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Trīs ielu rekonstrukcija
pabeigta!

Noslēgušies apmēram pusotru gadu ilgušie ielu rekonstrukcijas darbi Jelgavā, un kopš 1. novembra satiksmes kustība pilnībā
atvērta arī Lielajā ielā – tur rekonstruēts posms no Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim. Kaut arī ielas posms jau pieņemts eksFoto: Ivars Veiliņš
pluatācijā, būvniekiem nedēļas laikā jānovērš ielas apsekošanas laikā konstatētās nepilnības.
 Sintija Čepanone

Šīs nedēļas sākumā pēc
būvdarbu pabeigšanas
apsekoti trīs rekonstruētie ielu posmi pilsētā – Lielā iela no Dambja
ielas līdz Čakstes bulvārim, Lietuvas šoseja no
Miera līdz Rūpniecības
ielai un Čakstes bulvāris
no Lielās līdz Ausekļa
ielai. Apsekošanas komisijas fiksētie defekti,
kas galvenokārt saistīti
ar labiekārtošanas darbiem, ielu būvniekiem
jānovērš nedēļas laikā.
1. novembris bija visu trīs pilsētā realizēto vērienīgo projektu
noslēguma termiņš, un pēc vairāk
nekā gadu ilgajiem remontdarbiem satiksmes dalībnieki atkal
var pilnvērtīgi izmantot gan
Lielo ielu, gan Lietuvas šoseju.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāji
vērtē, ka ielu rekonstrukcijas
procesā būtisku šķēršļu nav bijis
un būvnieki iekļāvušies līgumos
noteiktajos termiņos – šonedēļ
ielas pieņemtas ekspluatācijā,
bet būvniekiem nedēļas laikā jā-

novērš apsekošanas laikā fiksētās
nepilnības.
«Lielās ielas apsekošanas laikā
galvenokārt fiksētas nepilnības, kas saistītas ar zaļo zonu
labiekārtošanu un tehniskiem
risinājumiem. Piemēram, atsevišķās vietās konstatēts, ka nepieciešams izlīdzināt melnzemi,
ieslaucīt bruģī smilti, ap kokiem
apbērt mulču un izvietot metāla
režģus, bet autobusu pieturvietās
uz stikliem vēl jāsalīmē marķējums un jāizvieto atkritumu
urnas,» vēl nepadarītos labiekārtošanas darbus Lielajā ielā
uzskaita «Pilsētsaimniecības»
projektu vadītāja Eva Kidere.
Tāpat visā rekonstruētajā ielas
posmā jāpieregulē stacionārās
videonovērošanas kameras, jāuzstāda atlikušās grozāmās kameras, LED displeji un jāveic citi
tehniski darbi, lai nodrošinātu
datu pārraidi. «Tādējādi atsevišķi
darbi Lielajā ielā vēl turpinās,
taču satiksmes dalībniekus, kas
pārvietojas pa rekonstruēto posmu, tie neietekmēs,» tā E.Kidere,
norādot, ka šobrīd vienīgās būtiskās neērtības autovadītājiem un
gājējiem ir saistītas ar luksoforu
darbības režīmu, jo pašlaik notiek
luksoforu pieslēgšana «ImFlow»

jeb reālā laika transporta vadības
sistēmai un tiek veikti pieregulēšanas darbi, lai, tāpat kā
Raiņa ielā, nodrošinātu vienotas
satiksmes organizācijas sistēmas
darbību, kas ar sensoru palīdzību
spēs operatīvi reaģēt uz mainīgo
satiksmes plūsmu. Luksoforu
pieregulēšanas darbi noslēgsies
15. novembrī. Jāpiebilst, ka Lielo ielu rekonstruēja SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»».
Vienlaicīgi ar darbiem Lielajā ielā
brauktuves segums rekonstruēts
arī Uzvaras ielā.
Ekspluatācijā pieņemts arī
rekonstruētais Lietuvas šosejas
posms no Miera līdz Rūpniecības
ielai. Kaut arī kopš 1. novembra
transporta satiksme tur pilnībā
atjaunota, būvniekam – akciju sabiedrībai «A.C.B.» – dota
nedēļa laika fiksēto trūkumu
novēršanai. «Piemēram, dažās
vietās jāpielabo bruģa klājums,
īpašu uzmanību pievēršot bruģa
un asfalta salaiduma vietām, kā
arī jānovērš atsevišķi izskalojumi
nogāzēs, kas radās pēc spēcīgā
lietus pagājušās nedēļas nogalē,»
tā «Pilsētsaimniecības» projektu
speciāliste Agnese Švarce, akcentējot, ka jāpabeidz arī afišu
stabu izbūve un jānovērš pārējās

fiksētās nepilnības, kas saistītas
ar kvalitatīvas infrastruktūras
nodrošināšanu Lietuvas šosejā.
Jāuzsver, ka pašvaldībai neizdevās piesaistīt ES finansējumu,
lai rekonstruētu visu Lietuvas
šosejas posmu, kas ir pašvaldības
pārziņā, tādējādi atlikušais posms
no Platones ielas līdz pilsētas
administratīvajai robežai tiks
uzturēts pilsētas ielu uzturēšanas darbu gaitā. Savukārt par
Lietuvas šosejas seguma stāvokli
līdz Lietuvas robežai atbildīga ir
VAS «Latvijas valsts ceļi».
Tāpat noslēgusies arī Čakstes
bulvāra 2. kārtas rekonstrukcija,
kuras laikā sakārtots posms no
Lielās līdz Ausekļa ielai. Arī šajā
ielas posmā konstatētie trūkumi, kas līdzīgi kā Lielajā ielā un
Lietuvas šosejā galvenokārt saistīti ar labiekārtošanas darbiem,
jānovērš līdz 11. novembrim,
informē «Pilsētsaimniecības»
vecākā projektu vadītāja Daina
Traidase.
Jāpiebilst, ka visiem apsekošanas laikā fiksētajiem defektiem
noteikts termiņš, līdz kuram tie
jānovērš, un, tam noslēdzoties,
«Pilsētsaimniecības» speciālisti
vēlreiz pārliecināsies par izpildītā
darba kvalitāti.

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

ISSN 1691-4201

Lāčplēša dienā –
Lāpu gājiens un filma
«Atmodas antoloģija»
 Ritma Gaidamoviča

Pirmdien, 11. novembrī, ir Lāčplēša diena,
kad jelgavnieki aicināti
pievienoties Lāpu gājienam cauri pilsētai līdz
piemineklim Jelgavas
atbrīvotājiem. Lāpu gājiens sāksies pulksten 17
Dambja ielā, bet pulksten 19 kultūras namā
jelgavniekiem būs iespēja bez maksas noskatīties
jaunāko dokumentālo
filmu «Atmodas antoloģija», kas stāsta par būtiskākajiem notikumiem
Atmodas laika vēsturē.
Lāpu gājiens pulksten 17 sāksies
Dambja ielā, virzīsies pa Lielo un
Pasta ielu 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
gājienam var pievienoties arī visa
maršruta garumā. «Lāpu gājiens
Lāčplēša dienā dod tā dalībniekiem
neatkārtojamu vienotības un piederības izjūtu savai pilsētai un valstij.
Atcerēsimies, pieminēsim un godināsim savus varoņus, būsim kopā
Latvijai vēsturiski tik nozīmīgā
dienā!» aicinot jelgavniekus piedalīties Lāpu gājienā, saka pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece Inta Englande. Gājienā ar lāpām
gaidīti visi – uzņēmumu, iestāžu
kolektīvi, sabiedrisko organizāciju,
biedrību pārstāvji, kā arī ikviens
jelgavnieks.
Autovadītājiem jārēķinās, ka
Lāpu gājiena laikā attiecīgajos

ielu posmos uz laiku tiks slēgta
satiksme. Gājiens pulksten 17.40
noslēgsies pie pieminekļa ar svinīgu
piemiņas brīdi Jelgavas atbrīvotājiem, kurā piedalīsies Jelgavas
Valsts ģimnāzijas koris «Skali» un
uzrunu teiks Jelgavas pilsētas un
novada vadība un militāro struktūrvienību pārstāvji.
Bet pulksten 19 jelgavnieki kultūras namā varēs noskatīties jaunāko
dokumentālo filmu «Atmodas antoloģija», kas veltīta Latvijas Tautas
frontei un stāsta par būtiskākajiem
notikumiem Atmodas laika vēsturē.
«Kad īsti sākās Atmoda, kas bija
sabiedrības virzītāji, ko zināja un
ko nezināja Tautas frontes veidotāji, kādi bija viņu mērķi? Filmas
veidotāji skatītājiem piedāvā pašiem
ielūkoties tā laika notikumu antoloģijā – kino hronikās, dokumentos,
avīžu slejās un dalībnieku atmiņās,»
teikts filmas aprakstā. Ieeja uz filmu
– bez maksas.
Uz Lāčplēša dienai veltītu pasākumu «11. novembra stāsts»
pirmdien pulksten 16 jauniešus
aicina arī Sabiedrības integrācijas
pārvalde. «Uz lekciju īpaši gaidām
mazākumtautību skolu jauniešus,
lai uzzinātu, kas ir 11. novembris,
cik tas ir nozīmīgs. Lekciju vadīs
vēsturnieks Andris Tomašūns,» tā
pārvaldes vadītāja Ilga Antuža.
Jāpiebilst, ka bērnudārzs «Rotaļa» 11. novembrī pulksten 10 dosies
savā Lāčplēša dienas gājienā pa Lāč
plēša ielu. Pulksten 16 pie bērniem
viesosies folkloras kopa «Dimzēns»,
lai kopā dziedātu dziesmas par karavīriem, bet pulksten 17 pagalmā
tiks iedegtas sveces latvju rakstu
kompozīcijās. Šajā laikā «Rotaļa»
aicina Lāčplēša ielas iedzīvotājus arī
māju logos iedegt sveces.

NĪN nomaksas termiņš –
15. novembris
 Sintija Čepanone

Pašvaldība atgādina, ka pēdējais 2013. gada nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas termiņš ir 15.
novembris, un iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa
maksājumiem – pretējā gadījumā tiks aprēķināta nokavējuma nauda un parāds būs piedzenams bezstrīda kārtībā.
Kopējā NĪN parāda un aprēķinātās nokavējuma naudas
summa uz 1. novembri ir gandrīz 1,2 miljoni latu.
Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos
Ingars Bušs atgādina, ka saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 2013. gada pēdējais NĪN ceturkšņa nomaksas datums ir 15.
novembris.
Turpinājums 3.lpp.

«Amo Plant» iekaros Krievijas tirgu – pirmais autobuss nosūtīts uz Voroņežu

Otrdien uz Krieviju, Voroņežas apgabalu, devās pirmais «Amo Plant» izgatavotais autobuss, ko rotā Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu zīmējums. Uzņēmuma pārstāvis Igors Graurs stāsta, ka autobuss vēl nav pārdots, bet uz Voroņežu tiek sūtīts izmēģināšanai – Voroņežas apgabala administrācija gatavojas būtiski uzlabot sabiedriskā transporta sistēmu, un «Amo Plant»
ir izstrādājis savu piedāvājumu: ekonomisku zemās grīdas autobusu, kas aprīkots ar modernajām tehnoloģijām. «Autobuss
«Ambassador SB 200» ir izturējis testus Maskavā. Tas aprīkots ar gaisa kondicionēšanas iekārtu un citām tehnoloģijām, pielāgots personu ar īpašajām vajadzībām pārvadāšanai,» tā I.Graurs. Viņš stāsta, ka autobusā paredzēts rīkot prezentāciju, tāpēc
tas aprīkots vēl ar papildu tehnoloģijām, piemēram, Wi-Fi, bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, pasažieru uzskaites sistēmu,
ekrānu, mikrofonu, videonovērošanas sistēmu, atrašanās vietas noteicēju. «Tas nav standarta aprīkojums, bet mēs esam elastīgi un, ja klients vēlēsies, varam autobusus aprīkot arī ar šādām tehnoloģijām,» tā I.Graurs, piebilstot – tas, ka uz Voroņežu
devies mūsu autobuss, jau ir progress lielās kaimiņvalsts tirgus iekarošanas virzienā. Lēmumu – iegādāties vai ne «Amo Plant»
Foto: Ivars Veiliņš
autobusus – Krievijas puse pieņems pēc autobusa notestēšanas dabā.
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Tušķi - Dobeles šos. - Lielā iela - Rīgas iela - Skolas iela - Vidusskola
Tušķi - Dobeles šos. - Lielā iela - Rīgas iela - Ozolnieki GP

1. Tušķi – Ozolnieki
*Pagriez. uz Viesturiem
*Tušķi
* Mežvidi
*Meiju ceļš
*Satiksmes iela (pasts)
Tušķi
Zanderu kapi
4.līnija
Satiksmes iela
Centrs
Pērnavas uz Rīgas ielas
Ozolnieki uz Rīgas šos.
Ozolnieku Vidusskola
*Aizupe
*Ozolnieki GP
Izpildes dienas

14:05
14:08
14:09
14:14
14:20
14:28
14:34
14:39
k.d.

2. Tetele – Svēte
-

-

14:20
14:23
14:24
14:29
14:35
14:43
14:49
14:54
k.d.

14:45
14:48
14:49
14:54
15:00
k.d.

15:15
15:23
15:30
15:34
k.d.

15:25
15:28
15:29
15:34
15:40
15:48
15:54
15:59
1-6

16:20
16:30
16:36
16:41
k.d.

16:20
16:23
16:24
16:28
16:36
16:46
16:52
16:56
k.d.

16:45
16:48
16:49
16:53
17:01
17:11
17:17
17:19
17:20
k.d.

- 17:52
17:25		
17:28 18:04
17:29 18:04
17:33 18:08
17:41 18:16
17:51 18:26
17:57 18:32
18:01		
- 18:34
- 18:35
k.d. k.d.

18:05
18:08
18:09
18:13
18:21
18:31
18:37
18:41
k.d.

18:15
18:18
18:19
18:23
18:31
18:41
18:47
18:49
18:50
k.d.

18:45
18:48
18:49
18:53
19:01
19:08
19:15
19:19
1-5

- 19:46
- 19:51
19:15 19:58
19:18 20:02
19:19 20:02
19:23 20:07
19:29 20:12
19:37 20:20
19:43 20:26
19:47		
- 20:28
- 20:29
1-6 k.d.

Tetele - Iecavas šos - Garozoas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Mātera iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka
iela - Rūpniecības iela - Tērvetes iela - Svēte (Svētes skola)
07:10 - 08:15 08:51 - 11:55 13:40 13:40 - 16:15 17:00 17:55 18:47 19:50
07:22 - 08:27 - 12:07 13:52 13:52 - 16:26 17:11 18:06 18:58 20:01 -

20:20
20:23
20:24
20:28
20:34
1-6

*Meiju ceļš
*Satiksmes iela (pasts)
*Ozolnieki GP
Vidusskola
Pļavu iela
Pērnavas uz Rīgas ielas
Centrs
Satiksmes iela
4.līnija
5.līnija
*Bemberi
Tušķi
*Tušķi
*Pagriez.uz Viesturiem
*Mežvidi
Izpildes dienas

*Ozolnieki GP
Vidusskola
14:00
Pļavu iela
14:06
Pērnavas uz Rīgas ielas 14:12
Centrs
14:21
Satiksmes iela
14:26
4.līnija
14:31
5.līnija
14:31
Tušķi
14:35
Pagrieziens uz Viesturiem Viesturu stacija
*Mežvidi
Izpildes dienas
k.d.

Blukas
Dzelzceļa stacija
Banka
Benefice (deju centrs
«Cukurfabrika»)
Pļavu iela
RAF rūpn.
Pērnavas iela
Bērzu kapi
Izpildes dienas

05:55 06:45
06:07 06:57
- 07:09
06:16 06:16 1-5 1-5

Meiju ceļš - Meiju ceļš - Satiksmes iela - Aspazijas iela - Dambja iela - Lielā iela - Pasta iela
- Lietuvas šoseja - Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes iela - Kārniņu ceļš - Kārniņi
Meiju ceļš
05:40 06:20 06:55 07:45 08:30 - 12:05 13:53 15:00 17:05 17:35 18:57 21:48 Pasta iela autobusu
Satiksmes iela (pasts) 05:43 06:23 06:58 07:48 08:33 - 12:08 13:56 15:03 17:08 17:38 19:00 pietura «Stacijas iela» Asteru
05:47 06:27 07:02 07:52 08:37 - 12:12 14:00 15:07 17:13 17:43 19:04 Lietuvas šoseja - Miera iela
Autoosta
05:53 06:33 07:08 07:58 08:43 10:58 12:18 14:06 15:13 17:22 17:52 19:10 Stacijas iela
05:56 06:36 07:11 08:01 08:46 11:01 12:21 14:09 15:16 17:26 17:56 19:13 21:48 - Bauskas iela - Staļģenes iela
Kārniņi
06:12 06:52 07:28 08:18 09:03 11:18 12:38 14:26 15:33 17:43 18:13 19:29 22:04 - Kārniņu ceļš - Kārniņi
Izpildes dienas
1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d.
Kārniņi - Kārniņu ceļš - Staļģenes iela - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas šos. - Stacijas iela - Zemgales
7. Kārniņi – Meiu ceļš prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Dambja iela - Aspazijas iela - Satiksmes iela - Meiju ceļš - Meiju ceļš
Kārniņi
06:15 07:05 07:35 08:22 09:10 - 12:45 14:26 15:33 17:45 18:13 19:29 22:12
22:12 Kārniņi - Kārniņu ceļš
Dzelzceļa stacija
06:31 07:22 07:52 08:39 09:27 - 13:02 14:43 15:50 18:02 18:30 19:45 22:28
- Staļģenes iela - Bauskas iela
Centrs
06:35 07:26 07:56 08:43 09:31 11:46 13:06 14:47 15:54 18:08 18:36 19:49 - Miera iela - Lietuvas šos. - StaAsteru
06:42 07:33 08:03 08:50 09:38 11:53 13:13 14:54 16:01 18:16 18:44 19:55 cijas iela - Zemgales prospekts
Meiju ceļš
06:48 07:39 08:09 08:56 09:44 11:59 13:19 15:00 16:09 18:24 18:52 20:01 - Dzelzceļa st.
Izpildes dienas
1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d.

- 06:19 - 07:05 07:18
- 06:35 - 07:22 07:35
06:25 06:39 06:39 07:26 07:39
06:35
06:38
06:41
1-5

*Dzelzceļa stacija
Vītoliņi
Bērzu kapi
6.vidusskola
RAF dz.masīvs
Centrs
Autoosta
Stacijas iela
Viskaļi
Salnas iela
Salnas uz Tērvetes
Izpildes dienas

- 07:32
06:20 06:39 06:39 06:42 07:37
- 07:42
06:51 07:49
06:52 07:50
1-5 1-5

13. Brankas – Dzelzceļa stacija

*4.līnija
*Satiksmes iela
*Meiju ceļš
- 05:55
*Satiksmes iela (pasts) - 05:58
*Asteru
- 06:02
*Vīgriežu iela
- 06:07
Dzelzceļa stacija
05:25 06:13
Banka
05:29 06:16
Pērnavas uz Rīgas ielas 05:37 06:24
Ozolnieki uz Rīgas šos. 05:43 06:30
Dumbrāji
Brankas
05:51 06:39
Izpildes dienas
1-5 1-5

Brankas
Ozolnieki GP
Pļavu iela
Pērnavas uz Rīgas ielas
Centrs
Autoosta
Stacijas iela
Dzelzceļa stacija
*Satiksmes iela
*4.līnija
Izpildes dienas

Baložu kapi
9.veikals
Salnas uz Tērvetes
Dzelzceļa stacija
Banka
Tirgus
Meiju ceļš
Izpildes dienas

07:10 08:15
07:11 08:16
07:13 08:18
07:20 08:25
07:24 08:29
07:27 08:32
07:32 08:37
1-5 k.d.

09:05 10:10 13:10
09:06 10:11 13:11
09:08 10:13 13:13
09:15 10:20 13:20
09:19 10:24 13:24
09:22 10:27 13:27
09:27 10:32 13:32
k.d. k.d. k.d.

14:10 16:20 17:25 18:25 19:20
14:11 16:21 17:26 18:26 19:21
14:13 16:22 17:27 18:27 19:22
14:20 16:32 17:37 18:37 19:29
14:24 16:36 17:41 18:41 19:33
14:27 16:40 17:45 18:45 19:35
14:32 16:47 17:52 18:52 19:40
k.d. k.d. k.d. 1-5 1-5

14. Meiju ceļš – Baložu kapi

Meiju ceļš - Meiju ceļš - Zvejnieku - Lapskalna - Blaumaņa - Pasta - Rūpniecības
- O.Kalpaka - 4.pmsk. - O.Kalpaka - Rūpniecības - Tērvetes - Baložu - Baložu kapi

Meiju ceļš
Zvejnieku iela
Tirgus
Autoosta
Stacijas iela
9.veikals
Baložu kapi
Izpildes dienas

06:35 07:45
06:37 07:47
06:41 07:51
06:43 07:53
06:46 07:56
06:54 08:04
06:55 08:05
1-5 k.d.

08:40 09:50 12:45
08:42 09:52 12:47
08:46 09:56 12:51
08:48 09:58 12:53
08:51 10:01 12:56
08:59 10:09 13:04
09:00 10:10 13:05
k.d. k.d. k.d.

13:40 15:55 17:00 17:55 19:01
13:42 15:57 17:03 17:58 19:03
13:46 16:01 17:07 18:02 19:06
13:48 16:03 17:10 18:05 19:08
13:51 16:07 17:13 18:08 19:11
13:59 16:17 17:23 18:18 19:18
14:00 16:18 17:24 18:19 19:20
k.d. k.d. k.d. 1-5 1-5

63045945

Diennakts tālrunis
informācijai par autobusu kustības grafikiem

- 05:51
- 05:59
- 06:01
- 06:07
- 06:15
05:10 06:16
05:13 06:19
05:14 06:20
1-5 1-5

06:39 07:00 06:47 07:09 06:49 07:10 06:55 07:17 07:03 07:25 - 07:26 07:26
- 07:29 07:29
- 07:30 07:30
07:09 07:13 1-5 1-5 6,7

16. Svētes skola – Tetele

(Āboliņi) Svētes skola - Augstkalnes ceļš - Tērvetes iela - Raiņa iela - Mātera iela - Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - Iecavas šos. - Tetele

*Āboliņi GP
Svētes skola GP
Siliņi
9.veikals
Salnas uz Tērvetes
Centrs
Cukurfabrikas stacija
Tetele
Izpildes dienas

- 07:20
- 07:40
- 07:47
- 07:50
- 07:51
05:55 08:01
06:02 06:12 1-5 k.d.

- 18:35 18:35 - 19:05
18:05 - 18:45 18:10 18:36 18:36 18:50 19:06
18:16 18:42 18:42 18:56 19:13
18:27 18:53 18:53 19:05 19:20
- 18:59 - 19:25
- 19:04 - 19:30
- 19:05 - 19:30
- 19:08 - 19:34
- 19:41
- 19:46
6,7 1-6 7 k.d. k.d.

Vītoliņi - Kalnciema ceļš - Rīga iela - Lielā iela - Pasta iela Lietuvas šos. - Vidus iela - Salnas iela - Salnas iela
07:30 08:40 10:30 11:35 - 12:50 - 16:50 18:19 - 19:31 19:31
07:43 07:45 07:48 07:56 08:59 10:49 11:54 13:09 13:09 15:55 17:11 18:40 18:40 19:49 19:49
07:57 09:00 10:50 11:55 13:10 13:10 15:56 17:12 18:41 18:41 19:50 08:00 09:03 10:53 11:58 13:13 13:13 15:59 17:15 18:44 18:45 19:53 08:09 09:12 11:02 12:07 13:22 13:22 16:09 17:27 18:56 18:56 19:01 08:10 09:13 11:03 12:08 13:23 13:23 16:10 17:27 18:56 18:56 19:01 1-5 1-5 6,7 6,7 1-5 6,7 1-5 1-5 1-5 6,7 1-5 6,7

07:01 Ozolnieki GP - Rīgas iela - Lielā iela
- Dobeles šoseja - Tušķi - Mežvidi
07:29 Mežvidi - Tušķi - Dobeles šos.- Lielā
iela - Rīgas iela - Skolas iela - Ozolnieku
vidusskola
17:07 Ozolnieku vidusskola - Skolas iela
- Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - Tušķi
- Mežvidi
17:52 Mežvidi - Tušķi - Dobeles šos. - Lielā iela
- Rīgas iela - Ozolnieki GP

Apzīmējumi:
1 - 6 autobuss kursē darba
dienās un sestdienās
k.d. autobuss kursē katru dienu
6, 7 autobuss kursē brīvdienās
1 - 5 autobuss kursē darba dienās
7 autobuss kursē svētdienās

- 11:55 13:25
- 12:03 13:33
- 12:05 13:35
- 12:07 13:37
10:35 12:16 13:46
10:42 12:23 10:53 12:34 k.d. k.d. k.d.

15:35 - 18:20
15:55 - 18:38
16:02 - 18:45
16:05 - 18:48
16:06 - 18:49
16:18 16:56 19:01
- 17:04 - 17:15 k.d. k.d. k.d.

12. Salnas iela – Vītoliņi
Salnas iela - Salnas iela - Tērvetes iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - 4.pmsk. - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Rīgas iela - Kalnciema ceļš - Vītoliņi
Salnas uz Tērvetes
Dzelzceļa stacija
Banka
Vītoliņi
Izpildes dienas

- 06:55 07:50 08:10 09:15 - 11:05 12:20 13:25 16:10 17:30 19:04 20:01
- 07:03 07:58 08:18 09:23 - 11:13 12:28 13:33 16:20 17:40 19:11 20:08
06:03 07:06 - 08:21 09:26 10:10 11:16 12:31 13:36 16:24 17:44 19:14 20:11
06:20 07:24 - 08:39 - 10:28 11:34 12:49 13:54 16:43 18:03 19:31 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6,7 6,7 6,7 k.d. 1-5 1-5 k.d. 1-5

7:32, 7:50 Dzelzceļa stacija - Zemgales prospekts - Jāņa iela - Pasta iela - Lietuvas šos. līdz DUS Lukoil, kur
autobuss apgriežas braukšanai pretējā virzienā - Lietuvas šos. - Vidus iela - Salnas iela - Salnas iela

Romas krogs - Lietuvas šos. - Stacijas - Zemgales pr. - Akadēmijas - Lielā - Dobeles šos. - 6.līnija - Bemberi
Romas krogs - Lietuvas šos. - Stacijas - Zemgales pr. - Akadēmijas - Lielā - Dobeles šos. - 4.līnija - 4.līnija 35
- 06:10 07:10 07:44 09:10 10:00 - 11:40 - 13:00 13:00 13:58 15:05 - 16:18 16:18 17:15 18:31 19:30 - 21:12
- 17:25 - 06:19 07:19 07:53 09:19 10:09 - 11:49 - 13:09 13:09 14:07 15:14 - 16:28 16:28 17:39 18:41 19:38 20:40 21:20
05:27 06:12 06:23 06:23 07:24 07:58 09:24 10:14 10:40 11:54 12:45 13:14 13:14 14:12 15:19 16:00 16:34 16:34 17:45 18:47 19:42 20:44 21:24
05:33 06:18 06:29 06:29 07:29 08:03 09:29 10:19 10:46 11:59 12:51 13:19 13:19 14:17 15:24 16:07 - 16:41 17:52 18:54 19:47 20:49 21:29
05:37 06:22 06:33 06:33 07:34 08:08 - 10:50 12:04 12:55 - 13:24 14:22 15:29 16:11 - 16:45 17:56 18:58 19:52 20:54 21:34
- 09:35 10:25 - 13:25 - 21:35
05:38 06:23 06:34 06:34 07:34 08:08 - 10:51 12:04 12:56 - 13:24 14:22 15:29 16:12 - 16:46 17:57 18:59 19:53 20:55 21:39
- 07:38 05:42 06:27 06:38 06:38 07:42 08:13 - 10:55 12:09 13:00 - 13:29 14:27 15:34 16:16 - 16:50 18:01 19:03 19:57 20:59 - 08:18 - 13:05 - 08:26 - 13:14 1-5 1-5 6,7 1-5 k.d. k.d. 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. 6,7 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

8. Romas krogs – Bemberi
Romas krogs
Salnas iela
Dzelzceļa stacija
Centrs
Satiksmes iela
4.līnija
*4.līnija Nr.35
5.līnija
Tušķi
Bemberi
Tušķi
Mežvidi
Izpildes dienas

Brankas - Branku ceļš -Eglaines iela - Rīgas iela - Lielā iela - Pasta iela Stacijas iela - Zemgales pr. - Dzelzceļa stacija
08:25 09:20 10:55 12:10 12:10 14:07 15:08 17:05 17:51 18:25 19:55
08:34 09:29 11:04 12:19 12:19 14:16 15:17 17:13 17:59 18:33 20:04
08:35 09:30 11:05 12:20 12:20 14:17 15:18 17:15 18:01 18:35 20:05
08:42 09:37 11:12 12:27 12:27 14:24 15:25 17:21 18:07 18:41 20:11
08:50 09:45 11:20 12:35 12:35 14:32 15:33 17:31 18:17 18:51 20:19
- 09:46 11:21 - 12:36 14:33 - 17:32 18:18 18:52 - 09:49 11:24 - 12:39 14:36 - 17:36 18:22 18:56 - 09:50 11:25 - 12:40 14:37 - 17:37 18:23 18:57 k.d. 1-5 k.d. 1-5 6,7 k.d. k.d. 1-5 1-5 1-5 k.d.

16. Tetele – Svētes skola

Tetele - Iecavas šos. - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Mātera iela
- Raiņa iela - Tērvetes iela - Augstkalnes ceļš - Svētes skola (Āboliņi)

Tetele
06:15 - 11:05 12:40 - 17:15
Cukurfabrikas stacija 06:26 - 11:17 12:52 - 17:26
Centrs
06:33 06:33 11:24 12:59 14:50 17:35
9.veikals
06:43 06:43 11:34 13:09 15:00 17:47
Svētes skola
06:52 06:52 11:44 13:19 15:10 17:56
Svētes skola GP
- 11:44 13:19 *Āboliņi GP
07:14 07:14 - 15:32 18:16
Izpildes dienas
1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d.
06:15, 06:33, 14:50, 17:15 Autobuss pagarināts līdz Āboliņiem

Satiksmes iela (pasts) – Cukurfabrikas stacija
15. Satiksmes
iela (pasts) - Lielā - Rīgas - Pērnavas - Beržu ceļš - Loka maģ. - 6.vsk. - Loka mag. - Aviācijas - Garozas - Cukurfabrikas st.
Satiksmes iela (pasts) 06:40 07:30
Centrs
06:48 07:38
*Pērnavas iela
*Bērzu kapi
*6.vidusskola
*RAF rūpn.
Pļavu iela
06:53 07:43
Cukurfabrikas stacija 06:55 07:45
*«Akva»
- 07:49
*Ozolpils
Ozolnieku Vidusskola 1-5 k.d.

08:27 11:17 12:30
08:35 11:25 12:38
08:44 11:34 12:47
08:47 11:37 12:50
08:50 11:40 12:53
08:54 11:44 12:57
08:59 11:49 13:02
09:03 11:53 1-5 k.d. k.d.

13:35 14:40 16:25 17:25 19:02 20:01 20:48 21:56
- 14:48 16:36 17:36 19:10 20:09 20:56 22:04
- 14:57 - 17:47 19:18 20:17 21:04 22:12
- 15:00 - 17:51 19:21 - 21:07 22:15
13:58 15:03 - 17:53 19:23 - 21:09 22:17
14:02 15:07 - 17:59 19:27 - 21:13 22:21
- 16:41 14:07 15:12 16:44 18:04 19:31 - 21:17 22:25
- 15:16 - 18:08 - 20:23 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

20:01
Satiksmes iela
(pasts) - Lielā Rīgas - Pērnavas
iela - Berzu ceļš
- Loka maģ.
- Kalnciema šos.
- Ozolpils

stacija – Satiksmes iela (pasts)
15. Cukurfabrikas
Cukurfabrikas st. - Garozas - (Prohorova - Emburgas - Birzes - AKVA - Birzes - Emburgas - Prohorova - Garozas - Aviācijas - Loka maģ. - 6.vsk. - Loka maģ. - Bērzu ceļš. Pērnavas - Rīgas - Lielā - Uzvaras - Dobele - Blaumaņa - Lapskaln a-Zvejnieku-Satiksmes-Satiksmes iela (pasts)

*Ozolpils
- 20:30 20:30 Ozolpils
*«Akva»
- 07:49 09:03 11:55 - 15:45 - 18:10 - Kalnciema šos.
Cukurfabrikas stacija 07:00 07:54 09:08 12:00 13:05 14:10 15:50 16:45 18:15 19:35 - 21:20 22:25 - Rīgas iela - Lielā
Akmeņu iela
- 08:00 iela - Uzvaras iela
RAF rūpn.
07:04 08:03 09:12 12:04 13:09 14:14 15:54 16:50 18:20 19:39 - 21:24 22:29 - Dobeles iela
6.vidusskola
07:09 08:07 09:17 12:09 13:14 14:19 15:59 16:56 18:26 19:43 - 21:28 22:33 - Blaumaņa iela
Bērzu kapi
07:11 08:09 09:19 12:11 13:16 14:21 16:01 16:59 18:28 19:45 - 21:30 22:35 - Lapskalna iela
RAF dz.masīvs
07:15 08:13 09:23 12:15 13:20 14:25 16:06 17:04 18:34 19:49 - 21:34 22:39 - Zvejnieku iela
Tirgus
07:25 08:24 09:33 12:25 13:30 14:35 16:19 17:17 18:46 19:58 20:45 21:43 22:48 - Satiksmes iela
Satiksmes iela (pasts) 07:29 08:27 09:37 12:29 13:34 14:39 16:23 17:21 18:51 20:01 20:48 21:46 22:51 - Satiksmes iela
Izpildes dienas
1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. (pasts)
07:49 AKVA - Birzes - Emburgas - Prohorova - Garozas - Brīvības bulv. - Helmaņa - Aviācijas - Loka maģ. - 6.vsk. - Loka maģ. Bērzu ceļš. - Pērnavas - Rīgas - Lielā - Uzvaras - Dobeles - Blaumaņa - Lapskalna - Zvejnieku - Satiksmes - Satiksmes iela (pasts)

Dzelzceļa stacija - Zemgales pr. - Akadēmijas iela - Uzvaras iela - Dobeles iela - Blaumaņa iela Lapskalna iela - Zvejnieku iela - Satiksmes iela - Aspāzijas iela - Asteru iela
*Meiju ceļš
05:18 05:52 - 06:57 - 11:02 Dzelzceļa stacija
- 05:45 06:20 - 08:00 08:50 09:30 - 10:55 11:27 12:25 13:35 14:25 14:56 15:35 16:15 17:00 17:45 18:45 19:18 20:00 20:35 21:20 22:28
Banka
- 05:49 06:24 - 08:04 08:54 09:34 - 10:59 11:31 12:29 13:39 14:29 15:00 15:39 16:20 17:05 17:50 18:50 19:21 20:03 20:38 21:23 22:31
Tirgus
- 05:52 06:27 - 08:07 08:57 09:37 - 11:02 11:34 12:32 13:42 14:32 15:03 15:42 16:23 17:08 17:53 18:53 19:24 20:06 20:41 21:26 22:34
Satiksmes iela (pasts) 05:21 05:55 05:55 06:30 07:00 07:20 08:10 09:00 09:40 11:05 11:05 11:37 12:35 13:45 14:35 15:06 15:45 16:28 17:13 17:58 18:58 19:27 20:09 20:44 21:29 22:37
Asteru
05:25 05:59 05:59 06:34 07:04 07:24 08:14 09:04 09:44 11:09 11:09 11:41 12:39 13:49 14:39 15:10 15:49 16:33 17:18 18:03 19:02 19:31 20:13 20:48 21:33 22:41
Izpildes dienas
1-5 6,7 1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. 6,7 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.
Asteru iela - Aspāzijas iela - Dambja iela - Rūpniecības iela - Atmodas iela - Dobeles šos. 22. Asteru iela – Dzelzceļa stacija
Lielā iela - Pasta iela - Stacijas iela - Zemgales pr. - Dzelzceļa stacija

22. Dzelzceļa stacija – Asteru iela

Asteru
Satiksmes iela
Autoosta
Stacijas iela
Dzelzceļa stacija
*Meiju ceļš
Izpildes dienas

- 20:29
19:20 19:47 19:25 19:52 20:30
19:32 19:59 20:37
19:39 20:06 20:44
- 20:11 - 20:16 - 20:17 - 20:20 1-5 1-6 k.d.

06:45 Ozolnieki GP - Rīgas iela - Lielā iela
- Dobeles šoseja - 6.līnija - Bemberi - 6.līnija
- Dobeles šoseja - Tušķi - Mežvidi

Blukas - Staļģenes ceļš - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas šoseja - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Brīvības bulvāris Garozas iela - Aviācijas iela - P.Lejiņa iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Bērzu kapi
- 07:45 08:25 08:50 09:10 - 10:15 10:35 11:05 11:55 12:25 13:10 13:45 14:00 15:35 15:35 16:00 16:00 17:05 17:05 18:00 18:45 19:25 19:54 20:35 21:09
- 08:02 08:42 09:07 09:27 - 10:32 10:52 11:22 12:12 12:42 13:27 14:02 14:17 15:52 15:52 16:17 16:17 17:22 17:22 18:17 19:02 19:41 20:10 20:51 21:25
- 08:06 08:46 09:11 09:31 10:05 10:36 10:56 11:26 12:16 12:46 13:31 14:06 14:21 15:56 15:56 16:22 16:22 17:27 17:27 18:22 19:06 19:44 20:13 20:54 21:28

12. Vītoliņi – Salnas iela

13. Dzelzceļa stacija – Brankas

Baložukapi-Baložu-Tērvetes-Rūpniecības- O.Kalpaka-4.pmsk.-O.Kalpaka-Stacijas-Zemgales
pr. - Akadēmijas - Uzvaras - Dobeles - Blaumaņa - Lapskalna - Zvejnieku - Meiju ceļš - Meiju ceļš

- 17:20 17:07 - 18:05
17:12 17:21 - 18:10
17:18 17:27 - 18:16
17:29 17:38 18:00 18:27
17:36 17:44 18:07 18:34
17:40 17:49 18:11 18:38
17:41 17:49 18:12 18:39
17:44 - 18:15 18:42
- 17:53 17:52 k.d. k.d. k.d. 1-5

13:33
13:39
13:45
13:54
13:59
14:04
14:04
14:08
k.d.

06:49 06:49 07:36 07:49 07:49 08:16 06:52 06:52 07:39 07:52 07:52 08:19 06:55 06:55 07:42 07:55 07:55 08:22 1-5 6,7 k.d. 1-5 6,7 k.d. k.d.

Bemberi - 6.līnija - Dobeles šos. - Lielā - Pasta - Lietuvas šos. - Romas krogs
4.līnija 35 - 4.līnija - Dobeles šos. - Lielā - Pasta - Lietuvas šos. - Romas krogs
- 08:28 08:28 - 13:20 - 08:37 08:37 - 13:29 - 06:27 07:00 07:00 -			 09:05 - 11:00 12:15		
- 13:30 14:32 15:45 16:20 17:00 18:01 19:03 - 20:24 20:59 21:39
-			
- 12:20		
- 15:50 - 06:31 07:05 07:05 08:00 08:40 08:40 09:10 - 11:05 12:23 13:32 - 13:35 14:37 15:53 16:24 17:04 18:05 19:08 - 20:29 21:04 21:44
-			
- 09:35 10:25 -		 13:37 13:37 - 17:07 - 06:32 07:06 07:06 08:01 08:41 08:41 09:11 09:37 10:27 11:06 12:24 13:33 13:39 13:39 14:38 15:54 16:25 17:08 18:06 19:08 - 20:29 21:04 21:44
- 06:36 07:10 07:10 08:05 08:45 08:45 09:15 09:41 10:31 11:10 12:28 13:37 13:43 13:43 14:42 15:58 16:29 17:12 18:10 19:13 - 20:34 21:09 21:49
06:42 06:42 07:16 07:16 08:11 08:52 08:52 09:21 09:47 10:37 11:16 12:34 13:44 13:49 13:49 14:48 16:05 16:37 17:20 18:18 19:18 19:20 20:39 21:14 21:54
06:45 06:45 07:19 07:19 08:14 08:54 - 09:50 - 11:19 12:37 13:46 - 14:51 16:09 16:40 - 18:21 - 19:23 20:42 - 21:56
- 07:28 -		
-		
06:53 06:53 07:37 07:27 - 09:03		
- 09:58 - 11:27 12:45 13:55 - 14:59 16:18 16:50 - 18:31 - 19:30 20:49 6,7 1-5 1-5 6,7 1-5 1-5 6,7 1-5 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

14. Baložu kapi – Meiju ceļš

16:00 16:45
16:05 16:50
16:11 16:56
16:22 17:07
- 17:14
- 17:18
- 17:19
- 17:22
1-6 k.d.

11:25 - 12:00 12:40 11:26 12:06 12:46 11:33 12:12 12:52 11:41 12:21 13:01 13:40
11:47 12:26 13:06 13:46
11:51 12:31 13:11 13:50
11:52 12:31 13:11 13:51
11:55 12:35 13:15 13:54
k.d. k.d. k.d. k.d.

15:35, 16:00, 17:05 Blukas - Staļģenes ceļš - Bauskas iela - Miera iela - Lietuvas šoseja - Stacijas iela - Zemgales prospekts - Akadēmijas iela - Lielā iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu
iela - Garozas iela - Aviācijas iela - P.Lejiņa iela - Pērnavas iela - Bērzu ceļš - Bērzu kapi
14:50, 16:17 Bērzu kapi - Loka maģistrāle - Aviācijas iela - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela Rīgas iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šoseja
- Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes ceļš - Blukas
17:50 Bērzu kapi - Loka maģistrāle - Aviācijas iela - Garozas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela Rīgas iela - Lielā iela

8. Bemberi – Romas krogs

Dzelzceļa stacija - Zemgales pr. - Akadēmijas iela - Lielā iela - Rīgas iela
- Eglaines iela - Branku ceļš - (Dumbrāji - Branku ceļš) - Brankas
- 07:24 - 07:28 - 07:30 - 07:35 06:20 07:43 07:41 08:50 09:50 11:30 13:25 14:40 16:30 17:05 17:45 19:12
06:24 07:47 - 08:54 09:54 11:34 13:29 14:44 16:35 17:10 17:50 19:15
06:32 07:55 - 09:02 10:02 11:42 13:37 14:52 16:45 17:20 18:00 19:23
06:38 08:01 - 09:08 10:08 11:48 13:43 14:58 16:51 17:26 18:06 19:29
06:52 08:17 - 10:24 - 13:59 - 17:40 07:00 08:25 - 09:18 10:32 11:58 14:07 15:08 16:59 17:48 18:14 19:38
1-5 k.d. 1-5 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 1-5 1-5 k.d.

14:40 14:40 15:05 15:40 14:46 14:46 15:11 15:46 14:52 14:52 15:17 15:52 15:01 15:01 15:26 16:01 16:20
15:06 - 16:07 16:27
15:11 - 16:12 16:31
15:11 - 16:12 16:32
15:15 - 16:15 16:35
1-6 7 k.d. k.d. k.d.

08:45 09:05 - 10:45
- 09:20 10:05 10:05 08:46 09:06 09:26 10:11 10:11 10:46
08:53 09:13 09:32 10:17 10:17 10:53
09:01 09:21 09:41 10:26 10:26 11:01
09:07 - 09:46 - 10:31 11:07
09:11 - 09:51 - 10:36 11:11
09:12 - 09:51 - 10:36 11:12
- 09:55 - 10:40 11:15
09:15 09:23 1-6 k.d. 1-6 1-5 6,7 k.d.

- 16:00 - 16:28 - 17:33 - 16:02 - 16:29 - 17:34 09:21 - 10:15 10:46 11:06 11:36 12:26 12:56 - 14:16 14:31 16:09 16:09 16:37 16:37 17:42 17:42 18:34 19:15 19:53 20:22 09:24 - 10:18 10:49 11:09 11:39 12:29 12:59 - 14:19 14:34 16:13 16:13 16:41 16:41 17:46 17:46 18:38 19:18 19:56 20:25 09:27 - 10:21 10:52 11:12 11:42 12:32 13:02 - 14:22 14:37 16:17 16:17 16:45 16:45 17:50 17:50 18:42 19:20 19:59 20:28 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 1-5 6,7 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5
Bērzu kapi - Loka maģistrāle - Aviācijas iela - Garozas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Pasta iela - Lietuvas šoseja 5. Bērzu kapi – Blukas
Miera iela - Bauskas iela - Staļģenes ceļš - Blukas
Bērzu kapi
- 06:41 07:08 07:45 - 08:30 09:35 - 10:25 10:55 11:15 11:45 - 12:35 13:05 - 14:25 14:50 14:50 - 16:17 16:17 16:45 - 17:50 17:50 - 18:45 19:20 20:00 20:28 20:28
6.vidusskola
- 06:43 07:10 07:47 08:12 08:32 09:37 - 10:27 10:57 11:17 11:47 - 12:37 13:07 - 14:27 14:52 14:52 - 16:20 16:20 16:48 - 17:53 17:53 - 18:48 19:22 20:02 20:30 20:30
RAF rūpn.
- 06:48 07:15 07:52 08:17 08:37 09:42 - 10:32 11:02 11:22 11:52 - 12:42 13:12 - 14:32 14:57 14:57 - 16:25 16:25 16:53 - 17:58 17:58 - 18:53 19:26 20:06 20:34 20:34
Benefice (deju
centrs «Cukurfabrika») - 15:04 - 16:34 - 18:07 Pļavu iela
- 15:05 - 16:36 - 18:09 Centrs
06:00 06:45 06:59 07:26 08:03 08:28 08:48 09:53 10:15 10:43 11:13 11:33 12:03 12:45 12:53 13:23 13:40 14:43 15:12 15:12 15:40 16:44 16:44 17:07 17:38 18:17 18:17 18:20 19:05 19:36 20:16 20:44 20:44
Autoosta
06:00 06:46 06:59 07:26 08:03 08:28 08:48 09:53 10:16 10:43 - 11:33 12:03 12:46 - 13:23 13:41 - 15:13 15:13 15:41 16:45 16:45 - 17:39 - 18:21 19:06 19:37 20:17 20:45 Stacijas iela
06:03 06:49 07:02 07:29 08:06 08:31 08:51 09:56 10:19 10:46 - 11:36 12:06 12:49 - 13:26 13:44 - 15:15 15:15 15:44 16:49 16:49 - 17:43 - 18:25 19:09 19:39 20:19 20:47 Blukas
06:19 07:04 07:18 07:45 08:22 08:47 09:07 10:12 10:35 11:02 - 11:52 12:22 13:05 - 13:42 14:00 - 15:31 15:31 16:00 17:05 17:05 - 18:00 - 18:42 19:24 19:54 20:34 21:02 Izpildes dienas
1-5 k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 1-5 6,7 k.d. 6,7 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7

7. Meiju ceļš – Kārniņi

05:42
05:46
05:47
05:51
05:57
06:00
06:08
1-5

- 08:00 - 08:03 - 06:45 06:20 - 07:10 - 07:40 08:05 08:20
06:25 - 06:46 07:16 - 07:46 08:11 08:26
06:31 - 06:52 07:22 - 07:52 08:17 08:32
06:40 07:01 07:01 07:31 - 08:01 08:26 08:41
06:45 07:07 07:06 07:36 08:06 08:06 08:31 08:46
06:50 07:11 07:11 07:41 08:10 08:11 08:36 08:51
06:50 07:12 07:12 07:41 08:11 08:11 08:36 08:51
- 07:16 06:53 07:15 07:21 07:45 - 08:40 08:55
- 08:15 08:15 - 08:22 08:22 - 07:24 07:29 1-5 6,7 1-5 1-5 6,7 1-5 1-6 k.d.

5. Blukas – Bērzu kapi

- 20:05 07:29 07:29 08:34 - 10:35 12:14 13:59 13:59 14:25 15:40 16:35 17:20 18:15 19:06 20:12 - 21:56
07:41 07:41 08:46 09:22 10:47 12:26 14:11 - 14:37 15:52 16:49 17:34 18:29 - 22:04
- 08:59 09:35 11:00 12:39 - 16:04 - 17:46 - 22:16
07:51 07:51 - 14:21 - 14:47 - 16:58 - 18:38 07:51 07:51 - 14:21 - 16:59 - 18:39 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 6,7 k.d. 1-5 k.d. 1-5 k.d. 1-5 1-5 k.d.
Svēte (Svētes skola) - Tērvetes iela - Rūpniecības iela - O.Kalpaka iela - Rūpniecības iela - Mātera iela
2. Svēte – Tetele
- Lielā iela - Brīvības bulv. - Garozas iela - Iecavas šos. - Tetele
Svētes skola GP
06:16 - 08:00 - 14:25 15:30 - 17:05 - 19:05 19:05 Svēte
- 07:15 - 09:00 09:50 11:05 12:55 - 16:09 - 17:56 - 22:16
Siliņi
06:23 07:25 - 08:08 09:10 10:00 11:15 13:05 14:33 15:37 16:18 17:12 18:05 19:12 19:12 22:26
9.veikals
06:25 07:28 - 08:10 09:13 10:03 11:18 13:08 14:35 15:40 16:21 17:14 18:08 19:15 19:15 22:28
Salnas uz Tērvetes
06:27 07:29 - 08:12 09:14 10:04 11:19 13:09 14:37 15:41 16:22 17:16 18:09 19:16 19:16 22:30
Centrs
06:37 07:40 07:40 08:23 09:25 10:15 11:30 13:20 14:47 15:52 16:36 17:29 18:23 19:26 19:26 22:40
Cukurfabrikas stacija 06:44 07:46 07:47 08:29 - 11:37 13:27 - 15:58 16:44 17:37 18:31 19:32 Tetele
06:55 07:58 07:58 08:41 - 11:48 13:38 - 16:10 16:55 17:48 18:42 19:43 Izpildes dienas
1-5 1-5 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. 1-5 k.d. 1-5 1-5 6,7 k.d.
21:56 Pasta iela autobusu pietura «Stacijas iela» - Rūpniecības iela - Tērvetes iela - Svēte
19:50 Tetele - Iecavas šos - Garozoas iela - Pļavu iela - Cukura iela - Benefice (deju centrs «Cukurfabrika») - Cukura iela - Pļavu iela - Garozas iela
- Rīgas iela - Lielā iela

Mežvidi
Tušķi
Bemberi
Tušķi
Zanderu kapi
4.līnija Nr.35
4.līnija
Satiksmes iela
Autoosta
Stacijas iela
Salnas iela
Romas krogs
Izpildes dienas

06:00
06:06
06:10
06:11
06:14
1-5
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Vidusskola - Skolas iela - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - Tušķi
Ozolnieki GP - Rīgas iela - Lielā iela - Dobeles šos. - Tušķi

1. Ozolnieki – Tušķi

- 08:23 - 09:23 - 08:31 - 09:31 - 07:29 - 07:20 - 07:23 - 06:14 - 07:05 - 08:00 - 08:45 08:55 - 10:05 - 10:45 - 11:25 12:05 12:45 13:25
- 06:17 - 07:08 - 07:41 08:03 - 08:34 08:48 08:58 - 09:34 10:08 - 10:48 - 11:28 12:08 12:48 13:28
- 06:18 - 07:09 - 07:42 08:04 - 08:35 08:49 08:59 - 09:35 10:09 - 10:49 - 11:29 12:09 12:49 13:29
- 06:22 - 07:14 - 07:46 08:09 - 08:39 08:54 09:04 - 09:39 10:14 - 10:54 - 11:34 12:14 12:54 13:34
06:00 06:28 06:50 07:20 07:32 07:53 08:15 08:15 08:45 09:00 09:10 09:45 09:45 10:20 10:20 11:00 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40
06:08 06:36 06:58 07:28 07:40 08:01 08:23 08:23 08:54 09:08 - 09:53 09:54 - 10:28 - 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48
06:14 06:42 07:04 07:34 07:47 08:07 08:29 08:29 09:00 09:14 - 10:00 10:00 - 10:35 - 11:15 11:54 12:34 13:14 13:54
06:19		 07:09 07:39 07:52 08:12			
- 09:19 - 10:05 10:05 - 11:59 12:39 13:19 13:59
- 06:44 - 08:31 08:31 09:02 - 10:37 - 11:17 - 06:45 - 08:33 08:33 09:03 - 10:38 - 11:18 1-5 1-5 1-5 1-5 1-6 k.d. 1-5 6 k.d. 1-6 k.d. 7 1-6 1-6 k.d. 6,7 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.

Viesturu stacija
Pagrieziens uz Viesturiem
* Mežvidi
Tušķi
Zanderu kapi
4.līnija
Satiksmes iela
Centrs
Pērnavas uz Rīgas ielas
Ozolnieki uz Rīgas šos.
Vidusskola
*Aizupe
*Ozolnieki GP
Izpildes dienas

Tetele
Cukurfabrikas stacija
Benefice (deju centrs
«Cukurfabrika»)
Centrs
*Stacijas iela
9.veikals
Svēte
*Svētes skola
*Svētes skola GP
Izpildes dienas

Pilsētas autobusu maršruti,
kuros no 1. novembra ieviestas izmaiņas

05:25 06:00 06:39 07:05 07:24 - 09:05 09:44 11:10 11:41 12:40 13:50 14:39 15:10 15:49 16:33 17:18 18:03 19:02 19:31 20:13 20:48 21:33 22:41
05:32 06:07 06:46 07:12 07:31 - 09:12 09:51 11:17 11:48 12:47 13:57 14:46 15:17 15:56 16:42 17:27 - 19:09 19:38 20:20 20:55 21:40 05:38 06:13 06:52 07:18 07:37 08:27 09:18 09:57 11:23 11:54 12:53 14:03 14:52 15:23 16:03 16:50 17:35 - 19:14 19:43 20:25 21:00 21:45 05:41 06:16 06:55 07:21 07:40 08:30 09:21 10:00 11:26 11:57 12:56 14:06 14:55 15:26 16:06 16:53 17:38 - 19:17 19:46 20:28 21:03 21:48 05:42 06:17 06:56 07:22 07:41 08:31 09:22 10:01 11:27 11:58 12:57 14:07 14:56 15:27 16:08 16:55 17:40 - 19:18 19:47 20:29 21:04 - 18:12 - 22:48
1-5 k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. 1-5 k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d. k.d.
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Goda zīme – Edgaram
Viļķinam un Agrim Celmam
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes deputāti
trešdien apstiprināja Apbalvojumu piešķiršanas
komisijas izvirzītos kandidātus, kuriem valsts
svētku priekšvakarā, 17.
novembrī, pieņemšanā
pie domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa tiks pasniegti pilsētas augstākie
apbalvojumi – «Goda
zīme» un «Goda raksts».
Goda zīme piešķirta SIA
«Evopipes» vadītājam
Edgaram Viļķinam un 4.
vidusskolas direktoram
Agrim Celmam.
Apbalvojumu piešķiršanas komisija saņēma 16 pieteikumus par
kandidātiem, kuri, pēc iesniedzēju
domām, būtu pelnījuši augstāko
apbalvojumu. Izvērtējot pieteikumus, komisija lēma apbalvojumu
piešķirt deviņiem cilvēkiem, kuru
kandidatūras atbalstīja arī domes
deputāti.
Domes priekšsēdētājs ar Goda
zīmi 17. novembrī sveiks A.Celmu,
kurš apbalvojumu saņems par
sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un ieguldījumu pilsētas vārda
popularizēšanā, un E.Viļķinu par
ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā, augstu profesionālo meistarību, jaunu darba vietu radīšanu
un par atbalstu sabiedriskajām
aktivitātēm Jelgavā.

Savukārt Goda raksts piešķirts
septiņiem cilvēkiem. To saņems
biedrības «Šaha klubs «Jelgava»»
valdes priekšsēdētājs Viktors Krūmiņš par nopelniem sabiedriskajā
darbībā, SIA «Junoso», kas nodarbojas ar medikamentu un citu farmaceitisko produktu mazumtirdzniecību aptiekās, īpašniece Juta
Vosa par ieguldījumu pilsētvides
sakopšanā, darbavietu radīšanā,
lokālpatriotisma atbalstīšanā un
sociālās palīdzības sniegšanā neaizsargātajiem iedzīvotājiem. Tāpat
Goda rakstu saņems trīs mediķi
– Valdis Skotelis, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģionālā centra Jelgavā
dislocētās 501. brigādes ārsts, par
atzīmējamu profesionālo darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodrošināšanā Jelgavas iedzīvotājiem, bet par mūža ieguldījumu
kardioloģiskā dienesta attīstībā,
uzrādot augstu profesionālo meistarību veselības aprūpes jomā,
apbalvojums tiks piešķirts divām
Jelgavas poliklīnikas kardioloģijas
dienesta mediķēm – Intai Zanderei
un Judifai Rjabikinai.
Goda raksts tiks pasniegts arī
SIA «Jelgavas autobusu parks»
šoferim Dainim Lukmanim par
ilggadēju darbu, priekšzīmīgi un
pašaizliedzīgi pildot uzticēto, un
Jūras spēku flotiles komandierim
jūras kapteinim Rimantam Štrimaitim par pilsonisko aktivitāti un
ieguldījumu mūsu pilsētas vārda
popularizēšanā.

NĪN nomaksas termiņš –
15. novembris
No 1.lpp.

Par nodokļa samaksas termiņa
nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu.
NĪN maksātājs saskaņā ar likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā,
un noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli un nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz nodokļa maksātāja
naudas līdzekļiem, kustamo mantu
un nekustamo īpašumu. «Turklāt
šajā gadījumā nodokļa maksātājam
ir jārēķinās ar to, ka viņam papildus
NĪN un nokavējuma naudai būs
vēl jāmaksā arī ar piedziņas izpildi
saistītās izmaksas,» tā viņš, gan
atgādinot, ka nodokļa maksātājam
atbilstoši likumdošanā noteiktajam ir iespēja vienoties par parāda
atmaksas grafiku un nomaksāt
parādu pašvaldībai pa daļām.
Finanšu nodaļa aicina NĪN maksātājus – iedzīvotājus un juridiskās
personas – būt atbildīgiem un
nokārtot savus iepriekšējo periodu
NĪN parādus par Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo
nekustamo īpašumu. I.Bušs skaidro, ka uz 1. novembri kopējā NĪN
parāda summa, ieskaitot aprēķināto

nokavējuma naudu, ir gandrīz 1,2
miljoni latu. «Juridisko personu kopējais parāds pašvaldībai ir 623 tūkstoši latu, savukārt fizisko personu
parāds – 577 tūkstoši latu,» informē
Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos, piebilstot, ka
lielākais NĪN parādnieks šobrīd
ir maksātnespējīgais uzņēmums
«Larelini», kura parāds pašvaldībai
ir gandrīz 219 tūkstoši latu.
«Ir svarīgi apzināties, ka par
Jelgavā esošo nekustamo īpašumu
samaksātais NĪN tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā un tas tiek izlietots
likumā «Par pašvaldībām» noteikto
funkciju, piemēram, sociālā palīdzības sniegšanai, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai,
pilsētas teritorijas labiekārtošanai,
veselības un izglītības pieejamībai
iedzīvotājiem, izpildes nodrošināšanai,» tā I.Bušs.
Jautājumus par NĪN, parāda
summu un nokavējuma naudas
apmēru var precizēt Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļā Lielajā
ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā,
vai pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005552, 63005550.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos: šogad termiņi
bija noteikti 2. aprīlis, 15. maijs, 15.
augusts un 15. novembris.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Būvvaldes galvenā arhitekta amata vietu (1 vakance)
Galvenie pienākumi:
1. Jelgavas pilsētas vides arhitektoniskās un estētiskās kvalitātes attīstības plānošanas koordinēšana;
2. objektu arhitektonisko risinājumu vērtēšana būvprojektos;
3. reklāmas un reklāmas objektu projektu vērtēšana, lēmumu pieņemšana un reklāmas izvietošanas atļauju sagatavošana;
4. dalība normatīvo aktu projektu izstrādāšanā par pilsētas vides arhitektoniskajiem un estētiskajiem jautājumiem.
Prasības pretendentam:
1. augstākā profesionālā izglītība arhitekta specialitātē;
2. arhitekta prakses sertifikāts;
3. vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze ar arhitekta prakses sertifikātu;
4. teicamas valsts valodas un krievu valodas zināšanas;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office», kā arī vismaz vienas no programmu «AutoCAD», «ArchiCAD» vai «Microstation» pārzināšana lietotāja līmenī);
6. izpratne par pilsētas vides arhitektoniskās un estētiskās kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši pašvaldības funkcijām un
normatīvo aktu nosacījumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. pretendenta kā galvenā arhitekta darbības koncepcija Jelgavas pilsētā 2 (diviem) gadiem (sniegts apraksts par šādām
sadaļām: nepieciešamie pasākumi pilsētas centra apbūves atpazīstamības veidošanai; ēku fasāžu noformējuma un
krāsojuma koncepcija; pasākumi pilsētas vizuālā tēla veidošanai), nepārsniedzot trīs A4 lapas;
3. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
4. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un arhitekta prakses sertifikāta kopija.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā,
slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes galvenā arhitekta amata konkursam» līdz
2013. gada 6. decembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005571; e-pasts: inita.dzalbe@dome.jelgava.lv.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Stingri kontrolē
«legālo zālīšu» vietas

Viena no vietām, kur jau ilgāku laiku pilsētā var nopirkt «legālās narkotikas», atrodas K.Barona ielā – to
regulāri uzrauga Pašvaldības policija, un katrs, kurš dodas pēc pirkuma, spiests vispirms satikties ar policijas darbiniekiem. Ilgi šāda situācija neturpināsies, jo jau pirms nedēļas telpu īpašnieks Pēteris Bila ir
uzteicis īres līgumu – tirdzniecības vieta drīzumā no turienes pazudīs. «Būtu mani kāds brīdinājis, pirms
es parakstīju līgumu par telpu izīrēšanu! Atnāk pie manis solīds cilvēks un vēlas īrēt telpas tirdzniecībai
– tas neradīja ne mazākās šaubas. Tad, kad uzzināju, kas patiesībā tur tiek tirgots, jau bija par vēlu. Tagad
telpu īre ir uzteikta, un, kā to nosaka līgums, viņiem tirdzniecība manā īpašumā jāpārtrauc,» skaidro
Foto: Ivars Veiliņš
uzņēmējs P.Bila.
 Ligita Vaita
mus ar nezināmas izcelsmes augu tiesie «bodītes» saimnieki, visticavielu, sāktas 22 administratīvās māk, pagaidām neuzrādās,» vērtē
Reaģējot uz aizvien pielietvedības un trīs kriminālprocesi, A.Šulcs. Darba inspekcijai sniegtā
augošo pieprasījumu pēc
tirdzniecība pārtraukta Svētes, Pas- informācija liecina, ka šajā vietā
«legālajām narkotikām»
ta, divās tirdzniecības vietās Lielajā tiek tirgoti ūdenspīpju tīrīšanas
un uzsverot to bīstamību
ielā, Satiksmes ielā, kā arī tirgus līdzekļi, bet darba līgumi uzrādīti
cilvēka veselībai, policija
teritorijā un Ausekļa ielā, informē par diviem šajā tirdzniecības vietā
pastiprināti kontrolē gan
VP pārstāve Ieva Sietniece. «Paš- nodarbinātajiem. Uzņēmums, kas
aizdomīgās tirdzniecības
laik policijai ir informācija par vēl šeit darbojas no 2. novembra, ir SIA
vietas, gan nepilngadīdivām tirdzniecības vietām Jelgavā, «A-Energo Plus».
gos smēķētājus. Policija
kuras policija turpina uzraudzīt,»
Nedēļas laikā Pašvaldības policija
aicina arī uzņēmējus būt
tā I.Sietniece, aicinot apreibinošas pie «legālo narkotiku» tirdzniecības
sociāli atbildīgiem un nevielas neiegādāties un nelietot.
vietām pārbaudījusi 166 personu,
pieļaut savos īpašumos
Kriminālprocesi policijā sākti kas devušās iegādāties bīstamos
šo likumā vēl neaizliegto
par narkotisko vai psihotropo vielu maisījumus, identitāti.
«legālo narkotiku» tirdzneatļautu izgatavošanu, iegādāša«Pirmdien arī veiktas preventīvas
niecību.
nos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārrunas ar ēkas īpašnieci Ausekļa
pārsūtīšanu realizācijas nolūkā ielā, kuras izīrētajās telpās notiek
«Diemžēl statistika rāda, ka vai par narkotisko vai psihotropo «legālo narkotiku» tirdzniecība,»
pieprasījums pēc apreibinošiem vielu neatļautu realizēšanu, sods informē Pašvaldības policijas pāraugu maisījumiem arvien pieaug, par šādu pārkāpumu ir brīvības stāve.
un īpaši bīstami tas ir nepilngadīgo atņemšana uz laiku no pieciem līdz
Policija aicina Jelgavas uzņēmēvidū. Bieži pēc «legālo narkotiku» desmit gadiem.
jus un privātpersonas rūpīgi izvērlietošanas jauniešiem rodas haluciKopš pagājušās nedēļas «legālo tēt, kam un kādiem nolūkiem viņi
nācijas, murgi un agresija,» skaidro narkotiku» tirdzniecība atsākta izīrē sev piederošās telpas, un lauzt
Pašvaldības policijas sabiedris- Ausekļa ielā, un pirmdien Pašval- līgumus ar tirgotavām, kurās tiek
ko attiecību speciāliste Sandra dības policija kopā ar Valsts darba tirgotas ar likumu vēl neaizliegtās
Reksce, piebilstot, ka nereti šie inspekciju (VDI) devusies to apse- «legālās narkotikas».
narkotiku lietotāji nonāk mediķu kot. «Mēs nevaram uzreiz apgalPašvaldības policija arī aicina
redzeslokā. «Tieši mediķi ir tie, vot, ka šie cilvēki tiek nodarbināti Jelgavas iedzīvotājus būt sociāli atkuri var apstiprināt, ka cilvēka nelikumīgi. Pēc mūsu pieprasījuma bildīgiem, aktīviem un ziņot Valsts
veselības problēmu iemesls ir «le- darbinieki līgumus uzrādīja, taču policijai pa tālruni 110, 63004200,
gālo narkotiku» lietošana. Vairāki pirms došanās uz pārbaudi mēs no 63004202 vai Pašvaldības policijai
šādi gadījumi šogad jau ir bijuši,» Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pa tālruni 63028550, 8550 par aizinformē S.Reksce, atgādinot, ka, datubāzes izdrukājām informāciju domīgām vietām, kurās, iespējams,
piemēram, jūlijā slimnīcā smagā par uzņēmumu, un vismaz tajā brī- varētu tirgot «legālās narkotikas».
stāvoklī nogādāta 12 gadus jauna dī šādas personas tur neparādījās,»
Jāatgādina, ka Valsts prezidents
meitene, kura iepriekš lietojusi skaidro VDI vecākais inspektors izsludinājis 17. oktobrī Saeimā
«legālās narkotikas» – tā saucamos Aivars Šulcs.
pieņemtos grozījumus likumā
vīrakus.
Viņš norāda, ka uz pārrunām «Par narkotisko un psihotropo
Pastiprināti aizdomīgās vietas, inspekcijā tiks aicināta persona, vielu un zāļu likumīgās aprites
kur, iespējams, tiek tirgotas «legālās kas līgumu slēdza, lai dokumentāli kārtību», kas paredz, ka jaunām
narkotikas», kontrolē arī Valsts apliecinātu to patiesumu. «Ja viņš psihoaktīvām vielām, kas vēl nav
policija (VP). Šogad VP pastiprināti patiešām informāciju VID ir iesnie- iekļautas aizliegto vielu sarakstā,
uzraudzījusi tirdzniecības vietas, dzis laikus, tad to var dokumentāli var piemērot pagaidu aizliegumu uz
kur tirgo aizdomīgas vielas, un pierādīt,» tā A.Šulcs, piebilstot, laiku līdz 12 mēnešiem, izņemot tās
veiktajās pārbaudēs policija tur ka policijā gan ir aizdomas, ka šī no tirdzniecības. Grozījumi stāsies
izņēmusi 2420 polimēra iepakoju- persona ir tikai starpnieks. «Pa- spēkā 14. novembrī.
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Īsi
 Šodien, 7. novembrī, pulksten
13 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiks jaundzimušo
jelgavnieku sveikšana. Mazuļiem,
kuri piedzimuši no 16. augusta līdz 25.
oktobrim, pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš pasniegs karotīti ar pilsētas
simboliku, apsveikumu un grāmatu. Uz
pasākumu uzaicināti 117 mazuļi, tostarp
viens dvīņu pāris. Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļa informē, ka šogad no janvāra
līdz oktobra beigām nodaļā reģistrēti
535 jaundzimušie, visvairāk – aprīlī (63
bērniņi) un janvārī (60), bet vismazāk
– jūnijā (40 mazuļi). Vecākiem, kuri saņēmuši ielūgumu, bet dažādu iemeslu dēļ
nevar ierasties pēc piemiņas karotītes, to
varēs saņemt Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11 (domes
ēkas 1. stāvā).
 Balsojumā noskaidrots Latvijas
skaistākais tilts tūrisma portāla Travelnews.lv lasītāju skatījumā. Mūsu
Mītavas tilts ieņem 2. vietu ar 311
balsīm, bet uzvaras laurus ar 22 balsu
pārsvaru plūcis Gaujas tilts Valmierā
– par to saņemtas 333 balsis. 3. vietā,
krietni atpaliekot no pirmajām divām,
ierindojies tilts pār Ventu Ventspilī, kas
saņēmis tikai 40 balsis. Kopumā par 14
tiltiem nobalsots 707 reizes.
 Jelgavas Latviešu biedrība svētdien,
10. novembrī, pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 ielūdz uz
Mārtiņdienai veltītu sarīkojumu, informē biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Azevičs. Līdzi jāņem groziņš.
 2. decembrī pulksten 13 Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a organizē
Starptautiskajai invalīdu dienai veltītu koncertu «Ar sauli sirdī». Līdz 25.
novembrim organizatori aicina pieteikties visus jelgavniekus ar īpašām
vajadzībām (ar invaliditāti), kuri vēlas
apmeklēt šo pasākumu. Ieeja koncertā
– bez maksas. Pieteikties var pa tālruni
63048917 vai 63005468.

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

aicina apgūt klūdziņu
pīšanas prasmes.

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

Apkure vēl nav pieslēgta piecām mājām
 Ilze Knusle-Jankevica

norāda, ka parādu dēļ apkure nav
pieslēgta trīs daudzdzīvokļu mājām:
Jelgavā ir dažas mājas,
Kungu ielā 21, Paula Lejiņa ielā 5
kurām vēl nav pieslēgta
un Vīgriežu ielā 38. «Situācija var
apkure. Centralizētās
mainīties kuru katru brīdi, jo sarusiltumapgādes nodrošinas ar dzīvokļu īpašniekiem notiek
nātājs «Fortum Jelgava»
katru dienu. Tiklīdz mēs redzēsim,
norāda, ka otrdienas
ka iedzīvotāji vēlas situāciju risināt,
pēcpusdienā tādas bija
nevis ignorē parādu, siltums tiks
piecas – divas mājas jo
pieslēgts,» uzsver G.Matisa.
projām nav darījušas
Paula Lejiņa ielas 5 dzīvokļu īpašzināmu, ka vēlas, lai tiktu
nieku pilnvarotā persona Valentīna
pieslēgta apkure, bet
Ivanova norāda, ka šīs 78 dzīvokļu
trīs mājām siltums nav
mājas kopējais parāds ir gandrīz
pieslēgts parādu dēļ.
32 tūkstoši latu. Lielie parādnieki
esot tikai kādi četri pieci dzīvokļi,
SIA «Fortum Jelgava» komu- tomēr viņa ir pārliecināta, ka parādi
nikācijas vadītāja Guntra Matisa iekrājušies tikai tāpēc, ka cilvēkiem

vienkārši nav ko maksāt. «Es daru,
ko varu. Esmu apstaigājusi katru
dzīvokli, bet līgums ar «Fortum
Jelgava» par parāda atmaksu katra
dzīvokļa īpašniekam pašam jāpārslēdz,» norāda mājas vecākā.
Nedaudz mazāks parāds ir Vīgriežu ielas 38. namam (30 dzīvokļi),
ko apsaimnieko DzĪKS «Varavīksne 88», bet mājas iesniegums ar
lūgumu pieslēgt apkuri palicis bez
ievērības. «Iesniedzām iesniegumu
ar lūgumu no 1. novembra pieslēgt
apkuri, bet saņēmām atbildi, ka tas
netiks izdarīts, kamēr neiemaksāsim vismaz 5000 latu, lai dzēstu
mājas parādu,» norāda kooperatīva
valdes priekšsēdētājs Ivars Laksis,

piebilstot, ka mājas parāds ir ap
13 000 latu. «Iesniegumā norādījām, ko esam darījuši, lai situāciju
atrisinātu. Piemēram, šobrīd rit
vairākas tiesvedības ar nemaksātājiem,» stāsta viņš.
Kungu ielas 21 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona situāciju
komentēt nevēlējās, vien norādīja,
ka notiek sarunas un ir cerība, ka
jau nākamnedēļ apkure mājai tiks
pieslēgta. Viņa lēš, ka no 18 dzīvokļiem tikai pāris varētu būt tādi, kas
par apkuri nemaksā ļaunprātīgi, bet
lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku cenšas par pakalpojumu norēķināties.
Mājās, kuras vēl ir bez apkures,
temperatūra ir ap 16 grādiem.
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atbildam

Pateicības

Aplaupītās meitenes ģimene izsaka
pateicību Pašvaldības policijai
Pateicoties Pašvaldības operatīvās
informācijas centra (POIC) videonovērošanas iespējām un Pašvaldības policijas operatīvajai rīcībai, 27. oktobrī
«uz karstām pēdām» tika aizturētas
piecas nepilngadīgas jaunietes, kuras
citai nepilngadīgai meitenei Satiksmes
ielā nolaupīja telefonu. Keišu ģimene
vērsās «Jelgavas Vēstneša» redakcijā,
lai pateiktos policijas darbiniekiem
un īpaši Pašvaldības policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas
grupas jaunākajai inspektorei Ievai
Siņicinai un Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākajai
inspektorei Daigai Antonovai.
«Sakām lielu paldies visas ģimenes
vārdā! Pateicoties policijas darbinieku
operatīvai rīcībai, laupītājas tika aizturētas «uz karstām pēdām», burtiski
pusstundas laikā, un mums izdevās
atgūt arī nolaupīto mobilo telefonu,»
stāsta meitenes mamma Diāna Keiša.
Aizturēt nepilngadīgās laupītājas

izdevās, arī pateicoties POIC rīcībā
esošajām videonovērošanas kamerām.
«Māte policijai ziņoja par laupīšanas
gadījumu un informēja, ka meitenes
bijušas piecas, tāpēc mēs uzreiz sazinājāmies ar POIC, kas savukārt meitenes,
kuras, iespējams, iepriekš aplaupīja nepilngadīgo Satiksmes ielā, pamanīja pie
«Pilsētas pasāžas»,» situāciju skaidro
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce.
Notikuma vietā Pašvaldības policija
meitenes aizturēja un nogādāja Valsts
policijā. Cietusī visas nepilngadīgās
meitenes atpazina kā aplaupītājas,
informē S.Reksce.
Policija atgādina, ka Jelgavā dažādās vietās diennakts režīmā pašlaik
darbojas 48 videonovērošanas kameras. Aizvien biežāk šo videokameru
ieraksti ir labs palīgs likumpārkāpēju
notveršanai. Informācijai videokamerās seko līdzi POIC.
Sagatavoja Ligita Vaita

Garozas ielas 24 iedzīvotāji cer,
ka par siltumu vairs nepārmaksās
Garozas ielas 24. mājas iedzīvotājs
Donāts Peipiņš dzīvokļu īpašnieku
vārdā saka paldies SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
valdes loceklim Jurim Vidžim un
Uldim Lazdiņam par ieguldījumu
siltummezgla izbūvē. Vēstulē «Jelgavas
Vēstnesim» viņš raksta: «Izsakām pateicību JNĪP direktoram J.Vidža kungam
un U.Lazdiņa kungam par sapratni, atbalstu un pretimnākšanu siltummezgla
izbūvē Garozas ielā 24.»
D.Peipiņš stāsta, ka šī ir pirmā apkures sezona, kad mājas iedzīvotāji
var cerēt uz saprātīgiem rēķiniem par
siltumu. «Beidzot mums ir pašiem savs
siltummezgls, kas paver iespēju arī
regulēt siltuma padevi mājai. Mūsu
māja ir viena no tām retajām pilsētā,
kurā atsevišķa siltummezgla nebija
– siltums tika piegādāts tieši no maģistrālā siltumtīkla. Sākotnēji «Fortum

Jelgava» par siltumu maksājām vidējo
maksu pilsētā, pagājušajā gadā siltumapgādes uzņēmums mājai uzstādīja
siltumenerģijas skaitītāju, taču bez jebkādām iespējām ietekmēt mājas siltuma
patēriņu un tādējādi ieekonomēt. Tad
nu mēs, dzīvokļu īpašnieki, nolēmām,
ka mājai vajag uzstādīt siltumpatēriņa
regulatoru, kas ļautu automātiski regulēt siltuma piegādi mājai atbilstoši
āra temperatūrai,» stāsta D.Peipiņš,
piebilstot, ka bez nama apsaimniekotāja pretimnākšanas to diez vai izdotos
īstenot. «JNĪP palīdzēja gan ar darbu
veicēja atrašanu, piedāvājot vairākas
firmas, kas šos darbus varētu veikt,
gan arī finansiāli, nodrošinot iespēju, ka
par paveiktajiem darbiem siltummezgla
izbūvē varam norēķināties pakāpeniski.
Paldies par to,» piebilst Garozas ielas 24.
mājas iedzīvotājs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

«Pasaulē ir daudz labu cilvēku!»

Zupas virtuvi pilsētā
nodrošina četras draudzes
Jelgavniece Inese vēlas zināt, kur un
kad Jelgavā bez maksas tiek izsniegta
silta zupa trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Zupas virtuve ar pašvaldības atbalstu kādā no baznīcām atvērta piecas
reizes nedēļā un maltītes izsniegšanas
dienas un laiki gadu no gada nav mainījušies.
Otrdienās no pulksten 12 siltu zupu
var saņemt Romas Katoļu katedrāles
Katehēzes centrā Akadēmijas ielā 14.
Centra vadītāja Marija Ruščaka skaidro, ka zupa tiek vārīta, lai paēst varētu
150 – 200 cilvēki. «Viņi nāk ar saviem
traukiem, kuros zupa tiek ielieta līdzņemšanai,» tā viņa.
Ceturtdienās no pulksten 13 zupas
virtuve atvērta Svētā Simeona un Annas pareizticīgo draudzē Raiņa ielā 5.
Baznīcā norāda, ka šajā dienā arī vidēji
tiek pabaroti 200 maznodrošinātie un
arī tur pusdienās var dabūt siltu zupu
līdzņemšanai.
Piektdienās no pulksten 13 silta maltīte rindas kārtībā pieejama Baptistu draudzē Mātera ielā 54. Draudzes pārstāvis
Vladimirs Godunovs stāsta, ka līdz šim
līdzņemšanai tika nodrošināta tikai silta
zupa, taču, iestājoties aukstākam laikam
un tuvojoties ziemai, tiek domāts par
to, lai maznodrošinātie varētu paēst arī
otro ēdienu. «Pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai līdztekus zupai pilsētas
maznodrošinātie, kuriem ir tāda nepieciešamība, varētu paēst arī otro ēdienu.
Plānots, ka arī šī iespēja tiks nodrošināta
piektdienās,» tā V.Godunovs, piebilstot,
ka otrais ēdiens, visticamāk, būs pie
ejams jau šomēnes. «Tas noteikti nebūs
nekas ekskluzīvs – vienkārša, bet sātīga
maltīte, piemēram, kartupeļi ar piedevām –, taču ceram, ka cilvēki to novērtēs,
vēl jo vairāk ziemas periodā.»
Savukārt sestdienās un svētdienās

Vēstnesim» raksta Anna Jesereviča. Godīgais atradējs aicināts sazināties ar
maka īpašnieci pa tālruni 26520432.

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

Foto: Ivars Veiliņš
Piektdienās no pulksten 13 zupas virtuve atvērta Baptistu draudzē Mātera ielā
54 – pašlaik reizi nedēļā tur līdzņemšanai iespējams saņemt tikai siltu zupu, taču
jau tuvākajā laikā plānots mazturīgajiem nodrošināt arī otro ēdienu. Pašlaik
notiek sagatavošanās darbi, lai šo ieceri varētu īstenot un, iestājoties aukstākam
laikam, būtu pieejama ne tikai zupa, bet arī, teiksim, kartupeļi ar piedevām.
no pulksten 14 zupas virtuve atvērta
Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas
pareizticīgo baznīcā Dzirnavu ielā 1.
«Labprāt trūcīgo cilvēku ēdināšanu
organizētu biežāk, taču mums trūkst
cilvēku, kas palīdzētu to nodrošināt. Iepriekš mums bija pieci pavāri, taču tiem
cilvēkiem jau ir ap 70 gadu – viņi nespēj
izturēt tik lielu slodzi. Mums ir vajadzīgi
brīvprātīgie, kas var palīdzēt,» skaidro
baznīcā, gan norādot, ka arī citās dienās
neviens izsalkušais netiek prom raidīts
– kaut vai maizīti viņam iedos. «Taču
sestdienās un svētdienās paēst var
ikviens trūcīgais. Ēdienkarte atšķiras
– gatavojam gan zupas, gan putras, gan
vārām kartupeļus ar piedevām.»
Jāpiebilst, ka pirmdienās no pulksten 16 līdz 18 silta maltīte trūcīgajām

daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināta
radošo domu un darbu centrā «Svētelis»
Pļavu ielā 2. «Nepietiekamo līdzekļu dēļ
nevaram pabarot visus pilsētas maznodrošinātos, tādēļ par prioritāti esam
izvirzījuši jaunās daudzbērnu ģimenes,
kurām nepieciešams atbalsts. Pirmdienu
pēcpusdienās ģimenes tiekas «Svētelī»,
lai ne tikai paēstu siltu maltīti, bet arī
iesaistītos dažādās aktivitātēs centrā,» tā
«Svēteļa» vadītāja Ingrīda Lisovska.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē norāda, ka finansiāls atbalsts
mazturīgo ēdināšanai pilsētas draudzēm un «Svētelim» tiek piešķirts divreiz gadā, kopumā šim mērķim atvēlot
9000 latu gadā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Arī tad, ja cieš dzīvnieki, nekavējoties jāziņo policijai
«Jelgavas Vēstneša» redakcija saņēma e-pastu no kāda aculiecinieka
– viņš redzējis, ka 25. oktobrī pulksten
9.35 Lidotāju ielā – apdzīvotā zonā, kur
ātruma ierobežojums ir 30 kilometri
stundā, – «Volkswagen Passat» sudraba
krāsā ar fiksētu valsts reģistrācijas numuru, visticamāk, pārsniedzot pieļaujamo ātrumu un ļaunprātīgi notrieca
kaķi. «Lūdzu pievērst uzmanību šim
atgadījumam – vainīgais jāsoda par
nežēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem,»
tā aculiecinieks.

«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Aija apsargam. Laika posmā, kamēr konBartuševica, lai pateiktu paldies no- statēju naudas maka pazušanu un
zaudētā maka atradējai.
uzzināju par tā atrašanu, paspēju
nobloķēt bankas kartes un piekļuvi
«Gribēju ar «Jelgavas Vēstneša» internetbankai, bet, kā izrādās, no
starpniecību pateikt sirsnīgu paldies naudas maka nebija pazudis pilnīgi nemana nozaudētā naudas maka atra- kas. Visi dokumenti un skaidrā nauda
dējai, kas to atrada pie tirdzniecības bija savā vietā. Pasaulē ir daudz labu
Valsts policijas Zemgales reģiona pārcentra «Valdeka» veikala «Maxima» cilvēku! Mīļš paldies par labestību!»
valdes Kārtības policijas biroja Patruļun nodeva to pilsētas poliklīnikas raksta A.Bartuševica.
policijas nodaļas Patruļdienesta rotas
inspektors Arnis Eglīte skaidro, ka
gan šajā, gan līdzīgās situācijās iedzīvotājam, kurš kļuvis par aculiecinieku
incidentam, kad notikusi nepārprotami
«Vēlos uzmeklēt un pateikties tam cilvēkam, kurš 30. oktobrī atrada manis ļaunprātīga uzbraukšana dzīvniekam,
nozaudēto maku un ienesa to skaistumkopšanas salonā «Rebeka»,» «Jelgavas pirmām kārtām jāvēršas policijā. «Jo

Lūdz atsaukties
godīgo maka atradēju
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agrāk par to tiks informēta policija, jo
lielāka iespējamība, ka bezatbildīgais
autovadītājs tiks aizturēts, noskaidroti
negadījuma apstākļi un šoferis, ja tiks
konstatēts, ka viņš ir pārkāpis pastāvošo likumdošanu, tiks saukts pie atbildības,» saka A.Eglīte, atgādinot – lai
policija varētu noskaidrot autovadītāju,
kurš uzbraucis dzīvniekam, un veikt
turpmākās darbības, aculieciniekam
nepieciešams fiksēt negadījuma vietas
adresi, laiku un automašīnas reģistrācijas numuru un to paziņot, zvanot pa
Valsts policijas palīdzības tālruni 110
vai Jelgavas iecirkņa Dežūrdaļai pa
tālruni 63004202.
«Būtiski, lai policija informāciju
saņemtu operatīvi, jo tas palielina
iespējas braucēju aizturēt, teiksim, tuvākajai policijas ekipāžai, ne tikai datu
bāzē noskaidrot mašīnas īpašnieku un
ar viņu sazināties vēlāk. Nav izslēgts,
ka autovadītājs dzīvnieku notriecis,

iespējams, braucot alkohola reibumā,»
tā inspektors, piebilstot, ka tikai pēc
pārbaudes un apstākļu noskaidrošanas
tiek pieņemts lēmums par turpmākām
darbībām.
Taču A.Eglīte akcentē, ka atbilstoši
normatīvajiem aktiem autovadītāja
pienākums ir par negadījumu, kad
transportlīdzeklis uzbrauc dzīvniekam,
jeb par uzbraukumu dzīvniekam informēt policiju.
Jāpiebilst, ka policija pārbaudījusi
arī «Jelgavas Vēstneša» lasītāja sniegto
informāciju par kaķa notriekšanu Lidotāju ielā. «Automašīnas īpašnieks ir
noskaidrots un šonedēļ policijā sniedzis
paskaidrojumu par notikušo,» informē
policijas pārstāvis.
Sagatavoja Sintija Čepanone
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 26. septembra
lēmumu Nr.12/49

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2013. GADA 26. SEPTEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-33
«GROZĪJUMI JELGAVAS DOMES
2005. GADA 10. MARTA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.93 «PAR RAKŠANAS
DARBU VEIKŠANU JELGAVAS PILSĒTĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta
pirmās daļas 9. un 11. punktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas domes 2005. gada 10. marta saistošo noteikumu Nr.93 «Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā»
(apstiprināti ar Jelgavas domes 2010. gada 10. marta lēmumu
Nr.3/25) 8.2. punktā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt lata apzīmējumu un skaitli «Ls 10,-» ar skaitli un
vārdu «14,23 euro»;
1.2. aizstāt lata apzīmējumu un skaitli «Ls 50,-» ar skaitli un
vārdu «71,14 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas
kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic
latos, piemēro Jelgavas domes 2005. gada 10. marta saistošajos
noteikumos Nr.93 «Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas
pilsētā» noteiktos administratīvos sodus latos.

sports
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Četri Latvijas čempioni

Latvijas meistarsacīkstēs boksā jauniešiem
(13 – 14 g.), kadetiem (15 – 16 g.) un
junioriem (16 – 17 g.) jelgavnieki izcīnīja
četrus čempiona titulus. Jauniešu grupā
par čempioniem kļuva Ēriks Mantula
(«Juniors», 40 kg), Leonīds Gamajunovs
(JCSVC, 48 kg), Igors Ziders (JCSVC, 46 kg)
un Iļja Targančuks (JCSVC, 52 kg). Kopumā
jelgavniekiem deviņas medaļas – četras
zelta, divas sudraba, trīs bronzas. «Puiši,
kuri izcīnīja zelta medaļas, tiešām cīnījās
labi, un varu teikt, ka Jelgavas boksam
ir perspektīva,» tā pilsētas boksa izlases
treneris Aleksandrs Knohs, piebilstot:
čempionātā nepiedalījās Artjoms Haņevičs – viņš ar Latvijas izlasi treniņnometnē
Krievijas pilsētā Anapā gatavojas Eiropas
čempionātam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Labo personiskos rekordus

Četri JLSS
daiļslidotāji
starptautiskās sacensībās «Ventspils
pērle 2013»
labojuši savus personiskos rekordus,
turklāt vēl divi
izcīnīja uzvaras. Uzvaru izcīnīja Dmitrijs Druzs un
Diāna Ņikitina (kategorijā «Advanced
Novice») (attēlā), bet jaunu personisko
rekordu uzstādīja arī Anželika Kļujeva un
Elizabete Jubkāne. Sacensībās piedalījās
100 dalībnieki (5 – 18 gadi) no Lietuvas,
Francijas, Baltkrievijas un Latvijas.

Piedzīvo piedzīvojumu!

Biedrība «Remoss», orientēšanās
klubs «Alnis» un Sporta servisa centrs
16. novembrī Svētes apkārtnē rīkos
piedzīvojumu sacīkstes. Dalībnieku
reģistrācija Svētes pamatskolā – no
pulksten 8.30 līdz 9.30, starts – pulksten 10. Komandā jābūt četriem
dalībniekiem, no kuriem vismaz viena
ir meitene. Komandas tiks dalītas
trīs grupās: pieaugušie (1993. dz.g.
un vecāki), A grupa (1994. – 1997.
dz.g.), B grupa (1998. dz.g. un jaunāki). Ar nolikumu var iepazīties mājas
lapā www.sports.jelgava.lv. Pieteikumi jāiesniedz līdz 12. novembrim pa
e-pastu normunds.remoss@inbox.
lv. Tālrunis informācijai – 29539836
(Normunds Hofmanis).

Trešo reizi iekļūst finālā

Boulinga kluba
«A-Z boulings»
pārstāvis trīskārtējais Latvijas
čempions Artūrs
Ļevikins Eiropas
čempionu kausā
boulingā izcīnījis
7. vietu. Vīriešu
konkurencē turnīrā piedalījās 36 savas
valsts čempioni, kas cīnījās par pārejošo
kausu un otru prestižāko Eiropas titulu
boulingā. Šī ir trešā reize, kad viņš piedalījās šajās sacensībās, un visas trīs reizes
Artūram izdevās iekļūt finālā. A.Ļevikins
Eiropas čempionu kausā 2009. gadā
izcīnīja bronzas medaļu, 2010. gadā – 5.
vietu. Artūra treneris ir Aivars Zizlāns.

Peldēt baseinā un Lielupē
nav viens un tas pats
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar 5. Jelgavas Roņu kausu atklāta ziemas peldēšanas sezona
Jelgavā. Sacensībās debitēja
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) audzēkne
Diāna Timermane. «Baseinā
vairāk dominē fiziskais spēks,
bet ziemas peldēšanā – domu
un morālais spēks,» salīdzina
peldētāja.
Jelgavas Roņu kausā piedalījās 121 dalībnieks – 49 sievietes un 72 vīrieši. Lai gan ziemas peldētāji sacenšas vairākās disciplīnās,
piemēram, 4x25 metru stafetē, 25 metros
brasā, 50 metros brīvajā stilā un 450 metru
izturības peldējumā, profesionālu peldētāju,
kas ar to nodarbotos, nav daudz. Viena no
viņiem ir JSPS trenere Anželika Paegle,
kura pret savu audzēkņu pievēršanos
ziemas peldēšanai gan izturas diezgan rezervēti. «Visvairāk mani uztrauc peldētāju
veselība, īpašu meiteņu, kurām būs jārada
bērni, taču atrašanās aukstā ūdenī īsu brīdi, piemēram, 25 metru distance, būtiski
nekaitē,» tā viņa, piebilstot, ka viss, kas tiek
darīts mērenās devās, panākumus pamata
sporta veidā var tikai vairot. A.Paegle kopā
ar Andreju Iļjuku, Valēriju Kisļakovski un
bijušo JPSP audzēkni Dmitriju Žigunovu
uzvarēja stafetē.

Piesaista adrenalīns

D.Žigunovs ziemas peldēšanā startēja
gan stafetē, gan individuāli, uzvarot savā vecuma grupā kā 25, tā 50 metros. «Ar ziemas
peldēšanu nodarbojos gandrīz trīs gadus,»
saka D.Žigunovs, bet atceras, ka pēc pirmās
reizes viņam bijis šoks. «Izlīdu no ūdens un
domāju – ko gan es daru?! Tomēr kaut kas
mani tajā saistīja.» Salīdzinot peldēšanu
baseinā un ārā, Dmitrijs norāda, ka roņojot
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Piedāvā darbu
Metālapstrādes uzņēmums
SIA «EAST METAL» Dobelē aicina darbā
rasētāju inženieri. CV sūtīt pa e-pastu
kristine.kalnina@eastmetal.lv. Detalizētāka
informācija – pa tālruni 29430043.
Skaistumkopšanas salons «Monte Kristo»
aicina darbā plaša profila frizieri(-u) un
nagu kopšanas speciālistu(-i). Mēs piedāvājam labi aprīkotu, mūsdienīgu darba
vidi un labu atalgojumu. Darba materiālus
nodrošina salons. Pieteikties pa tālruni
29450927, 29720728.
PPII «Rūķu māja» piedāvā darbu pirmsskolas skolotājai. CV lūgums sūtīt pa e-pastu
blark@apollo.lv.
Draudzīgākais autoserviss Jelgavā
«Anru Motors» sakarā ar jaudu palielināšanu aicina darbā: autoatslēdzniekus(-ces),
auto mazgātājus(-as), savirzes stenda
speciālistu(-i). Pieredze obligāta.
Tālrunis 29553492.

Meklē darbu
Virpotājs metinātājs. Tālrunis 29957066.
Sieviete (41) – papilddarbu Jelgavā. Var
auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu. Tālrunis 28856531.
Sieviete steidzami meklē darbu. Tālrunis
28143642.

Jelgavnieku rezultāti
58. «Neptun Schwimmfest»

Meklēju darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.

Deniss Komars – 3 zelta medaļas (50 m, 100
m un 200 m brasā), laboja 2 Jelgavas rekordus
(36 gadus vecais rekords 100 m brasā piederēja
Maskavas olimpisko spēļu sudraba un bronzas
medaļas ieguvējam Arsenam Miskārovam) un
2 sacensību rekordus
Jevgeņijs Boicovs – 2 sudraba medaļas (100
m un 200 m kompleksā), laboja 3 Jelgavas
rekordus
Sandijs Bečis – sudraba medaļa (50 m brasā)
Viktorija Gedroviča – bronzas medaļa (50 m
tauriņstilā)
Zane Tīrumniece – bronzas medaļa (50 m
tauriņstilā)

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Stafetēs – 3 medaļas
Sudrabs 4x50 m brīvajā stilā: Kristaps Rijkuris, Jānis Maniņš, Jevgeņijs Boicovs un Jānis
Freimanis
Bronza 4x50 m kombinētajā stafetē zēniem
(J.Maniņš, D.Komars, J.Freimanis, J.Boicovs)
un meitenēm (Z.Tīrumniece, V.Mežaraupe,
K.Kalniņa, D.Timermane)

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

Palīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pārdod
Ļoti lēti mēbeles. T.63023280
Bērza briketes ar piegādi 110 Ls/t.
T.29907466
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881

Foto: Ivars Veiliņš

Ar Jelgavas Roņu kausu atklāta ziemas peldēšanas sezona Jelgavā. Sacensību galvenajā distancē – 4x25 metru stafetē – uzvarēja Jelgavas komanda «Torpēdas» (peld pa 3.
celiņu): Anželika Paegle, Andrejs Iļjuks, Valērijs Kisļakovskis un Dmitrijs Žigunovs. Viņu
rezultāts – 57 sekundes. Otrās vietas ieguvēji igauņi finišēja pēc 58,322 sekundēm
un bronzas ieguvējus pārspēja vien par sekundes simtdaļām (58,631 s). Sacensību
ir daudz lielāks adrenalīns, ko pavairo auklaikā ūdens temperatūra bija deviņi grādi, gaisa temperatūra – 11 grādi.
stais ūdens. «Vēl, peldot ārā, ūdens ir tumšs,
un peldot neko nevar redzēt. Tāpat nav Tā taču ir reāla iespēja maukt 50 metrus,» Roņu kausa JSPS audzēkņi startēja starpstarta lēciena – peldēt sāk, iebrienot ūdenī. tā viņa, pieļaujot, ka sabiedrībā valda uz- tautiskās sacensībās peldēšanā Rostokā
Un te ir pavisam cita tehnika, piemēram, skats, ka ziemas peldēšana jau nav nekādas 58. «Neptun Schwimmfest». Diāna tajās
brasa peldējumā nedrīkst likt zem ūdens sacensības. Otrs iemesls, viņasprāt, varētu peldēja 4x50 metru kombinētajā stafetē
galvu, un man visu laiku ir jāpiedomā pie būt rūpes par savu veselību un bailes pēc un palīdzēja Zanei Tīrumniecei, Vinetai
aukstās peldes saslimt vai ka ūdenī saraus Mežaraupei un Kristiānai Kalniņai izcīnīt
tā,» stāsta Dmitrijs.
krampis. Pirms pievērsties ziemas peldēša- bronzu. JSPS direktore Zelma Ozoliņa
nai, Diāna konsultējusies ar sporta ārstu un piebilst, ka sacensībās Vācijā uzrādīti ļoti
Ziemas peldēšanu
saņēmusi akceptu. «Peldēšana aukstā ūdenī labi rezultāti un laboti arī vairāki rekordi.
neuzskata par sportu
To, ka ziemas peldēšana saista ar ad- uzlabo asinsriti, kas savukārt uzlabo fizisko Par ziemas peldēšanu viņa saka tā: «Es
renalīna devu, atzīst arī D.Timermane, pašsajūtu,» norāda peldētāja. Jāpiebilst, ka nekādā ziņā neesmu pret to, ka peldētāji
kura ar ziemas peldēšanu nodarbojas kopš D.Timermane Roņu kausā uzvarēja 25 met- paralēli nodarbojas arī ar ziemas peldēšanu,
jo uzskatu, ka tā norūda veselību, un tas
septembra – uz to viņu pamudināja ģimene. ru brasā sievietēm savā vecuma grupā.
nav mazsvarīgi. Pagaidām gan maz mūsu
JSPS trenere A.Paegle gan sākumā bijusi
audzēkņu tai pievērsušies, bet neviens jau
pret, jo nedēļas nogalē gaidāms svarīgs Panākumi arī baseinā
D.Timermane ar peldēšanu nodarbojas ar varu netiek spiests – ar ziemas peldēstarts starptautiskās sacensībās – Sprinta
festivālā Rīgā. «Es brīnos, ka ar ziemas astoņus gadus un gūst arī diezgan labus šanu aizraujas tikai tie, kam tas patīk un
peldēšanu nenodarbojas mani treniņbiedri. panākumus. Piemēram, nedēļu pirms interesē.»

Džudistiem oktobrī panākumi Jelgavā, Latvijā un ārzemēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Brīvdienās Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notika Jelgavas
atklātās meistarsacīkstes un
Rīgas Brīvostas balvas izcīņa
džudo, kur mājinieki izcīnīja 16
medaļas. Bet, rezumējot pēdējā
mēneša notikumus, jāuzsver, ka
džudistiem panākumi bijuši arī
Latvijas čempionātā un starptautiskajā arēnā.

Foto: Ivars Veiliņš
Traumu dēļ sacensībās Jelgavā nestartēja vairāki vecāko grupu vadošie BJSS
džudisti, kuri labi sevi parādīja vasarā Latvijas Jaunatnes olimpiādē, bet tas
nenozīmē, ka jelgavnieki palika bez medaļām: U-18 grupā sudraba medaļu izcīnīja Maksis Koņušeks (attēlā), kurš Jaunatnes olimpiādē ierindojās 7. vietā,
bet U-16 grupā zelts Emīlam Saksonam un sudrabs – Ņikitam Miščenko.

Sacensībās Jelgavā BJSS audzēkņi izcīnīja divas zelta, deviņas sudraba un piecas
bronzas medaļas, komandu kopvērtējumā
ieņemot devīto vietu 39 komandu konkurencē. Zeltu izcīnīja Emīls Saksons (U-16,
46 kg) un Kristers Vējš (U-10, 32 kg), kuram
arī sudraba medaļa U-14 vecuma grupā
(32 kg). «Traumu dēļ sacensībās nestartēja vairāki mūsu vadošie džudisti, tomēr
sniegums kopumā ir labs,» vērtē BJSS
direktors un džudo treneris Guntis Malējs.
G.Malējs norāda, ka džudistiem oktobrī
bijuši vēl vairāki panākumi. Viens no tiem

– dubultuzvara Rīgas domes kausā. Svarā
līdz 66 kilogramiem triumfēja Roberts
Kabanovs, līdz 90 kilogramiem – Andrejs
Rebrovs. Jāuzsver arī R.Kabanova bronzas
medaļa Latvijas čempionātā. «Vairākus
gadus Jelgavai Latvijas čempionātā nebija
medaļu. Prieks, ka man izdevās lauzt šo lāstu,» tā sportists. Viņš spriež, ka varēja iekļūt
arī finālā, bet pirms sacensībām pārdega.
Šie abi sportisti šobrīd ir labākie Jelgavas
džudisti pieaugušo konkurencē, tomēr
G.Malējs norāda, ka izredžu iekļūt Latvijas
izlasē viņiem nav. «Izlase – tas mums vēl ir
par agru,» nosaka BJSS direktors.
Starptautiskā mērogā sevi pierādījusi
BJSS audzēkne Milena Rinkeviča, uzvarot
15. «Warsaw open» turnīrā, kurā startēja
sportisti no vairāk nekā 20 valstīm. Pēc
pārliecinošā starta Polijā Milena uzvarēja
arī Latvijas čempionātā U-14 grupā. BJSS
direktors spriež, ka viņa perspektīvā varētu
kļūt par ļoti labu sportisti, ja vien būs laba
apstākļu sakritība. Jāpiebilst, ka BJSS
meiteņu, kas nodarbojas ar džudo, ir maz,
tāpēc viņām lielākoties sacensību pieredze
jākrāj turnīros ārpus valsts.

Pērk
Pusmāju (2 – 3 istabas) vai dzīvokli ar
malkas apkuri. T.63023280.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Pērk meža īpašumus visā Latvijā,
29884983.

Dažādi
Lūdzam pieteikties garāžu īpašnieku
kooperatīva «Miezīte» 4. līnijā 15a,
Jelgavā, biedrus līdz 30.12.2013. savu
īpašumtiesību sakārtošanai. GĪK «Miezīte».
T.28321319, e-pasts gikmiezite@inbox.lv
SIA «Baltyre Latvia» – riepas, diski, kameras, akumulatori. Viena no lielākajām riepu
noliktavām Latvijā. Vieglajām automašīnām, agro, meža, celtniecības, kravas
tehnikai. Montāža, balansēšana, remonts.
Tel.29463163, 25445906; www.baltyre.lv
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
uzņēmumu reģistrācija, likvidācija; maksātnespējas lietas; www.ademide.lv, Raiņa 14.
T.29179847
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
karatē trenera Jevgēnija Predibailo
tuviniekiem, kolēģiem un audzēkņiem,
viņu mūžībā pavadot.
Sporta servisa centrs

Aizsaulē aizgājuši
STEPANS ČERŅAKS (1941. g.)
GENOVEFA SŅIGIRJOVA (1929. g.)
NADEŽDA PROCENKO (1927. g.)
VIKTORS SIĻINS (1926. g.)
IGNATS PEIPIŅŠ (1921. g.).
Izvadīšana 07.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
JEVGĒNIJS PREDIBAILO (1956. g.).
Izvadīšana 07.11. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Balts, melns, sarkans. Latvijas ģenerālis Jānis Balodis».*
9.00 «Ekumēnisks dievkalpojums, veltīts Lāčplēša dienai».
10.05 «Esiet kā vīri! Jukums Vācietis». LTV videofilma.
11.05 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
11.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.55 «Melu laboratorija».*
12.55 «NBS un Iekšlietu ministrijas vienību militārā parāde. »
13.35 «NBS štāba pūtēju orķestra 15 gadu jubilejas koncerts».*
14.05 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Ielas garumā».*
14.50 «Astoņi pilnmēneši». Dokumentāla filma.
16.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.45  «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls. 50.sērija.
17.00  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.35 «Sešas zvaigznes zobenā». Dziesmas latviešu strēlniekiem.*
19.30 «Ziedojumu akcija Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācijai un Svecīšu siena Lāčplēša dienā».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ziedojumu akcija Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācijai un Svecīšu siena Lāčplēša dienā».
22.25 «Četrreiz katrs viens». Dokumentāla filma.
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Viss notiek!»
0.15 «“De facto”».*
0.55 «Skats no malas».*
1.25 «Ielas garumā».*
1.55 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.25 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.20 «Province».*
3.47 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
4.15 «Sekotāji».*
5.17 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 61.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 9.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija.
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 10.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
19.45 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 6.sērija.*
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00 «Piedzīvojumi mākoņos». ASV piedzīvojumu filma.
0.55 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 4.sērija.
2.45  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
3.45 «“SeMS” piedāvā... Mika».*
4.10 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija.

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā». Komēdija.
11.40 «Galileo».
12.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 56.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 145.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 150.sērija.
19.00 JAUNUMS! «1001 nakts». Turcijas seriāls. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Lāčplēša diena 11. Novembra krastmalā».
21.10 «Ceplis». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g.
23.15 «Dzīvīte».
23.35 «LNT ziņu “Top 10”».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 47. un 48.sērija.
2.15 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 145.sērija.
2.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 150.sērija.
3.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 166.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 2.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 45. un 46.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 44.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 4». Realitātes šovs. 12.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam». Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 169. un 170.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.00 «Makss Stīls». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 81. un 82.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 693. un 694.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 47. un 48.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 25.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 694.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Talantu šovs.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 44.sērija.
2.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 81. un 82.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 166.sērija.
3.40 «Kobra 15». Seriāls. 2.sērija.

Otrdiena, 12. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1716.sērija.
9.25 «Kruīzs septītajās debesīs. Austrālija». Melodrāma.
11.05 «Skats no malas».*
11.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Vertikāle».*
12.20 «Viss notiek!»*
12.50 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.05 «Rīgas sargi» (ar subt.). Latvijas vēsturiska drāma.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1716.sērija.
16.30  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 51.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 29.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.30 «Laika dimensija».
1.00  «Mana ģimene 2». Seriāls. 3.sērija.
1.35 «Četras istabas».*
2.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
3.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.43 «Atgriezies!» Lirisko dziesmu koncerts.*
4.20 «Esiet kā vīri! Jukums Vācietis». LTV videofilma.
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Munks un Lemijs. Mamma». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 62.sērija
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 10.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull Crashed Ice”».* Pārraide no Kvebekas Kanādā.
15.05 «Sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 11.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45 «Cīnīties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 9.sērija.
0.20 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
1.50 «Abi gali balti, viducis zaļš». Animācijas filma.
2.05 «Sekotāji».*
3.10 «“Red Bull Crashed Ice”».* Pārraide no Kvebekas Kanādā.
4.30 «Sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 56.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Pārāk daudz mīlas». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 170.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 57.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 146.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 147.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dvīņumāsas kurpēs». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 16.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 49.sērija.
1.30 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 146. un 147.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 170.sērija.
4.15 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 167.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 3.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 47. un 48.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 45.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 1.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 171.sērija.
12.55 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 123.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». 8.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 83. un 84.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 694. un 695.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 49. un 50.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 26.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 695.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
23.35 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.10 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 171.sērija.
0.45 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 45.sērija.
1.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 83. un 84.sērija.
2.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 167.sērija.
3.20 «Kobra 15». Seriāls. 3.sērija.
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 13. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1717.sērija.

tv programma
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 29.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Province».*
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
14.55 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1717.sērija.
16.20 «Vārds – Ojārs Vācietis». 2003.g.*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 30.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts». Muzikāla izrāde.
0.45 «100 g kultūras. Personība».*
1.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
2.00  «Mana ģimene 2». Seriāls. 4.sērija.
2.30 «Pasaules telpa».*
3.00 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 11.sērija.
3.41 «Skats no malas».*
4.08 «Province».*
4.35 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
4.45 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Munks un Lemijs. Ala». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 63.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 11.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “Triumph” – “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 12.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
17.35 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
18.30 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE! «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “Banvit
Badirma” – “VEF Rīga”.
21.10 «Ātruma cilts».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 3.sērija
22.45 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 10.sērija.
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.00 «Autosporta programma nr.1».*
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 105.sērija.
1.20 «Cīnīties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
2.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «VTB vienotās līgas spēle».* “Triumph” – “VEF Rīga”.
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 57.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dvīņumāsas kurpēs». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 171.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 58.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 148.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 149.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 21.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders 2». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 50.sērija.
1.30 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 148. un 149.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 171.sērija.
4.10 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 168.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 4.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 49. un 50.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 46.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 2011.g. 19.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». Seriāls. 124. un 125.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 9.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 85. un 86.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 695. un 696.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 51. un 52.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 27.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 696.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 2.sērija.
22.10 «Ballīte būs!»
23.00 «Kinomānija».
23.30 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 2.sērija.
0.30 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 46. un 47.sērija.
2.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 85. un 86.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 168.sērija.
3.55 «Kobra 15». Seriāls. 4.sērija.
4.35 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 14. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

Ceturtdiena, 2013. gada 7. novembris
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1718.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 30.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.05 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.15 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «“De facto”» (ar subt.).*
13.10 «Kas var būt labāks par šo?» (Ar subt.).*
13.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.55 «Zebra».*
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «ANO ģenerālsekretāra Bana Kimuna oficiālā vizīte Latvijā».
15.25  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1718.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 7.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 31.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 2». Misija “Rupjmaize” Latvijā.
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 7.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene 2». Seriāls. 5.sērija.
0.55 «Četras istabas».*
1.40 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.42 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Kad stārķis palidojis garām». 2.sērija.
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 31.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 6.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 8.sērija.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs raidījums.
19.30  «Dinozauru planēta». Dok.filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.15  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 2.sērija.
0.25  «Valdība 3». Seriāls. 7.sērija.
1.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.25 «Labāki laiki». Seriāls. 6.sērija.
3.27 «Province».*
3.55 «Inga Kalna un “Sinfonietta Rīga” Rundāles pilī».*
4.48 «Folkloras programma “Klēts”». *
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Munks un Lemijs. Orhidejas». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 65.sērija
7.35 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 13.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Jaunatnes hokeja līgas spēle».* HK “Rīga” – “Serebrjanije ļvi”.
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 1.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 6.sērija.
19.45 «Lielais cirks 9». 3.daļa.
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 17.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 10.sērija.
23.30  «Radi». ASV drāma. 2011.g.
1.40 «Latvijas futbolam – 100 gadu». Dokumentāla filma.
2.30 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Serebrjanije ļvi”.*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».*
6.40 «Avārijas brigāde. Suņu ķērāji». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 64.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 12.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8.sērija
13.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».* “Banvit Badirma”
– “VEF Rīga”.
15.40 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 13.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Serebrjanije ļvi”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.00 «Piedzīvojums dabā».*
23.30 «Lidojuma plāns».*
0.00  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
0.25 «Imanta – Babīte».*
1.05 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
2.05 «Kabata». Animācijas filma.
2.15 «Brīnumputns». Animācijas filma.
2.30 «Sarežģītais zvirbulēns». Animācijas filma.
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».* “Banvit Badirma”
– “VEF Rīga”.
5.00 «Piedzīvojums dabā».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 58.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Vairāk nekā vārdi». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 172.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 3.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 59.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 150.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 151.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Mīlestības dēļ». Dokumentāla filma.
22.15 «Rejs». ASV biogrāfiska drāma. .
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 150. un 151.sērija.
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Šodien novados».
3.40 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 169.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 5.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 9.sērija.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 51. un 52.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 2002.g. 47.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 12.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 3.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». Seriāls. 126. un 127.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 10.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 87. un 88.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 696. un 697.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 53. un 54.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 28.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 697.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.00 «Nemirstīgie». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
0.10 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 126.sērija.
1.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 87. un 88.sērija.
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 169.sērija.
3.25 «Kobra 15». Seriāls. 5.sērija.
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 15. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

LTV7

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 59.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Rejs». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 4.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 60.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 152.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Olgas Dreģes 75 gadu jubilejas koncerts».
23.10 «Šefpavārs». Francijas komēdija. 2012.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 51.sērija.
2.20 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 152.sērija.
3.00 «Galileo».
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 5.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 170.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 6.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 53. un 54.sērija.
8.55 «Medikopters 4». Vācijas seriāls. 48.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 8.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 4.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». Seriāls. 128. un 129.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 11.sērija.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 89. un 90.sērija.
15.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 55. – 57.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
21.30 «Tēti rīko nometni». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
23.30 «Aizmirst Sāru Maršalu». ASV komiska melodrāma.
1.45 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 48.sērija.
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 170.sērija.
3.25 «Kobra 15». Seriāls. 6.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Sestdiena, 16. novembris
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.37 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
7.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.55  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 7.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2013. gada 7. novembris
8.20  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 33. un 34.sērija.
8.50 «Kas te? Es te!»
9.20 «Sprīdītis». Animācijas filma.
9.45 «Ķepa uz sirds».
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»
10.45 «Manas māsas bērni sniegā». Dānijas ģimenes filma.
12.15 «Es un skola».
12.45  «Knuts un draugi». Dokumentāla filma.
13.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
14.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
14.30 «Laiks vīriem?»
15.00  «Dinozauru planēta». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.00 «Pieslēdzies, Latvija!»
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Kinotēka».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”».
22.00 «Zilākalna Marta». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
23.35 «Nakts ziņas». 23.43 Sporta ziņas. 23.45 Laika ziņas.
23.50 «Serafima ūdenskritums». ASV vesterns. 2006.g.
1.50 «Sekotāji».*
2.53 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts». 1.daļa.*
3.44 «Top Latvijas Likteņdārzs!» Koknese 2013.*

LTV7
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
7.00 «SeMS. Laboratorija».*
7.30 «Re, kāds gadījums!» Animācijas filma.
7.40 «Tiksimies Tartu».*
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».* 6.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00  «Tēva notis». ASV drāma. 2013.g.
14.40 «Melu laboratorija».*
15.40  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
16.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Krasnije kriļja”.
19.00 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 7.sērija.
21.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.25 «Šērvudas Robins». Seriāls. 17.sērija.
0.20 «Skrundas pieturzīmes».*
0.50  «Radi». ASV drāma. 2011.g.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Piedzīvojums dabā».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 60.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 3.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.40 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 1.sērija.
12.35 «Īstvika». ASV seriāls. 7.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 11.sērija.
14.35 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.05 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
20.00 «LNT ziņas».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 2.sērija.
23.40 «Patiesā leģenda». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.05 «Bērniem viss kārtībā». ASV komiska melodrāma.
3.45 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
4.10 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 171.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 7.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.20 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.30 «Kinomānija 5».
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
14.55 «Tēti rīko nometni». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
17.00 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE! «Runcis Zābakos». ASV animācijas filma.
21.15 «Nekā pesonīga». ASV un Vācijas romantisks trilleris.
24.00 «Maldonado brīnums». ASV ģimenes drāma.
2.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 89. un 90.sērija.
2.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 171.sērija.
3.35 «Kobra 15». Seriāls. 7.sērija.
4.25 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.

Svētdiena, 17. novembris
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Kinotēka».*
7.03 «Folkloras programma “Klēts”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 JAUNUMS! «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».* Misija “Rupjmaize” Latvijā.
12.00 «Ekumēnisks dievkalpojums, veltīts Lāčplēša dienai». *
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Kinotēka».*
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «“Pūt, vējiņi!”. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
20.20 «Nevis slinkojot un pūstot. Latvijai – 95». Svētku klips.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Pūt, vējiņi!» (ar subt.). Rīgas kinostudijas drāma.
23.25 «Nakts ziņas». 23.33 Sporta ziņas. 23.35 Laika ziņas.
23.40  «Midsomeras slepkavības 15». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.35 «Melu laboratorija».*
2.30 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 3.sērija.
3.15 «Serafima ūdenskritums». ASV vesterns. 2006.g.
5.05  «Knuts un draugi». Dokumentāla filma.

LTV7

6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
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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 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».*
1.posma apskats. 2012.gada 8. – 10.novembris.
15.10 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
15.40 «Skaistule un briesmonis». Melodrāma. 1. un 2.sērija.
17.35  «Tēva notis». Drāma.
19.10 «Dzīve pēc cunami». Vācijas drāma. 2012.g.
20.55 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 10.sērija.
21.45  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
22.50 «Lielais cirks 9». 3.daļa.
23.50 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
1.05 «Skaistule un briesmonis». Melodrāma. 1. un 2.sērija.
3.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
4.00 «“Mikrofona” dziesmas».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».* Zelta fonds.

LNT
5.00 «Galileo».
5.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 4.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.50 «Dafijs Daks: Briesmoņu mednieki». Animācijas filma.
7.50 «Lieliskie atriebēji 2». Animācijas filma. 2006.g.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.10 «Ķengurs Džeks: jaunie piedzīvojumi». Animācijas filma.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 2.sērija.
14.00 «Kā tikt pie bērna». ASV romantiska komēdija.
16.05 «Raimonda Paula kora mūzikas koncerts “Tu esi Latvija”».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Piedzīvojumu komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu „Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Bārnija versija». Kanādas un Itālijas drāma.
2.30 «Sastrēgumstunda». ASV spraiga sižeta komēdija.
4.05 «Galileo».

TV3

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 172.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.45 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
14.50 «Televeikala skatlogs».
15.05 «Nekā pesonīga». ASV un Vācijas romantisks trilleris.
17.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti: svešajos krastos». Piedzīvojumu filma.
22.50 «Borna mīklainā personība». Spraiga sižeta trilleris.
1.10 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
2.25 «Visi mīl Reimondu 6». Seriāls. 128. un 129.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 172.sērija.
4.05 «Kobra 15». Seriāls. 8.sērija.

SIA «Spectre Latvia»,
daļa no starptautiska dāņu
uzņēmuma AS «Spectre»,
kas specializējas aktīvās atpūtas
un sporta apģērbu ražošanā, aicina

šuvējas(-us) un
ražošanas iekārtu operatorus(-es)

darbam Kalnciemā.
Uzņēmums nodrošina:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksa,
apmaksāts atvaļinājums u.c.);
• apmaksātu ikdienas transportu no Jelgavas
uz Kalnciemu un atpakaļ;
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu
darba aprīkojumu;
• medicīnas izdevumu apmaksu;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• draudzīgu kolektīvu.
Prasības:
• precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• pieredze šūšanā tiek uzskatīta
par priekšrocību.
Kontakti:
• mob.tālrunis – 26431021
(ražošanas vadītāja);
• tālrunis – 63069103 (birojs);
• e-pasts – galina.robertsone@spectre.lv.

SIA «Ostas celtnieks»
informē, ka sakarā ar
kanalizācijas tīklu izbūvi

Aviācijas ielas posmā
no Garozas ielas līdz
Cukura ielai no 28.10.2013.
līdz 15.12.2013.
ierobežota satiksmes kustība.
SIA «Ostas celtnieks»
informē, ka sakarā ar
kanalizācijas tīklu izbūvi

Ziedoņa un Alkšņu ielā
no 28.10.2013.
līdz 15.12.2013.
ierobežota satiksmes
kustība.
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«Vārds uzņēmējiem»
Atvērta jauna terapeita un kardiologa ārsta
privātprakse

Mudītes Zborovskas terapeita un kardiologa ārsta
privātprakse – LLU doktora telpās Mātera ielā 26. Darba
laiks: otrdienās un piektdienās no plkst.17 līdz 19, kā
arī katra mēneša pirmajā sestdienā no plkst.10 līdz 12.
Pieteikšanās – pa tālruni 25908029.

«Coffee & Wine Gallery» tagad var arī paēst!
«Coffee & Wine gallery» Lielajā ielā 14, Jelgavā, tagad ir
iespējams arī ieturēt siltu maltīti. Virtuves pamatā ir grila
ēdieni. Piedāvājam arī vīna degustācijas pasākumus.
Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai
no plkst.10 līdz 22, piektdienās no plkst.10 līdz 24,
sestdienās no plkst.11 līdz 1, svētdienas – brīvas.

SIA «Intranserviss» piedāvā darbu
• sētniecei(-kam) uz nepilnu darba laiku:
darba dienās no plkst.8 līdz 12;
• apkopējai(-am).
Pretendentiem pieteikties, sūtot CV pa
e-pastu i.birojs@itsauto.lv vai personīgi
iesniedzot savu CV Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
darba dienās no plkst.9 līdz 12.
Tālrunis 63011667.

Aicina darbā pasniedzēju
ar savu autobusu
Lielajā ielā 19.
Tālrunis 29641277; 63024355
SIA «UNITED OILS» brīdina,
ka INTS VĪTOLIŅŠ kopš 2008. gada
30. septembra nav SIA «UNITED OILS»
darbinieks un INTAM VĪTOLIŅAM
nav tiesību un pilnvaru rīkoties
SIA «UNITED OILS» vārdā.
Pēc SIA «UNITED OILS» pieteikuma
pret INTU VĪTOLIŅU ir ierosināts kriminālprocess Nr.11816000511
pēc Krimināllikuma 196. p. 2. d. (pilnvaru ļaunprātīga izmantošana
un pārsniegšana mantkārīgā nolūkā).
SIA «UNITED OILS» uzņemas atbildību
par šī paziņojuma saturu.
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Nacionālās kultūras biedrības
aicina uz valsts svētku koncertu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācija un Sabiedrības integrācijas pārvalde svētdien, 10. novembrī, pulksten
14 kultūras namā ielūdz uz
koncertu «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem», kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
95. gadadienai.
«Caur trejdeviņiem gaismas lokiem» ir
Jelgavas nacionālo kultūras biedrību un
viņu draugu dāvana Latvijai tās dzimšanas
dienā, veicinot Jelgavas iedzīvotāju patriotismu gan pret savu pilsētu, gan pret savu
valsti – Latviju.
Šogad svinīgā koncertā apmeklētājus ar
dziesmām un dejām priecēs astoņu Jelgavas

mazākumtautību biedrību pašdarbības
kolektīvi kopā ar pūtēju sekstetu «Zelmeri
PRO» (mākslinieciskais vadītājs Pēteris
Rudzītis) un viesmākslinieki no Jonišķiem
Lietuvā – vokālais ansamblis «Sidabre»
(mākslinieciskā vadītāja Danute Poliakiene). Koncerta režisore ir Rita Barona, bet
scenogrāfiju veido Anna Ziemele.
Jāpiebilst, ka pasākumā klātesošos
uzrunās arī Jelgavas pilsētas mērs Andris
Rāviņš, kurš tradicionāli pasniegs Pateicības rakstu aktīvākajiem nacionālo kultūras
biedrību biedriem par ieguldīto darbu nacionālo kultūras bagātību saglabāšanā un
nodošanā nākamajām paaudzēm, kā arī par
devumu sabiedrības integrācijas procesa
veicināšanā pilsētā.
Pateicības rakstu saņems 25 biedrību
biedri. Ieeja koncertā – bez maksas, bet
vietu skaits ir ierobežots.

notikumi
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Ar beznosacījumu
mīlestību pret Latviju
«Latvija – tās ir
mājas, kur es
jūtos vislabāk.
Mums ir tīrākā
valsts, un šeit dzīvo draudzīgākie
cilvēki,» tā par
Latviju domā 3.
klases skolniece
Sanija, kura kopā
ar vienaudžiem
15. novembrī
pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā savu
mīlestību pret
Latviju izdejos
uzvedumā «Vij,
Dieviņi, zelta viju,
visgarām tēvu
zemi».
Foto: Ivars
Veiliņš

Renārs Kaupers dāvina dziesmu
bērnudārzam «Zemenīte»

 Ritma Gaidamoviča

Bērnudārza «Zemenīte» audzēkņi un darbinieki ir lepni – grupas «Prāta vētra» solists
Renārs Kaupers «Zemenītei» uzdāvinājis dziesmu «Ar zemenītēm rokās». Dziesmas
prezentācija ar paša mūziķa piedalīšanos notika šonedēļ. Izrādās, R.Kauperam ar
«Zemenīti» ir pavisam cieša saikne – tieši šeit viņš mācījies, te arī, kā pats saka,
uzsākta muzikālā karjera un veidojusies draudzība ar Kasparu Rogu. «Noteikti jau
nospēlēja arī radniecība – Renārs ir mans dēls. Teicu: «Renār, es ļoti vēlos dziesmu
«Zemenītei»!» Man nemaz nevajadzēja lūgties, jo pēdējā laikā viņš daudz strādājis
tieši pie bērnu dziesmu projektiem, un Renārs atbildēja: «Būs!» Turklāt šis bērnudārzs
viņam nav svešs: mēs reizē sākām ceļu uz šejieni – kad viņam bija nedaudz vairāk
kā gadiņš, es sāku strādāt «Zemenītē», bet viņš – mācīties. Es joprojām te strādāju,
bet viņš – pasaulē prom,» tā «Zemenītes» vadītāja Mudīte Gavrilko. «Bērnudārzā
darbojās vokālā grupiņa ar septiņiem bērniem. Atceros smieklīgu bildi – stāv sešas
staltas garas meitenes un pa vidu maziņš, sakautrējies, galvu nodūris sandales pētu
es,» atmiņas par bērnudārza laiku stāsta R.Kaupers.
Viņš ir gan dziesmas vārdu, gan melodijas autors. Iestādes vadītāja piebilst, ka
dziesmas vārdi ir lipīgi un īsi pastāsta par to, kas notiek bērnudārzā. Audzēkņiem
tā patīk. Pats R.Kaupers teic, ka ar «Zemenītes» dziesmu veicies viegli, līdzīgi kā ar
citiem bērnu dziesmu projektiem. «Manuprāt, dziesma izdevusies jauka – vārdi saprotami, viegli izdziedāt. Mans mērķis bija radīt kopības izjūtu visiem, kas to dzied.
Mēs visi esam komanda, gluži kā piedziedājumā teikts: «Mēs esam draugi, turamies
kopā, jūs pazīsiet mūs ar zemenītēm rokās,» tā R.Kaupers. Dziesmu var noklausīties
Foto: Ivars Veiliņš
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Studentu dienās –
vēsturiska izstāde un koncerts
 Ritma Gaidamoviča

17. novembris pasaulē pasludināts par Starptautisko studentu
dienu. Lai atmiņā atsauktu šī
datuma vēsturiskos notikumus,
LLU Studentu pašpārvalde (SP)
13. novembrī aicina apmeklēt
izstādi un uzzināt, kāpēc 17.
novembris ir Studentu diena.
Tāpat šajā dienā notiks sporta
aktivitātes, studentu koncerts
un balle Jelgavas pilī.
LLU SP vadītāja Rūta Kļava atzīst, ka
šogad Studentu diena iezīmēsies ar pārmaiņām. Proti, atšķirībā no citiem gadiem
šogad īsi pirms valsts svētkiem nenotiks
plašas svinības ar dažādiem izklaidējošiem
pasākumiem, studentu gājienu, aicinot
kopā visas Latvijas studentus. Šāda formāta aktivitātes pārceltas uz nākamā gada
13. un 14. maiju, bet, tuvojoties Starptautiskajai studentu dienai, lielāka uzmanība
tiks pievērsta tam, lai atgādinātu, kāpēc
šos svētkus atzīmējam.
«17. novembris saistīts ar notikumiem
1939. gada 28. oktobrī, kad nacistu okupē-

tajā Prāgā studenti un pasniedzēji izgāja
demonstrācijā, lai atzīmētu valsts izveidošanās gadadienu. Varas pārstāvji, smagi ievainojot, nogalināja vienu no studentiem, un
viņa bēres pārauga protesta akcijās. Vairāk
nekā 1200 studentu tika nosūtīti uz koncentrācijas nometnēm, daudzi noslepkavoti,
bet visas čehu augstākās mācību iestādes
tika slēgtas. Lai pieminētu šo notikumu,
13. novembrī Jelgavas pilī atklāsim Starptautiskās studentu dienas izstādi, ļaujot
uzzināt, kas tieši notika 17. novembrī un
kādēļ šis datums uzskatāms par Starptautisko studentu dienu,» tā LLU SP.
Vēl šajā dienā studenti no pulksten 12
gaidīti sporta namā, kur notiks sportiskas aktivitātes, bet atjautīgākie studenti
šajā dienā pulksten 13 aicināti pārbaudīt
un papildināt savas zināšanas erudīcijas
spēlē. Savukārt pulksten 18 studenti pils
aulā ielūdz uz svētku koncertu «Pasaulei
patīk, ka viegli iet...», kurā piedalīsies LLU
pašdarbības kolektīvi. Ieeja – bez maksas.
Pulksten 19.45 pils pagalmā notiks Lāpu
skrējiens, savukārt pulksten 22 Jelgavas
pilī – svētku balle kopā ar grupu «Piloti».
Ieejas maksa: līdz pulksten 23 – lats, pēc
tam – 1,50 lati.

Radošu dāvanu Latvijai 95.
dzimšanas dienā pašlaik veido
vairāk nekā 300 bērnu un jauniešu centra «Junda» un «Diždanča» dejotāji, Mākslas skolas
audzēkņi un Spīdolas ģimnāzijas skolēni. Viņi 15. novembrī
pulksten 19 jelgavniekus Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
ielūdz uz koncertu «Vij, Dieviņi,
zelta viju, visgarām tēvu zemi»,
kurā sasauksies dejotprieks ar
mīlestību pret tēvzemi. Biļetes
jau šobrīd nopērkamas «Jundā»
Pasta ielā 32.
Koncerta idejas autores – «Jundas» tautas
deju kolektīvu vadītāja Madlēna Bratkus un
režisore Elīna Apsīte – atzīst, ka iecere izveidot latvisku koncertu prātā vīdējusi jau sen.
«Pirms pāris gadiem Madlēnai kultūras
namā bija krāšņs dejotāju koncerts, kurā
deju rakstos tika izdejotas dažādas latviskas
zīmes – Ūsiņš, Pērkons, Laimas zīme. Taču
diemžēl skatītāji no savām sēdvietām tās īsti
neredzēja. Sapratu, ka to vajag parādīt kā
Deju svētkos – no augšas,» stāsta E.Apsīte,
piebilstot, ka 95. jubileja ir lielisks notikums,
lai jelgavniekiem sarūpētu patriotisku deju
uzvedumu, kas varbūt raisītu viņos lielāku
piederības sajūtu tēvzemei.
M.Bratkus atzīmē, ka šāda koncerta vei-

došana ir vēl viena lieliska iespēja, kā bērnos
audzināt patriotismu. «Mēs daudz runājam
par piederības izjūtu, par lokālpatriotismu,
par tēvzemes mīlestību. Mācoties dejas,
izprotot mūziku, latviskās zīmes, bērns gūst
daudz. Mēs jau nemācāmies tikai tehniski
dejas soļus, bet arī dažādas dzīvesziņas,»
stāsta M.Bratkus, uzsverot, ka caur dejas
emocijām bērnā rodas arī latviskuma izjūta. «Esmu gandrīz droša – ja nedejotājam
pajautātu, kāds izskatās Ūsiņš, diezin vai
viņš mācētu atbildēt, bet mani dejotāji to
zina,» nosaka M.Bratkus.
«Kad, klausoties dziesmas vārdus «apkal
manu kumeliņu», mazajiem bērniņiem, kas
tikko sākuši dancot mūsu kolektīvā, jautāju, ko nozīmē apkalt kumeliņu, kāds man
atbildēja, ka kumeliņš ir tēja! Jā, dažam
kumeliņš saistās ar tēju. Un tad saprotam,
cik daudz vēl varam dot saviem bērniem,»
stāsta M.Bratkus.
«Redz, kā ir – es salīdzināšu ar raidījumu «Ar ķepu uz sirds», kur daudz tiek
runāts par dzīvnieka beznosacījumu
mīlestību, – dzīvnieks vienmēr mīlēs savu
saimnieku, lai kāds tas būtu, lai ko nodarījis. Cik skaisti būtu, ja beznosacījumu
mīlestība mums būtu pret Latviju. Mēs
mīlētu savu valsti neatkarīgi no tā, vai
ārā saule spīd vai lietus un vējš, vai mums
ir labi vai likstas piemeklējušas. Domāju,
ka šo iekšējo sajūtu katrs var izkopt,
mācoties latviešu tradīcijas, simbolus
un identitātes sajūtu,» uzskata režisore

E.Apsīte, uzsverot, ka koncerts būs kā
latvietības apliecinājums caur dažādām
sajūtām, caur etnogrāfiju, caur to, kas
mums asociējas ar Latviju.
Koncerta veidošanā iesaistīti vairāk nekā
300 bērnu un jauniešu – «Jundas» tautas
deju kolektīvi «Jundaliņi», «Jundēns» un
«Jundari», tautas deju ansamblis «Diždancis», Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi,
Spīdolas ģimnāzijas un Zaļenieku skolēni
un vēl postfolkloras grupa «Tai tai». «Domāju, ka skatītājiem pārsteigums varētu
būt tas, par ko mazais skolēns un jaunietis
šobrīd uztraucas Latvijā, ko viņš domā
par valsti. Proti, gatavojoties uzvedumam,
bērnus aicinājām iejusties valsts prezidenta
lomā un uzrakstīt runu – kā viņš uzrunātu
Latvijas iedzīvotājus valsts 95. dzimšanas
dienā. Viņu domas dzirdēsim 15. novembrī,» nosaka E.Apsīte.
Bet, ievadot svētku nedēļu, jau 11. novembrī pulksten 16 turpat ZOC tiks atklāta
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde, kas
veltīta Latvijai dzimšanas dienā, «Manas
Latvijas sajūtas». Savukārt koncerta dienā
jaunieši pie ZOC iecerējuši veidot sveču
kompozīcijas.
Pavisam uzvedumā tiks izdejotas 17
tautas dejas, ļaujot skatītājiem mazliet
ieskatīties arī 2015. gada Skolēnu dziesmu
un deju svētku repertuārā.
Biļetes cena – divi lati, un tās jau šobrīd
nopērkamas «Jundā» Pasta ielā 32, bet
pasākuma dienā pirms koncerta – ZOC.

«Nevaru tikai mācīt citus, jāparāda arī, ko pati protu»
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 8. novembrī, pulksten 14
Jelgavas kultūras namā atklās
jaunu izstādi – pēc trim gadiem
būs iespēja redzēt nākamo
mākslinieces un Tautas gleznošanas studijas vadītājas Andas
Kalniņas personālizstādi «Skats
sevī...». «Ja es kādam citam
mācu gleznot, jāparāda arī, kā
pati māku, šoreiz ļaujot gleznās
ieskatīties manās iekšējās sajūtās,» nosaka A.Kalniņa, aicinot
uz izstādi.
Pirms trim gadiem jelgavniekiem bija
iespēja novērtēt A.Kalniņas pirmo personālizstādi, ko māksliniece sauca par uzdrošināšanos, bet nu ir radīti jauni darbi, kurus
viņa labprāt grib parādīt citiem. «Nevaru
tikai mācīt, jāparāda arī, ko pati protu. Pēdējā laikā daudzi mani kolēģi – mākslinieki
– sarosījušies, cits pēc cita atklājot personālizstādes. Un, kad esi kopā ar viņiem vienā
plūsmā, negribas atpalikt vai stāvēt malā,»
smaidot nosaka A.Kalniņa.
Jaunajā personālizstādē skatītājiem būs
iespēja novērtēt pēdējo divu gadu laikā tapušās gleznas. Ņemot vērā to, ka A.Kalniņai
tuva tēma ir ziedi, kas vienmēr iedvesmojot

un aizkustinot, arī šajā izstādē dominēs tie.
Klāt ziediem viņa pievienojusi arī, kā pati
saka, vīzijas un fantāzijas jeb mazliet filozofiskas gleznas, kas radušās pēc pārdomām
par cilvēkiem, dzīvi, pasauli. «Esmu iecerējusi eksponēt vairāk nekā 20 gleznu. Šoreiz
tās būs eļļas gleznas,» tā A.Kalniņa.
Jāpiebilst, ka ikdienā A.Kalniņa strādā
kultūras namā «Rota» un deju centrā
«Cukurfabrika» par mākslinieci un skolo
Tautas gleznošanas studijas dalībniekus,
tāpēc pašai gleznošanai atliek maz laika.
«Mēģinu katru brīvo brīdi nodoties gleznošanai – vai tas ir pusdienas laiks, vai pēc
darba, sestdienas un svētdienas. Ļoti pateicīga tam bija vasara, kad vēl vakarā ir gaišs,
līdz ar to var ilgāk strādāt. Dienas gaisma
ir neatsverama – to nevar aizstāt spuldze,»
atzīst māksliniece. Izstādē eksponētās ziedu
gleznas tapušas vasaras plenēros, bet pārējās – A.Kalniņas darbnīcā.
Interesanti, ka, tāpat kā pirmajā personālizstādē, šajā reizē vienlaicīgi ar
A.Kalniņas gleznām Jelgavas kultūras
namā novērtējama arī Tautas gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde, kurā var redzēt
viņas audzēkņu veikumu. «Man patīk
mācīt citus. Tā savstarpēji apmaināmies ar
enerģiju, un audzēkņi iedvesmo arī mani,
sniedzot pārliecību par to, ko daru,» atzīst
A.Kalniņa.

Kāpēc «Skats sevī...»? Māksliniece atzīst:
«Gleznošana ir tāds intīms process, kad
tu savas sajūtas «izliec» uz āru taustāmā
veidā. Gribot negribot katru gleznu mākslinieks izlaiž caur sevi. Viņš izdomā, izlolo
un uzglezno to, ko ir iekšēji jutis. Atklāj
skatītājiem savu pasauli. Tā arī es atklāju
savējo.»

Jau šobrīd Jelgavas kultūras namā ir
iespējams aplūkot Jelgavas Tautas gleznošanas studijas vadītājas mākslinieces
Andas Kalniņas jaunāko personālizstādi
«Skats sevī...». Bet ar mākslinieci varēs
tikties rīt, 8. novembrī, pulksten 14 izstāFoto: Ivars Veiliņš
des atklāšanā.

