšanas vēsturē. «Būtu lieliski, ja
jubilejas sezonu varētu noslēgt ar medaļām – tā būtu labi padarīta darba sajūta,»
uzsver Gints, kurš šogad kopā ar komandu
izcīnījis arī Latvijas kausu un izcīnījis vietu
nacionālās izlases sastāvā.

Arī galvenais treneris Vitālijs Astafjevs
piekrīt, ka spēle pret «Mettu» būs sarežģīta.
«Komanda ir labi noskaņojusies izšķirošajām spēlēm, esam izcīnījuši divas svarīgas
un grūtas uzvaras pret «Jūrmalu» (2:1)
un Rīgas «Daugavu» (3:1). Nevaru solīt,
ka sezonas beigās uz sintētiskā laukuma
demonstrēsim skaistu futbolu, jo rezultāts
šoreiz ir svarīgāks. Gatavojamies smagai
spēlei, kurā dominēs cīņa par katru bumbu,
tādēļ ceram uz līdzjutēju atbalstu, kurš
mums bijis svarīgs visas sezonas garumā,»
piebilst V.Astafjevs.
Teorētiski jelgavnieki var izcīnīt arī otro
vietu, tomēr tad jācer uz «Skonto» neveiksmi cīņā pret Rīgas «Daugavu» un pašiem
jāizcīna uzvara, bet bronzas godalgām
pietiks arī ar neizšķirtu, jo jelgavniekiem ir
labāka savstarpējo spēļu attiecība ar konkurentiem uz trešo pozīciju FK «Liepāja» un
FC «Daugava».
Jāpiebilst, ka «Metta/LU» Virslīgas
turnīrā jau ir nodrošinājusi devīto vietu
desmit komandu konkurencē un piedalīsies
pārspēlēs ar 1. līgas otro spēcīgāko klubu
«Rēzeknes BJSS».
Pēdējā Latvijas futbola Virslīgas 36. kārtā, kura tiks aizvadīta 8. novembrī pulksten
14, savā starpā spēlēs: FS «Metta/LU» – FK
«Jelgava»; FK «Ventspils» – FC «Daugava»;
FK «Spartaks» – FK «Liepāja»; «Skonto»
FC – FK «Daugava Rīga» un BFC «Daugavpils» – FC «Jūrmala».

Turnīra tabula pirms 36. kārtas spēlēm
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komanda
Ventspils
Skonto
Jelgava
Daugava (D)
Liepāja
Spartaks
Daugava (R)
Daugavpils
Metta/LU
Jūrmala

S
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

U
25
24
19
19
21
14
13
7
3
2

N
5
1
10
8
2
8
4
5
7
6

Z
5
10
6
8
12
13
18
23
25
27

Vārti
71:20
73:33
54:27
53:35
72:45
38:32
47:60
26:63
26:66
27:106

P
80
68
67
65
65
50
43
26
16
7

Atklājot Latvijas
Olimpiskās komitejas projektu «Sporto visa klase»,
Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klases
skolēni sportoja
kopā ar savu olimpisko audzinātāju
vieglatlēti Inetu
Radeviču. Viņa savus aizbilstamos
dažādos sporta
pasākumos, piemēram, svarīgās
sacensībās, Sporta dienā, atbalstīs
Foto: Krišjānis Grantiņš visa mācību gada
garumā.
nodarbības,» atzīst peldēšanas trenere sporta un veselīga dzīvesveida popuAstra Ozoliņa, norādot: lai gan viena larizēšana, tāpēc es vairāk skolēnus
nodarbība nedēļā esot par maz, treneru uzmundrināšu, aicināšu nekautrēties
mērķis ir projekta laikā skolēniem ie- un sportot. Protams, ja kāds jautās par
mācīt peldēt un apgūt divus peldēšanas profesionālo sportu, labprāt atbildēšu,»
veidus – kraulā un uz muguras.
norāda vieglatlēte.
Projekta atklāšanas pasākumā piedaSkolas sporta skolotāja skaidro, ka
lījās arī jelgavnieku olimpiskais draugs projekta gaitā tiks vērtēta ne tikai skolēvieglatlēte Ineta Radeviča. «Šī projekta nu fiziskā sagatavotība un progress, bet
mērķis ir nevis augstu sasniegumu arī sekmes, lai pārliecinātos, ka sports
sporta attīstības veicināšana, bet gan netraucē mācībām, un uzvedība.

Labots 32 gadus vecs
Jelgavas rekords
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis
Deniss Komars peldēšanas sacensībās «Riga Sprint
2014», kas aizvadītajā nedēļas nogalē notika Rīgā, laboja 32 gadus vecu Jelgavas
rekordu 100 metros brasā.
Arī 50 metros brasā Deniss
uzstādīja jaunu Jelgavas
rekordu, pārspējot savu
līdzšinējo rekordu.
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa norāda,
ka 1997. gadā dzimušais D.Komars
(Spīdolas ģimnāzijas audzēknis) izcīnīja bronzas medaļu 50 metros brasā,
labojot pats sev piederošo Jelgavas
rekordu vīriešiem. Šis rezultāts tikai
par 0,27 sekundēm atpaliek no Starptautiskā sporta meistara normatīva.
Savukārt 100 metros brasā viņš laboja
32 gadus vecu Starptautiskā sporta
meistara olimpisko spēļu laureāta
Arsena Miskārova Jelgavas rekordu
– Deniss distanci nopeldēja 1:01,46
minūtēs, bet vecais rekords bija 1:02,79
minūtes. Kopvērtējumā D.Komars
uzrādīja sacensību 7. augstvērtīgāko
rezultātu no 365 dalībniekiem. Denisa
trenere ir Astra Ozoliņa.
Latvijas sprinta čempionātā peldēšanā piedalījās 365 peldētāji no piecām
valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Vācijas un Latvijas. Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu pārstāvēja
34 peldētāji. Skolas direktore norāda,
ka Sporta meistara kandidāta normatīvu 100 metros brīvajā stilā izpildīja

Sportists
Deniss Komars (1997)
Jānis Maniņš (1995)
Jevgeņijs Boicovs (1997)
Ričards Fortels (1997)
Sandijs Bečis (1996)
Jānis Freimanis (1992)
Agnese Bikoviča (1994)
Aleksis Naumovs (1998)
Zane Tīrumniece (1996)
Selīna Kalnišķe (1998)
Iļja Boicovs (1997)

Distance
50 m brass
50 m tauriņstilā
100 m komplekss
100 m brīvais stils
50 m brass
100 m brīvais stils
50 m brass
50 m brīvais stils
50 m brīvais stils
50 m brīvais stils
200 m komplekss

Zemgales Veselības centra Zobārstniecības
klīnika aicina darbā zobu tehniķi ar pieredzi.
CV sūtīt pa e-pastu zvcentrs@zvcentrs.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 63084011. Darbs
Jelgavā, Zemgales prospektā 15.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) atkritumu
šķirošanai ar rokām. Darba vieta: atkritumu
šķirošanas stacija «Brakšķi», Līvbērzes pag.,
Jelgavas novads. Tālrunis 26356403.
Meklē aprūpētāju vecam cilvēkam. Tālrunis
27131934 (Sanita Velaus).

Meklē darbu
Vīrietis – varu palīdzēt mājas, dārza darbos. Tālrunis 28857770.
Sertificēts mūrnieks. Varu veikt dažādus
celtniecības darbus – kamīni, krāsnis, flīzēšana. Tālrunis 296744324, 29422824.
Vīrietis meklē darbu – saimniecisku vai būvniecībā. Varu palīdzēt. Tālrunis 29870655.
Sieviete (43) meklē darbu. Varu palīdzēt
saimniecības apkopšanā. T.24782022.
Krāšņu mūrnieks – mūrēju kamīnus, plītis,
siltummūrus, pirtskrāsnis, skursteņus,
dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.

Izīrē
Kravas mikroautobusu, 25 EUR/dienā.
T.27116666

Pārdod
Māju. T.26743846
Dabīgu nekarsētu medu. T.29158204, pēc 19.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
2-ist.dzīvokli Satiksmes ielā. Cena 23 500
EUR. T.29558600
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti.
T.26782868

Pērk
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Visu veidu dzintaru. T.22026049
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Augstvērtīgākie jelgavnieku rezultāti
Vieta
7.
43.
44.
55.
63.
64.
70.
84.
86.
90.
93.
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Laiks
27,59 s
25,17 s
58,58 s
52,43 s
29,69 s
53,03 s
34,14 s
24,37 s
27,92 s
28,08
132,71 s

Kirils Kuskovs (1999. dz.g.) (trenere
A.Ozoliņa), I sporta klasi izpildīja Toms
Beķeris (2001. dz.g.) (trenere Anželika Paegle). A.Ozoliņas audzēknim
Ričardam Forteļam (1997. dz.g.) tikai
vienas sekundes simtdaļas pietrūka
līdz Sporta meistara normatīvam 100
metros brīvajā stilā.
Peldēšanas federācija informē, ka šajās sacensībās tika laboti septiņi Latvijas rekordi, tostarp jelgavnieka Andreja
Dūdas 2009. gadā uzstādītais rekords
50 metros uz muguras (24,28 s).

Aizsaulē aizgājuši
ZENTA OZOLIŅA (1942. g.)
TERESA BERNARDA ČISTOVSKA (1935. g.)
PĒTERIS RULLIS (1940. g.)
LEONĪDS ROMČENKOVS (1946. g.)
HRISTINA SVAINE (1940. g.)
MARIJA EGLĪTE (1938. g.)
ŅINA ZABOTINA (1938. g.)
VALENTĪNA KISEĻOVA (1931. g.)
MONIKA MUIŽNIECE (1929. g.). Izvadīšana
06.11. plkst. 15 Bērzu kapsētā.
EDUARDS KNOHS (1978. g.). Izvadīšana 06.11.
plkst.13 no Baložu kapsētas Sēru nama.
ŅINA GUSEVA (1937. g.). Izvadīšana 06.11.
plkst.12 Zanderu kapsētā.
VELTA EBERTE (1927. g.). Izvadīšana 07.11.
plkst.13 no Baložu kapsētas Sēru nama.

Dažādi
Izgatavoju metāla – kāpnes, vārtus, margas,
balkonus, sētas, grilus, jumtiņus, nojumes,
soliņus utt. Sametināšu visu, kas nepieciešams! T.28678242.
Veicam kravu pārvadājumus līdz 5t.
T.27749901
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro; konsultācijas. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Sniedzam kvalitatīvu, ātru un profesionālu
juridisko palīdzību. T. 27106096
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Meistars veiks remontdarbus jūsu mājoklim par draudzīgām cenām. T.26881773
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.
/Z.Purvs/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Ievu,
no tēva atvadoties.
PII «Kamolītis» kolektīvs
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1915.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 3.sērija.
10.30 «Balss pavēlnieks».*
12.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.20 «Uzmanību, esam gaisā!»*
12.55 ««Sporta studijas» diskusija».
14.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Zili brīnumi!»*
14.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1915.sērija.
16.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Cukurvate, degunlāči un monocikls».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 11.sērija.
0.25 «Ardievu, Ļeņin!» Vācijas komēdija. 2003.g. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 505.sērija.
9.30 «Mana ģimene 11». Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 11». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 506.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 6.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 3.daļa.
21.00 «Kaisle un risks Honkongā». Vācijas krimināldrāma. 2013.g.
22.45 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.15 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 88.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Karamba!» Humora raidījums.
9.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
11.50 «Runā Rīga! 3».
12.25 «Karamba!» Humora raidījums.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Nikita». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 3.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 42.sērija.
10.10 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 39. un 40.sērija.
11.10 «Māmiņu klubs».
11.50 «Gatavo 3».
12.25 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 38. un 39.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 14.sērija.
22.05 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
23.10 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
0.10 «Mirsti citu dienu». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
2.45 «Nekā personīga».
3.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 39.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 11. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
9.00 «Lāčplēša dienai veltīts ekumēnisks dievkalpojums».
10.00 «Latvijai – 96! Robežlīnija».*
10.10 «Sešas zvaigznes zobenā». Dziesmas latviešu strēlniekiem.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Ar balsu vairākumu».*
12.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.55 TIEŠRAIDE. «Rīgas garnizona un Iekšlietu ministrijas militāro
vienību parāde laukumā pie Brīvības pieminekļa».
13.35 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.05 «Latvietis». Animācijas filma.
14.15 «Avārijas brigāde. Parlaments». Animācijas filma.
14.30 «Mūsu tautasdziesma».* 2.daļa.
16.40 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
17.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
17.45 TIEŠRAIDE. «Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai».

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 TIEŠRAIDE. «Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai».
19.15 TV PIRMIZRĀDE. «Jaunatne Latvijas brīvības cīņās».
19.45 TIEŠRAIDE. «Svecīšu siena». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Īsā diena».
20.30 «Panorāma». 20.52 Sporta ziņas. 20.58 Laika ziņas.
21.05 TIEŠRAIDE. «Svecīšu siena». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.10 TIEŠRAIDE. «Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai».
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Džimlai Rūdi Rallallā!»
Latvijas traģikomēdija. 2014.g. (ar subt.).
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Manas tautas dziesmas».*
1.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.55 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 506.sērija.
9.30 «Mana ģimene 11». Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 11». Seriāls. 6. un 7.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 507.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«VEF Rīga» – «Union Olimpija Lubljana».
21.30 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.15 «Tavs auto».
22.45 «Autosporta programma nr.1».
23.15 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
0.10 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 9.sērija.
1.15 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 106.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Zīlniece». (ar subt.).
6.35 «Karamba!» Humora raidījums.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Svētie un grēcīgie». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.50 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 27.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 84.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 13. un 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 TIEŠRAIDE. «Lāčplēša diena 11. Novembra krastmalā».
21.10 «Festivāls «BIGBANK Latvijas pērles». Olga Rajecka». Koncerts.
23.15 «Nikita 3». ASV seriāls. 19.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Nemelo man!»
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 4.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 43.sērija.
10.10 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 14.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 39. un 40.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
21.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 10.sērija.
22.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
23.10 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.10 «Medikopters 4». Seriāls. 42. un 43.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.35 «Būt par papucīti 2». Seriāls. 40.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 12. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1916.sērija.
9.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
10.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.30 «Latvija var!»*
11.50 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
12.25 «Lielā lasīšana».*
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1916.sērija.
16.20 JAUNUMS. «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss».
ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
17.10 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 JAUNUMS. «Eksperti dīvānā».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Vilciens pienāk 20:14».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Festivāls «Artissimo». Galā koncerts
«Ceļojumu gadi»». 1.daļa.
1.15 «Valdība». Seriāls. 11.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

tv programma
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 507.sērija.
9.30 «Mana ģimene 11». Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Mana ģimene 11». Seriāls. 8. un 9.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 508.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.30 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
21.20 «Lielais pārgājiens».
22.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.40 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
23.40 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 27.sērija.
0.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 107.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Meitene no lielveikala». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 28.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 85.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 108.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 15. un 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «LNT ziņu dienests piedāvā... Ebolas draudi».
21.25 «Ebola – palikt dzīvam». Dokumentāla filma.
22.05 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Intermeitene». Krievijas un Zviedrijas drāma. 1988.g.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 5.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 44.sērija.
10.10 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 40. un 41.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 11.sērija.
1.35 «Medikopters 4». Seriāls. 44.sērija.
2.25 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 10. un 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 13. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1917.sērija.
9.35 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 1.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1917.sērija.
16.20 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 2.sērija.
17.15 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Re starts».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Tilts 2».
Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 508.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 1.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 509.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.30 TV PIRMIZRĀDE. «Pārapdzīvotības bieds». Dok.filma.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Piedzīvojums dabā».
22.40 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
23.15 «Autosporta programma nr.1».
23.45 «Tavs auto».*

Ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris
0.15 «Kā darbojas Visums?» Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 108.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīļais, es nepadošos». Vācijas komēdija. 2012.g.
11.45 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 4.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 17. un 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
22.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 11. un 12.sērija.
23.30 «Privātās lietas». ASV un Vācijas drāma. 2009.g.
1.40 «Dzīvīte».
2.00 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 3.sērija.
2.40 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 6.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
10.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 41. un 42.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
21.00 «Ātrs un bez žēlastības. Tokijas drifts». ASV spraiga sižeta filma.
23.10 «Kinomānija 6».
23.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.55 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 6.sērija.
1.50 «Medikopters 4». Seriāls. 45.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 14. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
9.35 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss».
ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.45 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 8. un 9.sērija.
12.25 ««De facto»».* (ar subt.).
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.00 «Brīnumskapja skola».*
14.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Talanta formula. Dzimuši Rīgā». Dokumentāla filma (ar subt.).
16.10 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 JAUNUMS. «Inspektors Džordžs Džentlijs».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2008.g. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Džordžs Džentlijs».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2008.g. 1.sērija.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.10 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 8. un 9.sērija.
2.45 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.45 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
4.50 «Province». (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 509.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 2.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 510.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.50 «Staro Rīga».
21.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
22.15 «Eiropas kinovakari».
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Nu, vecīt!» Vācijas traģikomēdija.
0.05 «Lielais pārgājiens».*
0.55 «Spots».*
1.55 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 109.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
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 «Būt slaidai un mīlētai». Vācijas romantiska komēdija.

12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 110.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 19. un 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Latvijas faili. Pirmais prezidents». Dokumentāla filma.
22.10 «Ojāra Grinberga jubilejas koncerts».
0.10 «Gāze grīdā». Vācijas spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.00 «Dzīvīte».
2.20 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 4.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 7.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 45.sērija.
10.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 JAUNUMS. «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 42. un 43.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
21.20 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
23.45 «Iepazīstieties – Džo Bleks!» ASV fantastikas filma. 1998.g.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 15. novembris
LTV1
5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Eliass un karaļkuģis».
Norvēģijas animācijas filma. 2007.g. (ar subt.).
12.25 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
13.05 «Eksperti dīvānā».*
13.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
15.00 «Ciemos».* TV spēle.
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
17.55 «Staro Rīga».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». «Tālavijas iela Ludzā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Pie bagātās kundzes. Filmas arheoloģija».
22.25 «Pie bagātās kundzes». Rīgas kinostudijas satīriska drāma.
1969.g. Atjaunotā versija.
0.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.55 «Rīga 2014. Eiropa dzied!»*
3.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.10 «Aculiecinieks».*
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.50 «Džimlai Rūdi Rallallā!» Latvijas traģikomēdija. 2014.g.
14.55 «Staro Rīga».
15.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes svarcelšanā».
105 kg svara kategorija. Pārraide no Kazahstānas.
17.05 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīve itāļu garā». Drāma. 2014.g.
18.45 «Lielais pārgājiens».*
19.35 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.30 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 32.sērija.
0.05 «Nu, vecīt!» Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
1.35 «Pārapdzīvotības bieds». Dokumentāla filma.
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.15 «Sporta studija».
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 110.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 13.sērija.
6.10 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 1.sērija.
6.35 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 12.sērija.
7.30 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Dīvainās dabas kaprīzes». ASV dok.seriāls. 11.sērija.
12.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».
13.05 «Ātrās palīdzības meitene». ASV komēdija. 2005.g.
15.00 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Francijas piedzīvojumu filma.
17.15 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2013.g.
8.sērija. Turpinājums.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 19. un 20.sērija.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
2.45 «LNT brokastis».
4.15 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris

TV programma

TV3

LTV7

TV3

5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 8.sērija.
5.40 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.10 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
11.00 «Filmiņa par Milzu Lempi». ASV animācijas filma. 2005.g.
12.20 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
14.30 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
16.55 «Izklaides brauciens». Komiska piedzīvojumu filma. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Nejaukais es». ASV animācijas filma. 2010.g.
22.45 «Divas dienas Ņujorkā». Francijas komēdija. 2012.g.
0.45 «Nekā, ko zaudēt». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.30 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 7. un 8.sērija.
4.10 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
4.30 «TV3 ziņas».

5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Dzīve itāļu garā». Vācijas un Itālijas drāma. 2014.g.
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.10 «Staro Rīga».
15.15 «Sapņu ceļojums. Botsvana». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
16.55 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
17.30 TV PIRMIZRĀDE. «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
18.30 TIEŠRAIDE. «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle». Nīderlande – Latvija.
21.10 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.10 «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 10.sērija.
23.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.05 «Sapņu ceļojums. Botsvana». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
1.40 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 9.sērija.
5.40 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.50 «Izklaides brauciens». Komiska piedzīvojumu filma. 2006.g.
14.55 «Nejaukais es». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 10.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs. Sezonas noslēgums.
22.45 «Kazino «Royale»». Spraiga sižeta filma.
1.35 «Cietais mērķis». ASV spraiga sižeta filma. 1993.g.
3.05 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 9.sērija.

Svētdiena, 16. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.20 «Staro Rīga».
20.30 «Panorāma».
21.40 TIEŠRAIDE. «Lielā lasīšana». Noslēgums.
Pārraide no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
23.25 «Jānim Peteram – 75! No Jāņiem līdz Pēteriem...»*
3.05 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
4.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.55 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
5.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*

LNT
5.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 89.sērija.
5.50 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 13.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
8.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 1.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 19. un 20.sērija.
13.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.30 «Latvijas faili. Pirmais prezidents». Dokumentāla filma.
16.40 «Lauku sēta». Latvijas realitātes šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Džeinas stāsts».
Lielbritānijas biogrāfiska melodrāma. 2007.g.
23.25 «Aukle pēc izsaukuma». ASV komiska melodrāma. 2009.g.
1.20 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
3.00 «LNT brokastis».
3.50 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
4.30 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli trīs augošu koku cirsmas.
1. Izsoles priekšmets: trīs augošu koku cirsmas ar kopējo krāju 760 m3:
1.1. cirsma Nr.1: Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 22. kvartāla 25. un 26. nogabalā ar augošu koku koksnes kopējo krāju 492 m³;
1.2. cirsma Nr.2: Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 22. kvartāla 44. nogabalā ar augošu koku koksnes kopējo
krāju 188 m³;
1.3. cirsma Nr.3: Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 20. kvartāla 1. nogabalā ar augošu koku koksnes kopējo
krāju 80 m³.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a,
6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirsmas dabā var apskatīt no 28. oktobra līdz 7. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 11.11.2014. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. Izsole notiks: 11.11.2014. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. cirsmai Nr.1 – 13 400 euro;
6.2. cirsmai Nr.2 – 5500 euro;
6.3. cirsmai Nr.3 – 3000 euro.
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
LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku cirsmu Nr.1 vai Nr.2, vai Nr.3 izsoles nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

«Vārds uzņēmējiem»
Jauns gāzes tehniskais centrs Jelgavā

SIA «Rubens un Partneri» – Jelgavā, Aviācijas ielā
8a, atvērts jauns gāzes tehniskais centrs – skābeklis,
propāns, oglekļa dioksīds, slāpeklis, argons, hēlijs, šķidrais
slāpeklis, speciālās gāzes, metināšanas gāzes, gāzes
lāzera tehnoloģijām, acetilēns, ūdeņradis, pārtikas gāzes,
medicīniskās gāzes, gāzu aprīkojums.
Tālrunis 22084425; www.elmemesser.lv.

Latvijas Republikas proklamēšanas
96.gadadienai veltīts rokkoncerts

Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē
2014.gada 11.novembrī plkst.19:00
Koncertā piedalās: Jauktais koris “Skali”

Tautas deju ansamblis „Diždancis”
Solisti: Amanda Strode
Sintija Šteinkopfa
Kristians Kareļins

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
JPPI «Kultūra» tautas lietišķās mākslas
studija «Dekors» aicina
apgūt klūdziņu pīšanas prasmes.
Gaidīti arī studijas bijušie dalībnieki.
Otrdienās, ceturtdienās no plkst.17
deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22).
Tālrunis 29157990.

7

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē
jebkurā vecumā 2014./2015. m.g.
mācībām latviešu un krievu valodā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā
«Uzņemšana». E-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Skolotāju iela 8, Jelgava. Tālrunis 63021897.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 6. novembrī pulksten 19 – skotu dziedātāja, komponista un ģitārista Midža Jūra
koncerts. Programmā – muzikāls ieskats grupu «Ultravox» un «Visage», kā arī mūziķa
solokarjeras spilgtākajos mirkļos. Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 18 – Poļu kultūras dienu noslēguma koncerts. Piedalās ansambļi «Strumeņ» (Krāslava), «Pogranicze» (Polija), «Stokrotki» (Jelgava); BDK «Kukulečka»
(Daugavpils), deju ansamblis «Rodacy» (Jēkabpils); individuālie mākslinieki no Polijas.
Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 8. novembrī pulksten 12 – pasākums «Iepazīsti mājdzīvnieku», kurā varēs pabarot
un samīļot trusi un aplūkot šķirnes kaķus. Darbosies arī radošā darbnīca «Ko tik nevar
izgatavot no baloniem». Dalība – bez maksas (bērnu atrakciju centrā «Bossiks» Pulkveža
Brieža ielā 4).
 8. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja». Iespēja
izveidot mūzikas instrumentu ķekatu gājienam (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. novembrī pulksten 16 – koncerts «Ērģeles diviem». Muzicē Ilze un Aigars Reiņi.
Ieeja – par ziedojumiem ērģeļu atjaunošanai (Sv.Annas baznīcā).
 8. novembrī pulksten 18 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeistara
un pirmās vijoles Raimonda Ozola jubilejas koncerts. Biļešu cena – € 10 – 20 (kultūras
namā).
 9. novembrī pulksten 9 – Polijas Republikas Neatkarības dienai veltīts dievkalpojums
(poļu valodā), kas noslēgs Poļu kultūras dienas Jelgavā (Romas katoļu katedrālē).
 9. novembrī no pulksten 12 līdz 14 – bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem gaidīti
pasākumā «Mācies strādāt un pelnīt» jeb pašdarināto lietu tirdziņā. Iepriekš jāpiesakās.
Sīkāka informācija – bossiks.lv. Darbosies arī radošā darbnīca «Ko tik nevar izgatavot
no baloniem». Dalība – bez maksas (bērnu atrakciju centrā «Bossiks» Pulkveža Brieža
ielā 4).
 9. novembrī pulksten 14 – tikšanās ar grāmatas «Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi
Padomijā» autoru aktieri Kasparu Pūci (Zinātniskajā bibliotēkā).
 9. novembrī pulksten 14 – humoršovs «Vīrieši, vīrieši...». Biļešu cena – € 8 – 11
(kultūras namā).
 11. novembrī pulksten 14 – Studentu dienu erudīcijas konkurss «Es mīlu tevi, Latvija»
(LLU Fundamentālajā bibliotēkā).
 11. novembrī – Lāčplēša diena. Pulksten 15 un 19 – KINO: dokumentāla spēlfilma
«Segvārds Vientulis» (2014). Režisors N.Runcis. Mūzikas autors R.Dubra. Lomās V.Piņķis,
V.Daudziņš, E.Samītis, A.Bulis, J.Bartkevičs, J.Jope, E.Pujāts, R.Rudāks, M.Korsietis,
E.Viļumovs, R.Gailums un V.Karpačs. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā). Pulksten 15.30
– Lāčplēša dienai veltīts pasākums «Sveces liesmas siltumā». Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4). Pulksten 17 – Lāpu gājiens no Dambja ielas
līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Pulksten 17.40 – svinīgais brīdis pie pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem (Stacijas parkā). Pulksten 19 – rokkoncerts «... pie laika». Piedalās
jauktais koris «Skali», TDA «Diždancis», solisti Kristians Kareļins, Amanda Muceniece,
Sintija Šteinkopfa, instrumentālā grupa Didža Sostes vadībā. Koncerta mākslinieciskais
vadītājs Rūdolfs Bērtiņš. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 11. novembrī pulksten 20 – Studentu dienu kino vakars. Piedāvājumā – kāda no trim
latviešu filmām: «Sapņu komanda 1935», «Rūdolfa mantojums» vai «Baiga vasara» (LLU
Lauku inženieru fakultātes Akadēmijas ielā 19 zālē).
 12. novembrī pulksten 17 – Studentu dienas koncerts «Izvēlies laimīgo lozi!» vai
satikšanās ar prieku un patīkamiem pārsteigumiem; pulksten 21 – svētku balle (Jelgavas
pils aulā).
 13. novembrī pulksten 11 – Liepājas teātra muzikāla izrāde bērniem pēc A.Brigaderes
lugas motīviem «Sprīdītis». Režisors V.Lūriņš. Biļešu cena – € 4; 5 (kultūras namā).
 13. novembrī pulksten 15 – lekcija «Viņi nosargāja valsti». Bermontiādei – 95. Ieeja
– bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 ATCELTA! 13. novembrī pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde: muzikāla leģenda
«Minhauzena precības». Iegādātās biļetes var nodot kultūras nama kasē.
 14. novembrī pulksten 18 – Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīts koncerts
«Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...». Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
sarīkojums. Ieeja – bez maksas (k/n Mazajā zālē).
 15. novembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde eksperiments «Viens pret
viens». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 15. novembrī pulksten 15 un 19 – svētku koncerts «Manai dzimtenei». Piedalās
A.Ērglis, A.Andrejeva, V.Lapčenoks, D.Skutelis, Samanta Tīna, A.Auzāns, Oranžā kora
meitenes O.Stupiņa, A.Levša, I.Ļaksa un Jubilejas orķestris Jāņa Strazda vadībā. Biļešu
cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
 16. novembrī pulksten 16 – svētku koncerts. Solisti: Intars Busulis un jaunā džeza
dziedātāja šā gada starptautiskā konkursa «Riga Jazz Stage» uzvarētāja Kristīne Prauliņa.
Atskaņo Latvijas Radio bigbends, vadītājs M.Briežkalns, diriģents K.Vanags. Programmā:
R.Paula, K.Vanaga, M.Jēkabsona skaņdarbi. Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
 17. novembrī pulksten 18 – pieņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa. Pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un «Goda raksts» pasniegšana.
Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 18. novembrī pulksten 17 – filmu retrospekcija «Jelgava vakar un šodien» – videomateriāli par notikumiem Jelgavas vēsturē (20. gadsimts) un mūsdienās. Ieeja – bez maksas
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 19. novembrī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Mārtiņdiena»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātrim – 55. Izrāde «Jo pliks, jo
traks» (J.Jaunsudrabiņš). Režisori – Andris Bolmanis un Arvīds Matisons Biļešu cena –
€ 2,50; 2 (kultūras namā).

Izstādes
 No 7. novembra līdz 21. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Lielā iela laika ritējumā»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 9. novembrī pulksten 12 – Parīzes plenēra darbu izstādes atklāšana «Parīzes
līnija». Izstāde apskatāma no pulksten 12 līdz 18 (Vasaras mākslas galerijā Akadēmijas ielas 28 iekšpagalmā).
 10. novembrī pulksten 15 – ceļojošās izstādes «Muminu ģimene no Somijas»
atklāšana (Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 14. novembra – izstāde «Rīgas mākslas porcelāns (1925 – 1940) no Pētera
Avena krājuma». Izstāde apskatāma līdz 1. februārim (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 16. novembrim – Giedrjus Šukščus (Lietuva) plakātu un fotografikas izstāde
«Laika zīmes: nojauta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 20. novembrim – fotoizstāde «Poļu ieguldījums fotogrāfijas attīstībā Latvijā»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. novembrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku 2013./2014.
gada sezonas noslēguma izstāde. Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 1.
un 2. stāva foajē).
 Līdz 30. novembrim – Ievas Šustikas personālizstāde. Gleznas (k/n 1. stāva
lielajā foajē).
 Līdz 21. decembrim – Elitas Viliamas grafiku un pastmarku izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 6. novembris

Muzejā jauns eksponāts –
ragana Zīle uz sārta
Foto: Krišjānis Grantiņš

 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot hercoga Jēkaba 404.
dzimšanas dienu, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā atklāts jauns eksponāts
– ragana, kas piesieta pie baļķa
un «deg» uz kvēlojoša ugunskura, tādējādi atgādinot par
raganu medībām, kas notika
arī hercogistes laikā. Vēstures
liecības vēsta, ka latviešu tradicionālā ragana bija sieviete ar
vaļā palaistiem matiem, basām
kājām un piena spainīti rokās.
Muzejā aplūkojamai raganai
gan piena spaiņa nav.
Ragana papildinājusi pastāvīgo ekspozīciju «Jelgavas novads Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā», kurā atrodas
arī paša hercoga vaska figūra.
Jaunais eksponāts veidots pašu muzejnieku spēkiem, ieguldot muzeja līdzekļus.
Muzeja Vēstures un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Inese Deksne stāsta, ka ideja

par raganu izskanējusi jau pirms pusgada,
jo līdzīgu kolēģi bija noskatījuši muzejā
Igaunijā. Paralēli ikdienas darbiem ragana
tapusi divos mēnešos. «Mans uzdevums ir
rūpēties par ekspozīcijas papildinājumu,
bet praktiski lielu darbu ir ieguldījusi mūsu
restauratore Saiva Kuple, kura manekenu
ar garām skropstām un sārtām lūpām
pārveidoja līdzīgu spīdzinātai sievietei, bet
kreklu raganai šuva mūsu muzeja māksliniece Mārīte Leimane,» stāsta I.Deksne,
piebilstot, ka parūka pasūtīta internetā,
taču S.Kuple centusies to apstrādāt, lai
mati nav tik spīdīgi.
S.Kuple stāsta, ka darbs nebija ikdienišķs, taču mazs izaicinājums arī viņai kā
restauratorei. «Neviens jau nevar pateikt,
kāda tā ragana tieši izskatījusies. Man
iedeva modeli, un es to pārveidoju, lai tā
līdzinātos mokošas sievietes sejai, ar plastilīnu pielabojot sejas formu un nokrāsojot
ar akrilu. Visu laiku darba procesā nācās
domāt par to, kā jūtas sieviete, kuru sadedzina, lai tā grimase sanāk ticamāka,»
stāsta restauratore.
Muzejnieki raganu nokristījuši par Zīli.

Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā pastāvīgo hercogistes
ekspozīciju papildinājusi ragana
uz sārta, kas
vēsta par raganu
medībām. Tai jau
dots vārds Zīle.
«Man ļoti žēl tās
Zīles, tik skaista
meitene tika
sadedzināta,»
nosaka 5. klases
skolniece Ruta
(centrā), kura
kopā ar draudzeni Lilitu apmeklēja hercoga
Jēkaba dzimšanas dienu.

Proti, arī hercogs un viņa ģimenes locekļi
vairāk vai mazāk bija iesaistīti raganu
prāvu procesos. Ir saglabājies hercogienes
Elizabetes Magdalēnas, kas bija hercoga
Jēkaba audžumāte, sekretāra ziņojums
viņai. Viņš ziņo, ka notikusi tiesas izmeklēšana par Zīli, kura pirms sadedzināšanas
apvainota par buršanos. Zīle stāstījusi, ka
prot ar apvārdotu sāli ārstēt lopus un neko
ļaunu nedarot. Baznīca aizliedza ārstēt ar
apvārdotas sāls palīdzību, pielīdzinot to
buršanai. Zīle par to sadedzināta.
Uzskata, ka raganas ir burves, pareģes
un dziedinātājas, sliktākajā variantā – kaitētājas. Parasti ar raganošanu nodarbojās
sievietes, taču šī nodarbe nebija sveša
arī vīriešiem: raganis, ragans – burvis,
apbūrējs. Vēstures avoti vēsta, ka latviešu
tradicionālā ragana bija sieviete ar vaļā
palaistiem matiem, basām kājām un piena
spainīti rokās. Par raganām tikušas dēvētas arī ļoti gudras sievietes, tādas varēja
sastapt agrās vai vēlās stundās pļavās un
mežos, lasot zālītes. Arī ar neparastu skaistumu apveltītas sievietes tika uzskatītas
par raganām.

Nākamnedēļ – Studentu diena
 Ritma Gaidamoviča

17. novembrī Eiropā tiek atzīmēta Starptautiskā Studentu
diena. LLU nolēmusi atgriezties
pie tradīcijām un Studentu
dienu tomēr svinēt novembrī,
ne maijā, kā tas bija pērn. Tai
veltītie pasākumi – erudīcijas
konkurss, lāpu skrējiens, kino
vakars, koncerts un balle – notiks 11. un 12. novembrī.
LLU Studējošo pašpārvalde aicinājusi
visus Latvijas studentus šajās dienās
pulcēties Jelgavā – studentu pilsētā, lai
kopīgi atzīmētu Starptautisko Studentu
dienu. Tiesa, mazliet citādākā veidolā nekā
ierasts. 11. novembrī pulksten 14 studen-

tiem LLU Fundamentālajā bibliotēkā,
iedvesmojoties no TV šova «Es mīlu tevi,
Latvija», notiks erudīcijas konkurss ar tieši
tādu pašu nosaukumu, kurā dalībniekiem
būs jādemonstrē savas zināšanas, atbildot
uz jautājumiem gan par Latviju, gan mūsu
pilsētu Jelgavu, gan arī LLU.
Studenti nolēmuši šogad arī nerīkot
atsevišķu Studentu dienas gājienu, kā
tas bija iepriekš, tā vietā viņi pievienosies
Jelgavā rīkotajam Lāčplēša dienas gājienam 11. novembrī pulksten 17, bet pēc
tā – pulksten 19 – apkārt pilij notiks LLU
fakultāšu tradicionālais Studentu dienu
lāpu skrējiens. Tas veltīts LLU mācībspēka
Edvīna Feldmaņa piemiņai, kurš 1971.
gada 17. novembrī noorganizēja pirmo
lāpu skrējienu. Bet dienas noslēgumā
– pulksten 20 – paredzēts kino vakars

Lauku inženieru fakultātes zālē Akadēmijas ielā 19, uz kuru aicināts arī ikviens
jelgavnieks. Jau tradicionāli skatītāji balsojot varēs izvēlēties vienu no trim filmām.
Valsts svētku noskaņās piedāvājumā būs
trīs latviešu filmas – «Sapņu komanda
1935», «Rūdolfa mantojums» vai «Baiga
vasara». Ieeja – bez maksas.
Savukārt 12. novembrī Studentu dienas
turpināsies ar svētku koncertu «Izvēlies
laimīgo lozi!» pulksten 17 Jelgavas pils
aulā, kurā sagaida satikšanās prieks un
patīkami pārsteigumi. Vakara kulminācija
– balle Jelgavas pilī, kas sāksies pulksten
21. No pulksten 21 ieejas maksa – 1,50 eiro,
bet no pulksten 22 – 2 eiro. Pēc balles nakts
turpināsies studentu iecienītākajā klubā
«Jelgavas krekli», kur ar ballē saņemto
zīmogu ieeja būs bez maksas.

Pazīstami mūziķi kopā ar kori «Mītava» gādā
dzimšanas dienas dāvanu Latvijai
 Ritma Gaidamoviča

bergs stāsta, ka šoreiz skanēs dažādu
latviešu komponistu – Raimonda PauAr cieņas apliecinājumu savai
la, Ulda Stabulnieka, Ivara Vīgnera,
zemei un rotaļīgu vieglumu
Mārtiņa Brauna, Zigmara Liepiņa,
mūzikā Latvijā pazīstami mūziķi
Valda Zilvera, Jāņa Strazda – skaistākās
arī šogad valsts svētku noskamelodijas, kurām dzeju rakstījis Jānis
ņās novembrī pie skatītājiem
Peters, tādējādi noslēdzot dzejnieka 75.
dosies ar jaunu muzikālu pro
jubilejas gadu.
grammu «Manai dzimtenei».
Klausītājus gaida tikšanās ar dziedātāJāpiebilst, ka tajā piedalīsies
jiem Andri Ērgli, Aiju Andrejevu, Viktoru
arī Jelgavas kamerkoris «MītaLapčenoku, Daini Skuteli, Samantu Tīnu,
va». Dzimšanas dienas dāvana
Ati Auzānu, Oranžā kora meitenēm Anitu
Latvijai Jelgavā izskanēs pat
Levšu, Olgu Stupiņu, Intu Ļaksu, instrudivos koncertos – 15. novembrī
mentālo grupu Jāņa Strazda vadībā un
pulksten 15 un 19.
Jelgavas kamerkori «Mītava».
«Ar lielu azartu un prieku atrodam
Koncerta producents Aigars Dins- arvien jaunas, kā arī piemirstas, bet labi

zināmas dziesmas ar dzejnieka Jāņa Petera vārdiem, kuras tagad gribam jaunās
skaņās atdot klausītājiem. Tās visas ir
par mums – mūsu sajūtām, zemi un cilvēkiem, par to, kāda nenovērtējama dāvana
ir mūsu dzimtene,» par koncertprogrammu stāsta producents A.Dinsbergs.
Biļešu cena uz koncertu – no 10 līdz 18
eiro. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Jelgavā tā atrodas kultūras
namā) un www.bilesuparadize.lv.
Jāpiebilst, ka iepriekšējos gados klausītājus priecēja Latvijas deviņdesmitgadei
veltītā programma «Mana dziesma
Latvijai», «Latviešu kino un teātra zelta
dziesmas», «Brīvās Latvijas dziesmas» un
«Manas tautas dziesmas».

