Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 28. oktobrī laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
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Dobeles ielā remonta
darbi noslēgušies

Ar asfalta virskārtas ieklāšanu šonedēļ noslēgušies darbi Dobeles ielas posmā no Uzvaras līdz Pasta ielai. Dobeles ielas
posms no Uzvaras līdz Pasta ielai bija slēgts kopš augusta beigām – sākotnēji tur SIA «Jelgavas ūdens» visā garumā pārbūvēja ūdensvadu, savukārt pēc tam pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» veica lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņu.
Noslēdzoties būvdarbiem, Dobeles ielas posmā ieklāts jauns asfaltbetona segums, un jau drīzumā ielas posms tiks atvērts
satiksmei. Pēc tam tiks uzklāts arī ielas horizontālais marķējums.
Foto: Austris Auziņš

Pasta salā atklāj restorānu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pasta salā Mītavas
tilta pakājē piektdien
darbu sāks restorāns
«Pilsētas elpa». Uz
turieni savu biznesu
pārceļ SIA «Alier»,
kas Jelgavā zināma
ar kafejnīcu «Coffee&
Wine gallery» Lielajā
ielā. «Lēmumu atvērt
kafejnīcu Pasta salā
pieņēmām tāpēc, ka,
mūsuprāt, tā ir visskaistākā Jelgavas
vieta un bija pat mazliet žēl, ka tā tik ilgi
stāvēja tukša,» teic
uzņēmuma pārstāve
Inese Pelše-Lukša.
Uzņēmums tiesības Pasta
salā 1 ierīkot kafejnīcu ieguva
pašvaldības rīkotā telpu nomas izsolē, kurā bija vienīgais
pretendents. Konkursa nolikums paredzēja tiesības uz 12
gadiem iznomāt kafejnīcas ēku
Pasta salā. Kafejnīcas ēka tika

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām –
lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku
vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Medicīniskās analīzes
varēs nodot arī mājās
 Sintija Čepanone

Sākot ar nākamo
gadu, SIA «Jelgavas
poliklīnika» plāno piedāvāt jaunu pakalpojumu – analīžu ņemšanu mājās. «Šobrīd šāds
pakalpojums pieejams
vien tiem mūsu ģimenes ārstu pacientiem,
kuriem nodrošināta
mājas aprūpe. Taču
jebkuram cilvēkam
var gadīties situācija, kad iespēja nodot
analīzes mājās būtiski
atslogotu ikdienu,»
jaunā pakalpojuma
ieviešanu pamato SIA
«Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Gunta
Arnīte.
Viņa skaidro, ka iecere nodrošināt analīžu ņemšanu mājās
visām pacientu grupām radās,
lielā mērā pateicoties tieši pašu
poliklīnikas klientu ierosinājumiem. «Ir bijis, kad gripas
epidēmijas laikā, lai izvairītos no
iespējamās saslimšanas, cilvēks
nevēlas nākt uz poliklīniku, taču
viņam ir nepieciešams veikt
analīzes, vai, teiksim, mammai
ir jānodod analīzes, bet mājās
ir bērniņš, un nav kas viņu pieskata,» ikdienišķas situācijas,
kurās risinājums būtu analīžu
nodošana mājās, atklāj G.Arnīte.
Šobrīd jau tiek izvērtēts poliklīnikas klīniski diagnostiskās
laboratorijas un procedūru kabineta darbinieku noslogojums,
lai rastu gan speciālistiem, gan
klientiem optimālāko laiku analīzēm mājās, kā arī veikti provizoriskie pakalpojuma izmaksu

aprēķini. «Pēc pašreizējām aplēsēm, šādu pakalpojumu varētu
nodrošināt atsevišķu darbdienu
rītos, un pacientiem līdztekus
maksai par analīzēm saskaņā ar
poliklīnikas apstiprināto cenrādi
papildus būs jārēķinās ar transporta izdevumiem,» skaidro
poliklīnikas vadītāja, uzsverot,
ka arī mājās paredzēts ņemt visu
veidu analīzes, kas iekļautas
pakalpojumu cenrādī, gan ar,
gan bez speciālista nosūtījuma.
Jāatgādina, ka Jelgavas poliklīnikas klīniski diagnostiskā
laboratorija ir akreditēta un
strādā katru darba dienu, kā arī
sestdienās. Procedūru kabinets,
kur pacienti var nodot analīžu
materiālu, strādā katru darba
dienu no pulksten 7.30 līdz 19
un sestdienās no pulksten 8 līdz
12. Samaksāt par pakalpojumu
var poliklīnikas kasē. «Analīžu
laboratoriskā pārbaude tiek
veikta uz vietas, un rezultāti ir
gatavi ne vēlāk kā trīs stundu
laikā. Tā ir mūsu laboratorijas
priekšrocība – paņemtās analīzes pārbaudei netiek uzglabātas
un transportētas, tādējādi to
rezultāti ir objektīvāki,» skaidro
G.Arnīte. Analīžu rezultātus
pacients var saņemt gan klātienē poliklīnikas reģistratūrā,
uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, gan elektroniski
e-pastā, izmantojot individuālu šifrēto paroli. Ja analīzēm
nosūtījis Jelgavas poliklīnikas
speciālists, tad analīžu rezultāti
automātiski tiek nosūtīti arī
ārstējošajam ārstam.
Konkrētu analīžu izcenojums pieejams mājaslapā www.
jelgavaspoliklinika.lv, sadaļā
«Pakalpojumi», apakšsadaļā
«Pakalpojumu cenrādis».

Ņemot vērā dažādus apstākļus,
tostarp dārgo īres maksu un to,
ka atradāmies daudzdzīvokļu
mājā, kas uzliek ierobežojumus, piemēram, rīkojot mūzikas vakarus, nolēmām palikt
pie vienas kafejnīcas, jo finansiāli pavilkt divas vietas tomēr
Šobrīd pilsētā notiek denevaram,» stāsta I.Pelše-Lukkorāciju maiņa – rudens
ša, piebilstot, ka profesionālās
dekorāciju vietā jau tiek
virtuves iekārtas vien ir ļoti
uzstādīti valsts svētku
dārgas. Izlemt par labu Pasta
rotājumi. Kā skaidro pašsalai palīdzējusi arī atziņa, ka
valdības iestādes «Pilsētuzņēmums nevēlas konkurēt
saimniecība» Apsaimniepats ar sevi: «Sapratām, ka karkošanas nodaļas speciādināli jau nemainīsimies – kādi
liste Inga Larina, svētku
esam, tādi esam –, bet Jelgavā
dekorācijas tiks uzstādītas
ir pārāk maz iedzīvotāju, lai
līdz 1. novembrim.
pastāvētu divas līdzīgas vietas,
Latvijas Republikas karogi
tāpēc sanāks konkurēt pašiem
jau tradicionāli tiek uzstāar sevi.»
dīti pie laternu stabiem
Ēkā Pasta salā bija nepiecieLielajā ielā, Driksas ielā un
šami ievērojami ieguldījumi, jo,
Pasta ielā. Hercoga Jēkaba
kā teic uzņēmēja, ieejot tajā,
laukumā arī šogad tiks
bija tikai plikas betona sienas,
izvietotas optiskās dekorāpat bez komunikācijām. Sacijas, bet pirmo reizi tādas
skaņā ar konkursa nolikumu būs arī RAF dzīvojamajā masīvā – Rīgas ielā 53c. Jau zināms,
pašvaldība ieguldīja ap 60 000 ka valsts svētku dekorācijas nomainīs Ziemassvētku rotājumi,
eiro komunikāciju izbūvei.
kas tiks uzstādīti līdz 31. novembrim, bet iedegti – līdz ar
Turpinājums 3.lpp.
Foto: Austris Auziņš
pilsētas galveno Ziemassvētku egli.

Pilsētā uzstāda valsts
svētku dekorācijas

Šovakar slēgtā pasākumā tiek atvērts restorāns «Pilsētas elpa»
Pasta salā, bet jau no rītdienas tas gaidīs apmeklētājus. Restorāna īpašnieks Roberts Lukša piebilst, ka ir gatavs piedāvājumu
pakārtot Pasta salā notiekošajam, gan strādājot ilgāk pasākumu
laikā, gan ļaujot iegādāties siltus dzērienus līdzņemšanai, ejot
Foto: Austris Auziņš
garākās pastaigās.
uzbūvēta, atjaunojot Pasta
salu. Jau pāris gadus pašvaldības rīkotie konkursi par
telpu nomu šajā vietā bija nesekmīgi – neviens uzņēmums
tā arī neiekāroja šo vietu sava
biznesa attīstībai. Tikai šogad

konkurss deva rezultātu.
Sākotnēji SIA «Alier» plānoja
saglabāt līdzšinējo kafejnīcu un
atvērt otru Pasta salā, tomēr
situācija ieviesa korekcijas.
«Mums šogad beidzas līgums
par telpu nomu Lielajā ielā.

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

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Ledus sporta skolas mērķis
ir ziemas olimpiskās spēles»
 Jānis Kovaļevskis

Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS) tika
dibināta 2008. gadā
ar mērķi attīstīt ledus
sporta veidus pilsētā,
un tā ir vienīgā šāda
tipa skola Latvijā, kur
iespējams trenēties
hokejā, daiļslidošanā
un šorttrekā. JLSS
tāpat kā Bērnu un
jaunatnes sporta
skola un peldēšanas
sporta skola galvenokārt tiek finansēta no
pašvaldības budžeta,
kā arī saņem valsts
mērķdotācijas pedagogu algām, tādēļ
šķietami dārgie ledus
sporta veidi ir pieejami salīdzinoši plašam
lokam ģimeņu.
«Divu gadu laikā, kopš vadu
skolu, mums ir izdevies piesaistīt profesionālu un pieredzējušu treneru kolektīvu. Ja
iepriekš vairāk tika strādāts
uz masveidību, tad šobrīd jau
izvirzām augstākus mērķus.
Vēlamies, lai mūsu skolas
audzēkņi būtu pārstāvēti jauniešu hokeja izlasēs, bet daiļslidotāji un šorttrekisti spētu
kvalificēties olimpiādei,» tā
JLSS direktors Aivars Zeltiņš,
uzsverot, ka Jelgavai ir potenciāls kļūt par vadošo ledus
sporta centru Latvijā.
Cik liela šobrīd ir JLSS?
Skolas audzēkņu skaits šobrīd ir stabilizējies nedaudz
virs četriem simtiem, un pie šā
brīža iespējām esam sasnieguši
savu maksimālo kapacitāti, jo
ar vienu ledus laukumu nav iespējams nodrošināt treniņprocesu vairāk audzēkņiem. Skolā
kopā strādā 23 darbinieki,
tostarp 18 treneri. Kvalificētu
treneru piesaiste ir viens no
mūsu lielākajiem izaicinājumiem, ņemot vērā, ka privātie
klubi, kuru finansējumu veido vecāku iemaksas, spēj samaksāt daudz
lielākas algas.
Mūs šajā ziņā
stipri ierobežo
valsts noteiktās pedagoģiskās likmes.
Tas, ko varam
piedāvāt, ir
sakārtota sistēma un labi
darba apstākļi. Ar saviem
treneriem esam ieinteresēti
veidot ilgtermiņa sadarbību,
tomēr līdzšinējā atalgojuma
sistēma mūs stipri ierobežo.
Esam gandarīti, ka šovasar
izdevās panākt vienošanos
ar nacionālās izlases galveno
treneri Haraldu Vasiļjevu, kurš
manā vērtējumā ir staigājoša
hokeja enciklopēdija. Centīsimies pilnvērtīgi izmantot šo
iespēju ne tikai Virslīgas kluba
kontekstā, bet arī darbā ar
jaunajiem hokejistiem.

«Šobrīd esam sasnieguši maksimāli iespējamo audzēkņu skaitu,
tādēļ lielāko uzmanību
veltām treniņprocesa
uzlabošanai. Tam būtu
nepieciešams vēl viens
ledus laukums. Viena
no iespējām šajā ziņā
ir Pasta salas slidotava,
kurai nākamgad varētu
tikt izbūvēts jumts,»
stāsta Jelgavas Ledus
sporta skolas direktors
Aivars Zeltiņš.
Foto: Austris Auziņš

ir pirmais gads, kad skolas
nodarbības notiek septiņas
dienas nedēļā. Jau aizvadītajā
ziemā Pasta salas laukumā
mums notika atsevišķi treniņi.
Lai pilnvērtīgi izmantotu šo
laukumu, nepieciešams jumts,
kas mazinātu atkarību no laika
apstākļiem, arī ģērbtuves Pasta salā nav piemērotas. Tomēr
pa vienam treniņam nedēļā
katra grupa šajā laukumā varētu aizvadīt. Ir iecere nākamgad
šim ledus laukumam uzlikt
jumtu, un, ja deputāti atbalstīs
šo iniciatīvu, tad mūsu treniņu
iespējas paplašināsies.

Kopš 2008. gada Peki
nas olimpiskajām spēlēm,
kurās Jelgavu pārstāvēja
peldētājs Andrejs Dūda, ne
viens pilsētas sportists nav
spējis kvalificēties olim
piādei. JLSS daiļslidotājai
Diānai Ņi
kitinai ir ie
spēja startēt
Phjončha
nas (Dien
vidkoreja)
spēlēs 2018.
gadā?
Iespējas ir
ne tikai Diānai, bet arī
citiem mūsu daiļslidotājiem
un šorttrekistiem. Šajos sporta
veidos mums ir vieni no labākajiem Latvijas treneriem.
Daiļslidošana ar katru gadu
kļūst arvien populārāka. D.Ņikitina šobrīd ir mūsu perspektīvākā sportiste, kuras atbalstam izveidota īpaša biedrība.
Papildu atbalsts tiek saņemts
arī no pilsētas programmas
augstu sasniegumu sportam.
Dalība olimpiskajās spēlēs
ir tas, uz ko mēs virzāmies.
Mērķis ir audzināt jaunos sportistus, lai katrās ziemas spēlēs
Vai ir kādas ieceres, kā būtu pārstāvēts arī kāds mūsu
JLSS varētu izmantot Pas skolas audzēknis.
ta salas ledus laukumu,
ņemot vērā, ka halle tiek
Šorttrekā Jelgava ir kļu
pilnībā noslogota?
vusi par Latvijas izlases
Ledus hallē patiešām tiek bāzes vietu. Ko tas nozīmē?
gandrīz pilnībā noslogots. Šis
Vadošie Latvijas sportisti

«Jāapzinās, ka visi
bērni nebūs sportisti,
un no savām atvasēm
nav jāgaida neiespējamais.»

trenējas pie mums. Procesu
vada trenere Evita Krievāne. Viņiem ir izstrādāta pro
gramma ar mērķi startēt 2022.
gada olimpiskajās spēlēs. Tiek
piesaistīti ārvalstu speciālisti
un notiek nopietns darbs, lai
tas izdotos.
Kādas ir attiecības starp
JLSS un Virslīgas hokeja
klubu «Zemgale/LLU»?
Vislabākās! Redzam to kā
vienu sistēmu. Līdz šim gan
dažādu apstākļu dēļ Jelgavā
hokejs beidzās, jauniešiem sasniedzot 15 – 16 gadu vecumu.
Labākie devās uz Rīgas komandām vai ārzemēm, bet pārējie
beidza spēlēt, tādēļ jaunatnes
sistēma nespēja dot pienesumu
Virslīgas komandai. Šobrīd
esam vienojušies ar H.Vasiļjevu, ka nākamajai sezonai tiks
veidota arī U-18 komanda kā
starpposms jaunatnes hokejam
un Virslīgai.

Esam pašvaldības dibināta
sporta skola, tādēļ apzināmies
savu misiju un nevienu no ledus nost nedzenam. Cenšamies
dot iespēju ikvienam vismaz
pamēģināt. Tālāk, kā jau jebkurā skolā, sākas treniņdarbs
četras piecas reizes nedēļā. Tā
ir pietiekami liela slodze gan
bērnam, gan vecākiem, kuriem
jāspēj bērnus izvadāt. Notiek
«dabīgā atlase», un pārsvarā
gadījumu turpina trenēties
tikai tie, kam tas patiešām
interesē.

Ar ko jārēķinās vecākiem,
kuri savas atvases vēlas
vest uz hokeja vai daiļsli
došanas nodarbībām?
Jābūt pacietīgiem un jāuzticas treneriem. Nedrīkst
iejaukties trenera darbā. Tāpat
jāapzinās, ka visi bērni nebūs
sportisti, un no savām atvasēm
nav jāgaida neiespējamais. Jārēķinās arī ar to, ka treniņiem
un dalībai sacensībās nāksies
Bērnu un jaunatnes ho veltīt pietiekami daudz laika.
keju tāpat kā daiļslidošanu
Latvijā galvenokārt finansē
Oktobra sākumā noti
vecāki. Jelgava šajā ziņā kušajā Hokeja federācijas
atšķiras, un lielāko daļu kongresā kopā ar citiem
izdevumu, kas saistīti ar biedriem atbalstījāt Aigara
ledus īri, treneru algām, Kalvīša kandidatūru bied
dalību Latvijas čempionā rības prezidenta amatam,
tā, sedz pašvaldība. Vai tas līdz ar to beidzās 18 gadus
dod kādas priekšrocības?
ilgusī Kirova Lipmana ēra
Daudzviet izdevumi par no- Latvijas hokejā. Kādas pār
darbībām ledus sporta veidos maiņas sagaidāt no jaunās
izmaksā ap 200 eiro mēnesī. federācijas vadības?
Jelgavā vecāku līdzmaksājums
Pārmaiņas hokeja sabiedrībā
ir 28 eiro mēnesī, turklāt daļēji brieda jau kādu laiku, un izapgādājam savus audzēkņus maiņas federācijas vadībā bija
arī ar ekipējumu. Jāpiebilst, loģisks risinājums. Arī līdz šim
ka Jelgavā deklarētie bērni no hokejā daudz kas tika darīts,
daudzbērnu ģimenēm ir atbrī- un par to varam pateikties arī
voti arī no šī līdzmaksājuma. līdzšinējam hokeja dzīves vaLīdz ar to iespēja trenēties ho- dītājam K.Lipmanam. Tomēr
kejā vai daiļslidošanā ir daudz pēdējie skandāli, valstsvienīplašākam bērnu lokam, un tas bas spēlētāju neapmierinātība
nav tik ļoti atkarīgs no ģimenes paātrināja šo procesu. Esam
rocības. Tā neapšaubāmi ir tikuši pie jaunas vadības un
priekšrocība.
arī no savas puses ceram aktīvi
iesaistīties federācijas darbā.
Kā izdodas apvienot pro Vēlamies panākt uzlabojumus
fesionālo ievirzi ar iespēju spēlētāju pāreju jautājumā, lai
radīšanu bērniem slidot un mūsu sagatavotie audzēkņi nespēlēt hokeju?
varētu bez kompensācijas pār-

Jelgavas Ledus sporta
skola (JLSS), Rīgas iela 11
• Dibināta – 2008. gadā.
• JLSS darbinieki (tostarp treneri) – 22.
• Iespējams trenēties hokejā,
daiļslidošanā un šorttrekā.
Audzēkņu skaits – 408:
 hokejā – 175,
 daiļslidošanā – 83,
 šorttrekā – 20,
 slidotapmācībā – 130.
Vecāku līdzfinansējums dalībai
JLSS – 28 eiro. Jelgavā deklarētiem
bērniem no daudzbērnu ģimenēm
dalības maksu sedz pašvaldība.
iet uz citiem klubiem. Ceram
uz atbalstu arī mūsu iecerei
veidot sporta internātu Jelgavā. Šajā ziņā jau esam sākuši
pārrunas ar Izglītības pārvaldi
par iespēju izveidot sporta klasi kādā no vidusskolām. Šādā
klasē varētu mācīties arī citu
sporta veidu pārstāvji – futbolisti, basketbolisti –, kuriem
nepieciešams trenēties divas
reizes dienā.
Vai tuvākajā nākotnē
JLS S audzēkņi varētu
būt pārstāvēti arī hokeja
valstsvienībā?
Tam ir visi priekšnoteikumi.
Jau šobrīd Latvijas valstsvienības sastāvā dalībai Četru nāciju turnīrā, kurš norisināsies
Slovēnijas pilsētā Bledā no 3.
līdz 5. novembrim, uzaicināti
piedalīties divi «Zemgales»
komandas spēlētāji Eduards
Hugo Jansons un Niklāvs Birovs. Ir mērķis divu gadu laikā
izveidot pilnvērtīgu hokeja
piramīdu no piecgadīgajiem
līdz Virslīgas komandai. Ja
jauniešiem būs kur spēlēt,
viņi prom nebrauks. Virslīgas
līmenis aug ar katru gadu.
Virkne spēlētāju, kas atgriežas no ārzemēm, vairs netiek
Virslīgas klubu sastāvā. Esmu
pārliecināts, ka varam arī šeit
sagatavot konkurētspējīgus
spēlētājus.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
sporta dzīvi
Jelgavā?
Rūdolfs, students:
– Manuprāt,
aktīvās atpūtas iespējas
Jelgavā ir ļoti
daudzveidīgas, un es, būdams students,
visbiežāk apmeklēju LLU Sporta
namu. Tur es dodos uz baseinu,
trenažieru zāli, spēlēju basketbolu. Domāju, ka iespēju ir gana
daudz un tās ir pieejamas – viss
ir atkarīgs no tā, cik aktīvs esi
pats. Jelgavā ir arī daudz labu
komandu, piemēram, hokeja
klubs «Zemgale/LLU», kas spēlē
Virslīgā, futbola klubs «Jelgava».
Ruta, jaunā
māmiņa:
– Mans vīrs
spēlē futbola klubā «Jelgava», tādēļ
daudz sanāk
sekot tieši pilsētas futbolistu
gaitām. Domāju, ka šis sporta
veids Jelgavā ir populārs un gana
attīstīts – bieži notiek spēles gan
mājās, gan izbraukumā. Par
citām sporta aktivitātēm mūsu
pilsētā neko daudz nezinu – īsti
nav laika tām sekot.
Dmitrijs, inženieris:
– Pats ar
domubiedriem spēlēju
volejbolu 4.
vidusskolas
telpās, aizvadītajā gadā piedalījos Jelgavas nakts pusmaratonā.
Domāju, ka Jelgavā ir iespējas,
tomēr uzskatu, ka mūsu pilsētā
pietrūkst labu un spēcīgu sporta
komandu.
Ilona, skolotāja:
– Manuprāt,
sporta dzīve
attīstītāka ir
Pārlielupē,
kur atrodas
Zemgales Olimpiskais centrs, bet
pilsētas centrā pietrūkst vietu
sporta nodarbībām. Piemēram,
agrāk tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» bija sporta klubs
«Atlētika», taču tagad nekā tāda
īsti nav. Pati apmeklēju aerobikas
nodarbības bijušā pasta telpās,
bet tā ir tikai neliela iestāde. Domāju, ka pilsētā vajadzētu vairāk
sporta klubu.
Mihails, students:
– Domāju, ka
viss ir atkarīgs no katra
paša iniciatīvas – ir tikai
jāmeklē, jo iespēju ir gana daudz.
Pats apmeklēju LLU Sporta namu,
agrāk nodarbojos ar airēšanu.
Uzskatu, ka Jelgavā sporta aktivitāšu klāsts ir gana daudzveidīgs
un pilsētas lielumam atbilstošs.
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Pasta salā atklāj
restorānu
No 1.lpp.

I.Pelše-Lukša atzīst: ja nebūtu
šāda pašvaldības atbalsta, droši
vien ideju nāktos atlikt, jo pašiem
līdzekļu izdarīt pilnīgi visu nepietiktu. Pašvaldības rīkotā izsole
noslēdzās maijā, un uzņēmums
atzīst, ka bija ieinteresēts savest
visu kārtībā pēc iespējas ātrāk, lai
varētu sākt strādāt un pelnīt, jo
maksājumi jau negaida. Remont
darbi noslēdzās tikai pagājušajā
nedēļā, bet šīs nedēļas sākumā
restorāns iekārtots. Virtuves iekārtas pārvestas no Lielās ielas,
bet telpu dizains un iekārtojums
tika veidots citādāks. Runājot par
investētajiem līdzekļiem, uzņēmēja ir izvairīga, vien atzīst: tie
mērāmi tūkstošos, un uzņēmums
to paveicis pats saviem spēkiem.
Jāpiebilst, ka ēka Pasta salā ir

409,5 kvadrātmetrus liela, tai ir
divi stāvi un terase. Saskaņā ar
izsoles noteikumiem nosacītā
nomas maksa bija 3,21 eiro par
kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
Ziemas sezonā kafejnīcā būs
60 vietas, bet vasaras sezonā uz
terases būs vēl papildu 50 vietas.
Šobrīd plānots, ka kafejnīca strādās darba dienās no pulksten 11
līdz 22, bet piektdienās un sestdienās – ilgāk. Tāpat īpašnieki vēlas
saglabāt līdzšinējo tradīciju rīkot
dažādus muzikālos, tematiskos un
vīna vakarus. «Piedāvājuma ziņā
paliksim uzticīgi paši sev: kafija,
plaša vīnu izvēle, steiki, grils un
kūkas. Tas ir tas, ar ko mēģinām
atšķirties no citiem ēdinātājiem
pilsētā,» atklāj I.Pelše-Lukša. Jāpiebilst, ka uzņēmumā ir astoņi
darbinieki.

Šogad īpaši izplatījies koksaki
vīruss – visbiežāk slimo bērni
 Sintija Čepanone

Izsitumi uz pēdām,
plaukstām un ap muti
ir pirmie simptomi, kas
varētu liecināt par iespējamu koksaki vīrusu.
«Pēc mūsu pieredzes,
visvairāk šis vīruss šobrīd skar bērndārzniekus un jaunāko klašu
skolēnus,» norāda SIA
«Optima 1» valdes locekle Ingrīda Budrēvica,
uzsverot, ka šis vīruss
izplatās kontaktu ceļā,
tādēļ, lai no tā izvairītos, īpaša uzmanība
jāpievērš personīgajai
higiēnai, tostarp regulāri jāmazgā rokas, bet,
pamanot iespējamos
koksaki vīrusa simptomus, diagnozes noteikšana un ārstēšanas
gaita noteikti jāuztic
speciālistam.
Lai gan šobrīd mediji plaši raksta par vīrusu, kas strauji izplatījies
Latvijā, I.Budrēvica uzsver, ka
koksaki vīruss mūsu valstī nav
nekas neierasts. «Šis vīruss sastopams katru gadu, taču, jāatzīst,
tik plaša izplatība manā pieredzē
ir pirmo reizi. Inficēties ar to var
kontaktu ceļā, tostarp aizskarot,
piemēram, kāpņu margas, durvju
rokturus, tādēļ biežāk ar šo vīrusu

var inficēties vietās, kur vienkopus uzturas daudz cilvēku. No
sabiedriskām vietām, tostarp bērnudārziem, skolām, šo vīrusu var
pārnest mājās, aplipinot gan citus
bērnus, gan arī pieaugušos,» SIA
«Optima 1» vadītāja akcentē, ka
koksaki vīruss pieder pie enterovīrusu grupas un tiek dēvēts arī par
pēdu, plaukstu, mutes slimību, jo
tieši uz šīm vietām izsitumi parādās vispirms. Izsitumi vai pumpas
var parādīties arī uz citām ķermeņa daļām, tāpat iespējama paaugstināta temperatūra, stomatīts kā
šī vīrusa izraisīta komplikācija,
taču tie ir individuāli simptomi,
kas vienam pacientam var izpausties, citam – ne. «Visbiežāk koksaki
vīruss nekādas nopietnākas sekas
vai komplikācijas nerada. Nagu
noiešana, kas arī tiek minēta kā
viena no vīrusa izpausmēm, novērojama tiešām retos gadījumos,» tā
ārste, piebilstot, ka savā ilggadējā
praksē atceras tikai dažus šādus
gadījumus.
Kaut arī šis vīruss nav nedz ārkārtējs, nedz bīstamāks par citiem
vīrusiem, I.Budrēvica skaidro,
ka ar koksaki vīrusu cilvēks var
slimot vismaz septiņas dienas.
«Specifisku medikamentu tieši
šim vīrusam nav, tāpēc atbilstoši
ārstēti tiek simptomi, piemēram,
temperatūra, nieze, stomatīts,»
tā viņa, profilakses nolūkā īpašu
uzmanību aicinot veltīt higiēnai,
regulāri mazgājot rokas.

Noslēgumam tuvojas projekts «Iesaisties!»

Biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» oktobra nogalē noslēgs projektu «Iesaisties!», kas tika realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «NVO fonds» ietvaros.
Projekta vispārējais mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un NVO sektora
iesaisti demokrātiskajos procesos, kā arī aktivizēt mazākumtautību NVO darbību, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm, informēt un izglītot sabiedrību,
ļaujot līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālu jautājumu risināšanā.
Projekta mērķa grupa bija Jelgavas pilsētas iedzīvotāji.
Kopumā projekta laikā norisinājās vairākas aktivitātes, un būtiski, ka arī pēc projekta noslēguma
uzsāktie darbi turpinās savu dzīvi.
• Aktivitātes «Brīvprātīgi, pamatīgi, mūsdienīgi…» ietvaros notika sešas akcijas, kuru laikā dažādos
Jelgavas pilsētas mikrorajonu dzīvojamo ēku iekšpagalmos tika veikti uzlabošanas darbi. Akciju laikā
visi iesaistītie tika informēti par brīvprātīgā darba kustību Jelgavā un varēja nekavējoties iesaistīties
dažādās aktivitātēs, ļaujot ikvienam izjust pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgā darba rezultātu. Aktivitātes veicinās vajadzību un zināšanu apmaiņu starp brīvprātīgā darba procesā iesaistītajām pusēm.
Akcijas popularizēja brīvprātīgo darbu kā pilsoniskās līdzdalības un sociālās iekļaušanas līdzekli, kas
veicināja sabiedrības aktivitāti un iesaisti vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.
• Norisinājās sagatavošanās kursi LR pilsonības iegūšanai Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu
pārbaudēm. Programmas gaitā tika sniegts atbalsts 18 Jelgavas pilsētas nepilsoņiem, lai sagatavotos
LR Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm un saņemtu LR pilsoņa statusu, kas ļaus
viņiem plašākā mērogā iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē.
•Šo projektu noslēdza informatīvi izzinošs pasākums «Dialogs ar politiķiem», kura laikā notika
aktīva diskusija par pašvaldības un valsts atbildību izglītības jomā un uzņēmējdarbības veicināšanu
pašvaldībās un valstī kopumā, tajā skaitā jauniešu iespējām iesaistīties uzņēmējdarbībā. Tika
aizskartas tēmas, skaidrojot, kā caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm informēt un izglītot
sabiedrību, ļaujot līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo pilsonisko jautājumu risināšanā.
Projektu «Iesaisties!» (līguma Nr.2016.LV/NVOF/PSA/045/38) realizēja biedrība «Jelgavas nacionālo
kultūras biedrību asociācija». Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Kopumā caur projektā plānotajām aktivitātēm tika veicināta sabiedrības
informēšana un izglītošana par līdzdalības nozīmi un iespējām, kā arī rosināta līdzdalība lēmumu
pieņemšanas un politikas plānošanas procesos.
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Paplašina Meža kapus
Foto: Austris Auziņš

 Sintija Čepanone

Lai pilsētas kapsētās nodrošinātu jaunas apbedīšanas vietas, pašvaldība jau vairāku gadu
garumā īsteno kapu
paplašināšanu. Jau līdz
šim ir paplašināti Bērzu
kapi, bet šobrīd papildu
teritorija apbedījumiem
tiek veidota pie Meža
kapsētas – darbu 1. kārta noslēgsies īsi pirms
valsts svētkiem.
«Tie galvenokārt ir zemes darbi,
kas saistīti ar lietus ūdens drenāžas sistēmas izbūvi un grunts
uzbēršanu, turpmākos labiekārtošanas darbus paredzot īstenot
nākamajās kārtās. Plānots, ka
paplašinātajā Meža kapu teritorijā
perspektīvā varēs veikt apmēram

700 jaunus apbedījumus,» saka
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva
Kidere, akcentējot, ka, īstenojot
turpmākās projekta kārtas, kapavietu skaits tiks palielināts.
Meža kapsētas teritorijas paplašināšana tiek veikta Bauskas
ielā 12C, šim mērķim pielāgojot
esošajai kapsētai piegulošo pašvaldības zemesgabalu. «Esošā
kapu teritorija tiks paplašināta
par gandrīz hektāru jeb 9984,75
kvadrātmetriem, kas 1. kārtā tur
ļaus ierīkot apmēram 700 jaunas
kapavietas. Tiesa, šoruden tiek
īstenota būvprojekta 1. kārta, bet
turpmākie darbi secīgi tiks veikti
atbilstoši pieejamajam finansējumam,» tā E.Kidere.
Viņa skaidro, ka 1. kārtas darbi
ir nozīmīgi saistībā ar augsto
gruntsūdens līmeni – lai izbūvētu
apbedījumiem atbilstošu zemes

slāni, tiek uzbērta un līdzināta
grunts, pievesta papildu smilts
un veikta teritorijas planēšana.
Tāpat īpaša uzmanība tiek pievērsta lietus ūdens novadīšanai,
teritorijā izbūvējot lietus ūdens
atvades sistēmu jeb drenāžu.
«Paplašinātajā kapsētas teritorijā
paredzētas arī divas saimnieciskā
ūdens ņemšanas vietas jeb akas,
tāpat turpinās ceļa būvniecības
darbi jaunajā kapsētas daļā,»
skaidro projektu vadītāja, piebilstot, ka šogad darbus iecerēts
noslēgt 15. novembrī.
Jāpiebilst, ka Meža kapsētas
paplašināšanas darbus veic SIA
«Kulk». Būvdarbu kopējās izmaksas ir 76 471,32 eiro, ieskaitot
PVN.
Pašreizējā Meža kapsētas teritorija aizņem 5,77 hektārus.
2015. gadā Meža kapsētā veikti
63 apbedījumi.

«Karameļu darbnīca» ēku sakārto arī no ārpuses
 Ilze Knusle-Jankevica

«Bijušās kafejnīcas «Atpūta» ēku, kurā tagad
atrodamies, rotāja dažādi hieroglifi, bet, tā kā
mēs nopietni strādājam
pie savas reputācijas
un tēla veidošanas, tas
mums būtiski traucēja.
Vēlējāmies sakārtot ēku
ne tikai no iekšpuses,
bet arī ārpuses,» par
lēmumu nosiltināt ēku
stāsta SIA «Karameļu
darbnīca» valdes locekle Ilze Priževoite.
Darbi Rūpniecības ielā 1a sākās
jūlijā, un lielākā daļa ir pabeigta –
ēka no visām pusēm ir nosiltināta,
atjaunota tās fasāde, sakārtoti
jumtiņi, bet palikuši vēl dažādi sīki
darbi un teritorijā esošā ceļa seguma nomaiņa. Līdztekus tiek strādāts pie izkārtnes, kurā paredzēts
izmantot tāda paša veida burtus,
kādi ir iekštelpās, turklāt tā būs

izgaismota. I.Priževoite piebilst,
ka tika nomainīti arī atsevišķi logi.
«Ar fasādes krāsu izvēli gan gāja
diezgan grūti. Gribējām sienas ar
zaļganiem akcentiem, bet mums,
uzņēmējiem, nav tik daudz laika
iedziļināties visos krāsu toņos un
saskaņošanas procedūrās, tāpēc
beigās palikām pie tā, ko akceptēja
pilsētas māksliniece,» viņa norāda.
Fasādes siltināšanas un atjaunošanas darbu izmaksas ir apmēram
20 000 – 25 000 eiro, bet precīzu
summu pagaidām pateikt vēl nav
iespējams, jo process joprojām
turpinās un uzrodas arī neplānoti
darbi un izdevumi. Ēkas fasādes
un teritorijas sakārtošanu uzņēmums īsteno ar attīstības finanšu
institūcijas «Altum» atbalstu.
«Lai gan veikals tika atklāts šī
gada martā, ražošanas telpās mēs
strādājam jau no pagājušā rudens,
un viena ziema mums jau ir aiz
muguras. Nu siltināšanas rezultātā par apkuri būs ietaupījums,»
piebilst uzņēmuma valdes locekle,
norādot: ēka ir 400 kvadrātmetrus

liela un tajā atrodas gan veikals ar
darbnīcas leti, gan ražošanas un
fasēšanas telpas, gan noliktava,
gan biroja telpas. Ēka ir pieslēgta
pilsētas centralizētajai apkurei, ko
nodrošina uzņēmums «Fortum».
Jāatgādina, ka SIA «Karameļu
darbnīca» ēku Rūpniecības ielā
1a iegādājās pērnā gada jūlijā par
60 000 eiro ar «Altum» atbalstu.
Lai varētu tajā strādāt, tika veikta
iekštelpu pilnīga pārbūve. Veikals
un atvērtā tipa darbnīca tika
atklāta šī gada 4. martā, un, kā
lēš uzņēmuma pārstāve, līdz oktobrim to apmeklējušas apmēram
700 tūristu grupas jeb apmēram
20 000 ekskursantu.
«Karameļu darbnīcas» apgrozījums šogad ir 191 799 eiro, bet
I.Priževoite piebilst, ka viens no
ražīgākajiem gada posmiem –
Ziemassvētki – vēl tikai priekšā.
Pērn uzņēmuma apgrozījums bija
132 290 eiro. Uzņēmuma dibināšanas – 2014. – gadā tā apgrozījums
bija 37 674 eiro. Šobrīd uzņēmumā
strādā 17 darbinieki.

Darbu atsāk pilsētas zupas virtuves
 Sintija Čepanone

Šomēnes darbu atsāk
visas zupas virtuves, ko
ar pašvaldības atbalstu
pilsētā nodrošina baznīcas kopā ar sadarbības
partneriem.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma
siltu maltīti trūcīgajām personām
turpmāk atkal nodrošinās arī
Jelgavas Annas evaņģēliski luteriskā draudze, tādējādi atbalstu
silta ēdiena veidā sniegs piecās
baznīcās.
Zupas virtuve ar pašvaldības
atbalstu kādā no baznīcām atvērta

piecas reizes nedēļā: otrdienās
no pulksten 12 siltu zupu var
saņemt Romas Katoļu katedrāles
Katehēzes centrā Akadēmijas ielā
14, ceturtdienās zupas virtuve no
pulksten 13 atvērta Svētā Simeona
un Annas pareizticīgo draudzē
Raiņa ielā 5, savukārt piektdienās
– Baptistu draudzē Mātera ielā 54.
Lai organizētu rindu, no pulksten
12 Baptistu draudzē sāk dalīt kārtas numuriņus, bet ap pulksten 13
rindas kārtībā – ēdienu.
Sestdienās no pulksten 11 līdz
13 siltu ēdienu līdzņemšanai var
saņemt Jelgavas Annas evaņģēliski luteriskās draudzes namā
Lielajā ielā 22a (vienstāva ēkā

baznīcas dārzā). Jāuzsver, ka šo
atbalstu var saņemt tie Jelgavas
trūcīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
izsniegta izziņa, kas apliecina
trūcīgas personas statusu.
Sestdienās un svētdienās zupas
virtuve atvērta arī Vissvētākās
Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcā.
Iedzīvotājiem, kuri apmeklē
zupas virtuves, jāņem vērā, ka
ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai,
tādēļ līdzi jāņem pašiem savs tīrs
trauks ēdienam.
Šim gadam zupas virtuvju darbības nodrošināšanai pilsētā pašvaldība piešķīrusi 12 600 eiro.
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Īsi
 Piektdien, 28. oktobrī, pulksten 13 Pasta ielā 44 notiks
Zemgales Latviešu strēlnieku
biedrības pilnsapulce, informē
biedrības valde. Pilnsapulcē aicināti piedalīties visi biedrības
biedri.
 Naktī no sestdienas uz svētdienu, no 29. uz 30. oktobri,
pulksteņa rādītāji jāpagriež par
vienu stundu atpakaļ, informē
Ekonomikas ministrija. 2016.
gadā pāreja atpakaļ no vasaras
laika notiks 30. oktobrī pulksten
4, pulksteņa rādītājus pagriežot
par vienu stundu atpakaļ. Savukārt pāreja uz vasaras laiku atkal
notiks 2017. gada 26. martā
pulksten 3 (naktī no sestdienas
uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu
uz priekšu. Latvijā kārtību, kādā
notiek pāreja uz vasaras laiku, nosaka MK noteikumi Nr.1010 «Par
pāreju uz vasaras laiku». Tajos
noteikts, ka Latvijā marta pēdējā
svētdienā pulksten 3 pulksteņa
rādītājus pagriež par vienu stundu
uz priekšu un attiecīgi oktobra
pēdējā svētdienā pulksten 4 – par
vienu stundu atpakaļ.
 S I A « J e l g a v a s a u t o b u s u
parks» paziņojis septembra
labākos autobusu vadītājus.

Par izciliem darba rezultātiem
Jelgavas pilsētas pārvadājumos
2016. gada septembrī sveikts
Aleksandrs Ivanovs, savukārt reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos vislabākos darba
rezultātus septembrī uzrādījis Mihails Derevjančenko. Uzņēmums
saka paldies autobusu vadītājiem
par kvalitatīvo un atbildīgo darbu.
 13. novembrī pulksten 13
kultūras namā «Rota» notiks
Jelgavas Latviešu biedrības
klubiņa «Sendienas» biedru
rudens saiets ar groziņiem.
«Sendienas» šajā dienā atzīmēs
arī mūziķa Viktora jubileju. Jaunu
biedru uzņemšana notiek ceturtdienās Jelgavas Latviešu biedrībā
Lielajā ielā 13 – 15 vai pa tālruni
28871881.

Kļūdas labojums

20. oktobra laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» publikācijā «Šī trakā
izdošanās ir stimuls turpināt»
ieviesusies kļūda – Asteru ielas 6,
10 un 12 un Māras ielas 8 un 10
pagalma labiekārtošana veikta,
pateicoties iedzīvotāju Ievas Ķikules un Indras Ledaines-Vītoliņas
iniciatīvai. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.

Reģ.Nr.40103168500
Adrese: «Šarlotes», Grēnes, Olaines pag.,
Olaines novads, LV-2127.
Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»

piedāvā darbu
preču marķēšanas operatoram(-ei)
(profesijas kods: 9329_10).

Darba apraksts:
• preču marķēšana un sortēšana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas (sa
runvalodas līmenī);
• vēlama iepriekšējā pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma
pamata;
• ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba.
Papildu informācija pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
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Uzņēmums piedāvā jaunu vizuālo
tēlu lielveikalam Cukura ielā

Arhitektu apvienības «Lauders Architecture» piedāvātajā variantā šāds skats uz lielveikalu pavērtos no Lielupes
promenādes – daļa no ēkas sienas būtu stiklota, bet daļu ēkas visā augstumā klātu zaļi vīteņaugi.
 Kristīne Langenfelde, Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā SIA «Auras Centrs», kas Jelgavā, Cukura ielā 2,
vēlas būvēt tirdzniecības centru, plašāku sabiedrību iepazīstināja ar
jauno arhitektonisko risinājumu šai ēkai – uzņēmums ir pārliecināts,
ka viņiem izdevies pārveidot tipveida lielveikala būvi par ēku, kas
veidota pēc individuāla projekta un labi varētu iekļauties Jelgavas
pilsētvides ainavā. Attīstītāju pārstāvji atkārtoti uzsvēra, ka jaunbūvējamais objekts neatradīsies pretī Jelgavas pilij, kā tas nereti
dzirdams sabiedrībā, bet gan pretējā ielas pusē – Cukura ielā 2. «Tie
nav ne 150, ne 200 metri no pils, tas viennozīmīgi ir tālāk. Arī Rīgas
ielas malā lielveikals būvēts netiks. Tas plānots vietā, kura šobrīd ir
aizaugusi pļava. Šovasar pat tur vairākkārt pļāvām latvāņus un no
pussabrukušās ēkas, kas tur atrodas un kurā mitinās bezpajumtnieki,
esam izvākuši sešus konteinerus ar atkritumiem,» piebilst «EfTEN
Capital» pārstāvis Uldis Sproga.
Kaislības ap tirdzniecības centra būvniecību Cukura ielā turpinās jau divus
gadus. Šajā laikā privātais investors SIA
«Auras Centrs», kas ir Baltijā lielākās
investīciju kompānijas «EfTEN Capital»
uzņēmums, izteica vēlēšanos uz sev piederošas zemes būvēt jaunu tirdzniecības
centru, kura lielākais nomnieks būtu
veikals «Depo». Jelgavas pašvaldībai tika
iesniegta būvniecības iecere, kas liecināja,
ka projekts būs identisks ikvienam Latvijā līdz šim sastopamam veikala «Depo»
vizuālajam tēlam.

torijā, tāpēc pašvaldība visu šo laiku ir
meklējusi risinājumus. Tika apspriesta
arī iespēja, ka uzņēmums šajā vietā uzbūvē multifunkcionālu ēku pašvaldības
vajadzībām, ko mēs pēc tam varētu no viņiem īrēt. Pašvaldībai trūkst sabiedriskas
ēkas, kam būtu izglītojoša, veselību un
veselīgu dzīvesveidu veicinoša funkcija
un kurā laiku varētu pavadīt ģimenes,
tomēr fonda piedāvātā summa par šāda
objekta būvniecību un nomu bija nesamērīgi augsta un pašvaldība to atļauties
nevar,» uzsver A.Rāviņš.
Līdz ar to pašvaldības vienīgais instruPašvaldība saka «nē»
ments bija pārliecināt uzņēmumu, ka jātipveida lielveikalam
maina ēkas arhitektoniskais risinājums,
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris lai tā pēc iespējas organiskāk iekļautos
Rāviņš jau sākotnēji uzsvēra, ka pašval- pilsētvides ainavā.
dībai nav iebildumu pret veikalu «Depo»,
bet gan pret to, ka pie Lielupes tiktu «Ēkas vizuālā identitāte būtu
uzbūvēts malkas šķūnis jeb tipveida liel- pietiekami kvalitatīva»
Šobrīd uzņēmums nācis klajā ar jauno
veikals, izbojājot mūsu pilsētas ainavu.
«Šī teritorija ir paredzēta arhitektoniskai arhitektonisko risinājumu, kas tapis
apbūvei, bet veikala «Depo» īpašnieki, konkursa kārtībā. «EfTEN Capital»
kuriem Latvijā jau ir deviņi veikali – norāda, ka, ņemot vērā pašvaldības izLiepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, virzītās prasības, ir radis iespēju realizēt
Valmierā, Rīgā –, uzskatīja, ka veikals ir augstvērtīgu un reprezentablu arhitekbrends un tā izskatu mainīt nevar: tiem tūras risinājumu pilsētai un sabiedrībai.
visiem Latvijā jāizskatās vienādi. Konsul- «Sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savietējoties ar Latvijas Arhitektu savienību, nību rīkojām atklātu konkursu, kura
kas arī apstiprināja – tie ir tipveida mērķis bija radošā sacensībā nodrošināt
projekti, mēs šādam projektam pateicām vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, lai
mēs iegūtu arhitektoniski augstvērtīgu
stingru «nē!»,» skaidro A.Rāviņš.
Uzņēmums nebija gatavs atteikties ideju un sadarbības partneri, ar kuru
no savas ieceres un uz pašvaldības «nē» turpināt sadarbību jau detalizētākai
atbildēja ar vēršanos tiesā. Tādā gadīju- būvprojekta arhitektūras daļas izstrāmā uzņēmums tiesas ceļā no pašvaldības dei. Konkursa darbus vērtēja arhitektu
varētu piedzīt ne tikai jau investētos jomas profesionāļu komanda, kas par
līdzekļus, bet arī negūto peļņu, kas gā- uzvarētāju noteica arhitektu apvienības
jusi garām birokrātisko šķēršļu dēļ, ko «Lauders Architecture» piedāvāto varipašvaldība tam likusi, par diviem gadiem antu,» stāsta «EfTEN Capital» pārstāvis
aizkavējot lielveikala būvniecību. «Lieku Viktors Savins.
Latvijas Arhitektu savienības pārmiljonu, lai cīnītos tiesas zālē, pašvaldībai
diemžēl nav. Un jāsaprot, ka, zaudējot stāvis un konkursa žūrijas komisijas
tiesu, pašvaldībai nāktos maksāt ievē- loceklis Sergejs Ņikiforovs skaidro, ka,
rojamu kompensāciju uzņēmumam un vērtējot iesniegtos darbus, svarīgi bijuši
vienlaikus tam būtu tiesisks pamats vairāki aspekti – ēkai jābūt respektablam
būvēt šo pašu tipveida būvi šajā vietā,» skatam, tās sienas nevar klāt vienlaidu
metālprofila materiāls, noteikti jārēskaidro A.Rāviņš.
Zemei Cukura ielā 2, uz kuras plānots ķinās ar ēkas uztveri no pilsētas puses
būvēt tirdzniecības centru, ir sabiedris- jeb Lielupes promenādes, ēka nekādā
kās apbūves statuss, un iecere atbilst šim ziņā nedrīkst konkurēt ar Jelgavas pili,
mērķim, tāpēc pret to pašvaldība nevar kas atrodas diagonāli pretējā ielas pusē.
iebilst, turklāt zeme ir privātīpašums «Bija svarīgi, lai konkursam iesniegtie
un pieder uzņēmumam. «Mēs skaidri darbi respektētu Jelgavas pilsētvides
zinājām, ka nevaram pieļaut tipveida galvenās dominantes šajā vietā, lai ēka
lielveikala kastes uzbūvēšanu šajā teri- pēc iespējas neitrālāk iekļautos ainavā,

Arhitektu skice – piedāvātais lielveikala skats no Rīgas ielas.

Tā varētu
izskatīties
lielveikals,
iebraucot Jelgavā
no Rīgas puses.

neveidotu jaunas uztveres asis.»
Kā uzskata S.Ņikiforovs, konkursa
uzvarētājam tas ir izdevies. «Ēkai ir stiklota siena Lielupes promenādes pusē un
daļēji arī Rīgas ielas pusē, uz kuras varēs
veidoties Lielupes ainavas atspulgs, būve
veidota ar noapaļotiem stūriem, neradot
kastes efektu. Tā labi iekļautos Lielupes
labā krasta pludmales turpinājuma zonā
ar savu zaļo zonu un kafejnīcu, kas arī
tur atradīsies. Tāpēc es uzskatu, ka tas
ir kvalitatīvs solis – augstāk par jebkuru
PLĀNOTAIS
līdz šim redzētu «Depo» lielveikalu Latvijā. Ēkas vizuālā identitāte būtu pietiekaLIELVEIKALS
mi kvalitatīva, lai iekļautos pat tādā vidē,
kur netālu atrodas Jelgavas pils,» uzsver Mūrnieks bijis docents LLU. Lai ēku
Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis. padarītu vieglāku un iederīgāku izraudzītajā vietā, arhitekti piedāvāja daļu sienas
Stiklotā ēkas siena būtu
būvēt no stikla, plāksnes klājot vienu
vērsta pret daļu Rīgas ielas
pāri otrai. Stiklotā ēkas siena vērsta pret
un arī uz Lielupes pusi
daļu Rīgas ielas un arī uz Lielupes pusi.
Uzvarētājdarba idejas autors Kārlis «Mūsuprāt, Jelgavas pilsētas panorāmas
Lauders neslēpj, ka tas viņam ar sievu atspulgs uz stikla sienas varētu dot labu
Ritu bijis izaicinājums – ne tikai tāpēc, ka efektu,» skaidro arhitekts. Lai ēka arī no
objekts ir interesants un bija jāpiepūlas liela attāluma un mēroga izskatītos labi,
izdomāt paņēmienus, kā tik apjomīgu izmantoti vertikāli elementi, kas vienēku izveidot tā, lai tā izskatītos intere- laikus arī rada iespaidu, ka tā saplūst ar
santi, bet arī tāpēc, ka abiem ir saistība ar debesīm. Lielupes promenādes pusē daļu
Jelgavu – Rita mācījusies LLU ainavu ar- sienas veidos vertikālie elementi, kas būs
hitektos, savukārt Kārļa vecvectēvs Pauls klāti ar vīteņaugiem. «Visi elementi tika

meklēti ar mērķi, lai panāktu, ka ēka
nav vienā plaknē – lai veidojas gaismas
un ēnas rotaļas, radot viegluma sajūtu,»
norāda K.Lauders, piebilstot, ka tāpēc arī
pati ēka paredzēta gaiša.
«EfTEN Capital» skaidro, ka līdz ar
jaunā projekta prezentāciju sabiedrībai
nākamais solis būtu šī projekta iesniegšana Jelgavas pašvaldībai, kam atkal no
jauna būtu jāvērtē uzņēmuma iesniegtā
dokumentācija. «Vēl, protams, būs vajadzīgs laiks, lai mēs sakārtotu visu dokumentāciju, tāpēc prognozēt, kad jaunais
projekts varētu tikt iesniegts pašvaldībai,
ir pāragri,» tā V.Savins.
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Kalniņš startē pasaules
čempionātā

Jelgavnieks Kalvis Kalniņš šobrīd
atrodas Austrijas
pilsētā Linzā, kur
šodien uzsāks
dalību pasaules
čempionātā karatē. Mūsu sportists startēs svara
kategorijā līdz 60 kilogramiem, un tajā
līdztekus K.Kalniņam dalību pieteikuši
77 sportisti no 77 valstīm. «Pirms sacensībām esmu noskaņots pozitīvi, bet
visu izšķirs nianses. Domāju, ka šobrīd
esmu labā sportiskā formā,» tā sportists.
Pasaules čempionāts Linzā notiks līdz
30. oktobrim.

Futbolistiem
svarīga uzvara

«SynotTip» futbola Virslīgas 26. kārtas
spēlē svarīgu uzvaru cīņā par čempiontitulu izcīnīja FK «Jelgava», kas
viesos ar 2:1 apspēlēja «Ventspili».
Mājinieki 89. minūtē panāca izlīdzinājumu 1:1, bet jau kompensācijas laikā
jelgavnieki noorganizēja pretuzbrukumu, kura noslēgumā ar galvu precīzi
sita Gļebs Kļuškins, izraujot vienu no
sezonas emocionālākajām uzvarām
– 2:1. Pirmos vārtus jelgavnieku labā
guva pussargs Rjotaro Nakano. Šobrīd
«Jelgava» ar 26 spēlēs izcīnītiem 48
punktiem turnīra tabulā atrodas 3.
vietā. 29. oktobrī jelgavnieki viesosies
pie Daugavpils futbolistiem, mača
sākums – pulksten 14.
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SPORTS
Uz Latvijas izlasi
izsaukti divi «zemgalieši»

Kā ziņo Latvijas Hokeja federācija, uz
Četru nāciju turnīru, kas no 3. līdz 5.
novembrim norisināsies Slovēnijas
pilsētā Bledā, izsaukti divi HK «Zemgale/LLU» hokejisti – aizsargs Eduards
Hugo Jansons (dzimis 1997. gadā) un
uzbrucējs Niklāvs Birovs (dzimis 1996.
gadā). Gatavošanās turnīram sāksies
31. oktobrī, bet uz izlasi izsauktie
spēlētāji atkal pieejami saviem klubiem
būs 7. novembrī. Jau zināms, ka 3.
novembrī Latvijas valstsvienības pirmie
pretinieki būs Slovēnijas izlases hokejisti. 4. novembrī mūsu izlase sacentīsies
ar baltkrieviem. Turnīra pēdējo spēli
Latvijas izlase aizvadīs 7. novembrī
pret Franciju.

Regbisti Jelgavā uzvar
Luksemburgu

22. oktobrī Zemgales Olimpiskajā
centrā Latvijas vīriešu regbija izlase
Eiropas čempionāta
2. divīzijas kvalifikācijas turnīra ietvaros
uzņēma Luksemburgas izlasi un šajā spēlē
izcīnīja uzvaru ar 31:24. Latvijas izlase šajā
spēlē ieguva piecus punktus: četrus – par
uzvaru un vēl vienu – par četriem piezemējumiem. Latvijas izlase Eiropas čempionāta
2. divīzijas kvalifikācijas turnīrā ielozēta
vienā apakšgrupā ar Čehijas, Lietuvas,
Luksemburgas un Zviedrijas izlasēm. Nākamā spēle mūsu izlasei būs 5. novembrī
izbraukumā Šauļos pret Lietuvu.
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Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu
vecākajam(-ai) meistaram(-ei) ar pieredzi
industriālo iekārtu apkalpošanā. Darba
vieta – šķirošanas stacija un poligons
«Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas novads. Pieteikties, sūtot savu CV pa e-pastu personals@komunalie.lv. T.63007719.
SIA «ISTATE» (reģ.Nr.53603069281), atverot ražošanas filiāli Latvijā, meklē kvalificētus(-as) šuvējus(-as) ar darba pieredzi
filtru šūšanai. Obligātas prasības: vidējā
profesionālā izglītība, zināšanas par šujmašīnas iekārtām. Mēs piedāvājam: vienas
nedēļas apmācības mūsu uzņēmumā Polijā,
beztermiņa darba līgumu, profesionālās
izaugsmes iespējas, konkurētspējīgu atalgojumu. E-pasts info@efiltri.lv. T.26042728.

Meklē darbu

Edgars Krūmiņš: «Jelgavā jābūt
augstākā līmeņa basketbolam»

Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

 Ģirts Pommers

Malku maisos. T.26041297.

194 centimetrus
garais uzbrucējs
Edgars Krūmiņš ir
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas komandas
«Jelgava/BJSS»
līderis – aizvadītajās piecās spēlēs
vidēji gūti 24,2
punkti un izcīnītas deviņas atlecošās bumbas.
Foto: Austris
Auziņš

«Es Jelgavā neatgriezos,
lai ar basketbolu pelnītu
sev naudu – tā ir mana kā
jelgavnieka nodeva savai
pilsētai, basketbolam kā
spēlei, ko mīlu, un cilvēkiem, kuri man ir tuvi.
Domāju, ka arī maniem
komandas biedriem ir līdzīga motivācija, jo diena
mums paiet katram savos
darbos, bet vakari tiek veltīti basketbolam,» lēmumu
uz brīdi pārtraukt savu
vairāk nekā 10 gadu ilgo
profesionālā basketbolista karjeru skaidro viens
no Jelgavas pēdējās desmitgades talantīgākajiem
basketbolistiem 31 gadu
vecais Edgars Krūmiņš.
Šobrīd viņš ir basketbola
komandas «Jelgava/BJSS»,
kura šogad startē Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
(LBL2) turnīrā, kapteinis un
līderis.
Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
Basketbola nodaļas absolvents sevi
par profesionālu basketbolistu var
uzskatīt no 2005./2006. gada sezonas,
kad palīdzēja BK «Zemgale» iekļūt
Latvijas Basketbola līgas augstākajā
divīzijā (LBL1). Karjeras laikā Edgars galvenokārt pārstāvējis dzimtās
pilsētas klubus – BK «Zemgale»
(2006. – 2011.) un BK «Jelgava»
(2011. – 2014.). 2014. gada februārī
uzbrucējs pievienojās BK «Valmiera»,
kur aizvadīja 14 spēles, bet jau nākamajā sezonā kļuva par vienu no LBL1
un Igaunijas čempionātā startējošās
«Valka/Valga» līderiem.
Par individuālo sasniegumu augstākajiem punktiem noteikti jāmin
2011. gada decembris, kad viņš tika
atzīts pat LBL mēneša vērtīgāko
spēlētāju, bet nākamā gada februārī
rezultatīvais uzbrucējs piedalījās LBL
Zvaigžņu spēlē.
Arī šogad Igaunijas klubā strādājošais latviešu treneris Juris Umbraško uzrunāja E.Krūmiņu kā
potenciālo komandas līderi, taču
Edgars atteica un augusta beigās
pievienojās «Jelgava/BJSS» sastāvam.

Vasara šogad citādāka

«Šī vasara pagāja tik ātri, ka īsti
nepaspēju atpūsties. Faktiski bija tā,
ka līdz ar basketbola sezonas beigām
Latvijā beidzās siltais laiks, tāpēc
pirmo reizi daļu sava brīvā laika
pavadīju ārpus Latvijas robežām,
bet, atgriežoties mājās, jau pienāca
laiks gatavoties nākamajai sezonai.
Kaut arī Valgā mani gaidīja, izlēmu
nedaudz iepauzēt,» par saviem šīs
vasaras jaunumiem stāsta Edgars.

Metinātājs. T.28472163.
Vīrietis (60 gadi) meklē darbu. Ir apsardzes
sertifikāts, autovadītāja apliecība. T.25968183.

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
Gaisa attīrītāju, sildītāju EASTCON.
T.26886610.
Labus, kvalitatīvus pārtikas kartupeļus
0,20 EUR/kg. T.28878583.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Pērk
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Antikvariāts
«Mītava», Lielā iela 9. T.22182220.
Meža un zemes īpašumus. T.29884983.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ātra
un profesionāla juridiskā palīdzība.
T.27106096.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Granīta pieminekļi (Lietuva). Ziemas sezonas
atlaides. Skolotāju 1, Jelgava. T.29379052

Gada siltākie mēneši bija arī laiks,
kad basketbolists beidzot pievērsās
sen lolotai idejai par uzņēmējdarbības sākšanu, uz ko pamudināja kāds
draugs. Jau iepriekšējo sezonu starp
laikos un brīvajos brīžos spēlētājs
piepelnījies, veicot dažādus darbus,
taču šoreiz plāni ir saistīti ar darbību
ilgtermiņā.
Jāpiebilst, ka E.Krūmiņš ir viens
no tiem retajiem basketbolistiem,
kuriem jau savas karjeras sākumā
izdevās iegūt augstāko izglītību
– Baltijas Krievu institūtā iegūts
bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un
menedžmentā.
Basketbola savienošana ar ikdienas
darbu Edgaram grūtības nesagādā,
tieši otrādi – viņu jaunā kārtība pat
ļoti apmierina: «Nav jau man tā darba
diena ir tik fiziski grūta, ka ietekmētu
manas spējas laukumā. Joprojām pret
treniņiem izturos profesionāli – tā ir
10 gados jau iestrādājusies sistēma,
un var teikt, ka šobrīd es basketbolu
kā spēli izbaudu vairāk nekā citkārt,
jo gan ikdiena ir piepildītāka, gan
sabiedrības, trenera un kluba vadības
spiediens ir mazāks.» E.Krūmiņš gan
atzīst, ka Jelgavas publika joprojām
ir ļoti prasīga pret komandas rezultātiem.

basketbolista ambīcijas viņš neatmet. «Zinu, ka joprojām par mani ir
interese Valgas klubam, uzturu labas
attiecības ar šīs komandas galveno
treneri, taču tuvākajā laikā neplānoju
kaut kur doties,» tā E.Krūmiņš.
Edgars kliedē aizspriedumus par
to, ka profesionālie basketbolisti
Latvijā pelna lielu naudu. «Ja tā
parēķina, tad lielākā daļa no visiem
Latvijā spēlējošajiem basketbolistiem
saskaras ar skaudro realitāti – spēlētāji līdzīgi kā liela daļa iedzīvotāju
dzīvo no algas līdz algai. Iekrājumus
kā tādus veidot īsti nav iespējams, jo
naudu saņemam tikai par to laiku,
kad tiek aktīvi spēlēts basketbols, bet
vasarā katram jāizdzīvo pēc savām
iespējām,» secina spēlētājs. Ja vēl ņem
vērā profesionāla sportista ikdienu
– trenēšanos vairākas reizes dienā,
dzīvi viesnīcā un tālus pārbraucienus
–, atliek vien secināt, ka arī privātajai
dzīvei – draugiem, vecākiem un savai
ģimenei – atliek ļoti limitēts laiks.

Minimālais mērķis – tikt 12
spēcīgāko komandu vidū

Arī E.Krūmiņš nav spējis norobežoties no BK «Jelgava» lēmuma šogad
startēt nevis LBL1 turnīrā, bet gan
līmeni zemāk – LBL2 sacensībās.
Šāda prakse Latvijā ir bijusi, kad
Profesionāļa gaitām
basketbola klubs «Saldus» pēc vairāardievas nesaka
kiem gadiem šī sporta veida augstāKaut arī tuvākajā laikā Edgars kajā sabiedrībā tomēr izlēma startēt
plāno palīdzēt «Jelgava/BJSS» cīņās LBL2 turnīrā, un nu viņi ir kļuvuši
LBL2 turnīrā, savas profesionālā par pēdējo divu gadu čempioniem šajā

līmenī. «Es domāju, ka Jelgavai kā
ceturtajai lielākajai Latvijas pilsētai
ir pamatotas tiesības uz profesionālu
un augsta līmeņa basketbola komandu. Pilsētā ir senas šī sporta veida
tradīcijas. Ļoti gribētos būt vienam
no tiem, kam izdotos klubu pacelt
jaunā līmenī,» savu nostāju pauž
E.Krūmiņš.
Kā šīs sezonas minimālo komandas
mērķi viņš izvirza tikšanu LBL2 spēcīgāko 12 komandu vidū, taču tālākie
sasniegumi ir atkarīgi no vairākiem
apstākļiem. «Daudziem varbūt šķiet,
ka sportiskais līmenis šajā līgā ir
zems, taču tā nav – starp jauniešu
komandām ir arī ļoti ambiciozas un
meistarīgas komandas, kaut vai tā
pati «Ķekava». Mums komandā vēl
ir virkne jauno spēlētāju, kuriem nepieciešams laiks, lai šajā līmenī kļūtu
konkurētspējīgi.»
Basketbolists atzīst, ka pozitīvi
vērtē kluba iniciatīvu daļu no mājas
spēlēm aizvadīt Jelgavas sporta hallē.
«Esmu runājis ar daudziem basketbolistiem, un visi piekrīt, ka labāk jūtas,
spēlējot Jelgavas sporta hallē, nevis
Zemgales Olimpiskajā centrā. Zāle
Mātera ielā ir mājīgāka, arī grozus
jau vēsturiski esmu labāk «piešāvis».»
Šobrīd uzbrucējs E.Krūmiņš aizvadītajās piecās LBL2 spēlēs ir vidēji
guvis 24,2 punktus un izcīnījis deviņas atlecošās bumbas. Nākamā mājas
spēle jelgavniekiem ir 28. oktobrī
Jelgavas sporta hallē pret spēcīgu
«Ķekavas» komandu.

Zemes frēzēšana. Koku un krūmu izciršana. T.25994203.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; reģistrēt
valdes, dalībnieku, adreses maiņu. Raiņa
14. T.29179847.
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Spiežam, pasterizējam, pārdodam ābolu
sulu. T.29774876.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
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
Šī dzīve – tikai mirklis īss
Starp divām mūžībām
Bez gala garām, neapjaustām
/A.Balodis/
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Gunitu Dravenieci,
tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA KIŠKAREVIČA (1927. g.)
MARIJA VASIĻJEVA (1925. g.)
EDĪTE KOROSTEĻEVA (1950. g.)
NIKOLAJS MURAĻIMOVS (1951. g.)
EDGARS BEHMANIS (1968. g.).
Izvadīšana 28.10. plkst.14 Baložu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 31. oktobris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2321.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 38.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Māja Mīrica ezerā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 299. un 300.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 37.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2321.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Viņa augstība komponists Jānis Lūsēns III».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 297. un 298.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 631.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Portugāle – Islande.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 632.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ar sapni mugursomā».*
20.05 «Nepieradinātā Amerika». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 46.sērija.
21.55 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
23.50 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 70.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 24. un 25.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2007.g. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 63.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 29.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Attīstības kods 2».
2.00 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.05 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
8.45 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 6.sērija.
9.50 «Gatavo 3».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 13.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.40 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.45 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 30. un 31.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 7.sērija.
17.55 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 1.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
2.05 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 31.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Otrdiena, 1. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2322.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 39.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Spodrāks par spodru». Vācijas komēdija. 2013.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.

14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 301. un 302.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 38.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2322.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Hilarija Klintone: uz naža asmens».
Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nakts bez kroņa». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.20 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 299. un 300.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 632.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Krievija – Velsa.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 46.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 633.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 47.sērija.
22.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 24.sērija.
23.55 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 7.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 71.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.00 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 26. un 27.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 64.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 30.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Mīlas melodija». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.50 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 13.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 7.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 14.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 8.sērija.
17.55 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 10.sērija.
1.05 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 8.sērija.
2.05 «Šķiršanās formula». Seriāls. 6.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 32.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 2. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2323.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 40.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 303. un 304.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 39.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2323.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana». Dokumentāla filma.
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.

TV PROGRAMMA
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene». Dokumentāla filma.
9.10 «Aculiecinieks».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 301. un 302.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 633.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 47.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 634.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Lielo ezeru dzīlēs». Dokumentāla filma.
21.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 48.sērija.
22.15 «Latviešu jaunie režisori. Viljams Timrots. Pēdējais piliens». Īsfilma.
22.35 «Latviešu jaunie režisori. Liene Linde. Četri mielasti». Īsfilma.
23.15 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
23.45 «Nepieradinātā Amerika». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
0.45 «100 g kultūras. Personība».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 72.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 68.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Mīlas melodija». Melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 31.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 22.sērija.
22.10 «Infekcija». ASV fantastikas trilleris. 2011.g.
0.20 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «Košākai dzīvei 3».
2.00 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 14.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 8.sērija.
9.55 «Bekstroms». Seriāls. 10.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 15.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 32. un 33.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 7.sērija.
0.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
2.10 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 5.sērija.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 33.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 3. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2324.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 41.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 305. un 306.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 40.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2324.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Ar sapni mugursomā».*
23.55 «Personība. 100 g kultūras».*
0.55 «Hilarija Klintone: uz naža asmens». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.). Raiņa bulvāris. 1.daļa.
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Dzimis Eiropā».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 303. un 304.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 634.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 48.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 635.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 49.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Lielo ezeru dzīlēs». Dokumentāla filma.
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 73.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
11.45 «Mīlas fjordos. Sieviete pludmalē». Melodrāma. 2010.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 66.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 32.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
22.10 «LNT ziņu dienests piedāvā: Donalds Tramps».
Dokumentāla filma.
23.30 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.50 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
1.35 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
2.20 «Degpunktā 6».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 15.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 9.sērija.
9.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 16.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 10.sērija.
17.55 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 7.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Prometejs».
ASV un Lielbritānijas fantastikas filma. 2012.g.
0.35 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 6.sērija.
1.05 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 34.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 4. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 42.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 12.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 307. un 308.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Alekss Igo. Melnā saule».
Francijas krimināldrāma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 12.sērija.
1.55 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 6.sērija.
3.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.30 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.). Raiņa bulvāris. 1.daļa.
5.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
8.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 305. un 306.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 635.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Latvijas sporta varoņi. Bobsleja zvaigznājs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 49.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 636.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Obama un karš». Dokumentāla filma.
21.05 «Leģendārie albumi. «Simply Red»». Dokumentāla filma.
22.05 «Ielu advokāts». ASV krimināldrāma (ar subt.). 2011.g.

0.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Latviešu jaunie režisori. Viljams Timrots. Pēdējais piliens». Īsfilma.
1.30 «Latviešu jaunie režisori. Liene Linde. Četri mielasti». Īsfilma.
2.10 «Anekdošu šovs 3».*
2.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 74.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 70.sērija.
11.50 «Īstais Maikls». ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Vienkāršās maltītes». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 68.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Tumsa».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 16.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 10.sērija.
9.55 «Kāsla metode 6». Seriāls. 7.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 17.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 34. un 35.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
21.00 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
23.05 «Dilemma». ASV komiska drāma. 2011.g.
1.25 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
2.25 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 11.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 35.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 5. novembris
LTV1
5.15 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 TV PIRMIZRĀDE. «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Mazais spoku detektīvs».
Francijas animācijas filma. 2015.g.
12.05 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
12.35 «Adreses».*
13.05 «Es mīlu ēdienu!»*
13.40 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.50 «Meistara slepenā dzīve». Dokumentāla filma.
14.35 «Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Biomīmikrija: Bioķīmija». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Māmiņa». Beļģijas drāma. 2014.g.
1.35 «Ielu advokāts». ASV krimināldrāma (ar subt.). 2011.g.
3.50 «Mūzika atpūtai. Muzicē kapella «Valdemārs»».
4.15 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.). A.Smeltere.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.45 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
16.25 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val.).
17.15 «Obama un karš». Dokumentāla filma.
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.45 «Alekss Igo. Melnā saule». Francijas krimināldrāma. 2014.g.
0.30 «Sporta studija».*
1.15 «Latvijas sporta varoņi. Bobsleja zvaigznājs».*
2.15 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* A.Smeltere.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 32.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 16.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 21.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
11.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 29. un 30.sērija.
12.55 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
13.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.55 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla fjordos. Zem ledus».
Vācijas drāma. 2015.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 2». ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 28. un 29.sērija.
23.25 «Lasītājs». Vācijas un ASV romantiska drāma. 2008.g.
1.35 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 16.sērija.
2.15 «Šaubu ēnā».
3.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 21.sērija.
3.20 «Salemas raganas». Seriāls. 1.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 1.sērija.
12.10 «Kikī piegādes serviss». Japānas animācijas filma.
14.15 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
17.00 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Kā pieradināt pūķi 2».
ASV animācijas filma. 2014.g.
21.40 «Neprātīgais vakars». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
23.35 «Prometejs». ASV un Lielbritānijas fantastikas filma. 2012.g.
2.10 «Vieglā nauda». ASV trilleris. 2014.g.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Iespējams tikai Krievijā 2».

Svētdiena, 6. novembris
LTV1
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 8.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 «Bāreņu svētdienas dievkalpojums».
Pārraide no Marijas Magdalēnas baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Marta īdas». ASV politiska drāma. 2011.g.
23.20 «Biomīmikrija: Bioķīmija». Dokumentāla filma.
0.20 «Māmiņa». Beļģijas drāma. 2014.g.
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «Pieslēdzies, Latvija!»*

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts skaistumkopšanas salons
«GOLDEN BEAUTY SALON»

Piedāvājam šādus pakalpojumus:
• friziera, • manikīra, • solārija.
Raiņa ielā 40, Jelgavā.
E-pasts goldeanbeautysalon@inbox.lv, t.20163717.

Atvērts jauns veikals

Jelgavā, Katoļu ielā 6a, atvērts jauns sieviešu un
vīriešu apģērbu veikals «Famiglia».

SIA «Darba drošības centrs»

Kursu piedāvājums oktobrī un novembrī:
• auto/elektrokrāvēju operators,
• krūmgrieža, motorzāģa operators,
• darbs augstumā,
• darba drošība,
• zaļā karte darbam ziemeļvalstīs,
• ugunsbīstamo darbu veikšana (Somija),
• katlu iekārtu operators,
• ugunsdrošība,
• atbildīgais par celtņiem, pacēlājiem,
• stropētājs,
• tilta celtņa operators,
• hidromanipulatora operators.
E-pasts zemgale@osh.lv, tālrunis 24336744; www.osh.lv
SIA «Telemarket» (reģ.Nr.40003352952)
ir lielākais un veiksmīgākais telemārketinga
uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 19 gadu darba
pieredzi aktīvajā pārdošanā.
Līdz ar jaunas uzņēmuma filiāles atvēršanu Jelgavā

aicinām savai komandai
pievienoties operatorus(-es).

Ja esi pārliecinošs pārdevējs ar teicamām latviešu un krievu
valodas zināšanām un pozitīvu attieksmi pret dzīvi, nāc un
pievienojies mūsu komandai, veidosim lielisku kolektīvu kopā!
Mēs piedāvājam:
• apmācību,
• mūsdienīgus darba apstākļus pašā pilsētas centrā,
• atalgojumu, atkarīgu no darba rezultātiem,
• sociālās garantijas.
Gaidīsim jūsu CV pa e-pastu evita.badune@telemarketing.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.). Raiņa bulvāris. 1.daļa.
11.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.35 «Mazais spoku detektīvs». Francijas animācijas filma. 2015.g.
14.05 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
15.55 «Leģendārie albumi. «Simply Red»». Dokumentāla filma.
16.50 «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā».
Latvija – Dānija.
18.50 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.25 «Ķerot lielos viļņus». ASV drāma. 2012.g.
21.35 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 25.sērija.
22.30 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
23.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.15 «Kur tas laiks. Veizāna deju skolas 25 gadu jubilejas koncerts».*
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 33.sērija.
6.30 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 17.sērija.
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 22.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs.
31. un 32.sērija.
12.30 «Kazanovas mīļotās sievietes». Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Tumsa».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 30. un 31.sērija.
23.15 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.10 «Īstais Maikls». ASV melodrāma. 2014.g.
1.40 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
2.25 «Šaubu ēnā».

3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Apokalipses vēstneši». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».

10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.05 «Gandrīz precējušies». ASV romantiska komēdija. 2013.g.
15.00 «Neprātīgais vakars». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
16.55 «Kā pieradināt pūķi 2». ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Aizdomu ēnā». ASV krimināldrāma. 2003.g.
1.00 «Gandrīz precējušies». ASV romantiska komēdija. 2013.g.
2.45 «Iespējams tikai Krievijā 2».
4.05 «Šķiršanās formula». Seriāls. 3.sērija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības oktobrī un novembrī
Vizāžas tehnoloģijas
18.10., 01.11., 15.11.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
19.10., 09.11., 23.11.
Gēla nagu modelēšana
21.10., 04.11., 25.11.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
17.10., 31.10., 14.11.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)17.10., 31.10., 14.11.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.10., 27.10., 02.11.
Skropstu ilgviļņi
20.10., 27.10., 02.11.
Vaksācija
07.11., 05.12.
Solāriju darbinieku apmācība
05.10., 07.11., 05.12.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
17.10., 31.10., 14.11.
Nagu dizains
27.10., 10.11., 24.11.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

TDA Diždancis aicina uz koncertu

5. novembrī plkst. 17:00, Jelgavas Kultūras namā
Koncertā piedalās
TDA “Līgo”, JDK “Austris” (Rīga), JDK "Banga" (Liepāja), JDK “Vizbulīte” (Sigulda),
TDA “Kalve”, TDA “Diždancis” (Jelgava)

Ieejas maksa: € 2.00; 3.00
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Pasākumi pilsētā
27. oktobrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem:
T.Gabbe «Pelnrušķīte». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 1 – 2 (kultūras namā).
27. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Atklāj Latvijas
purvu noslēpumus!». Vakara viesi – purvu bridēji un pētnieki Kristaps Kiziks
un Kristaps Lamsters. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
28. oktobrī pulksten 14 – Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba 406.
dzimšanas dienai veltīts sarīkojums. Interesenti aicināti noklausīties sāgu par
hercoga Jēkaba kanāla aizbēršanu – izzinājusi Teika Putna (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
28. oktobrī pulksten 17 – orientēšanās pasākums «Nobīsties Jelgavā».
Piedzīvojumu orientēšanās sacensības jauniešiem (14 – 25 g.v.). Var piedalīties ģimenes komanda. Starts – no «Jundas» Skolas ielā 2. Dalības maksa
komandai – € 15.
28. oktobrī pulksten 19 un 21.30 – grupas «Dagamba» koncerts «Vivaldi
roks». Publika tiks pārsteigta ar A.Vivaldi «Gadalaikiem» nebijušā skanējumā.
Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).
29. oktobrī pulksten 15 – koncerts «Rudens impresijas». Kopā ar ērģelnieci Larisu Carjkovu muzicēs koklētāju ansamblis «Cantata» (Svētās Annas
baznīcā).
29. oktobrī pulksten 16 – orķestris «Zelmeri PRO» programmā «Spēlējam
Paulu» ar A.Auzānu un jaunajiem aktieriem A.Krasovsku un N.Kurpnieku.
Diriģents – J.Retenais. Programmas režisore – A.Leite. Biļešu cena – € 3 – 7
(kultūras namā).
30. oktobrī pulksten 15 – Valmieras teātra viesizrāde bērniem: G.Urbans
«Visām pelēm garšo siers». Režisors – F.Deičs. Lomās – R.Dišlere, I.Kniploks,
R.Jakovels, I.Lieckalniņa, M.Liepa, B.Valante, M.Bezmers. Biļešu cena – € 2
(kultūras namā).
1. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Svīre
«Slazdu krogs un divi nami Rīgā». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena –
€ 2 – 4 (kultūras namā).
1. novembrī pulksten 19 – koncerts «TEV» – dziedātājs Lauris Valters
izpildīs savas dziesmas (Svētās Annas baznīcā).
3. novembrī pulksten 19 – meiteņu kora «Spīgo» un maestro Raimonda
Paula diska «Ja man saule roku dotu» prezentācija. Koncertā piedalās maestro, koris Spīgo», Ance Krauze un pūtēju orķestris «Rota». Biļešu cena –
€ 6 – 10 (kultūras namā).
4. novembrī pulksten 18 – literāri muzikālais vakars «Rudens – kaleidoskops». Aicina Jelgavas krievu biedrība «Istok» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
4. novembrī pulksten 19 – Garšas lidojums ar mērķi palīdzēt. Koncerts,
labdarības izsole un vakariņas piecās kārtās. A.Rūmītis, E.Bērziņš, S.Riškova,
V.Zirdziņš, K.Jansons klātesošajiem prezentēs savus īpašos ēdienus un stāstīs
par darba specifiku (kultūras nama Mazajā zālē). Vietu skaits ierobežots.
Ielūgumus var iegādāties ģimenes restorānā «Hercogs» līdz 1. novembrim.
Biļešu cena – € 50.
5. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atbrauca Mārtiņdiena
deviņiem kumeļiem». Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijas un puzuru darināšana. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
5. novembrī pulksten 14 – Poļu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts
«Tiekamies Lielupes krastā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
5. novembrī pulksten 17 – rudens danči «Krāsu virpulī». Piedalās: TDA
«Līgo», JDK «Austris» (Rīga), JDK «Vizbulīte» (Sigulda), JDK «Banga» (Liepāja)
TDA «Kalve», TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
6. novembrī pulksten 17 – starptautisks projekts mūzikls «Čigānu princese» («Gipsy princess show»). Piedalās 11 mākslinieki no dažādām valstīm,
viņu vidū grupa «Riči» un Anna Dribas, kā arī ģitāras virtuozs Arturs Sabilo no
Lietuvas. Producents – Viktors Prapras. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
9. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: T.Viljams «Vasara un dūmi». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
10. novembrī pulksten 18 – lekcija «Ornaments Latvijā cauri laikiem».
Lektore: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas
pētniece Anete Karlsone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
10. novembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: Ē.Hānbergs «Ērtas
dzīvošanas mirklīši». Režisors – K.Auškāps. Lomās: O.Dreģe, I.Vazdika, L.Pupure, P.Liepiņš, J.Kalniņš, J.Strenga, G.Placēns, B.Indriksone, Ā.Rozentāls.
Biļešu cena – € 8 – 16 (kultūras namā).
11. novembrī – Lāčplēša diena. Pulksten 17.30 – Lāpu gājiens no Pulkveža
O.Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem (stāšanās Pulkveža O.Kalpaka un Svētes ielas krustojumā). Pulksten 18 – Lāčplēša dienai veltīts koncerts
pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem (stacijas skvērā). Piedalās: Zemessardzes
52. kājnieku bataljona ansamblis «Junda», koris «Balti» un grupa «Tirkizband».
12. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Valsts svētkus gaidot».
Dekoratīvu aksesuāru darināšana valsts svētku svinībām. Pieteikšanās pa
tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
No 1. novembra – fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku
darbu izstāde. Laureātu apbalvošana – 2. novembrī pulksten 17.30 (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 3. novembra – V.Mercas gleznu izstāde «Rudens, pavasaris, vasara»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 8. novembra – grāmatu izstāde «Apgādam «Jumava» – 25». Atklāšana
– 8. novembrī pulksten 16 (Jelgavas bibliotēkā).
Līdz 30. oktobrim – U.Zutera gleznu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 30. oktobrim – jubilejas izstāde «Tautas gleznošanas studijai – 60».
Studijas vadītāji – I.Klaperis un A.Kalniņa (kultūras namā).
Līdz 2. novembrim – L.Zikmanes izstāde «Gleznas» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 8. novembrim – U.Stepkas izstāde «Dizains keramikā» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 13. novembrim – Jelgavas Mākslas skolas 30 gadu jubilejas izstāde
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
Līdz 13. novembrim – mākslinieka M.Grīnberga fotogrāfiju izstāde «Bildes» (Jelgavas bibliotēkā).
Līdz 27. novembrim – P.Spridzāna personālizstāde «4. pietura» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. novembrim – Jelgavas tehnikuma bijušā audzēkņa A.Lejas zīmējumu izstāde «Uzdrīkstēšanās» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37).

NOTIKUMI
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«Benefice» no Dienvidkorejas
pārved trīs godalgas

Foto: no «Benefices» arhīva
 Jana Bahmane

«Mēs esam piedalījušies daudzos starptautiskos konkursos
un festivālos, kur dejotāji par
punktiem cīnās «līdz asinīm»,
taču šis festivāls bija īpašs ar
draudzību un sirsnību, kas
valdīja dalībnieku vidū. Nekur
citur pasaulē tādu sajūtu neesmu piedzīvojusi,» stāsta deju
studijas «Benefice» vadītāja
Annika Andersone, kura ar
dejotājiem no Starptautiskā
masku deju festivāla Dienvidkorejā mājās pārveda trīs
godalgas.
«Benefice» konkursā piedalījās ar
trijiem dejas duetiem un kopdeju. A.Andersone stāsta, ka konkurence bija gana
sīva, jo pārējie konkursa dalībnieki bija
profesionāli deju kolektīvi, kuri savās
valstīs ar dejošanu pelna naudu. «Lielākā
daļa dejotāju bija no Āzijas valstīm – Eiropu pārstāvējām vien mēs un Bulgārija,» tā deju studijas vadītāja. «Mēs ļoti
atšķīrāmies no pārējiem – gan vizuāli,
gan arī ar dejas stilu, jo mūsu laikmetīgā
deja ir citāda – tai raksturīgas kustības
pāros un saskare ar zemi.» A.Andersone
atminas, ka sākotnēji bijis grūti saprast,

kādas dejas festivālā nesīs lielākus panākumus, jo Dienvidkorejas deju kultūra ir
gana atšķirīga. «Pēc dejotāju uzstāšanās
atlasē sapratu, ka mūsu horeogrāfija ir
salīdzinoši mierīga un plūstoša, ar nelielu
humora devu, taču pārējiem dalībniekiem
bija raksturīgas asas un dinamiskas
kustības. Nolēmu: ja mēs tiksim finālā,
deju padarīsim ātrāku un iekļausim tajā
vairāk akrobātisko elementu,» stāsta
A.Andersone. «Protams, apzinājos to,
ka pēkšņas izmaiņas dejotājiem radīs
papildu satraukumu, taču šoreiz mums
paveicās,» ar smaidu teic «Benefices» vadītāja, norādot, ka brīdī, kad katrs punkts
var izšķirt rezultātu, šāds dejas salikums
šķitis pārliecinošāks.
Dejotājus patīkami pārsteigusi festivālā
valdošā draudzīgā gaisotne. «Mēs ik rītu
satikāmies pie brokastu galda, dalījāmies
iespaidos. Kad tikām finālā, daudzi mūs
sveica un teica labus vārdus,» stāsta A.Andersone. Vistuvākās attiecības jelgavniekiem izveidojās ar dejotājiem no Jakutijas,
un «Benefice» plāno tur kādreiz paviesoties. «Viņu deju stils bija ļoti neparasts, pat
šamanisks, un mūs tas patiesi uzrunāja,»
stāsta «Benefices» vadītāja. Dienvidkorejā
bijusi arī kāda jauka satikšanās ar sievieti
no ASV, kura sacījusi, ka nekad iepriekš
nav redzējusi tādu mīlestību un degsmi,
kādu dejā izstaro «Benefices» dejotāji.

«Šī sieviete festivālu periodiski apmeklē
jau 25 gadus, taču mūsu dejā viņa atrada
ko īpašu. Visa festivāla garumā sieviete
apmeklēja mūsu koncertus, sēžot ar mazu
Latvijas karodziņu rokās,» tā studijas vadītāja. Piedzīvoti arī nelieli starpgadījumi,
kurus izraisīja dalībnieku sacensību gars,
taču lielākoties dejotāju iespaidi par dalību
festivālā ir pozitīvi. Līdztekus mēģinājumiem un koncertiem «Benefice» iepazina
arī Dienvidkorejas kultūru un vidi, dodoties izzinošās ekskursijās un piedaloties
sadraudzības pasākumos. «Mūs ļoti
pārsteidza tas, kā Dienvidkorejā reaģē uz
lietu. Tur burtiski viss apstājas – cilvēki
ir apjukuši un nezina, ko iesākt, bet mēs
paņemam lietussargus un turpinām savas
gaitas,» tā A.Andersone.
«Benefice» no festivāla pārveda trīs balvas – duets «Kaķi» 23 duetu konkurencē
ieguva 2. vietu, balvā saņemot 500 000
vonus jeb aptuveni 500 eiro, duets ar
nosaukumu «Bonija un Klaids» saņēma
simpātiju balvu un naudas balvu aptuveni
100 eiro apmērā, savukārt grupas deja
ar nosaukumu «Kāzas» 50 kolektīvu
konkurencē ierindojās 3. vietā, saņemot
aptuveni 500 eiro lielu naudas balvu.
«Diemžēl atklājām, ka, mainot valūtu,
mums nāksies zaudēt aptuveni 300 eiro,
taču par atlikušo laimestu plānojam iegādāties biļetes uz operu.»

«Tēmā» mācīs savienot apģērbu un aksesuārus
 Jana Bahmane

Modes nams «Tēma» 28. oktobrī pulksten 19 aicina uz
modes skati un sajūtu vakaru
«Atklājam noslēpumus». Tajā
tērpu dizainere Daiga Latkovska un rotu māksliniece
Ginta Zaumane stāstīs par
saviem atklājumiem, veidojot
vizuālo tēlu.
«Pasākums notiks brīvā gaisotnē – mēs
rādīsim, kā var kombinēt un savienot
neikdienišķas detaļas, izceļot savas figūras
skaistumu. Sajūtu vakara apmeklētājas
varēs iepazīt šīs sezonas aktualitātes
un rast atbildes uz interesējošajiem

jautājumiem,» stāsta rotu un izšuvumu
māksliniece G.Zaumane. Viņa norāda,
ka šajā vakarā akcents tiks likts uz katras
sievietes individualitāti, lai iedrošinātu
nenobīties no nestandarta aprisēm un
atļauties eksperimentēt. «Ar īpašiem
apģērba piegriezuma veidiem, ņemot
vērā dažādos sieviešu auguma siluetus,
un aksesuāru – jostu, aproču, somu, piespraužu – palīdzību tiks uzburtas dažādas
noskaņas. Atklājumu iedvesmotas, dāmas
varēs veiksmīgāk veidot garderobi un pilnveidot savu vizuālo tēlu,» tā G.Zaumane.
D.Latkovska ir dizainere, kuras stiprā puse ir kombinēšanas prasme – tas
attiecas uz dažādiem audumiem, to salikumiem un dekoratīvajiem elementiem,
kā arī uz daudzveidīgumu un apģērbu

saskaņošanu viena «skapja» ietvaros.
Savukārt māksliniece G.Zaumane izgatavo rotas un aksesuārus – gan ar roku
veidojamās izšūšanas tehnikās, gan
izmantojot mašīnizšūšanas tehnoloģijas.
Mākslinieces zināšanas un prasmes ļauj
radīt dizainus, kuri neatkārtojas, dodot
iespēju katrai rotas nēsātājai justies īpašai.
Abu mākslinieču sadarbība ilgst vairāk
nekā trīs gadus, un izaugsme vērojama
ik dienu, kopīgiem spēkiem piedāvājot
sievietēm individuāli veidoto tērpu un aksesuāru saskaņu un radot arvien jaunus,
inovatīvus produktus.
Pasākumā bez maksas aicināta piedalīties ikviena interesente, iepriekš piesakoties pa tālruni 29137893 vai e-pastu daiga.
latkovska@gmail.com.

«Rudens impresijas» Annas baznīcas ērģeļu skanējumā
 Jana Bahmane

līdz 6. novembrim, īpaši godinot vēsturisko ērģeļu skanējumu. Arī Jelgavas
Sestdien, 29. oktobrī, pulkSvētās Annas baznīca var lepoties ar
sten 15 Jelgavas Svētās Anromantiskā stila ērģelēm, kas būvētas
nas baznīcā notiks viens no
1938. gadā Gotlandē, Zviedrijā. Uz
rudens mūzikas festivāla
Jelgavu tās pārvestas un Svētās Annas
«Zemgales ērģeles 2016»
baznīcā uzstādītas 1994. gadā, stāsta
koncertiem – «Rudens imJelgavas Svētās Annas draudzes ērpresijas». Tajā muzicēs ērģelģelniece Māra Ansonska. Koncerta
niece Larisa Carjkova un kokapmeklētāju ziedojumi tiks novirzīti šo
lētāju ansamblis «Cantata».
ērģeļu remontam.
Koncertā 29. oktobrī izskanēs kompoZemgales Ērģeļu dienu pasākumi 14 nistu Johana Sebastiana Baha, Fēliksa
reģiona baznīcās notiek no 9. septembra Mendelsona, Volfganga Amadeja Mo-

carta un citu autoru skaņdarbi, kurus
izpildīs Rīgas Doma koncertu un Rīgas
Lutera baznīcas ērģelniece un mūzikas
dzīves vadītāja L.Carjkova un koncertorganizācijas «Ave Sol» koklētāju
ansamblis «Cantata», kurā apvienojušās
Rīgas Pāvula Jurjāna mūzikas skolas
absolventes.
Mūzikas festivāls «Zemgales ērģeles»
notiek jau 6. gadu Zemgales dievnamos
– no Vecauces līdz Vallei un no Skaistkalnes līdz Jaunpilij –, ieskandinot senos
baznīcu instrumentus dažādu Latvijas
un ārzemju mākslinieku izpildījumā.

