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Izbūvē «Laika rata»
laukumu

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

saimniecība» projektu vadītāja
Eva Kidere stāsta, ka vispirms
Skvērā starp Lielo un
laukumā tiks izbūvētas komuniJāņa Asara ielu sākušies
kācijas – sakaru kanalizācija ar
darbi, lai sagatavotu
optisko tīklu un elektroapgādes
vides objekta «Laika
kabelis. «Paredzēts, ka laukums
rats» laukumu. Rakun vides objekta elementi būs
šanas darbus plānots
izgaismoti, tāpat uzstādīs videopabeigt šogad, bet
kameras objekta novērošanai,»
pavasarī laukums tiks
viņa skaidro. Vēl šogad iecelabiekārtots. Tēlnieka
rēts pabeigt laukuma un celiņu
Kārļa Īles veidoto vibruģēšanu, bet labiekārtošanu
des objektu paredzēts
plānots atlikt uz pavasari. Darbu
atklāt nākamā gada 4.
veicējs objektā ir SIA «Kulk».
maijā kā dāvanu Latvijai
Jāatgādina, ka vides objekts
simtgadē.
«Laika rakts» būs dāvana gan
jelgavniekiem, gan pilsētas viePašvaldības iestādes «Pilsēt- siem Latvijas valsts simtgadē.

To veido tēlnieks K.Īle. Projekta
mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotāju piederības izjūtu savai
valstij, radīt paliekošas vērtības,
sniegt vēstījumu nākamajām
paaudzēm par Latvijas vēsturi
un mūsdienām. Lai to panāktu,
vides objektā aplī tiks izkārtoti
10 stilizēti cilvēku tēli, un katrs
no tiem balstīs 10 akmeņus.
100 akmeņi simbolizēs Latvijas
pastāvēšanas gadadienu, bet
cilvēku tēli – visus tos, kas ir
bijuši iesaistīti Latvijas veidošanā, tā uzsverot, ka valsti veido
katrs no mums. Latvijai un arī
Jelgavai šie 100 gadi nav bijuši
viegli, un akmeņi simbolizēs šī

laika svarīgumu un smagumu,
ko tauta ir izlolojusi un nesusi
uz saviem pleciem. Starveida
bruģējums laukumā, kurā būs
Latvijas turētāji, simbolizēs laika
ratu, kas turpina ritēt tālāk cauri
gadu desmitiem. Cilvēku figūras paredzēts veidot no slīpēta
nerūsējoša tērauda. Uz laukuma
iekšu pavērstās plaknes tiks nopulētas, lai veidotos apmeklētāju
spoguļattēls, tādējādi katrs kļūs
par Latvijas gadu nesēju un vēstures veidotāju. Uz figūru plaknēm,
kas vērstas uz apļa ārpusi, būs
iegravēti attiecīgās desmitgades
svarīgākie Jelgavas vēsturiskie
notikumi Latvijas kontekstā.

Basketbola klubs noslēdz sadarbības līgumu ar LLU
 Ilze Knusle-Jankevica

Basketbola klubs «Jelgava» parakstījis sadarbības līgumu ar
LLU. Tā būtība ir vienotas basketbola sistēmas veidošana pilsētā,
sadarbojoties Jelgavas
Bērnu un jaunatnes
sporta skolai, augstskolai, basketbola klubam un pašvaldībai.
Foto: Santis Zībergs

Basketbola kluba «Jelgava»
valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils
un LLU rektore Irina Pilvere, parakstot sadarbības līgumu, cer
piesaistīt jauniešus gan klubam,
gan augstskolai, jo ir pārliecināti:
sports un augstākā izglītība ikvienam dzīvē ļaus nepazust un
atrast savu vietu arī pēc aktīvo
sporta gaitu beigām.

Praktiski sadarbības līgums
darbosies kā augstskolā studējošo piesaiste basketbola klubam,
nodrošinot atlaidi par studijām,
ja jaunietis būs izvēlējies spēlēt
basketbolu Jelgavas klubā. Vienīgais nosacījums – studentam
jābūt sekmīgam, un šāds princips
jau šobrīd tiek piemērots attiecībā uz Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem.
Kā norāda Jelgavas basketbola

kluba galvenās komandas treneris Gatis Justovičs, šobrīd
septiņi no komandas 15 Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
spēļu pieteikumos iekļautajiem
spēlētājiem ir LLU studenti, un,
kas būtiski, tikai divi no viņiem
ir pēdējā kursa studenti. Interesentu no LLU studentu vidus,
kuri vēlas trenēties basketbolā,
ir vairāk.
«Mēs, basketbola klubs, vēlamies visus, kas pilsētā iesaistīti
basketbola virtuvē, apvienot. Pagājušajā gadā uzsākām sadarbību ar Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolu, un nākamais
loģiskais solis ir sadarbība ar
LLU. Tas ir būtiski, lai jaunieši,
kuri trenējas sporta skolā, varētu
turpināt spēlēt basketbolu arī
pēc vidusskolas absolvēšanas,
izvēloties studēt tepat Jelgavā,»
norāda basketbola kluba valdes
priekšsēdētājs Dins Ušvils. Arī
LLU rektore Irina Pilvere sadar-

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

bību vērtē pozitīvi, norādot, ka
augstskolai jau ir šāda pieredze
ar hokeja klubu «Zemgale/LLU»
un pagaidām šī sadarbība ir
pozitīva. «LLU piedāvājums ir
daudzveidīgs – mums ir 62 studiju programmas,» piebilst rektore,
norādot, ka tādējādi ir lielāka
iespēja, ka jaunietis interesējošo
studiju jomu atradīs tieši Jelgavā.
Līdz ar sadarbības līguma
parakstīšanu komanda, kas
spēlē Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijā, mainīs nosaukumu – tā
būs «Jelgava/LLU». Savukārt
komanda, kas spēlē Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijā, būs
«Jelgava/BJSS», un to trenē Varis Krūmiņš. «Basketbola kluba
mērķis ir atgriezties arī Latvijas
Basketbola līgas 1. divīzijā, jo
Jelgavā basketbolam ir dziļas
tradīcijas un arī Latvijā tas ir
viens no populārākajiem sporta
veidiem,» norāda Sporta servisa
centra vadītājs Juris Kaminskis.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

uz Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrādi
«Kamēliju dāma»,
kas Jelgavas kultūras namā notiks
27. oktobrī pulksten 19 un 28. oktobrī pulksten 16.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Iegādājas satiksmes
intensitātes
skaitīšanas ierīci
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»
iegādājusies mobilo
satiksmes intensitātes skaitīšanas ierīci.
«Tā mums ļaus iegūt
datus par satiksmes
plūsmu Jelgavas ielās
un noteikt ielu noslogojumu. Šie dati
ir būtiski, plānojot
ikvienas ielas pārbūvi
vai seguma atjaunošanu. Tāpat nākotnē
esam iecerējuši izveidot pilsētas satiksmes intensitātes
karti, kurā būtu atspoguļotas satiksmes
plūsmas izmaiņas pa
gadiem,» skaidro iestādes vadītājs Māris
Mielavs.
Viņš norāda, ka dati par
satiksmes intensitāti visbiežāk
nepieciešami, projektējot ielu
remontu vai rekonstrukciju,
tāpat tie vajadzīgi, izlemjot
atsevišķus jautājumus Satiksmes kustības drošības
komisijā. «Līdz šim satiksmes
intensitāti parasti mērīja vai
nu projektētājs, izstrādājot
ielas atjaunošanas tehnisko
dokumentāciju, vai mūsu inženieris, klātienē konkrētā
krustojumā skaitot transportlīdzekļus,» stāsta M.Mielavs.
Jaunā ierīce satiksmes intensitāti skaita automātiski,
turklāt, kas ir ļoti būtiski, spēj
atšķirt vieglo automašīnu no
smagās, kā arī velosipēdus.
Tas sniedz precīzākus datus

par ielu noslodzi, satiksmes
dalībnieku paradumiem – kādus maršrutus viņi izvēlas.
«Pilsētas krustojumos, kuros
uzstādīti viedie luksofori ar
iebūvētām speciālām ierīcēm,
arī tiek mērīta satiksmes intensitāte, bet šīs ierīces nespēj
klasificēt transportlīdzekļus,
tāpēc šie dati ir nepilnīgi,»
piebilst «Pilsētsaimniecības»
vadītājs, norādot, ka pilsētā ir
23 šādi krustojumi.
Pagājušajā trešdienā jaunā
ierīce uzstādīta Satiksmes un
Traktoristu ielas krustojumā,
lai iegūtu datus par transporta
intensitāti Satiksmes ielā. «Nākotnē tiek plānota Satiksmes
ielas seguma atjaunošana,
tāpēc nepieciešami dati par to,
cik un kādi transportlīdzekļi
brauc pa šo ielu – tas darbus
ļaus plānot tā, lai iela pēc
atjaunošanas būtu atbilstošā
tehniskā stāvoklī ar nepieciešamo kravnesību un satiksmes
organizāciju,» skaidro M.Mielavs. Lai dati būtu pēc iespējas
pilnīgāki, Satiksmes un Traktoristu ielas krustojumā ierīce
satiksmes intensitāti mērīja
nedēļu, piefiksējot braukšanas
paradumus un plūsmu arī
brīvdienās. Nākamās vietas,
kurās uz laiku varētu tikt
uzstādīta šī ierīce, ir Atmodas
iela pie bērnudārza «Kāpēcīši»
un Kalnciema ceļš, bet vēlāk –
arī citur.
«Pilsētsaimniecība» mobilo
satiksmes intensitātes skaitīšanas iekārtu iegādājās par
4453,53 eiro. To ne tikai ir
iespējams uzstādīt tur, kur tas
nepieciešams, bet arī datus no
tās var ērti nolasīt ar mobilā
tālruņa palīdzību.

CIENĪJAMIE UZŅĒMĒJI UN JELGAVNIEKI!
Jelgavas uzņēmēji paliek uzticīgi tradīcijai Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem dāvināt
svētku uguņošanu.
Aicinu saglabāt tradīciju arī šogad un ziedot līdzekļus, lai valsts
svētki mums izdotos krāšņi un svinīgi!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas
domes, pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju sadarbībai.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā (reģ. Nr.40008015856,
Citadele banka, Jelgavas filiāle, kods: PARXLV22,
konts LV73PARX0012465510001 ar norādi «Svētku uguņošanai») vai
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
SEB BANKA Jelgavas filiāles ziedojumu kontā (reģ. Nr.90001282471,
LV94UNLA0050001058011 ar norādi «Svētku uguņošanai»).
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jelgavas dižākie koki

PARASTĀ ZIRGKASTAŅA,
stumbra apkārtmērs 3,03 m
(Pilssalas ielā, Lielupes krastā)

BALTĀ ROBĪNIJA,
stumbra apkārtmērs 2,26
(pie ēkas Raiņa ielā 28)

m

PARASTAIS OZOLS,
stumbra apkārtmērs 5,65
(Kameņu ielā 3)

m

MELNĀ PAPELE,
stumbra apkārtmērs 6,89
(Lielajā ielā 38)

m

PARASTAIS OZOLS,
stumbra apkārtmērs 5,93
(Garozas ielā 72)

m

Ikdienas steigā savas adreses nenovērtējam
 Jānis Kovaļevskis

«Mans galvenais uzdevums ir sekot līdzi
tam, lai pilsētas publiskās infrastruktūras
objektos būtu ne tikai
bruģis un asfalts, bet
arī kvalitatīva apstādījumu zona,» saka
Jelgavas pašvaldības ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins,
uzsverot, ka pēdējos
gados līdz ar pilsētas
galveno ielu rekonstrukciju būtiski mainījušās arī prasības pret
zaļajām teritorijām.
Sarunā ar ainavu arhitektu
– par to, kā mainījusies pašvaldības pieeja, plānojot pilsētas
apstādījumus, kur pilsētā sastopami dižkoki un kā dzimusi
ideja par Pasta salas kā pilsētas
rekreācijas zonas attīstību.
Uzskatām, ka Jelgava ir
zaļa pilsēta – mums ir samērā daudz parku un citu
zaļo teritoriju. Vai tā ir arī
no nozares profesionāļu
viedokļa?
Ja salīdzinām ar citām Latvijas lielākajām pilsētām, tad
Jelgava ir pietiekami zaļa –
mums ir sakopti parki, skvēri,
daudzveidīgi apstādījumi un
tagad arī savs Langervaldes
mežaparks. Rūpīgi sekojam
līdzi, lai katrā labiekārtošanas projektā tiktu respektēta
mūsu prasība pēc kvalitatīvas teritorijas apzaļumošanas. Diemžēl tā ir sadaļa,
uz kuru attīstītāji bieži vien
vēlas ietaupīt, tādēļ meklējam
kompromisu, kā atrisināt dažādas situācijas. Ja konkrētā
teritorija nav piemērota koku
stādījumiem, plānojam cita
veida zaļos augus, krūmus vai
puķudobes. Savukārt vietās,
kur nav iespējams paredzēt
stādījumus, kā risinājumu
piedāvājam pārvietojamos
puķupodus. Šāda veida apstādījumi tiek izmantoti vairākās
vietās pilsētā – pamanāmākās
ir Lielā iela un Driksas iela pie
«Pilsētas pasāžas». Kā viens no
apzaļumošanas risinājumiem
pārvietojamie puķupodi paredzēti arī rotācijas apļos Loka
maģistrāles rekonstrukcijas
projektā, kura īstenošana tiks
uzsākta nākamgad.

Kāda loma pilsētvidē ir
jaunajam Langervaldes
mežaparkam?
Tā pilsētā ir unikāla teritorija, kur meklēts balanss starp
dabīgo meža vidi un pieejamību.
Teritorijā jau veikti labiekārtošanas darbi, lai nodrošinātu
pieejamību, bet vienlaikus ir
saglabāta dabiskā vide. Līdz ar
to tur var veikt meža pētījumus,
organizēt izzinošas ekskursijas,
kā arī vienkārši baudīt meža atmosfēru pilsētā. Par šo objektu
varam būt pateicīgi LLU Meža
fakultātes speciālistiem un sadarbības partneriem, kuri pēc
savas iniciatīvas pilsētas apritē
atguva šo teritoriju.
Pēc pilsētas galveno ielu
rekonstrukcijas vecos koku
stādījumus lielākoties ir
aizstājuši jauni – kā tas
mainījis pilsētvidi?
Kur vien bija iespējams, centāmies saglabāt vecos koku
stādījumus, bet daudzviet tie
tika aizstāti ar jauniem. Ja
pirms vairākiem gadiem pilsētā
dominēja papeles, parastās liepas un ošlapu kļavas, tad šobrīd
koku stādījumus esam būtiski
dažādojuši. Visvairāk esam stādījuši Holandes liepas, dažādas
kļavu šķirnes,
Pensilvānijas
ošus, Zviedrijas
pīlādžus, skābaržus un sarkanos ozolus.
Lielākā daļa šo
koku stādījumu labi iekļāvušies pilsētvidē, ir atsegtas
māju fasādes,
kuras iepriekš slēpās aiz koku
vainagiem. Savukārt ar dendroloģiskiem koku stādījumiem
kā, piemēram, ginks, katalpa,
gurķu magnolija, baltais zīdkoks, dažādu šķirņu bērzi, tiek
papildināti arī pilsētas parki
un skvēri.

taču padara krāšņāku pilsētvidi?
Šo konkursu mērķis ir izcelt
un pateikties tiem pilsētniekiem un uzņēmējiem, kuri,
kopjot savu teritoriju, veido
krāšņāku pilsētvidi. Tas prasa
daudz darba un laika. Vērtējot
paveikto, redzam, ka cilvēkiem
stimuls bieži vien ir gan pašvaldības, gan kaimiņa piemērs.
Ja kādā ielā ir sakopti vairāki
objekti, arī pārējie cenšas neatpalikt, un šajā ziņā gribu izcelt
Dambja ielu. Taču pilsētā ir
daudz sakoptu īpašumu, no
kuriem liela daļa konkursam
nemaz netiek pieteikti, tādēļ
aicinu iedzīvotājus būt aktīvākiem un izvirzīt konkursam
sakoptākos un izgaismotākos
objektus. Tā varam sagādāt
patīkamu pārsteigumu līdzcilvēkiem.
Latvijas Televīzijā ir raidījums «Adreses», kur oriģināli tiek salīdzināti dažādi
objekti un teritorijas. Kuras
adreses jūs izceltu Jelgavā?
Ikdienas steigā daudz ko
nenovērtējam, tostarp savas adreses, bet Jelgavā ir pietiekami
daudz ko redzēt un novērtēt.
Ne velti pēdējos gados arvien
vairāk cilvēku
brauc uz Jelgavu un apbrīno,
kā tā mainījusies.
Es vēlos izcelt dizaina
dārzus skvērā
aiz kultūras
nama – šie
dārzi Latvijā ir
unikāli, jo nekur citur tādi netiek veidoti,
tādēļ šo ieceri nākamgad turpināsim. Unikāls ir arī arhitekta
Ivara Sļivkas projektētais Jāņa
Čakstes bulvāris, kur laternas un citi elementi veidoti no
pasaules arhitektūrā aktuālā
corten tērauda. Tas ir materiāls,
kas turpina oksidēties 36 mēnešus pēc uzstādīšanas, bet tajā
pašā laikā ir ļoti izturīgs pret
atmosfēras ietekmi un ar savu
savdabīgo rudi sarkano krāsu
rada neatkārtojamu efektu. Arī
Pasta sala, kas šobrīd kļuvusi
par pilsētas centrālo pasākumu galveno norises vietu, ar
pludmali un slidotavu. Tāpat
atzīmēšanas vērta ir Valdekas
pils Rīgas ielā 22, kur zināšanas
apgūst LLU Vides un būvzināt-

«Turpmākajos gados
mums noteikti jāatgriežas pie idejas
par strūklaku atjaunošanu Raiņa parkā
un citviet.»

Ik gadu pilsēta organizē
konkursu par sakoptākajiem un izgaismotākajiem
pilsētas objektiem. Pēdējos
gados iedzīvotāju aktivitāte
gan nav pārāk liela un šajos konkursos galvenokārt
piedalās vienu un to pašu
objektu saimnieki. Ko varētu mainīt, lai stimulētu lielāku iedzīvotāju aktivitāti,
jo katra sakopta teritorija

Foto: JV

«Katrs objekts un vieta pilsētā izvirza savas prasības pret to, kā veidojama publiskā ārtelpa.
Tādēļ, ieturot kopīgas vadlīnijas, katru objektu cenšamies veidot savā ziņā unikālu. Tā,
piemēram, īstenojot Loka maģistrāles rekonstrukcijas projektu, ietves pa posmiem tiks
izbūvētas dažādās krāsās, kas šo maģistrālo ielu no gājēju skatpunkta atdzīvinās,» stāsta
Jelgavas pilsētas pašvaldības ainavu arhitekts Andrejs Lomakins.
nes fakultātes topošie ainavu
arhitekti.
Kāds ir studentu pienesums pilsētas vides veidošanā, un kādām tēmām jūs
ieteiktu viņiem pievērsties
Jelgavas kontekstā?
Ideja par to, ka Pasta sala jāveido kā pilsētas atpūtas zona,
nāk no studentiem un bija aktuāla jau deviņdesmitajos gados. Šai tēmai ir veltīti daudzi
studentu darbi. Arī atsevišķi
Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas projekta elementi
sasaucas ar to, kā savulaik šīs
teritorijas attīstību piedāvājuši risināt studenti. Pēdējā
laikā viņi pievērsušies pilsētas
iekšpagalmu labiekārtošanas
projektu izstrādei, un, jāatzīst,
ir daudz labu ideju, tomēr, lai
no tām kaut ko realizētu, jābūt
iniciatīvai no dzīvokļu īpašniekiem, jo iekšpagalmi lielākoties ir privātas teritorijas un
pašvaldība var piedalīties tikai
ar līdzfinansējumu atbilstoši
pagalmu labiekārtošanas pro
grammas nosacījumiem.
Esat apkopojis informāciju par pilsētas dižkokiem
– cik mums tādu šobrīd ir,
un kurus no tiem var īpaši
izcelt?
Mūsu sarakstā pilsētas teri-

torijā ir atzīmēts 41 dižkoks,
bet vēl 42 kokiem piešķirts
perspektīvo dižkoku statuss.
Lielu ieguldījumu šīs informācijas apkopošanā devis arborists Gvido Leiburgs, kurš
Jelgavas dižkokus pētījis savā
diplomdarbā. Kā nozīmīgākie
dižkoki jāmin melnā papele
Lielajā ielā 38, kuras apkārtmērs ir 6,89 metri, un ozols
Garozas ielā 72, kura apkārtmērs ir 5,93 metri. Otrs lielākais ozols pilsētā ir Kameņu
ielā 3 – tā apkārtmērs ir 5,65
metri. Īpašs dižkoks – baltā
robīnija – aug pie ēkas Raiņa
ielā 28, un tā apkārtmērs ir
2,26, bet upes krastā pie pils
aug pilsētas ievērojamākā
zirgkastaņa, kuras apkārtmērs
ir 3,03 metri. Aktualizēto informāciju par visiem pilsētas
dižkokiem publicēsim pilsētas
mājaslapā www.jelgava.lv un
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības
sistēmā «Ozols», kurā tiek
apkopota informācija par īpaši
aizsargājamiem dabas objektiem, tostarp dižkokiem.
Neatņemama pilsētvides
sadaļa ir dažādas arhitektūras mazās formas, apstādījumi, skulptūras, vides
objekti – cik esam bagāti

ar šiem elementiem, un kā
pilsētā vēl pietrūkst?
Pēdējo desmit gadu laikā
šajā ziņā situācija ir būtiski
mainījusies. Savu pienesumu
pilsētvides attīstībā devuši ne
tikai lielie ielu un citu teritoriju
attīstības projekti, bet arī koka,
metāla un uguns skulptūru
konkursi. Jaunākais ieguvums
ir Kārļa Īles pilsētai uzdāvinātais darbs «Lietus ļautiņi», kas
izvietots Kronvalda ielā iepretim Zemgales Olimpiskajam
centram. Šogad labiekārtots
arī skvērs pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, kur izvietots vēsturiskais pieminekļa fragments
«Lāčplēša sirds». Pilsētvidē
labi iekļāvušies arī tādi objekti
kā Norai Bumbierei veltītais
piemineklis skvērā aiz kultūras
nama, kuru esam bagātinājuši
ar Japānas ķiršu jeb sakuras
stādījumiem. Mums ir lieliska
klīstošā studenta jeb Jēkaba
Ceriņa skulptūra Jāņa Čakstes
bulvārī, «Romantiskais tipāžs»
pie pilsētas kultūras nama
un daudz kas cits. Nākamgad
par godu valsts simtgadei taps
vides objekts «Laika rats», bet
turpmākajos gados mums noteikti jāatgriežas pie idejas par
strūklaku atjaunošanu Raiņa
parkā un citviet.

Ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris
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Balso par Jelgavas stāstu!
 Jana Bahmane
Līdz 25. oktobra pulksten 15
ikviens var nobalsot par fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts»
2. posma dalībnieku darbiem,
nosakot, kurš no 14 fotodarbu
autoriem saņems skatītāju simpātijas balvu. Balsot par fotoattēliem
var iestādes «Kultūra» oficiālajā
«Facebook» lapā.
Šoreiz konkursa dalībnieki
bija aicināti iesūtīt nevis vienu
bildi, bet bilžu sēriju, kurā atklātos
fotokonkursa tematika «Mans Jelgavas stāsts». «Fotogrāfiju sērija ir

atsevišķs fotomākslas segments,
un fotogrāfam ir jāspēj caur fotogrāfijām atklāt stāstu,» norāda
iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune. Savu simpātiju
interesenti var izvēlēties starp 98
fotogrāfijām, ko iemūžinājuši 14
autori. Balsot par fotogrāfijām var,
spiežot «Like» pie fotogrāfijas, kas
iepatikusies visvairāk. Jāpiebilst,
ka vērā tiks ņemts balsojums tikai
iestādes «Kultūra» oficiālajā «Facebook» lapā. Konkursa laureātus
suminās un darbu izstādi kultūras
nama foajē atklās 1. novembrī
pulksten 17.15.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina
konkursu uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības
sektora projektu vadītāja amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
• konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas
personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
• koordinēt pašvaldības un tās institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi,
iesniegšanu un projektu īstenošanu;
• organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
• meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projekta ideju finansējuma
piesaistes iespējām;
• savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.
Prasības:
• augstākā izglītība;
• vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un
vadībā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ERAF projektu vadībā);
• teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
• Iepirkuma likuma, ES struktūrfondus reglamentējošo un citu normatīvo aktu pārzināšana;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi,
patstāvīgi un uzņemties atbildību.
Pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja amata konkursam» līdz 2017.
gada 1. novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005583; e-pasts inese.belova@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz

SIA «Jelgavas autobusu parks» valdes locekļa amata vietu
(1 vakance).

Galvenie pienākumi:
1. kapitālsabiedrības darbības organizēšana, nodrošinot kvalitatīvus sabiedriskā transporta
pakalpojumus;
2. pašvaldības kapitālsabiedrības vadīšana atbilstoši transporta nozares attīstības koncepcijām
un kapitālsabiedrības stratēģijai, nodrošinot normatīvo aktu nosacījumu ievērošanu;
3. valdes kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšana visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos;
4. kapitālsabiedrības attīstības plāna un darbības stratēģijas izstrādāšana un izpildes pārraudzīšana;
5. kapitālsabiedrības interešu pārstāvēšana.
Prasības:
1. augstākā izglītība vadībzinātnē vai ekonomikā, vai tiesību zinātnē, vai inženierzinātnēs;
2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.
panta otrās daļas nosacījumiem;
3. vismaz 1 (viena) gada darba pieredze vadošā amatā, vēlams valsts vai pašvaldības iestādē vai uzņēmumā (vadošs amats sabiedriskā transporta nozares uzņēmumā tiks uzskatīts par priekšrocību);
4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
6. teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes, prasme vadīt un organizēt
kolektīvu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
par to izpildi kapitālsabiedrības ilgstošas attīstības nodrošināšanai;
7. izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskā
transporta pakalpojumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;
3. kapitālsabiedrības attīstības plāns 2 (diviem) gadiem, nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas
ziņas, kas nepieciešamas pretendenta atbilstības izvērtēšanai;
5. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
6. valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (ja latviešu valoda nav pretendenta
dzimtā valoda).
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «SIA «Jelgavas autobusu
parks» valdes locekļa amata konkursam» līdz 2017. gada 3. novembrim (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 63005531; e-pasts gunta.ungure@dome.jelgava.lv.
JPPI «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.LV90002314238)

piedāvā darbu ārštata fotogrāfam(-ei).
Pienākumi:
• veidot fotomateriālus laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» un portālam www.jelgavasvestnesis.lv.
Prasības:
• pieredze fotomateriālu veidošanā plašsaziņas līdzekļos;
• spēja elastīgi plānot savu darba laiku.
CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 27. oktobrim.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Foto: Austris Auziņš
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SIA «JELGAVAS ŪDENS» INFORMĒ,
ka sakarā ar dzeramā ūdens apgādes
sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā

23., 24. un 25. oktobrī
ūdenim iespējama neliela
hlora smaka un piegarša.

Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē,
jo hlora koncentrācija nepārsniegs
pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas
uzturā ieteicams uzvārīt.
«Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.

Kronvalda ielas rajonā
atjauno apgaismojumu
 Ilze Knusle-Jankevica

nas nodaļas vadītājs Imants
Auders informē, ka apgaisŠomēnes Kronvalda un
mojumu paredzēts atjaunot
Akmeņu ielā jārēķinās
Kronvalda ielas posmā no
ar nelieliem satiksmes
Imantas līdz Pumpura ielai
ierobežojumiem – tur
un Akmeņu ielas posmā no
notiek ielu apgaismoImantas līdz Kronvalda iejuma rekonstrukcija.
lai. «Tur iepriekš bija ielu
Kopumā abās ielās
apgaismojums, bet laternas
tiks uzstādīti 15 jauni
bija piestiprinātas pie koka
laternu balsti.
balstiem, kas savu laiku jau
nokalpojuši. Tāpēc, lai uzlaboPašvaldības iestādes «Pilsēt- tu elektroapgādi un pilsētvidi,
saimniecība» Apsaimniekoša- šajos ielu posmos demontētas

gaisa elektrolīnijas, kabeļus
ieguldot zemē, un tiek uzstādīti jauni laternu balsti,» viņš
skaidro.
Plānots, ka darbi ilgs līdz
30. oktobrim. Tos veic SIA  Meža kapu teritorijā tiek
«Mītavas Elektra» par līgum- atjaunots 1922. gadā uzceltais
cenu 13 507,93 eiro (bez PVN). Jelgavas Brāļu kapu piemineklis.
Jāpiebilst, ka šajās ielās notiek
arī saimnieciskās kanalizācijas izbūve, tāpēc ielu segums
tiks atjaunots, kad visi pazemes komunikāciju darbi būs
noslēgušies.

Veselības veicināšanas programmā var
pieteikties uztura un vingrošanas nodarbībām
 Anastasija Miteniece

trūcīgām un maznodrošinātām
personām būs iespēja mācīties
Veselības veicināpagatavot vienkāršus, garšanas programmas
šīgus un ģimenes budžetam
gaitā novembrī un
draudzīgus ēdienus, tostarp
decembrī Jelgavā nono bezmaksas pārtikas paku
risināsies bezmaksas
satura. Uztura speciālistes
aktivitātes trūcīgām
Gundegas Rudzītes-Aņiščenko
un maznodrošinātām
vadībā pagatavoto ēdienu varēs
personām: pieauguarī nobaudīt. Apmācības notiks
šajiem būs iespēja
31. oktobrī, 14. un 21. novemapmeklēt uztura nobrī, kā arī 5. un 12. decembrī
darbības, savukārt
Jelgavas Sociālo lietu pārvalbērniem – vingrot
des Ģimenes atbalsta nodaļā
profesionāla fizioteZirgu ielā 47A no pulksten 17
rapeita vadībā.
līdz 20.30. Pieteikties nodarbībām var pa tālruni 63048913.
Uztura nodarbības pilsētā
Savukārt bērni no 7 līdz 14
sāksies 31. oktobrī. To laikā gadu vecumam no trūcīgām,

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija ik mēnesi saņem vidēji 11
izsaukumus, kas saistīti
ar suņiem – lielākoties
tiek ziņots par klaiņojošiem suņiem un suņu
uzbrukumiem. Šogad
spēkā stājās obligāta
prasība par suņa čipošanu, lai nepieciešamības gadījumā dzīvnieku varētu identificēt
un sazināties ar viņa
saimnieku, bet Pašvaldības policijas dati
liecina: tikai apmēram
pusē gadījumu, kad
suni izdevies notvert
un pārbaudīt, tas bijis
čipots un reģistrēts.
Pašvaldības policijā reģistrēti
vairāki gadījumi, kad suns izkļuvis
no teritorijas. Pārbaudot dzīvnieku, tiek konstatēts, ka tas ir
čipots, bet nav reģistrēts, tādējādi
ar viņa saimnieku sazināties nav
iespējams. Reizēm šādos gadījumos policiju izsauc kaimiņi, jo
suns iekļuvis viņu teritorijā, un
tad īpašnieks savu mājdzīvnieku
atgūst tikai tāpēc, ka kaimiņi viņu
atpazīst. Bet, ja suns aizklīstu tālāk par savu ielu vai mikrorajonu,

iespējams, saimnieks viņu tā arī
neatgūtu.
«Biežākā kļūda ir tā, ka čips nav
reģistrēts Lauksaimniecības datu
centra (LDC) vienotajā datubāzē
– tas nozīmē, ka no čipa nav iespējams nolasīt informāciju un tas
savu funkciju nepilda. Saskaņā ar
MK noteikumiem šādā gadījumā
čipošana nav pabeigta un suņa
saimniekam var tikt piemērots
sods,» skaidro Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce. Jāatgādina,
ka reģistrēt čipu datubāzē var
veterinārārsts, kurš čipo suni,
ja viņam ir attiecīgs līgums, vai
arī pats suņa saimnieks LDC vai
internetā – mājaslapā www.ldc.
gov.lv vai www.latvija.lv.
S.Reksce norāda, ka visdrīzāk
suņa reģistrācija netiek pabeigta
nezināšanas, nevis ļaunprātības
dēļ, jo mikročipa ievietošana
maksā daudz dārgāk nekā suņa
reģistrācija datubāzē, taču čips
bez reģistrācijas nedarbojas –
Pašvaldības policija var nolasīt
tikai čipa numuru, bet bez reģistrācijas LDC informācija par
dzīvnieku un viņa saimnieku
nav iegūstama. Viņa stāsta, ka
šogad bijuši vairāki gadījumi,
kad suns izkļuvis no privātas
teritorijas, norāvies no ķēdes vai
izlīdis pa žoga apakšu. Tāpat bijis
gadījums, kad sunim uzbrauca

Jelgavas Brāļu kapu piemineklis
atklāts pirms 95 gadiem – 1922.
gada 15. oktobrī –, un tā autors ir
mākslinieks Aleksandrs Strekāvins.
«Līdz šim vairākkārt veikta pieminekļa pamatnes apstrāde, kā arī
tas savulaik pacelts augstāk no zemes,» stāsta pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Inga
Larina. Restaurācijas laikā meistari
attīrīs pieminekļa pamatni un bojāto virskārtu, atjaunos profilus,
kā arī veiks virsmas apstrādi un
krāsošanu. Tāpat tiks nostiprināta
pieminekļa pamatne – to aizpildīs
ar smalkām granīta šķembām –,
bet restaurācijas darbu noslēgumā speciālisti pieminekli attīrīs
ar ūdens strūklu. Darbus veic
SIA «Akmens apstrādes centrs
«AKM»», un tos plānots pabeigt
līdz 23. oktobrim.

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm aicināti piedalīties bezmaksas vingrošanas
grupu nodarbībās kopā ar fizioterapeitu. Vingrošanas nodarbību cikls startēs 8. novembrī
un 6. decembrī, dalībniekiem
nodrošinot astoņas nodarbības.
Vingrošana plānota trešdienās
pulksten 15 un piektdienās
pulksten 16 Zemgales Veselības
centrā Zemgales prospektā 15.
Pieteikties nodarbībām iespējams pa tālruni 63048913.
Nodarbības notiek projekta
«Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas
 20. oktobrī no pulksten 9 līdz
pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Čipots suns vēl nenozīmē – reģistrēts
 Ilze Knusle-Jankevica

Īsi
 Lai vecākiem būtu ērtāk novietot automašīnas, vedot uz
bērnudārzu bērnus, pie pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaigznīte» paplašināta K.Barona
ielas nomale, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība». Pirms
tam šajā K.Barona ielas posmā
ceļa nomale bija izbraukāta, tādēļ
lietus laikā veidojās dubļi. Nu pie
bērnudārza noņemta ceļa malas
melnzemes virskārta un piebērtas
šķembas.

automašīna; kāds vīrietis ar
atmiņas traucējumiem aizmirsa
suni, piesietu pie veikala. Visos
šajos gadījumos suns bija čipots
un policija operatīvi varēja sazināties ar saimnieku.
Ja ar saimnieku sazināties neizdodas, dzīvnieks tiek nogādāts
LLU dzīvnieku patversmē, un
tad jau, braucot pakaļ sunim, jārēķinās ar izdevumiem – gan par
suņa uzturēšanos, gan čipošanu
un reģistrēšanu, gan vakcinēšanu, ja tas nav veikts, jo to paredz
normatīvie akti. LDC datubāzē
17. oktobrī Jelgavā bija reģistrēti
2987 suņi.
Sods par suņa nereģistrēšanu
fiziskai personai ir no 7 līdz 210
eiro, bet juridiskai personai – no
15 līdz 350 eiro. Ja norādītajā
termiņā pārkāpums nav novērsts
un tiek konstatēts atkārtoti, sods
ir daudz bargāks: fiziskām personām – līdz 350 eiro, bet juridiskām
personām – līdz 700 eiro. Pašvaldības policija nevienu sodu vēl nav
piemērojusi – līdz šim ar suņu
saimniekiem veiktas pārrunas un
noteikts termiņš, līdz kuram suns
jāčipo un jāreģistrē.
Jāatgādina, ka saskaņā ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem saimniekam par suni, kurš sasniedzis
sešu mēnešu vecumu, jāsamaksā
pašvaldības nodeva – 6 eiro gadā.

12 Lielajā aptiekā Uzvaras ielā 3
bez maksas varēs noteikt cukura
līmeni asinīs. Kā informē aptiekā,
interesentiem lūgums ierasties
tukšā dūšā vai divas stundas pēc
ēšanas. Ja tiks konstatēts paaugstināts cukura līmenis asinīs, bez
maksas varēs saņemt glikometru.
 Jelgavas kristiešu draudze
«Godība» jau trešo reizi rīko
labdarības akciju «Jelgavas
pensionār, saposies svētkiem!».
Tās laikā Jelgavas senioriem būs
iespēja pie profesionāliem frizieriem bez maksas nogriezt matus.
Akcija plānota 11. novembrī no
pulksten 10 līdz 15 Dambja ielā
26b, Jelgavā. Kā informē Jelgavas
kristiešu draudzes «Godība» sekretāre Antra Miezīte, senioriem
lūgums iepriekš pieteikties pa
tālruni 28373102.
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Netrafarētas policijas automašīnas –
papildu drošība uz ceļiem
 Ģirts Pommers

Pirms 10 gadiem – 2007.
gada vasarā – ar mērķi samazināt agresīvo autovadītāju skaitu uz Latvijas ceļiem
parādījās pirmie netrafarētie
ceļu policijas transportlīdzekļi
– «Subaru Impreza». Šobrīd
netrafarēto policijas automašīnu skaits ir krietni palielinājies – policija šogad vien
tikusi pie 40 jauniem auto.
Jelgavā satiksmes drošību
uzrauga ar trim netrafarētām
automašīnām.
«Speciāls pētījums gan nav veikts, tomēr uzskatu, ka ceļu satiksmes kultūra
kā Jelgavā, tā Latvijā ir uzlabojusies.
Jāatceras, ka bija treknie gadi, kad satiksmē piedalījās daudz jaunu jaudīgu
automašīnu un to vadītāju pienākums
bija izrādīties ar šiem braucamrīkiem,
regulāri ignorējot un pārkāpjot ceļu
satiksmes noteikumus. Tad sekoja krīze,
kas arī ietekmēja satiksmes drošību:

mazāk jaunu automašīnu un lielāka
cieņa pret naudassodiem par noteikumu
pārkāpšanu. Uzskatu, ka šobrīd valstī
finansiālā situācija kļūst labāka, tādēļ
tieši laikā ir netrafarētās policijas automašīnas, kas uzlabo satiksmes drošību,»
norāda Valsts policijas Zemgales reģiona
Kārtības policijas biroja priekšnieks
Kaspars Rekscs.
Kā liecina Valsts policijas statistika,
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem
situācija uz ceļiem Latvijā pamazām
uzlabojas: bojāgājušo skaits ir samazinājies par 20 procentiem, piemēram, šogad
ceļu satiksmes negadījumos dzīvību
zaudējis 91 cilvēks, savukārt pērn laika
posmā līdz septembra vidum avārijās uz
ceļiem gājuši bojā 110 cilvēki, bet 2015.
gadā – 121. Apkopotie dati par Jelgavu,
Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu
norāda, ka īpaši traģisks uz iepriekšējo
gadu fona bijis 2016. gads, kurā bija gan
visvairāk cietušo – 216 –, gan bojāgājušo
– 12. 2014. gadā reģistrēti 177 cietušie un
deviņi bojāgājušie, bet 2015. gadā – 168
cietušie un četri bojāgājušie.
Šobrīd pilsētā papildus trafarētajām

Netrafarētās policijas automašīnas ir aprīkotas ar augstas izšķirtspējas
videonovērošanas kamerām, kurās fiksēto videoformātā var nodemonstrēt noteikumu pārkāpējam. Šoreiz šāda iespēja nebija jāizmanto – sarkanā «Volkswagen»
vadītājs Jānis Griblo no Dobeles savu pārkāpumu atzina. Viņš Dobeles šosejas un
4. līnijas krustojumu šķērsoja pie sarkanās gaismas, kas ir rupjš ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpums. «Steidzos mājās no slimnīcas. Braucu ar apmēram 55 kilometriem stundā un nezināju, ko darīt, – apstāties vai braukt tālāk. Izlēmu braukt,
jo nevēlējos strauji bremzēt,» tā autovadītājs. Viņam ar šo automašīnu šis ir tikai
otrais pārkāpums pēdējo piecu gadu laikā. «Esmu vainīgs – otrreiz padomāšu,
vai tā darīt. Šajā gadījumā nekādu pretenziju pret policiju nav.» Autovadītājs par
izdarīto pārkāpumu tika pie četriem soda punktiem un 30 eiro naudassoda, kas
ir minimālais paredzētais sods par šādu pārkāpumu.
Netrafarēto policijas automašīnu galvenais uzdevums
ir apturēt agresīvos un pārlieku ātros autovadītājus,
tomēr šīs ekipāžas iesaistās
arī Valsts policijas organizētajos reidos. Tā 4. oktobrī
pastiprināti tika pārbaudīts
automašīnu riepu protektors
gan kravas transportam,
gan vieglajām automašīnām. Rezultāti iepriecina –
no astoņām pārbaudītajām
automašīnām neatbilstošs
protektors fiksēts tikai vienai
– jelgavnieka Jāņa Dzerkaļa automašīnai. «Vēl vakar iedomājos, ka
vajadzētu nomainīt priekšējās riepas, taču to neizdarīju. Neesmu ļaunprātīgs pārkāpējs – tas man šogad ir pirmais
pārkāpums. Zināju arī par gaidāmajām pārbaudēm.
Gadās arī tā,» savu pārkāpumu atzīst jelgavnieks.
Mobilā lietotne «Waze», kurā autovadītāji var atzīmēt ceļu satiksmes negadījumus, sastrēgumus, bīstamus šķēršļus un pat
bedres, ir labi pazīstama arī inspektoriem – tā tiek lietota gan
personīgajos viedtālruņos, gan netrafarētās policijas automašīnas borta datorā, kurā ir vairākas noderīgas funkcijas. «Protams,
zinām, ka autovadītāji arī policistus regulāri atzīmē, tādējādi
brīdinot citus par mūsu aptuveno atrašanās vietu. No vienas puses,
tas disciplinē citus autovadītājus, jo viņi brauc lēnāk un uzmanīgāk,
taču, no otras puses, šo informāciju redz un izmanto arī automašīnu
zagļi un dzērājšoferi,» vērtē Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors Igo Kokins. Jāpiebilst, ka autovadītāji aktīvāk policistus atzīmē
ārpus apdzīvotām vietām, par ko pārliecinājās arī «Jelgavas Vēstnesis»,
patrulējot uz Rīgas–Liepājas šosejas.

policijas automašīnām par satiksmes
drošību rūpējas trīs netrafarētās –
«Subaru Impreza», «Opel Insignia» un
«Škoda Superb». Pret inspektoriem,
kuri strādā ar šīm automašīnām, ir
paaugstinātas prasības. «Šie darbinieki
ir pieredzējušāki un sagatavoti dažādām
situācijām, jo viņiem īsā laika posmā
jāizvērtē situācija ne tikai no likumiskā,
bet arī cilvēciskā viedokļa, un tas nav
mazsvarīgi. Arī autovadītāji novērtē
šo darbinieku profesionalitāti, tādēļ
pārsūdzību skaits pēc pārkāpumiem ir
ļoti neliels,» norāda K.Rekscs. Pēdējo
trīs mēnešu laikā ar šīm automašīnām
strādājošie inspektori sastādījuši vairāk
nekā 1400 pārkāpuma protokolu.
Lai iepazītos ar netrafarēto policijas
automašīnu darba ikdienu, laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» kopā ar dežurējošajiem inspektoriem pavadīja apmēram
10 stundas. Šajā laikā tika uzraudzīta
satiksmes drošība gan pilsētas teritorijā,
gan ārpus tās un kopumā sastādīti 13
pārkāpuma protokoli, tajā skaitā arī
par rupjiem ceļu satiksmes drošības
noteikumu pārkāpumiem – krustojuma

šķērsošanu pie sarkanās gaismas, gājēja
nepalaišanu uz gājēju pārejas, atļautā
braukšanas ātruma pārsniegšanu.
Policijas inspektori sarunā atklāja arī
vairākus interesantus faktus. Piemēram, atjaunotajā Atmodas ielā šobrīd
braucēji krietni mazāk pārsniedz ātrumu nekā pirms tam, pārvietojoties pa
bedraino asfaltu. Turklāt jāuzsver, ka
līdz ar jauna asfalta ieklāšanu pazudusi
ceļa zīme, kas daļu ielas ļāva mērot,
braucot ar ātrumu 70 kilometri stundā.
Tāpat joprojām gados jauni autovadītāji
otrdienu vakaros mēdzot savā starpā
sacensties dragreisā, kas notiek netālu
no Kaigu kūdras purva, bet kopumā
agresīvo braucēju skaits mūsu pilsētā
ir samazinājies. Šobrīd visbiežāk viņi
savu spēju demonstrēšanai izvēlas
dzelzceļa stacijas rotācijas apli, kuru
izbrauc sānslīdē. Jāpiebilst, ka Administratīvo pārkāpumu kodeksā agresīva
braukšana tiek definēta kā vairāku cits
citam sekojošu pārkāpumu kopums, kas
rada bīstamību ceļu satiksmē, tādēļ pat
šādos gadījumos ir grūti pārgalvīgajam
braucējam piemērot tieši šo pārkāpu-

mu. Inspektori stāsta, ka Tukumā ar
šo problēmu cīnās, iestrādājot normas
pašvaldības saistošajos noteikumos.
Policisti arī atzīst, ka rīta stundās lielākā
daļa autovadītāju pārkāpj atļauto ātrumu – tiesa, ātrāk par atļauto pārvietojas
visa automašīnu plūsma, tādēļ neefektīvi
būtu apturēt kādu konkrētu autovadītāju. Rīta stundās vidējais braukšanas ātrums Lielajā ielā var sasniegt pat 63–70
kilometrus stundā, taču blīvā satiksmē
netrafarēto policijas automašīnu darbība ir apgrūtināta, jo jāņem vērā visu
satiksmē iesaistīto autovadītāju drošība.
Gandrīz visi apturētie autovadītāji,
neraugoties uz to, ka sodīti par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumu, «Jelgavas Vēstnesim» pauda, ka netrafarēto
automašīnu lomu ceļu satiksmes drošībā
vērtē pozitīvi, tāpat visi sodītie autovadītāji atzina savu vainu.
Maldīgs ir priekšstats, ka policisti
vienmēr piespriež naudassodu – šoreiz
vairāki autovadītāji tika gan pie mutiskiem, gan rakstiskiem brīdinājumiem,
turklāt, atzīstot savu vainu, šoferiem
piespriests minimālais naudassods.

Ne vienmēr netrafarētās policijas automašīnas būs
kustībā – tieši stāvot starp iedzīvotāju novietotajām
automašīnām, tās ir mazāk pamanāmas. Šoreiz
pārkāpumu – gājēja nepalaišanu uz gājēju pārejas
– izdarījis pensionārs Ēriks Pempers, kurš sākumā
savu vainu nevēlējās atzīt. «Es vienkārši nepievērsu uzmanību. Ja cilvēks ir tikko uzkāpis uz gājēju pārejas un
ir vairākas braukšanas joslas vienā virzienā, tad kāpēc
man ir jāapstājas?! Ja ir viena josla, tad es saprotu.
Man likās, ka gājējs vēl ir tālu,» tā 77 gadus vecais
jelgavnieks. Par šo pārkāpumu pensionāram piemērots minimālais naudassods – 15 eiro; maksimālais
naudassods par šādu pārkāpumu ir 70 eiro.
«Izbraucu no krustojuma un domās jau biju ārpus
pilsētas, jo zīme ir pēc 100 metriem,» savu pārkāpumu skaidro tālbraucējs Vadims no Ukrainas, kuram
pilsētā tika fiksēts braukšanas ātrums 69 kilometri
stundā. Viņš par tālbraucēju strādā jau vairāk nekā
20 gadu, turklāt pēdējais ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpums fiksēts pirms vairākiem gadiem Vācijā, kur
Vadims tika sodīts par smagās automašīnas nepareizu
novietošanu. «Kopumā Latvijā ir laba auto vadīšanas
kultūra – to nevar salīdzināt, piemēram, ar Armēniju,
Kazahstānu vai Gruziju, jo tur šoferīši brauc kā Indijā
– ceļa zīmes neievēro, jo braukšana notiek tikai pēc
viņiem zināmiem likumiem. Arī Krievijā autovadītāji
ir ļoti nepieklājīgi – nedod ceļu un kopumā uzvedas
ļoti rupji. Esmu redzējis neskaitāmus kautiņus, pašam
gan, paldies Dievam, tādi nav gadījušies,» bagātajā
pieredzē dalās tālbraucējs.

Foto: Austris Auziņš
«Protams, ka atzīstu savu pārkāpumu. Ar motociklu grūti nepārsniegt atļauto braukšanas
ātrumu, jo ar baiku ir sarežģīti iekļauties satiksmē, ja brauc pēc noteikumiem,» savu pārkāpumu komentē jelgavnieks Elvijs Vītiņš, kura
vadītais «Kawasaki» motocikls pa Lielo ielu vienu
brīdi traucās ar ātrumu vairāk nekā 80 kilometri
stundā. Kaut arī motocikla vadītājam nāksies
maksāt 80 eiro lielu naudassodu, viņš uzskata, ka
netrafarētās policijas automašīnas ir nepieciešamas satiksmes drošības uzlabošanā: «Domāju, ka
šādas policijas automašīnas ir nepieciešamas, jo
mums ir daudz autovadītāju, kuri izdara krietni
smagākus pārkāpumus nekā ātruma pārsniegšana. Īpaši uztrauc šoferi, kuri brauc nepārliecināti
un regulāri rada avārijas situācijas. Labāk lai
brauc agresīvi, bet droši, nevis tramīgi. Pie stūres
jābūt pārliecinātam!»
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Futbolistiem palikušas
vēl trīs spēles

FK «Jelgava» pagājušajā sestdienā
aizvadīja vienu no pēdējām šīs sezonas
Latvijas Virslīgas čempionāta spēlēm
un negaidīti ar 1:0 pieveica sezonas
līderus – Jūrmalas «Spartaku». Uzvaras
vārtus iesita komandas leģionārs igauņu
futbolists Kevins Kaubers. Šobrīd mūsu
komanda futbola Virslīgas kopvērtējumā ierindojas sestajā vietā septiņu
komandu konkurencē un čempionātā
aizvadīs vēl trīs spēles: 22. oktobrī
Jelgavā pret FK «Metta/LU» (spēle
sāksies pulksten 14 ZOC), 28. oktobrī
izbraukumā pret FC «Riga» (spēle sāksies
pulksten 14 «Skonto» stadionā) un 4.
novembrī Jelgavā pret FK «RFS» (spēle
sāksies pulksten 13.30 ZOC).

Basketbolisti ieskrienas

BK «Jelgava/LLU»
aizvadījis divas LBL
2. divīzijas regulārās
sezonas spēles. 14.
oktobrī izbraukumā
ar 84:80 pārspēta komanda «OC Limbaži»,
savukārt 17. oktobrī savā laukumā ar
64:60 pieveica Saldus
komandu (rezultatīvākais mūsu komandā
– Andris Justovičs (attēlā)). BK «Jelgava/
LLU» LBL 2. divīzijas čempionātā aizvadījusi
trīs spēles un šobrīd A grupā ieņem 2. vietu
sešu komandu konkurencē. Nākamā spēle
mūsu komandai būs 24. oktobrī, Jelgavas
sporta hallē pulksten 20 uzņemot BJBS
«Rīga/Rīdzene».

Sezonu noslēdz
ar četrām medaļām

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) akadēmiskie airētāji ar
sacensībām Lietuvā noslēguši sezonu,
izcīnot četras medaļas. Trenere Agita Puriņa stāsta, ka dalībnieki startēja «Open»
klasē un laivu klasē, kurā airētāja svars
nepārsniedz 72 kilogramus. Sportisti
sacentās divās distancēs – 3000 metros
un 500 metros. Astoņi labākie garajā
distancē nākamajā dienā sacentās pāros:
pāra uzvarētājs turpināja sacensības, bet
zaudētājs izstājās. BJSS airētājs Jānis Timbors abās distancēs izcīnīja zelta medaļu
«Open» grupā, savukārt «vieglo» laivu
grupā Ņikitam Samsonovam sudrabs
500 metru distancē, bet Oskaram Dervinam – bronza 3000 metros.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Saņem LOK novērtējumu

Jelgavas 2. internātpamatskolas 6. klases skolniece Kristīne Oļhovika Latvijas
Olimpiskās komitejas rīkotajā Olimpiskās
dienas zīmējumu konkursā ieguva 3. vietu. Jelgavas skolēnu darbi bija apskatāmi
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža», un
izvērtēšanai žūrijai tika nosūtīts zīmējums,
kas saņēma visvairāk skatītāju balsu – K.Oļhovikas darbs. Savukārt eseju konkursā 2.
vietu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
8. klases audzēkne Līva Ašmane. Šī gada
Olimpiskās dienas konkursu tēma bija
«Mana sporta zāle dabā!».

Starptautiskā olimpiskā komiteja
piešķir stipendiju mūsu sportistiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: no sportistu personīgā arhīva

Piedāvā darbu
SIA «Zemgales veselības centrs»
(reģ.Nr.40003321647) aicina darbā
māsu (vēlams sertificētu) pilnas slodzes
darbam oftalmologa kabinetā. CV sūtīt
pa e-pastu zvcentrs@zvcentrs.lv. Sīkāka
informācija pa tālruni 63084011.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība «Kronvalda» (reģ.Nr.43603016672)
piedāvā darbu daudzdzīvokļu mājas
sētniekam(-cei). T.28205206.

Starptautiskā olimpiskā komiteja, kā pirms katrām
olimpiskajām spēlēm, 18
Latvijas sportistiem piešķīrusi olimpisko stipendiju
«Tokija 2020» – tās mērķis ir
palīdzēt sportistiem sagatavoties nākamajām vasaras
olimpiskajām spēlēm. Kandidātus, kas saņems stipendiju,
izraudzījās Latvijas Olimpiskā
komiteja (LOK) sadarbībā ar
sporta veidu federācijām.
Starp stipendiātiem ir arī divi
jelgavnieki – BMX braucējs
Kristens Krīgers un karatists
Kalvis Kalniņš.
«Galvenais kritērijs sportista izvirzīšanai olimpiskās stipendijas «Tokija
2020» saņemšanai bija viņa sportiskais
līmenis un potenciāls kvalificēties
Tokijas olimpiskajām spēlēm. Mēs,
protams, ļoti vēlētos, lai visi 18 stipendiāti kvalificētos olimpiskajām spēlēm,
bet, visticamāk, tā nenotiks. Tokijas
spēļu dalībnieki būs zināmi tikai 2020.
gadā,» skaidro LOK pārstāvis Mārtiņš
Mālmeisters. Par jelgavniekiem viņš
saka: «Tokijas spēlēs pirmo reizi sacensību programmā būs iekļauts karatē,
un K.Kalniņš ir Eiropas čempions šajā
sporta veidā, savukārt K.Krīgers ir viens
no vadošajiem BMX braucējiem Latvijā.
Abiem sportistiem ir liels potenciāls kvalificēties olimpiskajām spēlēm Tokijā.»
Jelgavas sportisti norāda, ka olimpiskā stipendija ļaus ne vien vairāk
pievērsties treniņiem un startēt sacensībās, krājot pieredzi, bet arī vēl vairāk
motivēs strādāt un cīnīties par iespēju
tikt uz savām pirmajām olimpiskajām
spēlēm. «2016. gadā pirms Rio olimpiskajām spēlēm biju iekļauts Latvijas
BMX braucēju komandas rezervistu
sarakstā. Vēl ir laiks, man nāks klāt
pieredze, tāpēc ticu, ka man ir iespēja
kvalificēties Tokijas spēlēm. Jūtos pa-
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SIA «Poliurs» (reģ.Nr.40003242370), izolēto
cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā, fiziski
noslogotā darbā strādnieku(-ci) metālapstrādes cehā. Darba vieta – Ozolniekos,
Saules ielā 8. Darbs maiņās. Uzziņas un pieteikšanās pārrunām – pa tālruni 28398973,
26324645 (lūgums zvanīt darba laikā).
Uzņēmums SIA «Zinību cietoksnis» (reģ.
Nr.40103712305) meklē enerģisku biroja
darbinieku(-ci) telefona operatoru(-i). Darbs
Olainē piecas dienas nedēļā no plkst.9 līdz 16.
Samaksa – minimālā alga (uz rokas) plus prēmija. T.29710092; e-pasts info@partnerimg.lv.

KALVIS KALNIŅŠ, 26 gadi; sporta veids – karatē
Trenēties sāka: 5 gadu vecumā
Pēdējo gadu (2016.–2017.) lielākie sportiskie panākumi: 2016.
gadā 5. vieta Eiropas čempionātā; 2017. gadā 2. vieta Premjerlīgas
posmā; 2017. gada Eiropas čempions; šobrīd 7. vieta pasaules reitingā
Devīze sportā: Henrija Forda atziņa: «Neveiksme ir iespēja visu sākt
no jauna, bet jau ar lielāku pieredzi.»

godināts, ka manī perspektīvu saskata
arī sporta veida federācija un LOK. Tā
man ir papildu motivācija,» saka BMX
braucējs K.Krīgers. Viņš neslēpj, ka
papildu finansējums ir ļoti nozīmīgs,
jo sezonas laikā ir daudz sacensību un
treniņnometņu ārpus Latvijas. Jau pēc
Jaunā gada viņš plāno doties uz nometni
ASV, kur, iespējams, būs arī pirmie starti
sacensībās, bet 2018. gada sezonā būs 11
svarīgāki starti – Eiropas un pasaules
kausa posmi Itālijā, Francijā, Beļģijā
un Holandē, Eiropas čempionāts Lielbritānijā un pasaules čempionāts Azerbaidžānā. Sportists norāda, ka kritēriji
atlasei Tokijas olimpiskajām spēlēm tiks
paziņoti tikai martā – tad arī varētu būt
izmaiņas plānotajā sacensību kalendārā.
«Atbildība ir liela, jo divkārtējais olim-

KRISTENS KRĪGERS, 21 gads; sporta veids – BMX
Trenēties sāka: 4 gadu vecumā
Pēdējo gadu (2016.–2017.) lielākie sportiskie panākumi: 9. vieta
divos pasaules kausa posmos un trīsreiz iekļuvis pasaules BMX braucēju top 15
Devīze sportā: Nekad nepadoties! Ir labākas dienas un ir sliktākas
dienas, bet tu ej un dari!

piskais čempions Māris Štrombergs
latiņu ir uzcēlis ļoti augstu. Ar Latviju
rēķinās kā ar spēcīgu pretinieku BMX
trasē,» piebilst K.Krīgers.
«Nākamais gads būs saspringts, jo atlase Tokijas spēlēm sāksies jau ar pirmo
Premjerlīgas posmu – tas notiks janvāra
beigās Parīzē,» stāsta karatists K.Kalniņš. Viņš nākamgad plāno startēt visos
septiņos Premjerlīgas posmos – Francijā,
Apvienotajos Arābu Emirātos, Nīderlandē, Marokā, Turcijā, Vācijā un Japānā –,
kā arī Eiropas un pasaules čempionātā.
«Ir patīkami saņemt olimpisko stipendiju, kuru man piešķīra treniņu procesa
nodrošināšanai. Pateicoties tai, varēšu
piedalīties dažādās profesionālās sporta
nometnēs,» vērtē karatists. Viņš norāda,
ka arī pirms stipendijas saņemšanas bija

maksimāli motivēts cīnīties par kvalificēšanos olimpiskajām spēlēm, jo, viņaprāt,
tas ir katra sportista augstākais mērķis,
bet stipendija ļaus ieplānot papildu treniņnometnes un vēl labāk sagatavoties
mērķa sasniegšanai. Šobrīd viņš strādā
pie fiziskās sagatavotības, lai ieliktu
pamatus visai nākamā gada sacensību
sezonai.
Olimpiskā stipendija «Tokija 2020»
ir finansiāls atbalsts 390 ASV dolāru
apmērā mēnesī katram sportistam un
paredzēta treniņu procesa nodrošināšanai laikā no 2017. gada 1. septembra
līdz 2020. gada 31. augustam. Latvijas
stipendiāti ar savu sporta veidu federācijām vienojušies stipendiju izmantot
uzturēšanās un ceļa izdevumu apmaksai
treniņnometnēs un sacensībās.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā sociālo aprūpētāju. Darba līgums uz nenoteiktu laiku. Nepieciešama 1. līmeņa augstākā
profesionālā izglītība sociālās aprūpes
jomā; vēlama aprūpētāja darba pieredze;
valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
Alga – sākot no 621 eiro. Maiņu, dienas
darbs. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
SIA «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» (reģ.
Nr.40103217882) («Laimas» ražotne un «Staburadzes» konditoreja) uz sezonu aicina darbā
iesaiņotājus(-as) gatavās produkcijas saiņošanai.
Darbs darba dienās maiņās – no plkst.6.30 līdz
15; no plkst.14.45 līdz 23.15. Nodrošinām transportu maršrutā Jelgava–Rīga–Jelgava, apmaksātu
ēdināšanu, sociālās garantijas. Atalgojums – 470
eiro (bruto). Pieteikties pa e-pastu konkurss@
orkla.lv. T.26122357, 67080395, 27034133.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) Pērnavas
ielā 16 aicina darbā pirmsskolas izglītības
skolotāju. T.63011290, 20021871.

Meklē darbu
Aprūpētājas darbu. Ir medicīniskā izglītība.
T.28236557.

Līdzjūtība
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
(N.Dzirkale)

Atlētiem Eiropas čempionātā – divas medaļas «Lielupes līdaka» – 2,6 kilogrami

Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Ludmilai Barkancevai, no brāļa atvadoties.

14. oktobrī Liel
upē, posmā no
Lielupes tilta līdz
Svētes ietekai, notika tradicionālās
makšķerēšanas sacensības no laivām
«Lielupes līdaka».
Tajās individuāli
un komandās kopumā startēja 46
dalībnieki. Lielāko
līdaku, kas svēra
2,6 kilogramus,
noķēra jelgavnieks
Armands Dzerkalis, kurš sacensībās uzvarēja arī pagājušajā gadā. Savukārt
pirmie komandu vērtējumā bija makšķernieki Uldis Ķekars un Leonīds An
tēns – viņu loma kopējais svars bija aptuveni desmit kilogrami. Godalgotie
dalībnieki saņēma naudas balvas 70–120 eiro vērtībā, savukārt lielākās
līdakas īpašnieks – arī žurnāla «Copes Lietas» abonementu un dāvanu
karti makšķerēšanas piederumu veikalā «Asaris».
Foto: Austris Auziņš

PIC grāmatvedības kolektīvs

Spānijā noslēdzies Eiropas
čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu. Latviju tajā
pārstāvēja divi
Jelgavas kluba
«Apolons» atlēti
– Renārs Dronga un Jānis Lasmanis. R.Dronga
«Open» grupā
svara kategorijā līdz 74 kilogramiem izcīnīja 3. vietu, uzspiežot 237,5 kilogramus. «Katrā piegājienā pieļāvu būtisku tehnisku kļūdu. Ja visu tehniski pareizi
izdarītu jau pirmajā mēģinājumā, tad noteikti būtu cīnījies par zeltu,» norāda
sportists. Savukārt J.Lasmanis «Seniori 3» grupā izcīnīja sudraba godalgu. Viņš
uzspieda 150 kilogramus, kas ir jauns Latvijas rekords, un nākamajā mēģinājumā
cēla 157,5 kilogramus, bet rezultāts netika ieskaitīts. Viņa sīvākais konkurents arī
uzcēla 150 kilogramus, bet, tā kā Jānis ir 150 gramus smagāks par pretinieku,
šajā duelī zaudēja un kopvērtējumā palika otrais.
Foto: no kluba arhīva

Aizsaulē aizgājuši
IVANS MEDJANKINS (1937. g.)
ANATOLIJS MAKAROVS (1937. g.)
JEĻENA HODAKOVSKA (1937. g.)
ANNA TEODORA (1932. g.)
KĀRLIS JEZDAUSKIS (1954. g.)
INGRĪDA UTKINA (1944. g.)
VOLDEMĀRS NEIKŠĀNS (1930. g.)
LIDIJA KOVAĻONOKA (1932. g.)
VALENTĪNS PODIŅAKS (1950. g.)
VALENTĪNA LIEPA (1926. g.)
ĻUBOVA BEĻAJEVA (1934. g.).
Izvadīšana 19.10. plkst.12 Meža kapsētā.
RAIVIS SPROĢIS (1976. g.).
Izvadīšana 19.10. plkst.15 Baložu kapsētā.
VERA BORŅAKOVA (1928. g.).
Izvadīšana 19.10. plkst.14 no Zanderu
Sēru nama uz Norauku kapsētu.
ZOJA GERASIMOVA (1941. g.).
Izvadīšana 20.10. plkst.13. Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2523.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Ketija Forde. Mīla Ņujorkā. Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 69.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2523.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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 Pasaules panorāma.*
1.25 Aculiecinieks.*
1.40 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 11.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 68.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 703.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens divniekiem. Īglsa 04.02.2107.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 704.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.10 Aculiecinieks.*
21.30 TIEŠRAIDE. «The Best FIFA Awards 2017»
apbalvošanas ceremonija. Pārraide no Londonas.
22.45 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 25.sērija.
23.35 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 1.sērija.
0.30 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 2.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 71. un 72.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 11.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 217. un 218.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 4.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Šovs. 31.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 89.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
0.05 LNT ziņu «Top 10».
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.25 Attīstības kods 3.
1.50 Nakts karaliene. Seriāls. 16.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 4.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
9.05 Supervaroņu skola. ASV komēdija. 2005.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Māmiņu klubs.
11.55 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 6.sērija.
12.50 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 25.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 11.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.05 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.05 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 8.sērija.
1.30 Sveika, Rīga!
1.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.25 Svešā seja. Seriāls. 26.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Seriāls. 50. un 51.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 24. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2524.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 10.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 70.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2524.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Kārlis Kazāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Operācija «Kāzas». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Skrējiens. Kanādas vēsturiska drāma (ar subt.). 2016.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 11.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 12.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Vienas dienas restorāns.*
9.10 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 69.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 704.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem. Īglsa 05.02.2107.*
14.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 705.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05  Itālijas noskaņas. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
22.15 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 17.sērija.
0.55  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 73. un 74.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 12.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 11.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 219. un 220.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 5.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 16.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 32.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Sapņu ceļojums. Makao.
Vācijas melodrāma. 2015.g.
23.30 Tirāns 2. Seriāls. 9.sērija.
0.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.05 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
1.50 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 12.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 5.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
9.05 Pieci draugi 3. Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 4. Seriāls. 11.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 7.sērija.
12.50 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 26.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 12.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
22.05 JAUNA SEZONA. Zibsnis 2. Seriāls. 1.sērija.
23.05 Rouzvuds. Seriāls. 19.sērija.
0.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 12.sērija.
1.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 27.sērija.
2.30 UgunsGrēks. Seriāls. 52. un 53.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 25. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2525.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 11.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Personība. 100 g kultūras.*
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 71.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 10.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2525.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Cienījamā sieviete. Seriāls (ar subt.). 9.(noslēguma) sērija.
0.15 Operācija «Kāzas». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 12.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 1.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 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 70.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 705.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 706.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 10.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Gēnu mantojums. Tavs iekšējais pērtiķis. Dok.filma. 3.sērija.
21.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
22.15 Anekdošu šovs.*
22.45  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli. Dok.filmu cikls. 2.sērija.
23.45 Garšu skola. 10.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
0.20 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.50 Uzvelc tautastērpu!*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 75. un 76.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 13.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 12.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Kūkas katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Brauciens pretī laimei. Makao. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 6.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 33.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 7.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Laipni lūgti paradīzē!
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
0.35 Lojalitāte. Seriāls. 7.sērija.
1.20 Nakts karaliene. Seriāls. 18.sērija.
2.05 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
9.05 TV PIRMIZRĀDE. Suns, kas izglāba Helovīnu. ASV komēdija. 2011.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Zibsnis 2. Seriāls. 1.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 8.sērija.
12.50 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 27.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 13.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 4.sērija.
0.40 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 13.sērija.
1.35 Melnais saraksts 3. Seriāls. 6.sērija.
2.25 Svešā seja. Seriāls. 28.sērija.
3.00 UgunsGrēks. Seriāls. 54.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Ceturtdiena, 26. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2526.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 12.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 72.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 11.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2526.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. 12 elementi ainavā.
20.00 Adreses. Kad necils top par ekskluzīvu, bet ekskluzīvs – par necilu.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.40 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Liecinieki 2. Francijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
1.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.10  Cienījamā sieviete. Lielbritānijas seriāls (ar subt.).
2014.g. 9.(noslēguma) sērija.
3.05 Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».
Tēlnieks Laimonis Blumbergs.*
4.05 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Opus Pro» rokkoncerts.*

LTV7

5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 3.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
8.10 Cilvēku planēta. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 5. un 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 72.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 707.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters.*
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 708.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Skarbā kontrastu zeme Patagonija. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Rožu kavalieris. Dokumentālu filmu cikls.
22.05 Lauku kāzas. Islandes drāma (ar subt.). 2008.g.
23.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40 Latvietis, par kura galvu izsludināta 150 000 dolāru atlīdzība.
Dokumentāla filma.
1.15  No Parīzes ar mīlestību. Spraiga sižeta filma (ar subt.). 2010.g.
2.55 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
3.15 Aculiecinieks.*
3.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*
4.05 Troksnis.*

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 2.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.05 Darbs planētas labā. Par nākotni bez mīnām. Dok.filmu cikls.
9.10 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 71.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 706.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 707.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
22.10 Sporta studija.*
22.55  Gēnu mantojums. Tavs iekšējais pērtiķis. Dok.filma. 3.sērija.
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 77. un 78.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 14.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 13.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Sapņu ceļojums. Makao. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 7.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 34.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 6.sērija.
22.45 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
0.50 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
1.30 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
2.15 Degpunktā 7.
2.40 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
9.05 TV PIRMIZRĀDE. Spoku mednieki ledus aukstumā.
Vācijas, Austrijas un Īrijas animācijas filma. 2015.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 9.sērija.
12.50 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 28.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 14.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Dumpis. ASV spraiga sižeta filma. 2015.g.
23.50 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 14.sērija.
0.45 Melnais saraksts 3. Seriāls. 7.sērija.
1.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.00 Svešā seja. Seriāls. 29.sērija.
2.35 UgunsGrēks. Seriāls. 55.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 27. oktobris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 12.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 13.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.06 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 73.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 12.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 12.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. Kalnu namiņa mīlnieki.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 79. un 80.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 15.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 14.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Es tevi mīlu. Vācijas komēdija. 2003.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 8.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 35.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Garšas detektīvs. Ēd, dzer un mirsti.
ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.15 Vārdi. ASV drāma. 2012.g.
1.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.00 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 14.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.05 TV PIRMIZRĀDE. Briesmīgās frizūras diena.
Kanādas ģimenes filma. 2015.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Kāsla metode 7. Seriāls. 9.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 10.sērija.
12.50 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
14.20 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.50 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 2. ASV realitātes seriāls.
16.15 Svešā seja. Seriāls. 29.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 15.sērija.
17.55 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
21.00 80 dienās apkārt zemeslodei. Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
23.20 Viņš nav tevī ieķēries. ASV komēdija. 2009.g.
1.50 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 19.sērija.
2.10 Svešā seja. Seriāls. 30.sērija.
2.45 UgunsGrēks 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 28. oktobris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Jānis Erenštreits.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Oskara laboratorija.
11.00  Karstena un Petras brīnišķīgie Ziemassvētki.
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.). 2014.g.
12.30 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 70. un 71.sērija.
13.30 Es mīlu ēdienu!*
14.00 Adreses.*
14.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.00 12 elementi ainavā.*
15.30 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  Negantie augi. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Kārsava – Malnava.
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 JAUNUMS. Kurš ir kurš?

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris
22.50 Lauku kāzas. Islandes drāma (ar subt.). 2008.g.
0.40 Grupas «Iļģi» 35 gadu jubilejas lielkoncerts
«Spēlēju. Dancoju. Dejoju».*
2.50 Muzikālā banka 2016.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Aculiecinieks.*
12.10 Cilvēku planēta. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
13.10 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.45 Latvijas futbola virslīga. «RFS» – «FK Ventspils».
16.10 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 3.sērija. (krievu val., ar subt.).
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Skarbā kontrastu zeme Patagonija. Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 3.sērija.
23.20  Alekss Igo. Kalnu namiņa mīlnieki. Krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
1.05 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.05 Aculiecinieks.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 117.–120.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Mīlestība no otrā acu uzmetiena. Melodrāma. 2012.g.
6.25 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 12.sērija.
8.15 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 33.sērija.

14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
15.50 Bēgšana uz salu 4. Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Garšas detektīvs. Ēd, dzer un mirsti. ASV detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 221. un 222.sērija.
23.15 Apollo 13. ASV drāma. 1995.g.
1.50 Es tevi mīlu. Vācijas komēdija. 2003.g.
3.15 Doktors Mārtins 2. Seriāls. 7.sērija.
4.05 LNT brokastis 8.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
8.30 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 2.sērija.
13.15 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.35 80 dienās apkārt zemeslodei. Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Dzīves grāmata.
ASV animācijas filma. 2014.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Fantastiskais četrinieks.
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2015.g.
23.30 Imitācijas spēle. Lielbritānijas un ASV biogrāfiska drāma. 2014.g.
1.45 Konfekšu vīrs. ASV šausmu filma. 1992.g.
3.30 Melnais saraksts 3. Seriāls. 9.sērija.
4.15 TV3 ziņas.

Svētdiena, 29. oktobris
LTV1
5.45 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.

8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 Aculiecinieks.*
16.00 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.00 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Ketija Forde. Marta dejo.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Luters. Vācijas drāma (ar subt.). 2003.g.
23.45 Gribas un talanta svētītā. Marina Rebeka.
LTV dokumentāla filma.
0.50  Negantie augi. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
1.50 Latvija dzied! Latvijas kora izvēle konkursam
«Eirovīzijas Gada koris 2017».*
4.15 Talanta formula. Dzimuši Rīgā. Dokumentāla filma (ar subt.).
5.05 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Karstena un Petras brīnišķīgie Ziemassvētki.
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.). 2014.g.
12.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 117.–120.sērija.
13.40 6.spēlētājs. Dokumentāla filma.

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486)

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»

aicina darbā vecāko ielu ekspluatācijas inženieri.

AKG uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2400 darbiniekiem
14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā
un ražo visā pasaulē pazīstamas augstas kvalitātes siltuma
apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei,
auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai,
elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir lieliska iespēja gūt pieredzi
un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

Galvenie pienākumi:
• organizēt darbus:
– Jelgavas pilsētas transporta būvju ikdienas un periodiskai uzturēšanai,
– ielu un ietvju mehanizētai tīrīšanai,
– esošo ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ikdienas uzturēšanai,
– ielu un ietvju uzturēšanai ziemas periodā;
• izstrādāt, izskatīt un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas;
• izstrādāt darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas iepirkumu procedūru organizēšanai par amata kompetencē
esošajiem jautājumiem;
• sniegt konsultācijas iedzīvotājiem un iestādēm.

(reģ.Nr.40003646836) ir uzņēmums, kas sekmīgi
strādā Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus.

Sakarā ar ražošanas paplašināšanu
«AKG Thermotechnik Lettland»

aicina darbā grāmatvedi.

Galvenie pienākumi:
• finanšu atskaišu gatavošana;
• izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde un kontrole;
• dalība klientu maksājumu uzraudzībā;
• noliktavas datu ievadīšana vienotajā informācijas sistēmā;
• dalība finanšu jomas projektu veikšanā un koordinēšanā;
• dažādu grāmatvedības dokumentu noformēšana;
• instrukciju un procesu aprakstu sagatavošana finanšu jomā.
Prasības:
• izglītība grāmatvedībā vai ekonomikā;
• darba pieredze grāmatvedības uzskaites un atskaites
jautājumos (ilgāka par gadu);
• vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu «Horizon»;
• vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas
SAP finanšu moduli;
• grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• labas latviešu, krievu valodas zināšanas, vismaz
pamatzināšanas vācu un/vai angļu valodā;
• augsta atbildība, precizitāte, vēlēšanās un spēja
apgūt jaunas iemaņas;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties
atbildību par savu profesionālo darbību;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja
strādāt komandā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Prasības:
• augstākā izglītība (vēlams – profesionālā izglītība inženierzinātņu nozarē);
• labas datorprasmes («Word», «Excel», «MicroStation» vai «AutoCAD», ĢIS);
• zināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus sava amata kompetences ietvaros;
• vismaz divu gadu darba pieredze ielu un ceļu izbūves vai uzturēšanas darbos;
• vēlams būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā vai būvdarbu vadīšanā;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

15.10 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
15.35 Supernova 2017.*
17.30  Tās tik ir operas! Rožu kavalieris.
Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 2. un 3.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra.
Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 18.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 3.sērija. (krievu val., ar subt.).
0.15  No Parīzes ar mīlestību. Spraiga sižeta filma. 2010.g.
2.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.55 Sporta studija.*
3.45 Aculiecinieks.
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Luī 5. Seriāls. 6. un 7.sērija.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 19.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 4.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 6.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 34.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 35.sērija.
13.35 Laupīšana sieviešu stilā.
Komēdija (ar subt.). 1. un 2.sērija.
15.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g.
19.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 223. un 224.sērija.
23.15 Bēgšana uz salu 4. Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
1.05 Apmierini mani. Seriāls. 9.sērija.
1.45 Vārdi. ASV drāma. 2012.g.
3.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 13.sērija.
3.45 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

Jelgavas novada pašvaldība
(reģ.Nr.90009250582)

izsludina konkursu uz
Jelgavas novada Pašvaldības policijas
priekšnieka amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām
un iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv
un Jelgavas novada pašvaldības Personāla nodaļā
208. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām – 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 27. oktobris.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 2.sērija.
6.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.05 Māja uz ezera. ASV fantāzijas melodrāma. 2006.g.
15.05 Fantastiskais četrinieks.
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2015.g.
17.05 Dzīves grāmata. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 9.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors.
Latvijas muzikāls šovs. 2017.g. 8.sērija.
23.35 Zaļā jūdze. ASV drāma. 1999.g.
3.10 Melnais saraksts 3. Seriāls. 10.sērija.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.15 Gatavo 3.

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)

ir starptautisks, moderns un inovatīvs polimēru cauruļu
sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti
paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

Uzņēmums aicina darbā sētnieku(-ci).
Darba pienākumi:
• teritorijas uzkopšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana,
atkritumu savākšana);
• dažādu materiālu kārtošana noliktavas teritorijā.
Prasības:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• pieredze darbā ar teritorijas uzkopšanas tehniku (zāles
pļāvēju, trimmeri);
• vēlme strādāt un kārtīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
• labas latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darba vietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A;
• sociālās garantijas;
• mēnešalgu 625 EUR (bruto).
Lūdzam pieteikties, CV sūtot pa e-pastu
info@evopipes.lv ar norādi «Sētnieks» vai iesniedzot
Langervaldes ielā 2A līdz 23.10.2017.
Informācija pa tālruni 29424304.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Seko mums arī portālos:

Iestāde piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu kolektīvā;
• stabilu atalgojumu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.

draugiem.lv un

facebook.com

Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt līdz 2017. gada 6. novembrim
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai pa pastu uz adresi:
JPPI «Pilsētsaimniecība», Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001.

no 23. oktobra

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu stabilā
starptautiskā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

4. novembrī pl. 1000

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Grāmatvedis»
lūgums sūtīt līdz 2017. gada 26. oktobrim pa e-pastu
ieva.uldrike@akg-gruppe.de vai pastu uz adresi:
«AKG Thermotechnik Lettland»,
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.

07. novembrī pl. 1730
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07. novembrī pl. 1800

Kursi

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

16. novembrī pl. 1000

21. novembrī pl. 1715

22. novembrī pl. 1715

27. novembrī pl. 1730

28. novembrī pl. 1730

29. novembrī pl. 1730
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
19. oktobrī pulksten 16 – tikšanās ar mākslinieku Bruno Strautiņu (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. oktobrī pulksten 13 – meistarklases audumu apgleznošanas un apdrukas
tehnikā 7.–12. klases skolēniem. Pieteikšanās pa tālruni 26757978. Darbi būs
apskatāmi līdz 22. oktobrim (Skolotāju ielā 8).
21. oktobrī pulksten 14 – Baltkrievu kultūras dienu noslēguma koncerts «Mūsu
ciemā...». Piedalās vieskolektīvi no Baltkrievijas, Jelgavas baltkrievu biedrības folk
loras ansamblis «Ļanok». Biļetes var iegādāties Skolotāju ielā 8, 21. oktobrī no
plkst.12 – kultūras namā. Biļešu cena – 2 € (kultūras namā).
21. oktobrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» deju pasākums (Jelgavas tehnikuma
zālē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).
22. oktobrī pulksten 17 – Lauris Reiniks koncertā «Es domāšu par tevi». 20
vispopulārāko L.Reinika dziesmu izlases prezentācija. Biļešu cena – 7–20 € (kultūras namā).
22. oktobrī pulksten 16 – ukraiņu pianistes Olgas Palijas klavierkoncerts. Biļešu
cena – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
22. oktobrī pulksten 13 – tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi cikla «Vārdu nospiedumi» gaitā. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
23. oktobrī pulksten 12 un 15; 25. oktobrī pulksten 16 – animācijas filma
«Misija «Rieksti» 2: Trakā daba» («The Nut Job 2: Nutty by Nature», ASV, 2017). Jautrie un astainie piedzīvojumi turpinās – šoreiz galvenajiem varoņiem ir jāapvienojas
jaunā misijā, lai glābtu savas mājas, jo pilsētas mērs ir nolēmis likvidēt lielo zaļo
atpūtas zonu un tās vietā uzcelt atrakciju parku. Filmas ilgums: 1 st. 31 min. Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).
23. oktobrī pulksten 18; 24. oktobrī pulksten 15 un 17.30; 25. oktobrī
pulksten 12 – ģimenes filma «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru» (Latvija, 2017).
Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku mājās sākas kā nebeidzams cīniņš
ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu no
viņas skolnieka iecerētas avantūras. Režisors – V.Brasla. Lomās: Mārtiņš Vilsons,
Markuss Jānis Eglītis, Akvelīna Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, Uldis Dumpis
u.c. Filmas ilgums: 1 st. 35 min. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
25. oktobrī pulksten 20 – Jelgavas Studentu izrāde «Parīzē es lidoju ar gaisa
balonu», viesrežisora Kaleva Kudu iestudējums. Biļetes varēs iegādāties norises vietā,
biļešu rezervācija pa tālruni 26323327. Biļešu cena – 4 € (Jelgavas Studentu teātrī).
26. oktobrī pulksten 10 un 31. oktobrī pulksten 10 – seminārs «Par izmaiņām
nodokļu likumdošanā 2018. gadā». Dalība – bez maksas (ZRKAC).
26. oktobrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Sapņu zeme Etiopija».
Stāsts par dzīvi Etiopijā – cilvēkiem, ikdienu un darbu šajā Austrumāfrikas valstī.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
Līdz 20. oktobrim – izstāde «Baltkrievu daiļrades pērles». Ieeja – bez maksas
(Skolotāju ielā 8).
Līdz 20. oktobrim – Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstāde «Zaļais logs» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
No 27. oktobra – izstāde «Skan māla valoda». Atklāšana – 27. oktobrī pulksten
16 (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
31. oktobrī pulksten 14 – izstādes atklāšana, priekšlasījumi «Reformācijai 500.
Atskaņas Jelgavā» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

«Annas dziesma» – veltījums
Svētās Annas draudzes 450. jubilejai
 Jana Bahmane

Noslēdzot rudens mūzikas
festivālu «Zemgales ērģeles
2017» un godinot Svētās
Annas draudzes 450. pastāvēšanas gadadienu, 28. oktobrī
pulksten 16 Jelgavas Svētās
Annas baznīcā notiks koncerts
«Annas dziesma». Tajā muzicēs ērģelnieks Aigars Reinis,
saksofonists Aigars Raumanis
un soprāns Ieva Ezeriete.
«Rudens mūzikas festivāls «Zemgales
ērģeles» notiek jau septīto gadu ar mērķi
atjaunot un iedzīvināt ērģeļmūzikas tradīcijas Zemgales pilsētās un laukos, kur
ir pieejami šie brīnišķīgie mūzikas instrumenti – ērģeles. Šīgada festivālā koncerti
jau izskanējuši vairākos Zemgales novada
dievnamos – Skaistkalnē, Bārbelē, Sesavā,

Lielvircavā, Zaļeniekos, kur uzstājās gan
Latvijas redzamākie ērģelnieki, gan arī
mūziķi no ārzemēm,» stāsta Jelgavas
Svētās Annas draudzes ērģelniece Māra
Ansonska.
Savukārt 28. oktobrī Jelgavā notiks festivāla noslēguma koncerts «Annas dziesma», kas veltīts Svētās Annas draudzes
450. gadadienai. «Koncertprogrammas
pamatā ir komponista Riharda Dubras
skaņdarbs «Annas dziesma» ar Vecās
Derības tekstu, tāpat koncertā skanēs
Johana Sebastiana Baha skaņdarbi no
«Annas Magdalēnas grāmatas», kā arī
Frīdriha Hendeļa oda «Karalienes Annas
dzimšanai» un citi tematiski skaņdarbi,»
norāda A.Reinis.
Koncerts «Annas dziesma» Jelgavas
Svētās Annas baznīcā notiks sestdien, 28.
oktobrī, pulksten 16. Ieeja – par ziedojumiem, kas tiks novirzīti baznīcas ērģeļu
uzturēšanai.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Kurtizānes stāsts par
mīlestību un cerību
Foto: Santis Zībergs

 Jana Bahmane

«Šī stāsta pamatā ir mīlestība starp kurtizāni Margeritu un jaunekli Armānu
– mīlestība, kura ir spējīga
nest upurus un ir augstākais, kas cilvēkam var būt,»
Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra jauno iestudējumu
pēc franču rakstnieka un
dramaturga Aleksandra
Dimā (dēla) lugas «Kamēliju dāma» motīviem raksturo režisors Arvīds Matisons.
Teātra jaunais skatuves
darbs pirmizrādi Jelgavas
kultūras namā piedzīvos
27. oktobrī pulksten 19 un
28. oktobrī pulksten 16.
A.Dimā romāns «Kamēliju dāma»,
ko autors vēlāk pārstrādāja par lugu,
stāsta par kurtizāni Margeritu, kas
iemīl jaunekli Armānu. Taču viņu
mīlestībai nākas stāties pretim sabiedrības morāles standartiem, kā
arī Margeritas traģiskajai slimībai,
kas laupa viņai dzīvību 23 gadu
vecumā. «Cerība, kas cilvēkam ir
dota, vienmēr palīdz ko sasniegt un
pat dzīvot. Arī Margerita dzīvo ar šo
cerību, tomēr izrādes izskaņa nav
laimīga – Margerita mirst mīļotā
cilvēka rokās. Viss beidzas brīdī, kad
nekas skaistāks vairs nevarētu būt,
un tā ir autora ģenialitāte,» vērtē
A.Matisons.

Jāpiebilst, ka pēc šī darba motīviem
komponists Džuzepe Verdi sarakstījis
pasaulslaveno operu «Traviata». «Es
uzskatu, ka aktieriem ir jāsniedz
iespēja spēlēt dažādu žanru darbus,
ceļot viņu aktiermeistarību. Jau pagājušogad «Kamēliju dāma» virmoja
man prātā, un mēs sākām strādāt pie
šī darba,» atklāj režisors, papildinot:
«Šajā izrādē galvenokārt vēlos parādīt kurtizānes cilvēciskās īpašības,
jo bieži vien sabiedrība cilvēku vērtē
pēc stereotipiem, nevis ieskatās viņa
dvēselē.»
«Šis ir mans desmitais gads teātrī,
un varu teikt, ka Margeritas loma ir
līdz šim lielākais izaicinājums. Paldies
režisoram par iespēju savu lielāko
lomu spēlēt 25. dzimšanas dienā,» tā
Margeritas lomas atveidotāja Santa
Bērziņa. Viņa stāsta, ka šī loma ir
liels izaicinājums gan morāli, gan arī
tehniski. «Izrādē risinās daudz notikumu, un man nepieciešams laiks,
lai izanalizētu katru no tiem. Tāpat
Margeritas lomai ir daudz teksta – tā
izlasīšana ātrā tempā aizņem aptuveni stundu, tādēļ darbā pie lomas liela
nozīme ir manu kolēģu atbalstam.
Mans galvenais uzdevums ir likt
skatītājiem noticēt, ka kurtizāne spēj
mīlēt. Margerita savā vecumā ir tik
daudz piedzīvojusi un pieredzējusi,
ka mums šobrīd, iespējams, to ir pat
grūti iedomāties,» stāsta S.Bērziņa.
Savukārt Armāna lomu izrādē atveido Gatis Vāczems.
«Loma ir interesanta, taču tai ne-

pieciešama lielāka dzīves pieredze,
nekā ir man. Es parasti neskatos,
kā lomas atveido citi – cenšos pats
atrast savu pieeju, lasu katru vārdu
un mēģinu to izprast,» atklāj Armāna
tēva, kas būtiski izmaina izrādes gaitu, lomas atveidotājs Roberts Avots.
Viņš šajā izrādē ir ne vien aktieris, bet
arī režisora palīgs. «Mēs esam daudz,
bet Arvīds ir viens, tādēļ priecājos,
ka režisoram varu palīdzēt. Tas,
protams, uzliek lielāku atbildību un
liek nopietnāk skatīties uz izrādes
koptēlu,» stāsta R.Avots, papildinot,
ka savu uzdevumu izrādei uzliek
arī laiks, kurā stāsts risinās, jo tas
liek domāt arī par runas manieri un
uzvedību. «Mīlestība uzvarēs – tas,
manuprāt, ir izrādes galvenais vēstījums,» vērtē Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra aktieris.
Izrādē piedalās arī tautas deju
ansambļa «Lielupe» dejotāji. ««Liel
upe» nu jau kļuvusi par manu izrāžu
neatņemamu sastāvdaļu. Es ļoti cienu
horeogrāfi Baibu Ķesteri – viņa izjūt
manu kustības un dejas vajadzību,»
saka A.Matisons. Savukārt izrādes
scenogrāfiju veidojis mākslinieks Raitis Junkers – skatuves noformējums
šoreiz izvēlēts askētisks, un tajā būs
daudz spoguļu elementu.
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
iestudējums «Kamēliju dāma» pirmizrādi piedzīvos 27. oktobrī pulksten 19
un 28. oktobrī pulksten 16. Biļetes var
iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs,
cena – 5–8 eiro.

Eliasa balvas konkursa skatītāju simpātija – Ulda Zutera glezna
 Jana Bahmane

«Esmu tradicionāls gleznotājs, un, iespējams,
daudzi par manu gleznu
nobalsoja, jo cilvēkiem
patīk reālistiski darbi. Taču
profesionāla žūrija šādos
konkursos tomēr augstāk
novērtē laikmetīgā piesitiena klātbūtni,» vērtē
mākslinieks Uldis Zuters,
kura glezna «Viensēta mežmalā» saņēma skatītāju
simpātijas balvu konkursā
«Ģederta Eliasa balva par
lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā».
Šogad, latviešu gleznotāja Ģ.Eliasa
130. jubilejas gadā, Jelgavas pilsētas
pašvaldība iedibināja Ģ.Eliasa balvu
par lauku tēmas atspoguļojumu Lat-

vijas glezniecībā, un žūrija septembra
sākumā to pasniedza gleznotājam Edvīnam Kalneniekam. Taču savu vērtējumu izstādē bija aicināti izteikt arī
apmeklētāji – konkursa darbu izstāde
muzejā bija skatāma no 5. septembra
līdz 8. oktobrim, kad skatītāji varēja
balsot par savu simpātiju, izvēloties
kādu no 57 darbiem. Kopumā par
gleznām nobalsoja 551 cilvēks, iesniedzot 623 balsis. «Tas tiešām ir
pārsteidzoši, ka nobalsoja tik daudz
izstādes apmeklētāju. Cilvēki izcēla,
viņuprāt, labākos darbus, un tas ir
ļoti patīkami,» vērtē Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere.
Par U.Zutera darbu nobalsoja 98
cilvēki. «Mežs un jūra mani uzrunā
visvairāk, un arī gleznai «Viensēta
mežmalā» esmu iedvesmojies no
reālas vietas,» stāsta Jelgavas mākslinieks. Viņš papildina, ka darbs ir

tapis šogad, bet tas nebija gleznots
speciāli konkursam. «Manuprāt, šis
konkurss izdevies lieliski – zināmā
mērā tematika ir universāla, jo
lauku dzīvi var atspoguļot dažādos
žanros – figurālajā kompozīcijā,
klusajā dabā, ainavā. Šī bija iespaidīga kopizstāde – iespēja vienuviet
redzēt Latvijas redzamāko mākslinieku darbus,» vērtē U.Zuters. Viņš
gan norāda, ka izstādē apkopotie
darbi lielu pārsteigumu neradīja,
jo «mākslinieki lielākoties pazīst
viens otru un zina, ko sagaidīt», bet
pārsteidza tas, ka no konkursam
iesniegtajiem darbiem izstādē bija
apskatāma vien aptuveni puse. «Domāju, ka žūrijai nebija viegls darbs,
tomēr izdevās nonākt pie vienota
vērtējuma,» tā U.Zuters.
Otrajā vietā izstādes apmeklētāju
balsojums ierindoja mākslinieces
Ilzes Smildziņas darbu «Kāds vīrs» –

Foto: Austris Auziņš

par to nobalsoja 36 cilvēki, bet trešo mākslas darbu nobalsoja 30 izstādes
vietu saņēma Vika Štrauha par darbu apmeklētāji.
Jāpiebilst, ka nākamais Ģ.Eliasa
«Gandrīz pašportrets» un Kristapa
Priedes glezna «Gaidas» – par katru balvas konkurss notiks 2020. gadā.

