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Seminārā motivēs pievērsties
sociālajai uzņēmējdarbībai
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ skolēni bauda rudens brīvlaiku, un liela daļa no viņiem to pavada aktīvi, izmantojot piedāvājumus pilsētā. Jau
tradicionāli bērnu un jauniešu centrs «Junda» trīs dienas rīkoja dažādas aktivitātes skolēniem – sākot ar radošām darbnīcām, turpinot ar kino un dienu «Lediņos». «Es «Jundā» apmeklēju vairākus pulciņus – gan radošos, gan dabas draugu –,
bet brīvlaikā nolēmu iesaistīties keramikas darbnīcā, jo agrāk esmu piedalījusies šajā pulciņā,» stāsta deviņgadīgā Diāna
(attēlā no labās), kura brīvlaika akcijā izgatavoja cukura trauku, ko uzdāvināt draudzenei. Tāpat nedēļas garumā skolēni
bija aicināti apmeklēt radošās nodarbības Jelgavas bibliotēkās, bet kultūras namā varēja skatīties kino.

Vidusskolēni varēs attīstīt uzņēmējspējas
 Jana Bahmane

Līdz 31. oktobrim vidusskolēniem ir iespēja pieteikties
skolēnu uzņēmējspēju veicināšanas projektam «No 0
līdz 1». «Iniciatīvas mērķis ir veicināt jauniešu interesi
par uzņēmējdarbību, veidojot starpskolu mācību uzņēmumu komandas un attīstot produktus ar augstu pievienoto vērtību,» norāda Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības jautājumos Inita Mazūdre.
Projektu īsteno Izglītības
pārvalde sadarbībā ar Jelgavas
Biznesa inkubatoru un Jāņa
Bisenieka fondu, tādēļ tā aktivitātes notiks nevis skolās, bet
neformālā vidē – inkubatora
telpās. «Jaunieši bieži vien domā,
ka sākumā ir jābūt idejai, bet mēs
vēlamies uzsvērt, ka svarīgāk ir

izveidot spēcīgu komandu, kas
arī būs projekta sākums. Pie
idejas jaunieši varēs nonākt laika
gaitā. Nozīmīgi, ka iniciatīvas
dalībniekiem būs iespēja veidot
komandas, apvienojoties ne vien
ar pilsētas, bet arī ar Jelgavas
novada un Ozolnieku novada
skolēniem,» papildina I.Mazūdre.

Kopumā projekta dalībniekiem
būs jāiziet cauri pieciem posmiem.
Pirmajā posmā skolēni, pamatojoties uz pašanalīzi, varēs identificēt savas stiprās un vājās puses
un izveidot daudzfunkcionālu
komandu. Otrajā posmā notiks
ideju ģenerēšana – skolēni nonāks
pie biznesa idejas. Trešajā posmā
vidusskolēni strādās pie biznesa
modeļa un produkta prototipa
izveides, bet nākamajā – piedalīsies hipotēžu testēšanā. Šī posma
mērķis ir sekmēt radīto produktu
uzlabošanu, pamatojoties uz klientu ieteikumiem. Piektajā – noslēdzošajā – posmā jaunieši mācīsies
prezentēt savu biznesa koncepciju.
Jāpiebilst, ka, projektam noslē-

dzoties, dalībnieki, kas būs darbojušies visos posmos, tiks aicināti
piedalīties skolēnu mācību uzņēmumu ikmēneša saietos Jelgavas
Biznesa inkubatorā – katru mēnesi uz saietu tiks aicināti pieredzējuši uzņēmēji, produktu attīstītāji,
lai mācību uzņēmumiem palīdzētu
paaugstināt konkurētspēju. Visas
projekta aktivitātes vidusskolēniem būs bez maksas.
Pieteikties projektam var līdz
31. oktobrim interneta vietnē
www.no0lidz1.xyz. «Ja skolēnu
interese būs liela, organizēsim
vairākas ievadtikšanās, lai pēc
iespējas efektīvāk varētu strādāt
ar katru projekta dalībnieku,»
papildina I.Mazūdre.

Kalnciema ceļā turpmāk maksimālais
braukšanas ātrums – 50 kilometri stundā

Kalnciema ceļa posmā no Kļavu līdz Klijēnu ceļam samazināts maksimālais braukšanas ātrums. Tas nozīmē, ka tagad visa Kalnciema ceļa garumā
pilsētas teritorijā nav atļauts braukt ātrāk par 50 kilometriem stundā. Līdz
šim minētajā ceļa posmā maksimālais braukšanas ātrums bija 70 kilometri
stundā, informē pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». «Saņēmām vairākus iedzīvotāju iesniegumus par to, ka Kalnciema ceļa posmā
nepieciešams samazināt maksimāli atļauto braukšanas ātrumu. Kalnciema
ceļā nav ietves, un, ņemot vērā, ka daudzi iedzīvotāji ceļu līdz mājvietai
mēro kājām, Satiksmes kustības drošības komisija pieņēma lēmumu noteikt satiksmei drošāku ātrumu,» skaidro «Pilsētsaimniecības» vadītājs
Māris Mielavs. Zīmes, kas noteica atļauto braukšanas ātrumu 70 kilometri
stundā, jau demontētas.
Foto: JV

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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14. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notiks pasākums «Impulsa
diena Jelgavā», kas veltīts sociālās uzņēmējdarbības iepazīšanai un izzināšanai, kā arī jaunu šādas
uzņēmējdarbības ideju stimulēšanai. Pasākuma
organizatori aicina atsaukties uzņēmumus, kuriem
ražošanas procesā rodas pārpalikumi, kas citiem
var noderēt jaunu produktu radīšanā, vai kam ir
lieki instrumenti un darbarīki, kas var noderēt
sociālajam vai jebkuram citam uzņēmumam.
«Ideja paredz, ka piesakās
uzņēmēji, kuriem ir lietas, ko
pašiem vairs nevajag un ko
viņi varētu atvēlēt citiem, kas
vēlētos nodarboties ar sociālo
uzņēmējdarbību un ģenerēt
jaunas biznesa idejas. Tāpat

var noderēt instrumenti, darbarīki, sagataves vai neizmantoti noliktavas atlikumi,» ieceri
skaidro ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone.
Turpinājums 3.lpp.

Sabiedrības integrācijas
pārvalde no 1. novembra
pārceļas uz Skolotāju ielu 8
 Jana Bahmane

kā arī pilsētas mazākumtautību
– lietuviešu, baltkrievu, krievu,
No 1. novembra Sapoļu, ukraiņu, ebreju un čigānu
biedrības integrācijas
– biedrības, kas apvienojušās
pārvalde atradīsies jaubiedrībā «Jelgavas nacionālo
nās telpās – turpmāk
kultūras biedrību asociācija».
iestādes adrese būs
Tāpat jaunajā adresē mājos citas
Skolotāju iela 8. Tāpat
biedrības, kuru iepriekšējā adrese
līdz ar Jelgavas Vakara
bija Sarmas iela 4, skaidro Sa(maiņu) vidusskolas rebiedrības integrācijas pārvaldes
organizāciju uz šo ēku
vadītāja Ilga Antuža.
plānots pārcelt pašvalSavukārt telpas Sarmas ielā
dības administrācijas
4, kur līdz šim bija Sabiedrības
Audita pārvaldi un pieintegrācijas pārvalde, turpmāk būs
šķirt telpu Pašvaldības
Pašvaldības operatīvās informācipolicijas vajadzībām, injas centra jeb POIC rīcībā.
formē Jelgavas pilsētas
Sabiedrības integrācijas pārvalpašvaldības Sabiedrisko
de, Jauniešu centrs, biedrības, kā
attiecību pārvaldē.
arī Audita pārvalde un Pašvaldības
policijas telpa būs ēkas Skolotāju
Līdz ar Sabiedrības integrācijas ielā 1. un 3. stāvā, savukārt 2. stāvā
pārvaldi uz Skolotāju ielu 8 pār- darbu turpina Jelgavas Vakara
ceļas Jelgavas Jauniešu centrs, (maiņu) vidusskola.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Evakuācijas mācības poliklīnikā: «Zinām,
ka nedrīkst, bet šoreiz durvis aizslēdzām»
 Kristīne Langenfelde

«Mēs zinām, ka, pēc
evakuācijas noteikumiem, pametot ēku, kabineta durvis ir jāatstāj
vaļā, lai glābēji varētu
piekļūt visām telpām un
pārliecināties, ka tajās
nav palikuši cilvēki. Šoreiz gan šo normu pārkāpām, jo zinājām, ka tā
ir mācību trauksme, un
drošības nolūkos durvis
tomēr aizslēdzām, lai
kāds svešs nepiekļūtu personu datiem vai
medikamentiem ārsta
kabinetā,» atbildot uz
jautājumu, vai, evakuējoties no Jelgavas poliklīnikas, ievērojušas visus
noteikumus, saka ādas
ārsta kabineta medmāsa Jūlija un administrācijas darbiniece Irina.
Pagājušajā piektdienā pulksten
14 Jelgavas poliklīnikā Sudrabu
Edžus ielā 10 atskanēja trauksmes
signāls un visiem poliklīnikas
darbiniekiem un apmeklētājiem
ēka bija jāpamet. Tur notika praktiskās mācības – evakuācija ugunsgrēka gadījumā. Tik plaša mēroga
mācības, kurās piedalās daudz
profesionālu novērotāju, mūsu pilsētā sabiedriskajā ēkā tika rīkotas
pirmo reizi. Evakuācijas norisei
līdzi sekoja Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas speciālisti, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas
centra (POIC) speciālisti, kā arī
poliklīnikas vadība. Mācību galvenais mērķis bija novērtēt situāciju,
kā arī pārbaudīt koordinētu rīcību
evakuācijas gadījumā, lai pēc tam
izdarītu secinājumus un uzlabotu
drošības sistēmu iestādē.

Pirmoreiz –
iepriekš brīdināti

Kā atzīst POIC vadītājs Gints
Reinsons, mācības apzināti rīkotas
piektdienas pēcpusdienā, kad, pēc
Jelgavas poliklīnikas statistikas,
iestādē ir salīdzinoši maz apmeklētāju. «Neapšaubāmi, evakuācijas
mācības iestādei un tās apmeklētājiem rada īslaicīgas neērtības,
bet jāsaprot, ka pret šāda veida
mācībām nedrīkst būt vienaldzīga
vai noraidoša attieksme, jo tā ir
mūsu pašu drošība.»
Tā kā evakuācijas mācības notika pirmo reizi, par tām iepriekš
tika brīdināti gan poliklīnikas
darbinieki, gan arī apmeklētāji. Kā
atzina viens no novērotājiem, SIA
«Latakva Fire Service» pārstāvis
Ivars Plāte, tā ir normāla prakse.
«Šādu mācību mērķis ir izglītot,
un, pirmajā reizē cilvēkus brīdinot,
var izvairīties no haosa un stresa.
Zināšanām ir jānosēžas, un tad jau
tās atkārtoti var pārbaudīt nākamajās mācībās, iepriekš nebrīdinot.» VUGD Zemgales reģiona
brigādes Jelgavas daļas inspektore
Ilze Drusta-Gulbe neslēpj, ka
pieaugušajiem apmācību process
ir grūtāks – bērni esot fleksiblāki.
«Ņemot vērā, ka šīs bija pirmās
mācības poliklīnikā, varu uzslavēt
darbiniekus un vadību par koordinētu evakuāciju, kas notika bez
starpgadījumiem.»

Ir ko uzlabot

Tā kā mācības iepriekš tika izziņotas, piektdienas pēcpusdienā poliklīnikā bija ap simts darbinieku
un tikai pāris apmeklētāju – viņi

visi četrstāvu ēku koordinēti pameta četrās minūtēs un 11 sekundēs. VUGD inspektore atzīst – par
ilgu, piebilstot: jāapzinās, ka reāla
ugunsgrēka gadījumā uguns var
izplatīties ļoti strauji un pat dažas
minūtes var būt izšķirošas, tāpēc
evakuācijas laiks jāsamazina.
Saskaņā ar evakuācijas plānu
katrā poliklīnikas stāvā jābūt atbildīgai personai, kuras uzdevums
ir visus cilvēkus, kuri tur atrodas,
koordinēti izvest no ēkas līdz vietai
poliklīnikas teritorijā, kas atzīmēta
ar norādi «Pulcēšanās vieta», un
ar to šoreiz problēmu nebija. Taču
speciālisti jau pēc evakuācijas
norādīja, ka pulcēšanās vieta izvietota par tuvu ēkai. «Vienmēr ir
jārēķinās, ka nopietna ugunsgrēka
gadījumā var būt sprādzieni, ēkas
nogruvumi, līdz ar to evakuētie
cilvēki nedrīkst uzturēties tuvu
ēkai,» uzsver VUGD inspektore.
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Gunta Arnīte atzīst, ka
šis jautājums ir atrisināms, pulcēšanās norādi pārvietojot tālāk
no ēkas.
Tāpat atbilstoši noteikumiem
ugunsgrēka gadījumā liftam ir
jāatrodas ēkas 1. stāvā un tā
durvīm jābūt atvērtām, lai glābēji
var pārliecināties, ka tajā neviena
nav. Šoreiz trauksmes laikā lifts
nedarbojās un tā durvis automātiski neatvērās. «Mums ir trīs
lifti – vienam no tiem ir gadi pieci,
bet pārējie divi – tiešām ļoti veci.
Skatīsimies, kā mēs šo problēmu
varam novērst,» tā G.Arnīte.
Novērotāji arī pamanīja, ka
šoreiz ēkas ieejas durvis neatslēdzās no automātiskā režīma un
turpināja pašas vērties vaļā un
ciet, lai gan durvīm jāpaliek atvērtām. Uz to poliklīnikas atbildīgais
darbinieks sacīja, ka tā noticis,
jo ēkā netika atslēgta elektrība.
Ja elektrību atslēgtu, arī durvis
darbotos atbilstoši noteikumiem,
bet mācību laikā tas netika darīts,
lai nepakļautu riskam iestādes
serveru telpu un atsevišķas medicīnas iekārtas, kurām neplānota
elektrības piegādes pārtraukšana
var radīt bojājumus.

vums pirms durvju aizslēgšanas
būtu pārliecināties, ka tur neviens
neatrodas, un uzņemties par to atbildību. Savukārt glābējiem jābūt
pieejamai pilnīgai informācijai par
aizslēgtajām telpām.»
Taču daudz sarežģītāk ir evakuēt pacientus, kuriem trauksmes
brīdī tiek veiktas medicīniskas
manipulācijas. «Teorētiski to
visu esam apguvuši – ja pacients,
piemēram, atrodas dienas stacionārā, kur viņam venozi ievada
medikamentu, ir iespēja viņu
izvest no ēkas ar visu sistēmu vai
arī to noņemt. Tāpat kabinetu
speciālisti zina, ka apskates procedūra nekavējoties jāpārtrauc un
pacients no ēkas jāevakuē. Taču
jautājums, kā rīkoties gadījumā,
ja operāciju zālē guļ cilvēks ar
atvērtu brūci, medicīnas iestādēm joprojām ir aktuāls. Mūsu
gadījumā poliklīnikā ir tikai viena
operāciju zāle, kurā veic ne tik
sarežģītas operācijas, tomēr arī
šādā gadījumā teorija no prakses
ārkārtas situācijā var atšķirties,
tāpēc tuvākajā laikā šo jautājumu
vēlamies pārrunāt arī ar citām
medicīnas iestādēm, lai pilnveidotu rīcību ārkārtas gadījumos,»
uzsver G.Arnīte.
Tieši teorijas un prakses atšķirības viņa min kā galveno iemeslu
tam, kāpēc iestāde piekritusi
evakuācijas mācībām. «Mums bija
svarīgi kopā ar atbildīgajiem dienestiem izdarīt secinājumus un
pilnveidot drošības sistēmu poliklīnikā. Šobrīd pieļauju, ka, rīkojot
atkārtotas mācības, par konkrētu
trauksmes laiku iepriekš nevienu
nebrīdinātu.»

No poliklīnikas ēkas visi cilvēki evakuējās 4,11 minūtēs – speciālisti norāda, ka tas ir salīdzinoši ilgs laiks. Tāpat novērotāji pamanīja, ka pulcēšanās vieta ar speciālu norādes zīmi
izveidota pārāk tuvu ēkai, un to poliklīnikas vadība pēc mācībām mainīs.

Rentgena nodaļas pacientu reģistratore Daina Silajeva pirms mācību evakuācijas atzina,
ka satraukuma nav – galvenais ir teorētiski apgūtās zināšanas pareizi pielietot praksē. Savu
datoru viņa izslēdza: «Personu datu noplūdi
nevar pieļaut pat ugunsgrēka gadījumā.»

Arī citi poliklīnikas speciālisti, pirms evakuēties, parūpējās, lai, piemēram, stingrās
uzskaites recepšu veidlapas būtu ieslēgtas
skapī.

Poliklīnikas specifika –
sensitīvi dati, psihotropi
medikamenti un pacients
operāciju zālē

Katrai sabiedriskai ēkai ir sava
specifika, kas jāņem vērā evakuācijas gadījumā, bet medicīnas iestādēs tas ir divtik sarežģīti. Šķiet,
vieglākais no nosacījumiem ir tas,
ka katram speciālistam pirms
evakuācijas ir jāparūpējas, lai
trešo personu dati būtu pasargāti.
Poliklīnikā tās ir slimību vēstures
ar personu datiem, tāpēc katram
speciālistam, pirms pamest ēku,
obligāti ir jāizslēdz dators. Tāpat
jānodrošina, ka trešajām personām nav pieejamas tā sauktās
stingrās uzskaites recepšu veidlapas, kā arī psihotropās vielas jeb
stingrās uzskaites medikamenti
– tie jāieslēdz seifā.
G.Arnīte norāda, ka šī prasība
evakuācijas brīdī var aizņemt
nesamērīgi ilgu laiku, tāpēc no
atbildīgajiem speciālistiem vēlējās
uzzināt, vai iespējami izņēmumi,
kas atsevišķu kabinetu durvis tomēr ļautu aizslēgt arī ugunsgrēka
gadījumā. Uz to VUGD inspektore
norādīja, ka šāda iespēja, ņemot
vērā iestādes specifiku, ir. «Taču
tādā gadījumā tas jāparedz iestādes iekšējos noteikumos un jābūt
stingri reglamentētam, kurus kabinetus ir atļauts aizslēgt, norādot
arī atbildīgo personu, kuras uzde-

Šoreiz pretēji noteikumos
paredzētajam neatvērās lifta
durvis, lai varētu pārliecināties,
ka tajā nav palikuši cilvēki, –
poliklīnika šo jautājumu sola
risināt. Savukārt stāvvietas
vārtu barjera pie iebrauktuves poliklīnikas teritorijā tika
atvērta atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, lai nepieciešamības gadījumā mašīnas
varētu pamest bīstamo vietu.

Personu dati poliklīnikā
glabājas arī reģistratūras
kartotēkā – lai ugunsgrēka
gadījumā tos paglābtu, reģistratūras telpā tiek aizvērtas ugunsizturīgas metāla
žalūzijas.

Poliklīnikas darbiniekiem un
apmeklētājiem evakuācijas gadījumā galvenais nosacījums ir
bez ierunām sekot katra stāva
atbildīgās personas norādījumiem un koordinēti pamest ēku.
Šoreiz vienīgais starpgadījums
bija ar divām apmeklētājām ēkas
1. stāvā – viņas nevēlējās pamest
ēku, pirms tam neaizejot uz
garderobi un nepaņemot savas
virsdrēbes. «Kundzes bija ļoti neapmierinātas, un tikai tāpēc, ka
šīs bija mācības, izņēmuma kārtā
pati pavadīju viņas līdz garderobei, un tad ēku ātri pametām,»
saka atbildīgā par evakuāciju 1.
stāvā Inga Valta.

«Nemaz neesmu dusmīgs.
Šādas mācības noteikti ir
vajadzīgas – tā taču ir mūsu
pašu drošība! Gan jau ārsts
mani pieņems pēc mācībām,»
teica viens no retajiem tās
dienas poliklīnikas apmeklētājiem pensionārs Juris, kurš
evakuācijas brīdī gaidīja vizīti
pie acu ārsta.

Apspriežoties pēc mācību evakuācijas, poliklīnikas vadība un
atbildīgo dienestu speciālisti vienojās, ka līdzīgas mācības
varētu atkārtot arī nākamgad, bet tad jau par norises laiku
iepriekš nevienu nebrīdinot.
Foto: Santis Zībergs un JV
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Nobalso par ģimenei draudzīgu
pašvaldību un laimē balvas!
 Jana Bahmane

Jelgava ir viena no 55
Latvijas pašvaldībām,
kas piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) organizētajā konkursā «Ģimenei
draudzīga pašvaldība».
Tā gaitā konkursa komisija un iedzīvotāji
noteiks pašvaldības,
kas sniedz lielāko ieguldījumu ģimeņu atbalstam, informē konkursa
«Ģimenei draudzīga
pašvaldība» komunikācijas konsultante Gunta
Misāne.
Šovasar VARAM Latvijas pašvaldības aicināja iesniegt informāciju par pakalpojumiem ģimenēm,
un šobrīd tā apkopota tīmekļa
vietnē www.vietagimenei.lv. Tur
pieejama informācija par pabalstiem, sabiedrisko transportu
skolēniem, ēdināšanu skolās,
interešu izglītību, rotaļu laukumiem, pasākumiem ģimenēm
pašvaldībās, ēku pieejamību un
citām pašvaldību iniciatīvām
ģimeņu atbalstam. «Šādu informāciju ir iesniegušas vairāk nekā 100
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Pie «Lācīša» izbūvē
auto stāvlaukumu

pašvaldību, taču vēlmi piedalīties
konkursā izteikušas 55 no tām.
Pašvaldības līdz 31. oktobrim lūgti
novērtēt arī iedzīvotāji – katrs var
nobalsot ne vairāk kā par trim
pašvaldībām,» skaidro G.Misāne.
Viņa papildina, ka ikviens aicināts
novērtēt arī tās pašvaldības, kas
konkursā nepiedalās, komentāros atstājot ieteikumus ģimeņu
atbalsta uzlabošanai. Jāpiebilst,
ka ikviens balsotājs piedalās izlozē,
kurā katru nedēļu var laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģimenes
izklaidei un citas balvas.
Pašvaldību sniegto atbalstu
ģimenēm vērtē gan konkursa
komisija, pamatojoties uz pašvaldību iesniegto informāciju,
gan ikviens iedzīvotājs balsojot.
Jāpiebilst, ka pašvaldības tiks
vērtētas trīs grupās – republikas
nozīmes pilsētas, kur ietilpst
arī Jelgava, reģionālas nozīmes
attīstības centri un pārējās pašvaldības. «Oktobrī norisinās
iedzīvotāju balsojums, bet novembrī konkursa žūrija klātienē
vērtēs deviņas pašvaldības – trīs
konkursa finālistes katrā grupā,»  Anastasija Miteniece
tā G.Misāne. Konkursa uzvarētājas tiks paziņotas decembra vidū
Pie Jelgavas pašvaldī– laureāti saņems ministrijas
bas pirmsskolas izglībalvas, bet viena no pašvaldībām
tības iestādes «Lācītis»
tiks pie bērnu rotaļu laukuma.
Dobeles šosejā tiek

izbūvēts auto stāvlaukums. Darbus plānots
pabeigt līdz novembrim.

Paredzēts, ka «Lācīša» stāvlaukumā būs vieta 13 automašīnām, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Aļona Virviča-Jansone,

Foto: Ivars Veiliņš

norādot, ka tur būs arī viena
invalīdu stāvvieta. Teritorijā jau
izbūvēta lietus novades sistēma,
bet šobrīd tiek klāts betona
bruģakmens, kā arī iestādes
apmeklētāju ērtībām izbūvēts
gājēju celiņš gar stāvlaukumu un
iestādes žogu. Marķējumu stāvlaukumā nodrošina, to izbūvējot
no citas krāsas bruģa.
Bērnudārza «Lācītis» vadītāja
Sandra Nāckalne stāsta, ka
stāvlaukuma izbūve bērnudārza teritorijā ir ļoti gaidīts
notikums. «Līdz šim pieejamā
stāvvieta bērnudārza tuvumā
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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).
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.

sociālā biznesa nedarbnīcā
rosinās inovāciju eksperte
Latvijā Vita Brakovska. Par
to, kas īsti ir sociālā uzņēmējdarbība un ko regulē jaunais
Sociālā uzņēmuma likums,
stāstīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande. Savā
pieredzē dalīsies arī sociālais
uzņēmējs. Bet pasākuma noslēgumā notiks ideju tirgus
par to, ko varētu darīt un kā
izmantot citu uzņēmumu piedāvātās izejvielas. «Ceram, ka
tas kādam dos impulsu uzsākt
savu uzņēmējdarbību un vienlaikus samazinās atkritumu
daudzumu, dodot otro elpu
ražošanas atlikumiem,» norāda L.Miķelsone, papildinot:
«Latvijā tiek veidota sociālajai
uzņēmējdarbībai piemērota
vide – ir izstrādāts likums, kas
to regulē, par to tiek diskutēts
arvien vairāk. Šī pasākuma
mērķis ir izglītot sabiedrību,

ir vien Māras ielā, tomēr tur
vieta nodrošināta tikai dažām
automašīnām,» tā S.Nāckalne,
piebilstot, ka audzēkņu vecāki automašīnas mēdz īslaicīgi
novietot arī tuvumā esošajā
daudzdzīvokļu māju pagalmā,
tomēr tas raisa mikrorajona
iedzīvotāju pretenzijas.
Jāpiebilst, ka bērnudārza
«Lācītis» teritorija pieder privātīpašniekam, ar kuru pašvaldībai noslēgts zemes nomas
līgums. Darbus veic SIA «Kulk»
par līgumcenu 29 327,63 eiro  Līdz 5. novembrim Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā apbez PVN.

lai brīdī, kad jaunais likums
stāsies spēkā, mēs būtu tam
gatavi un spētu izmantot.»
Interesenti, kuri vēlas apmeklēt šo pasākumu, aicināti
pieteikties līdz 8. novembrim.
Pieteikties var pa tālruni
63012155 vai e-pastu Liga.
Mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Pasākumu organizē ZRKAC
sadarbībā ar Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociāciju un
Britu padomi.
Jāpiebilst, ka Saeima 12.
oktobrī pieņēma Sociālā uzņēmuma likumu, kas stāsies
spēkā nākamā gada 1. aprīlī.
Tā mērķis ir radīt labvēlīgu
vidi sociālajai uzņēmējdarbībai
un tādējādi sekmēt sociālās
atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju nodarbinātību.
Likums paredz gan kritērijus
sociālā uzņēmuma statusa
iegūšanai, gan kārtību, kā
valsts atbalstīs šāda veida uzņēmējdarbību.

Sporta halle – labāko vidū energoefektivitātes
fotokonkursā

 Ritma Gaidamoviča

Noslēdzies Ekonomikas ministrijas (EM)
un žurnāla «Būvinženieris» fotokonkurss
«Energoefektivitāte
mums apkārt». Tajā 3.
vietu ieguvusi pirmā
zema enerģijas patēriņa sabiedriskā ēka
Jelgavā – 2. internātpamatskolas sporta halle.
EM un žurnāls «Būvinženieris» šomēnes ikvienu aicināja
iesūtīt fotogrāfijas, kurās fiksēta energoefektivitāte jebkādos
tās aspektos. Jelgavas pilsētas
pašvaldība konkursam pieteica

trīs ēkas –
2. internātpamatskolas sporta
halli, kā
arī pirmsskolas izglītības
iestādes
«Zīļuks» un «Kāpēcīši».
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē, ka
fotokonkursā «Energoefektivitāte mums apkārt» 27 dalībnieku
konkurencē 2. internātpamatskolas sporta halle saņēmusi 3. vietu.
Jāpiebilst, ka halles būvniecība
notika, ievērojot zema enerģijas
patēriņa ēkas prasības, un pērn
septembrī atklātā sporta halle ir

Īsi
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 9. oktobrī notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika, kad naktī no
sestdienas uz svētdienu pulksten
4 pulksteņa rādītāji jāpagriež
vienu stundu atpakaļ. Savukārt
2018. gada 25. martā pulksten 3
atkal notiks pāreja uz vasaras laiku,
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu
stundu uz priekšu, informē Ekonomikas ministrija. Pāreja uz vasaras
laiku ir pulksteņu pārregulēšana, lai
vakaros dienas gaisma būtu ilgāk,
bet rītos – mazāk. Pāreja uz vasaras
laiku notiek pavasarī, pagriežot
pulksteņa rādītājus par stundu
uz priekšu; vasaras laiks beidzas
rudenī, kad pulksteņa rādītāji tiek
pagriezti stundu atpakaļ.
 Jelgavas pasta nodaļā Katoļu
ielā sākusi darboties ātrā kase,
kurā rudens periodā darba dienās no pulksten 11 līdz 18 var
saņemt sūtījumus, neizmantojot kopējo pasta pakalpojumu
saņemšanas rindu. Ņemot vērā
starptautisko ienākošo sūtījumu
pieaugumu, vairākās klientu apmeklētākajās pasta nodaļās, tostarp Jelgavā, ierīkotas ātrās kases
bezmaksas sūtījumu izsniegšanai,
informē VAS «Latvijas pasts» pārstāve Gundega Vārpa, norādot, ka
Jelgavas pasta nodaļā Katoļu ielā
2B ātrā kase īslaicīgi darbojās arī
līdz šim, bet rudens sezonā tā būs
pastāvīgi darba dienās no pulksten
11 līdz 18. Būtiski, ka ātrajā kasē
pieejami tikai daži pakalpojumi.
Proti, iedzīvotāji var saņemt ierakstītas vēstules, sīkpakas un pakas,
kurām nav nepieciešama muitas
nodokļa un pēcmaksas iekasēšana.
Jāpiebilst, ka ātrās kases klientu
apkalpošana norisinās dzīvās rindas kārtībā, neizmantojot kopējo
pasta pakalpojumu saņemšanas
rindu.

Motivēs pievērsties sociālajai uzņēmējdarbībai
Pasākuma laikā interesentiem šīs lietas tiks piedāvātas
kā starta punkts jaunai biznesa
idejai, un, ja kādam radīsies
perspektīva iecere, puses savā
starpā varēs vienoties par tālāko sadarbību.
Šobrīd jau ir pieteikušies uzņēmumi, kas piedāvā izmantot,
piemēram, ozolkoka atlikumus,
sagataves, liellopu kaulus, pilnpiena siera sūkalas un biezpiena
sūkalas, paklāju un linoleju
paraugus, diegu galus, polsterus, pakaramos un šujmašīnas.
Uzņēmēji, kuri vēlas piedalīties
pasākumā, aicināti pieteikties
pie L.Miķelsones līdz 3. novembrim, tomēr to varēs izdarīt arī
vēlāk, jo ZRKAC plāno izveidot
un savā mājaslapā publicēt
sarakstu ar pieejamajiem resursiem un to regulāri papildināt.
Pasākums «Impulsa diena
Jelgavā» sāksies pulksten 10.
Tā dalībniekus domāt radoši
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skatāma dienas centra «Atbalsts»
izstāde «Rudens – dažādu krāsu
gadalaiks». Ekspozīcija apkopo
centra klientu darbus, kas radīti
mākslas terapijas laikā, informē
muzejā. «Mākslas terapiju pielieto
gadījumos, kad cilvēkam ir garīgi
un fiziski veselības traucējumi.
Māksla rosina radoši darboties
savam priekam, attīstot un veicinot
cilvēka radošumu, uzmanību, trenē
pacietību, kā arī veicina izdomu un
fantāziju. Mākslas terapija dienas
centra klientiem palīdz koncentrēties,» norāda mākslas terapijas
pasniedzēja Indra Grosberga. Jāpiebilst, ka dienas centrs «Atbalsts»
dibināts 1997. gadā kā Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas «Ģintermuiža» Rehabilitācijas nodaļa. Kopš
2001. gada dienas centrs ir Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas sniedz sociālo aprūpi un
rehabilitāciju personām ar psihiskās
veselības traucējumiem. Centru
apmeklē vidēji 21 klients, un starp
vairākām nodarbībām, kas notiek
centrā, ir arī mākslas terapija.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušās Anitas Tāres
(dzimšanas dati – 01.05.1944., dzīvoja Loka maģistrālē 7 – 67, Jelgavā)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām
kaut kas zināms par viņas radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt pa
tālruni 63028550.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171

Foto: no JV arhīva
pirmā zema enerģijas patēriņa
sabiedriskā ēka Jelgavā. Sporta
hallē ir arī rehabilitācijas un tehniskās telpas un katlumāja. Pie
ēkas ir labiekārtota teritorija un
izveidots stāvlaukums apmēram
30 automašīnām.
Visi konkursam iesūtītie darbi
šobrīd ir apskatāmi kampaņas
«Dzīvo siltāk» «Facebook» kontā
www.facebook.com/dzivosiltak.
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Izglītība caur videi draudzīgu attieksmi
«Lācītī» ir sava siltumnīca,
kur bērni kopā ar skolotājām
audzē tomātus, papriku. Tāpat
bērnudārzā ir āra dobes, kur aug
kabači, burkāni, un šogad bērni
novākuši arī kartupeļu ražu.

«Jau gadu mūsu audzēkņi paši liek ēdienu
uz šķīvja, un pārtikas atkritumi iestādē ir
samazinājušies uz pusi,» stāsta «Zīļuka»
vadītājas vietniece Ludmila Kudreņicka.
 Jana Bahmane

sesto reizi, taču Jelgavas pilsētā ekoskolas
statuss ir vien trim mācību iestādēm, un
«Mūsu pieredze rāda, ka ekouzrunātie pedagogi vērtē, ka, iespējams,
loģiskās tēmas integrēt darba
iemesls tam ir pārliecība, ka pagastos
ikdienā nav grūti. Tā nav izrādīEkoskolu programmu īstenot ir vieglāk.
šanās citiem, bet mūsu dzīves«Taču, mūsuprāt, tieši pilsētā ir nepieveids – liela daļa bērnudārza
ciešamas ekoskolas – ja Rīgā tādas ir,
darbinieku un audzēkņu uz
tad Jelgavā vide ir vēl piemērotāka!»
iestādi brauc ar riteni, ziemas
vērtē «Lācīša» vadītāja. Gan šajā pirmsun rudens periodā dzeram
skolas izglītības iestādē, gan «Zīļukā» ir
pašu audzētas tējas, kopīgi
izveidotas siltumnīcas, kur bērni kopā ar
gatavojam īpašos ķirbju čipskolotājām audzē, piemēram, tomātus,
sus ar kanēli un ķiploku, bet
papriku. Tāpat bērnudārzos ir āra dobes,
medmāsa aukstajā laikā taisa
kur aug kabači, burkāni, un «Lācīša»
ķiploku uzlējumu, ko bērni
bērni šogad novākuši kartupeļu ražu.
iesaukuši par «Misteru Ķiplo«Bērni paši sēj, ravē, laista – vasarā laisciņu». Tāpat bērni daudz laika
tīšana ir interesantākais process. Katra
pavada svaigā gaisā – ziemā
ražas novākšana bērniem ir kā brīnums.
rīkojam Sniega dienas, bet
Izaudzētos dārzeņus mēs ienesam iekšā,
vasarā izvietojam piepūšamos
izpētām to krāsu, formu un citas īpašības.
peldbaseinus,» stāsta Jelgavas
Tāpat mēs saglabājam sēklas, lai iesētu tās
pilsētas pašvaldības pirmsskonākamgad,» stāsta I.Donova.
las izglītības iestādes «Zīļuks»
Bet Jelgavas 2. pamatskolā pērn izveivadītāja Inga Donova. «Zīļuks»
dota Zaļā klase, kur skolotāji ir aicināti ieun «Lācītis» bija Ekoskolu
spēju robežās vadīt mācību stundas – īpaši
programmas aizsācēji Jelgavā
vērtīga šāda klase ir pēcpusdienas stun– abi bērnudārzi šajā iniciatīvā
dām, kad bērniem ir grūtāk koncentrēties
iesaistījās 2015. gadā, bet šī
mācībām. «Viss ir atkarīgs no vēlmes – arī
mācību gada sākumā saņēma
pilsētā var veiksmīgi īstenot Ekoskolu
starptautisko Zaļo karogu, kas
programmas nosacījumus. Esam aizsāapliecina abu iestāžu rūpes
kuši tradīciju pie skolas stadiona stādīt
par apkārtējo vidi.
kokus. Šajā pavasarī 9. klašu skolēni kopā
ar pirmklasniekiem iestādīja ozolu, un
Ekoskolu programma Latvijā tiek daži pat pirms eksāmeniem devās pie šī
īstenota jau 15. gadu, un tajā piedalās ozola smelties spēku,» stāsta Jelgavas 2.
vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pamatskolas direktore Ināra Keiša.
pirmsskolas līdz pat augstskolām. Šogad
ekoskolas sertifikāts piešķirts arī Jelgavas Pārtikas atkritumi iestādē ir
samazinājušies uz pusi
2. pamatskolai.
Ekoskolu programmas dalībnieki vides
«Tā bija Jelgavas pašvaldības iniciatīva,
ka mūsu bērnudārzam, kurš pilsētā sāka izglītības jautājumus iekļauj gan mācību
strādāt 2015. gadā, ir jābūt atšķirīgam. programmā, gan sadzīvē. Piemēram, JelEs pati esmu zaļi domājoša un, jau strā- gavas 2. pamatskolā vides tēmas regulāri
dājot «Vārpiņā», centos to integrēt savā tiek aplūkotas klases stundās, ko gatavo
darba ikdienā, tādēļ, kļūstot par «Zīļuka» kā skolotāji, tā arī paši bērni, vienaudžiem
vadītāju, ap sevi veidoju līdzīgi domājošu prezentējot dažādus tematus. Savukārt
komandu. Jau pirmajā darbības gadā pirmsskolas izglītības iestādēs mācību
pieteicāmies Ekoskolu programmai un uz process notiek caur spēli – bērnudārzos atsadarbību aicinājām arī vecākus, lai videi klāj, ka vides zinības apgūst arī caur pašu
draudzīgu attieksmi veicinātu ne vien iestudētām teātra izrādēm, apspēlējot,
bērnudārzā, bet arī Jelgavā un Latvijā piemēram, to, cik nelietderīgi mēs izliekopumā,» par iesaistīšanos vides izglītības tojam pārtiku, kāpēc jāšķiro atkritumi.
«Protams, sākumā bija jāpiedomā, kā zaļo
programmā stāsta I.Donova.
«Zīļukam» kā jaunai iestādei tas bija domāšanu ieviest savā logopēdes darbā,
sākotnējais mērķis, taču «Lācītim» – veids, un atradu labu risinājumu – šķirošanas
kā iestādei ar vairāk nekā 50 gadu senām spēli, kurā bērns mācās šķirot atkritutradīcijām piešķirt jaunu elpu. «Mēs do- mus, izvēloties, kurā tvertnē ko likt, un
mājām, kā atdzīvināt mūsu bērnudārzu, vienlaikus runā līdzi,» stāsta bērnudārza
ieviešot ko jaunu. Globāli daudz vairāk «Lācītis» logopēde Inese Osīte, kuras dēls
cilvēku sāk pievērsties vides izglītības šopavasar pabeidza šo izglītības iestādi.
jautājumiem, un arī mēs pievienojāmies Viņa papildina, ka var spriest ne tikai kā
ekoskolu kustībai,» norāda pirmsskolas logopēde, bet arī kā mamma – arī viņas
izglītības iestādes «Lācītis» vadītāja Sand- dēlam ir iepaticies šķirot atkritumus, tādēļ
to sākusi darīt visa ģimene. «Kad pultij
ra Nāckalne.
beidzas baterijas, bērns man saka: nemet
Bērndārznieki
ārā, nesīsim uz šķirošanas vietu,» atklāj
novākuši kartupeļu ražu
I.Osīte, piebilstot, ka šāda bateriju saJelgavas novadā ir vairākas izglītības vākšanas kastīte ierīkota arī bērnudārzā.
iestādes, kas Ekoskolu programmā darVisu uzrunāto mācību iestāžu kolekbojas jau ilgus gadus, piemēram, Aizupes tīvi šķiro atkritumus, vāc makulatūru
pamatskola šogad saņēma jau 11. Zaļo un baterijas, bet «Lācītī» ir pat komposkarogu, Šķibes pamatskola – 10., Vilces ta bedre organiskajiem atkritumiem.
pamatskola ar Zaļo karogu apbalvota jau «Ir patīkami no rīta redzēt, kā vecāki

Kas ir ekoskola?

Jelgavas 2.
pamatskolā
gandrīz pie
katra loga ir
putnu būrīši,
ko izgatavojuši
paši skolēni.
Tos ekoskola
dāvina arī citām iestādēm.

• Ekoskola ir izglītības iestāde, kas

pievērš pastiprinātu uzmanību vides
izglītībai.
Lai kļūtu par ekoskolu:
jāreģistrējas Valsts vides izglītības
fondā; izglītības iestādē jāizveido
sava ekopadome, kas koordinēs
vides izglītības aktivitātes; jāveic
skolas vides novērtējums; jāizstrādā
rīcības plāns; jāveic pārraudzība un
izvērtēšana; jānodrošina sasaiste ar
mācību procesu; jāiesaista sabiedrība; jāizstrādā vides kodekss.
Katru gadu jāpievēršas
vienai no 10 tēmām:
atkritumi; enerģija; pārtika; ūdens;
bioloģiskā daudzveidība; vide un
veselīgs dzīvesveids; transports;
skolas vide un apkārtne; klimata
pārmaiņas; mežs.
• Aktivitātes ekoskolām jādokumentē, jāfotografē, jāfilmē un mācību
gada noslēgumā Vides izglītības
fondam jāiesniedz apkopojums par
paveikto.
• Lai saglabātu ekoskolas statusu,
minētie nosacījumi ir jāveic katru
mācību gadu.
• Pēc Vides izglītības fonda izvērtējuma pirmajā gadā programmas
dalībnieki var pretendēt uz ekoskolas sertifikātu, bet otrajā – uz Zaļo
karogu.

kopā ar bērniem vispirms dodas pie
atkritumu tvertnēm, lai sašķirotu
atkritumus, un tad nāk uz grupiņu.
Ne visiem ir pieejami dalīto atkritumu
konteineri, tādēļ aicinām izmantot
mūsu,» tā «Zīļuka» vadītāja I.Donova.
Tāpat mācību iestādes ik gadu aktīvi
piedalās Lielajā talkā, vienojot ne vien
pedagogus un bērnus, bet arī viņu vecākus. «Mēs ik gadu talkojam trīs vietās
– skolas teritorijā, Būriņu ceļa rajonā
un valsts mežos, tīrot grāvjus un meža
teritoriju,» stāsta I.Keiša.
Vēl «Zīļuks» un «Lācītis» iesaistījušies
ekoskolu mācību programmā «Ēdam
atbildīgi», kuras mērķis ir samazināt
pārtikas atkritumu daudzumu. Abās iestādēs pēc visām ēdienreizēm tiek svērti
pārpalikumi, lai apzinātos, cik daudz
produktu aiziet zudumā. «No pagājušā
gada mūsu audzēkņi paši liek ēdienu uz
šķīvja, uzliekot ne mazāk par normu,
bet tālākais ir pēc viņu izvēles. Bērni
paši izkārto ēdienu sev pievilcīgā veidā,
pievēršoties tam ļoti atbildīgi, un pārtikas
atkritumi iestādē ir samazinājušies uz
pusi,» stāsta «Zīļuka» vadītājas vietniece
izglītības jomā un ekoskolu koordinatore
Ludmila Kudreņicka. No oktobra šo
praksi īsteno arī «Lācītī».

Foto: Austris Auziņš

«Mamm, nepērkam
sulu veikalā!»

«Agrāk mums mājās bija tikai viena
atkritumu tvertne, taču tagad mēs atkritumus šķirojam, kā arī vācam makulatūru
un baterijas. Tāpat puikas ļoti seko līdzi
tam, ko ēd, aicinot arī mūs izvēlēties vietējo produkciju. Reiz veikalā viņi man teica:
mamm, nepērkam sulu veikalā – mēs taču
to varam izspiest mājās!» stāsta «Zīļuka»
audzēkņu Toma un Knuta mamma un
Ekopadomes locekle Rita Bartuševica.
Viņa papildina, ka dēli labprāt arī mājās
paši liek sev ēdienu uz šķīvja, kā arī izslēdz
elektrību telpā, kurā neviens neatrodas, –
tas ir kļuvis par ieradumu.
Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs atzīst, ka, esot Ekoskolu programmā, nekas
daudz nav mainījies, jo arī iepriekš izglītības iestāde domājusi par zaļo dzīvesveidu,
bet tagad tas ir jādokumentē. 2. pamatskolas Ekopadomes dalībnieces 9. klases
skolnieces Taisija Gricenko un Anastasija
Sirotkina stāsta, ka arī pirms tam ģimenē
šķiroti atkritumi un piedomāts par vides
jautājumiem, bet tagad, uzzinot vairāk
par vides piesārņojumu, biežāk brauc ar
riteni un pārvietojas kājām. «Mēs piedalāmies dažādos konkursos, piemēram,
«Mežotājs» un «Melniem dūmiem sakām
nē, ar riteni ir jārullē», dodamies izglītojošās ekskursijās. Mūsu skolā gandrīz pie
katra loga ir putnu būrīši, ko izgatavojam
paši un dāvinām arī citām iestādēm. Šīs
aktivitātes ļoti saliedē,» saka meitenes.
Bet «Lācītis» aicinājis vecākus jubilejās
uz dārziņu nest pašceptus našķus, kuru
sastāvā nav palmu eļļas. «Mums kā pieaugušajiem ir izvēles iespēja – darīt pareizi
vai nepareizi, un tieši šis ir vecums, kad
bērniem varam parādīt pareizo ceļu,» vērtē «Lācīša» vadītājas vietniece un ekoskolu
koordinatore Santa Zgrunda.

Pašu šūti iepirkumu
maisiņi no veciem krekliem

Ik gadu ekoskolas ir aicinātas piedalīties
Rīcības dienās, kad to dalībnieki uzrunā
plašāku sabiedrību. «Piemēram, pērn mēs
vecākus aicinājām izgatavot iepirkumu
maisiņus no veciem krekliem, džemperiem, un visi «Zīļuka» audzēkņi kopā
devās uz tirgu, runāja ar zemniekiem,
stāstīja, kādēļ ir šeit, – šāda akcija, protams, piesaistīja sabiedrības uzmanību.
Daži vecāki neticēja, ka trīsgadnieki var
aiziet uz tirgu kājām, bet, izrādās, viss ir
iespējams!» tā «Zīļuka» vadītāja. Savukārt

«Lācītis» pērn bērnu bibliotēkā «Zinītis»
rīkoja izstādi «Mēs – par tīru zemi», kā arī
organizēja ekspresintervijas lielveikalos,
iztaujājot pircējus par to, kādēļ jālieto
auduma iepirkumu maisiņi, un dāvināja
paštaisītus maisiņus tiem, kas atbildēja
visprecīzāk. Tāpat viņi rīkojuši degustācijas, lai izprastu, kā garšo cepumi ar palmu
eļļu un bez tās, un citus pasākumus.

Dienvidāfrikas ekoskola liek
aizdomāties par ūdens vērtību

Ekoskolas regulāri piedalās forumos,
daloties pieredzē ar Latvijas un ārzemju
vides izglītības programmas dalībniekiem. «Esam ieguvuši daudz domubiedru
un draugu Latvijā un ārvalstīs – strādājam ar vienotu mērķi, bet metodes katrai
mācību iestādei atšķiras, tādēļ šādi forumi
ir ļoti vērtīgi. Piemēram, kādā forumā
kolēģi no Dienvidāfrikas lika aizdomāties,
cik patiesībā nelietderīgi mēs izlietojam
ūdeni, jo viņiem tam ir lielāka vērtība,»
norāda L.Kudreņicka. Tāpat Ekoskolu
programmas dalībnieki novērtē sadarbību starp izglītības līmeņiem. «Kad izlēmām iesaistīties programmā, braucām
uz citām ekoskolām, iepazināmies ar viņu
darbību, un arī šobrīd mēs turpinām to
darīt. Mūsu bērnudārzā ir daudz bērnu
no līnijām, tādēļ devāmies pieredzes
apmaiņā uz Aizupes pamatskolu, kur,
iespējams, mācīsies daļa mūsu audzēkņu.
Šī pēctecība ir ļoti nozīmīga, lai bērni
pirmsskolas izglītības iestādē apgūto varētu turpināt skolā, un mums ir prieks, ka
programmā iesaistījusies 2. pamatskola,»
vērtē S.Nāckalne.
Arī 2. pamatskola iecerējusi paplašināt
savu tradicionālo Putnu dienu pasākumu,
aicinot tajā iesaistīties ne vien kaimiņu
skolas, bet arī pirmsskolas izglītības
iestādes. Visu uzrunāto mācību iestāžu
pārstāvji piekrīt, ka Ekoskolu programmas aktivitātēs labprāt iesaistās ne vien
pedagogi, bērni un viņu vecāki, bet arī
mācību iestāžu tehniskais personāls.
«Mūsu mērķis ir caur bērniem uzrunāt
vecākus, un viņi savukārt šo informāciju
caur savu rīcību nodod tālāk sabiedrībai.
Ir patīkami, ka mums zvana izglītības
iestādes no citiem reģioniem, sakot, ka
labprāt par mūsu pieredzi uzzinātu vairāk,» tā I.Donova.
Jāpiebilst, ka šogad Ekoskolu programmai pievienojusies arī Jelgavas 4.
vidusskola, kura pretendēs uz ekoskolas
statusu.

Ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Ātrumlaivu pilots – Latvijas Izgaist FK «Jelgava»
čempions
Eirokausu cerības
Noslēdzies
Latvijas atklātais čempionāts ātrumlaivām, un par valsts čempionu RN2000
laivu klasē kļuva Jelgavas kluba «Paisums» pārstāvis Guntis Lauss. Latvijas
čempionātā bija septiņi posmi, un čempiona titula liktenis šajā laivu klasē izšķīrās
vien pēdējā posmā – uz titulu pretendēja
trīs sportisti. Sīvā cīņā ar 390 punktiem
kopvērtējumā uzvarēja G.Lauss. Arī otrā
vieta jelgavniekam – Jānim Simanovam
no kluba «Paisums», kuram kopvērtējumā 357 punkti. Trešās vietas ieguvējs
alūksnietis Normunds Sniķers no Jāņa
atpalika vien par diviem punktiem.

FK «Jelgava» nedēļas nogalē ZOC nospēlēja
neizšķirti 1:1 ar «Metta/LU», līdz ar to pēc
Latvijas čempionāta 26. kārtas ir skaidrs,
ka jelgavnieki Virslīgas sezonu noslēgs tikai
sestajā vietā un nākamgad UEFA Eiropas
līgas turnīrā nepiedalīsies. Tas, visticamāk,
nozīmēs arī krietni mazāku kluba budžetu.
Aizvadītajā spēlē 72. minūtē lieliska saspēle izdevās Gatim Kalniņam un Ņikitam
Ivanovam, gados jaunākajam Ņikitam
pārspējot Kasparu Ikstenu (0:1). Vēlāk
spēles rezultātu pēc ilgstoša uzbrukuma
izlīdzināja Gļebs Kļuškins – 1:1. Rezultātā
katra komanda turnīra tabulā ieguva pa
vienam punktam. 28. oktobrī pulksten 14
Jelgavas futbolisti «Skonto» stadionā Rīgā
tiksies ar vietējo FC «Riga».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS

«Biolars/Jelgava» – uzvara un Piesakies piedzīvojumu
zaudējums
sacīkstēm!
Nedēļas nogalē divas
spēles pret igauņiem
Baltijas Volejbola līgas
regulārās sezonas turnīrā aizvadīja «Biolars/
Jelgava». 21. oktobra vakarā sarežģītā piecu setu
cīņā mūsu volejbolisti
pieveica «Jarvamaa», bet
svētdien, 22. oktobrī, mūsējie piedzīvoja
savu otro zaudējumu sešās spēlēs, piecu
setu cīņā piekāpjoties Austra Štāla vadītajai Tallinas «Selver» komandai. Šobrīd
čempionātā ir neliels pārtraukums, bet
jau novembra pirmajā nedēļas nogalē,
4. un 5. novembrī, «Biolars/Jelgava»
aizvadīs spēles Tartu un Rakverē.

4. novembrī notiks orientēšanās piedzīvojumu sacīkstes «Remoss 2017».
Starts – LLU sporta namā Raiņa ielā 1.
Līdz 31. oktobrim tiek gaidīti komandu
pieteikumi pieaugušo, jauniešu un ģimeņu grupā. «Piedzīvojumu sacensības
ir izaicinošas gan profesionāliem sportistiem, gan iesācējiem, gan ģimenēm
un pusaudžiem, kuriem patīk aktīvi pavadīt nedēļas nogali,» tā organizators
biedrības «Remoss» vadītājs Normunds
Hofmanis. Ar sacensību nolikumu var
iepazīties biedrības mājaslapā www.
remoss.lv, kur atrodama arī pieteikuma
anketa. Aizpildīta anketa līdz 31. oktobrim jānosūta pa e-pastu normunds.
remoss@inbox.lv.

Roņi pasaules sezonu sāks Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

3. un 4. novembrī Jelgavā, akvatorijā starp Driksas un Mītavas tiltu, notiks Jelgavas Roņu
kauss ziemas peldētājiem, kas
vienlaikus būs arī roņu Pasaules kausa pirmais no sešiem
posmiem. Dalībnieki sacensībām var reģistrēties līdz 1.
novembrim, bet jau šobrīd
ir pieteikušies ap 200 ziemas
peldētāju. «Ja pērn sacensībās
piedalījās 225 ziemas peldētāji, tad šogad rēķināmies, ka
būs ap 300 dalībnieku,» norāda sacensību organizators
kluba «Jelgavas roņi» vadītājs
Aleksandrs Jakovļevs.
Tā kā Jelgavas Roņu kauss iekļauts
Pasaules kausa programmā, dalībnieki
ir ieinteresēti izcīnīt pēc iespējas vairāk
ieskaites punktu, tāpēc šogad sacensību
programmā ir divas jaunas disciplīnas –
100 metri brīvajā stilā un 50 metri brasā
ar laika kontroli. «Sacensības ar laika
kontroli ir paredzētas profesionāliem
ziemas peldētājiem, bet, lai pasākums
kļūtu populārāks, esam iekļāvuši arī trīs
distances tā sauktajā tautas klasē – tajās
nav svarīgi nopeldēt uz laiku, tāpēc piedalīties var ikviens interesents,» stāsta
A.Jakovļevs.
Pavisam Jelgavas Roņu kausā būs 13
distances, no kurām desmit – ar laika kontroli, bet trīs – tautas klasei. Individuālajās
distancēs dalībnieki startēs pa vecuma
grupām – gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē katrā būs 13 vecuma grupas. Starti
katrā distancē sāksies ar sievietēm, sākot
no vecākās grupas; tad tie būs vīriešiem,
sākot no vecākās grupas.

3. novembris
• Pulksten 12 – 50 m brīvajā stilā
• Pulksten 13 – 100 m brīvajā stilā
• Pulksten 14.30 – izturības peldējums
450 m brīvajā stilā
• Pulksten 17 – apbalvošana

5. novembris
• Pulksten 11 – kopīgais peldējums Driksā

200 peldētāji no 15 valstīm: Latvijas,
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Somijas, Anglijas, ASV, Mongolijas,
Ukrainas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas,
Dānijas un Īrijas. No ārvalstīm vislielākā pieteiktā delegācija šobrīd ir Baltkrievijai – reģistrēti 52 cilvēki. Klubu
«Jelgavas roņi» pārstāvēs sešas stafešu
komandas un 37 dalībnieki individuālajās distancēs.
Sacensību organizators skaidro, ka
Jelgavas Roņu kausa laikā tiek izcīnīts arī
Nāciju kauss – šī tradīcija ieviesta 2015.
gadā, kad mūsu sacensības pirmo reizi
bija arī starptautiskā kalendāra posms.
«Kausa ieguvēji tiek aprēķināti pēc īpašas
Dalībnieki no 15 valstīm
formulas, ņemot vērā valsts divus labākos
Lai gan dalībnieku reģistrācija vēl tur- sieviešu un divus labākos vīriešu rezultāpinās, jau tagad pieteikušies apmēram tus katrā distancē un labāko rezultātu

28. oktobrī Zemgales Olimpiskā centra stadionā Eiropas čempionāta 2. divīzijas
Ziemeļu konferences spēli
pret Lietuvu aizvadīs Latvijas
vīriešu regbija izlase. «Līdz šim
pret Lietuvu esam spēlējuši kā
pa viļņiem – te uzvara, te zaudējums. Pagājušogad Šauļos
zaudējām, un tagad gribam
salikt visu pa vietām,» saka
Latvijas Regbija federācijas ģenerālsekretārs Oļegs Voroņins.
Viņš stāsta, ka Latvijas un Lietuvas
derbijs regbija laukumā notiek jau no 90.
gadiem. «Kad sabruka Padomju Savienība, Latvijā regbija flagmanis bija rūpnīca
«RAF» Jelgavā. Šī komanda 1993. gadā
pat piedalījās Pasaules kausa finālturnīrā. Pārņemot šo mantojumu, visus 90.
gadus vēl bijām diezgan progresīvi, bet
sistēmas mums nebija, sporta skolās šo
sporta veidu nemācīja un neattīstīja. Tolaik pasaules rangā bijām krietni augstāk
par kaimiņiem. Bet Lietuvā tikmēr šis

sporta veids attīstījās, tika mācīts sporta
skolās, izauga jauna regbija paaudze,
un nu esam līdzās. Objektīvi skatoties,
mums vajadzētu būt krietni zemāk, jo
Latvijas izlase balstās uz paaudzi, kas
90. gados bija jaunieši – 36–37 gadus
veciem spēlētājiem –, un tikai labs menedžments un pareizā attieksme pret
sporta veidu ļauj mums turēties līdzās,»
norāda O.Voroņins.
Latvijas izlases sastāvā iekļauts arī
viens jelgavnieks – Guntis Cirša, kurš
izlasē spēlē jau kopš 1999. gada un
valstsvienības sastāvā ir aizvadījis 46
spēles. Ikdienā viņš pārstāv regbija klubu
«Miesnieki» un savos 44 gados joprojām
spēj izkarot vietu izlasē. «Mums nav tā
kā tenisā, un nevienam «zaļo karti» ar
aicinājumu spēlēt izlasē nedod – viss jāpierāda pašam ar smagu darbu treniņos,»
tā viņš, aicinot jelgavniekus apmeklēt
spēli Zemgales Olimpiskajā centrā.
«Pirmkārt, regbijs Jelgavā nemaz tik
bieži nenotiek, turklāt šī būs nacionālo
izlašu spēle. Otrkārt, lietuvieši mums ir
sīvākie pretinieki, un solās būt spraiga
un interesanta cīņa.»
Regbija federācijas pārstāvis norāda,

Ja minētie apgalvojumi ir par tevi:
• vidējā tehniskā izglītība;
• labas zināšanas transporta remonta un ekspluatācijas jomā;
• teicamas valsts valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē;
• labaskomunikācijasprasmes,precizitāte,augstaatbildībasizjūta,
Mēs tev uzticēsim:
• sagatavot transportlīdzekļu ceļazīmes centralizētā
resursu vadības sistēmā «Horizon», kontrolēt ceļazīmju
aizpildīšanas kārtību un tajos norādīto datu atbilstību
transportlīdzekļa faktiskajam odometra stāvoklim;
• kontrolēt un nodrošināt transportlīdzekļu tehnisko
stāvokli atbilstoši normatīviem;
• organizēt un kontrolēt transportlīdzekļu tehnisko
apkopi, remontu, kā arī nobraukuma limitu ievērošanu
un degvielas patēriņa normu ievērošanu;
• veikt izmantotās degvielas, smērvielu un transportlīdzekļu rezerves daļu norakstīšanu.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• stabilu atalgojumu ar mēnešalgu no 757 EUR pirms
nodokļu nomaksas, pabalstu līdz 50 procentiem no
mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam papildatvaļinājumu atbilstoši
darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas darba dienas);
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu komandu.

Piedāvā darbu
Sakarā ar jauna veikala atvēršanu t/c «RAF centrs»
SIA «Black Pepper LTD» (reģ.Nr.40203059077)
aicina darbā pārdevējus(-as) uz pilnu slodzi tabakas un aksesuāru veikalā. CV sūtīt pa e-pastu
tobacco@europe.com. T.29726626.

Foto: no JV arhīva
stafetē,» stāsta A.Jakovļevs. Tas nozīmē,
ka no valsts jābūt pieteiktam minimālajam dalībnieku skaitam, lai komanda
varētu piedalīties arī Nāciju kausa izcīņā.
Šobrīd zināms, ka par Nāciju kausu sacentīsies Latvijas, Baltkrievijas, Igaunijas
un Somijas komandas, un ir cerības, ka
arī Krievijai varētu būt komanda. «Abus
iepriekšējos gadus Nāciju kausu izcīnīja
Latvijas komanda. Izvērtējot, kura kluba
peldētāji deva visvairāk punktu komandas
ieskaitē, abas reizes kauss palika pie mūsu
kluba,» lepojas A.Jakovļevs.
Atsevišķs kauss tiks pasniegts arī ātrākajai stafetes komandai. Komandā var
startēt četri cilvēki, no kuriem vismaz viena ir sieviete. Šogad komandas sacentīsies
divās grupās: komandas, kuru dalībnieku
kopējais vecums ir līdz 150 gadiem, un
komandas, kuru dalībnieku kopējais vecums pārsniedz 150 gadus. Kausu saņems
ātrākā komanda katrā grupā.

Popularizē ziemas peldēšanu

Lai popularizētu ziemas peldēšanu
un gan sporta veidam, gan pasākumam
piesaistītu vairāk interesentu, šogad
papildus padomāts par sacensībām bez
laika kontroles jeb tautas klasei. Tajā varēs startēt ikviens. Piedāvājumā būs trīs
disciplīnas: «Jaunie roņi» – iegremdēšanās
ūdenī, «Roņi» – 25 metru distance, «Polārlāči» – 50 metru distance. Ierasti tautas
klasē vairāk piedalās ziemas peldētāji no
Latvijas klubiem, bet ir reģistrējušies arī
ārvalstu roņi.

Apbalvos pēc katras dienas

Sacensības notiks 3. un 4. novembrī
no pulksten 12. Katras dienas beigās,
pulksten 17, pie bākas būs apbalvošana.
Svētdien, 5. novembrī, no pulksten 11 līdz
12 notiks kopīgs peldējums Driksā.
Skatītāji pasākumu varēs apmeklēt
bez maksas.

Regbija izlase aizvadīs principiālu spēli
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija

(reģ.Nr.9000003170) meklē kolēģi – gatavu jauniem
izaicinājumiem, enerģisku transporta
pārraugu(-dzi) Saimnieciskā nodrošinājuma grupā.

Ja tevi tas ir ieinteresējis, motivācijas vēstuli un CV
lūgums sūtīt pa e-pastu policija@policija.jelgava.lv.
Zvani mums, ja ir neskaidrības vai jautājumi,
pa tālruni 63022251.

Roņu kausa programma

4. novembris
• Pulksten 12 – atklāšanas ceremonija
• Pulksten 12.20 – jauktā stafete 4x25 m
brīvajā stilā
• Pulksten 12.55 – 25 m brasā
• Pulksten 14.05 – 25 m tauriņstilā
• Pulksten 15 – 50 m brasā
• Pulksten 16 – tautas klase: «Jaunie roņi»
• Pulksten 16.15 – tautas klase: «Roņi»
• Pulksten 16.30 – tautas klase: «Polārlāči»
• Pulksten 17 – noslēguma ceremonija
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Sestdien jelgavniekiem Zemgales
Olimpiskajā
centrā ir iespēja apmeklēt Latvijas regbija izlases spēli pret
Lietuvu. Mūsu izlase
arī pērn vienu no
Eiropas čempionāta
2. divīzijas spēlēm –
pret Luksemburgu –
aizvadīja Jelgavā.
ka Jelgavā šobrīd nav vīriešu regbija
komandas, bet ir attīstīts regbijs-7 un
jauniešu regbijs, tāpēc pieļauj, ka pēc
gadiem izlasē jelgavnieku būs vairāk.
Eiropas čempionāta 2. divīzijas Ziemeļu konferences apakšgrupā ir piecas
komandas: Latvija, Lietuva, Zviedrija,
Ungārija un Ukraina, kas noslīdējusi no
1. divīzijas. Atlases ciklā izlase aizvadīs
četras spēles, tiekoties vienu reizi ar
katru no pretinieku komandām: divas
spēles būs šoruden, divas – maijā. Pirmo rudens spēli izlase jau aizvadīja 21.
oktobrī izbraukumā pret Ungāriju, bet
sestdien Jelgavā uzņems lietuviešus.

VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona pasta centrs «Jelgava»
aicina darbā pastnieku(-ci) (rezerve). Apkalpojamā teritorija – Jelgavas pilsēta. Nepilna
slodze (0,5–0,8). Darba laiks – no plkst.6.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu personals@
pasts.lv vai zvanīt pa tālruni 26510144.
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.
SIA «Zemgales Eko» (reģ.Nr.43603040477)
Ganību ielā 84 aicina pastāvīgā darbā
iekrāvēja operatoru(-i). Darba laiks – no
pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8 līdz
17. Alga – no 600 EUR. T.29357119.

Meklē darbu
Vīrietis meklē dažādus (nelielus) saimnieciskus darbus. Varu izbraukt pilsētā vai
tās apkaimē. T.26393998.

Līdzjūtība
Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura
virsotni mēs nepazīstam, jo tie,
kas reiz to sasnieguši, neatgriežas.
(Zenta Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība Viļņa Edvīna Breša
tuviniekiem, viņu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
Andris Rāviņš

Lūgums atsaukties

Foto: no Latvijas Regbija federācijas arhīva

Savukārt 5. maijā plānota mājas spēle
pret Ukrainu, bet 12. maijā – izbraukuma
spēle pret Zviedriju.
Spēle pret Lietuvu Jelgavā notiks 28.
oktobrī pulksten 15. Tās organizēšanā
ir iesaistījies arī Jelgavas regbija klubs
«Mītava», un plānots, ka kluba jaunie
spēlētāji pārtraukumā rādīs paraugdemonstrējumus. Regbijā ir divi puslaiki,
katrs 40 minūtes ilgs.
Biļetes uz spēli var iegādāties interneta
vietnē www.bezrindas.lv, spēles dienā
– stadionā. Cena – 2 eiro; pirmsskolas
vecuma bērniem, skolēniem un pensionāriem – bez maksas.

Jelgavas pilsētas dome aicina Aļinas
Petrovas (dzimusi 1995. gada 27. jūlijā,
mirusi 2017. gada 22. augustā) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma
publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
Aļinas Petrovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Aļinas Petrovas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Aizsaulē aizgājuši
EDGARS KULMANIS (1941. g.)
LAIMONIS JAUNAIS (1958. g.)
ANATOLIJS GURA (1946. g.)
TAMĀRA ZAICEVA (1927. g.)
VLADIMIRS SAVEĻJEVS (1958. g.)
TAMĀRA ŽAUBRE (1937. g.)
JĀNIS VĀCIETIS (1978. g.)
ANATOLIJS GURA (1946. g.)
OSKARS FRĒZE (1951. g.)
ALEKSANDRA RUDEVICA (1940. g.)
ĻUBOVA JEROHINA (1922. g.)
NADEŽDA ĻEPEŠOVA (1950. g.)
TATJANA TARASOVA (1958. g.)
TATJANA BOJUKA (1926. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. oktobris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Izgudrotāji.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2527.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 14.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Ketija Forde. Marta dejo. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Kārsava – Malnava.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 74.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2527.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 LTV – 60. Zelta arhīvs. Senās rakstu zīmes.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 4.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.05 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 73.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 708.sērija.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
3.brauciens divniekiem. Kēnigszē 19.02.2107.*
13.00 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 4.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.). 709.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli. Dok.filma. 3.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 2. un 3.sērija.
23.55 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 3.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «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. 81. un 82.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 16.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 15.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.15 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 221. un 222.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 9.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 36.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6.
Kulinārijas šovs. 36.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi.
Realitātes šovs (ar subt.). 90.sērija.
22.55 Okšķeris 2. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
0.25 LNT ziņu «Top 10».
1.20 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.45 Attīstības kods 3.
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. 11.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 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 15.sērija.
10.05 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 12.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.20 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 30. un 31.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 16.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.05 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.05 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 9.sērija.
1.30 Sveika, Rīga!
1.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.20 Svešā seja. Seriāls. 31.sērija.
2.50 UgunsGrēks 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Otrdiena, 31. oktobris
LTV1

Trešdiena, 1. novembris
LTV1

Ceturtdiena, 2. novembris
LTV1

Piektdiena, 3. novembris
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. 2528.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 15.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  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 75.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2528.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Imants Strads.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Zemes aizstāvji. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30  Luters. Vācijas drāma (ar subt.). 2003.g.
1.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Kārsava – Malnava.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2529.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 16.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kurš ir kurš? (ar subt.).*
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
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. 76.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2529.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  Alpu dakteris 8. Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.00  Zemes aizstāvji. Dokumentāla filma (ar subt.).

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2530.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 17.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.*
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. 77.sērija.
16.00 Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 16.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2530.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Adreses. Kā iznīdēt Rīgas «balkonu kultūru»?
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15  Liecinieki 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g.
8.(noslēguma) sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.40 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

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 JAUNA SEZONA. Alpu dakteris 9. Seriāls. 1.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 18.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 4.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.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 78.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 17.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 1.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. Ceļā.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 Latvijas sirdsdziesma.*
0.15  Liecinieki 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g.
8.(noslēguma) sērija.
1.25  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.55 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.40 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 5.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 Latvija man. Dokumentāla filma.
9.10 Cilvēku planēta.
Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 7.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 74.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 709.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 TV PIRMIZRĀDE. Logs uz pasauli. Ņujorka.
Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.20 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
3.brauciens vīriešiem. Kēnigszē. 26.02.2107.*
14.20 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
4.brauciens vīriešiem. Kēnigszē.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 710.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
20.05  Gazeles mazuļa Svalapalas piedzīvojumi. Dokumentāla filma.
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
22.10 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.05 Izmeklētājs un jūra.
Vācijas un Zviedrijas seriāls. 18.sērija.
0.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 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. 83. un 84.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 16.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 223. un 224.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 10.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 37.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Sapņu ceļojums. Kuka salas.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 2. Seriāls. 10.sērija.
0.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.05 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
1.50 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 12.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. 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 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 16.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 13.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.20 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 31. un 32.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 17.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 2.sērija.
23.05 Rouzvuds. Seriāls. 20.sērija.
24.00 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 12.sērija.
0.55 Melnais saraksts 3. Seriāls. 12.sērija.
1.50 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 20.sērija.
2.10 Svešā seja. Seriāls. 32.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

LTV7
5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 6.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. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 8.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 75.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 710.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. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 7.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. 24.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 711.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.). 11.sērija.
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Baktēriju pasaule. Dokumentāla filma.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
22.10 Anekdošu šovs.*
22.40  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli. Dok.filma. 3.sērija.
23.40 Garšu skola. 11.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
0.15 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.45 Uzvelc tautastērpu!*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

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. 85. un 86.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 18.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 17.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas šovs.
11.45 Sapņu ceļojums. Kuka salas. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 11.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 38.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 8.sērija.
22.35 Nolaupītā 3. Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.50 Lojalitāte. Seriāls. 8. un 9.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 17.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 13.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. 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 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 17.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 2.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 14.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.20 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 32. un 33.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 18.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 5.sērija.
0.40 Leģendas. Seriāls. 1.sērija.
1.35 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 33.sērija.
2.35 UgunsGrēks 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 7.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Kārsava – Malnava (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00 Darbs planētas labā. Cīņa pret malāriju. Dok.filmu cikls.
9.10  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 76.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 711.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Cilvēku planēta. Dok.filma (krievu val., ar subt.). 8.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 712.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Baktēriju pasaule. Dokumentāla filma.
24.00 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. 87. un 88.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 18.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Rozamunde Pilčere. Nezināmā sirds. Melodrāma. 1.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 12.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 39.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs.
39.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 7.sērija.
22.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4.
Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
0.50 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
1.30 Nakts karaliene. Seriāls. 24.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 18.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 14.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. 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 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 15. un 16.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 18.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 21. un 22.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 15.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.20 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 33. un 34.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 19.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 10.sērija.
22.00 Bada spēles. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
0.45 Legendas. Seriāls. 2.sērija.
1.40 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 21.sērija.
2.10 Svešā seja. Seriāls. 34.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

LTV7
5.00 Ielas garumā. Kārsava – Malnava (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 8.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
7.50 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.
8.10  Gazeles mazuļa Svalapalas piedzīvojumi.
Dokumentāla filma.
9.10  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 77.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 712.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 713.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Merkele. Vara un valsts. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05  Tās tik ir operas! Burvju flauta.
Dokumentālu filmu cikls.
22.00  Vārdi un bildes. Romantiska drāma (ar subt.). 2013.g.
0.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.55 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
3.00 Bēgļiem ir sejas. Dokumentāla filma.
3.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*
4.05 Troksnis.*

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. 89. un 90.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 20.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 19.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Karamba! Humora raidījums.
11.45 Rozamunde Pilčere. Nezināmā sirds. Melodrāma. 2014.g. 2.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 13.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 40.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Strīdus ābols. Kanādas detektīvfilma. 2015.g.
23.05 Austrālija. Austrālijas un ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
2.05 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 16.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 15.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. 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 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 19.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 16.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.20 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 34. un 35.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 20.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
21.00 Smokings. ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
23.00 Pasludinu jūs par Čaku un Leriju. ASV komēdija. 2007.g.
1.15 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 16.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 35.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 2017. gada 26. oktobris

Sestdiena, 4. novembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
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 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Oskara laboratorija.
11.00  Hanibāla dārgumu meklētāji. Filma ģimenei (ar subt.). 2011.g.
12.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 72.sērija.
13.10 Es mīlu ēdienu!*
13.45 Adreses.*
14.15 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
14.50 12 elementi ainavā.*
15.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Deivids Atenboro un dzīvā gaisma.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Kurš ir kurš?
22.50 Baltijas Drāmas forums Rīgā. Saruna par «Dirty Deal
Teatro» izrādi «Nacionālais attīstības plāns».
23.10 TV PIRMIZRĀDE. Baltijas Drāmas forums Rīgā. «Dirty Deal
Teatro» izrāde «Nacionālais attīstības plāns».
0.25  Vārdi un bildes. Romantiska drāma (ar subt.). 2013.g.
2.35 Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot».*
4.25 100 g kultūras. Personība. Vokālā grupa «Latvian Voices».*
5.05 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*

TV PROGRAMMA

12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.25 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. Brīvības piemineklis.
17.00 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Ketija Forde. Neaizmirsti mani. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Rūdolfa mantojums. Latvijas traģikomēdija (ar subt.). 2010.g.
23.35  Deivids Atenboro un dzīvā gaisma. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.35 Rīga 2014. Dzimuši Rīgā. Latvijas klasiskās mūzikas
zvaigžņu koncerts Latvijas Nacionālās operas skvērā.*
2.20 LTV portretu izlase. Liepiņu dzimta.*
2.50 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.*
5.00 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.).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8.00 Ielas garumā.* Kārsava – Malnava (ar subt.).
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Hanibāla dārgumu meklētāji. Piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.).
12.10 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 121.–124.sērija.
13.50  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
14.55 Deviņdesmitie.*
15.55 Balss pavēlnieks.*
17.30  Tās tik ir operas! Burvju flauta. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 4. un 5.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 19.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 4.sērija. (krievu val., ar subt.).
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.10 Sporta studija.*
1.55 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013».*
2.55 «Astro’n’out» koncerts.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. 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. 8.sērija.

5.35 Vilfreds. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 20.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 5.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 7.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 39.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
13.35 Laupīšana sieviešu stilā. Komēdija (ar subt.). 3. un 4.sērija.
15.45 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. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 227. un 228.sērija.
23.15 Bēgšana uz salu 5. Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 10.sērija.
1.50 Radība. ASV šausmu filma. 2014.g.
3.10 Doktors Mārtins 2. Seriāls. 8.sērija.
3.55 LNT brokastis 8.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 17.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 3.sērija.
6.50 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 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 Pēc balles. Kanādas romantiska komēdija. 2014.g.
14.15 Jupiteras ceļš. ASV fantastikas filma. 2015.g.
16.55 Jautrās pleznas. Austrālijas un ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 10.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
23.35 Šakālis. Spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
2.00 Pēc balles. Kanādas romantiska komēdija. 2014.g.
3.50 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.20 Gatavo 3.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Jaunumu diena
Jelgavas pilsētas bibliotēkā –
2. novembrī no pulksten 10 līdz 18.

Aicinām ikvienu apskatīt un rezervēt mūsu bibliotēkas jaunieguvumus – grāmatas, filmas un mūziku!

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 8.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 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.15 Adreses.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.30 Kūku čempions 6: meistarklase. Šovs (krievu val., ar subt.).*
13.45 Latvijas futbola virslīga. «FK Liepāja/ Mogo» – «FK Metta/ LU».
16.00 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 4.sērija. (krievu val., ar subt.).
17.00 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.35 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.30  Merkele. Vara un valsts. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.20 Anekdošu šovs.
21.50 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 4.sērija.
23.40  Alekss Igo. Ceļā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
1.25 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 121.–124.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

Seko mums arī portālos:

LNT
5.00 Rozamunde Pilčere. Nezināmā sirds. Melodrāma. 1.sērija.
6.30 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 1.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. 36.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
13.30 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 38.sērija.
14.45 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
15.50 Bēgšana uz salu 5. Vācijas kriminālkomēdija. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Strīdus ābols. Detektīvfilma.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 225. un 226.sērija.
23.15 Mīlestība ir visur. ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.05 Tanbahas ciema liktenis. Vācijas drāma. 2015.g. 1.sērija.
2.35 Rozamunde Pilčere. Nezināmā sirds. Melodrāma. 2.sērija.
4.05 LNT brokastis 8.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

draugiem.lv un

4. novembrī pl. 1000

5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 16.sērija.
5.55 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
8.35 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. 9.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 3.sērija.
13.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.35 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.55 Smokings. ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Jautrās pleznas. Austrālijas un ASV animācijas filma. 2006.g.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Jupiteras ceļš. ASV fantastikas filma. 2015.g.
0.10 Vampīru akadēmija. ASV fantāzijas filma. 2014.g.
2.05 Pasludinu jūs par Čaku un Leriju. ASV komēdija. 2007.g.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 7.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 5. novembris
LTV1
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 TV PIRMIZRĀDE. Pērtiķēns un Snuķītis. 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.). 4.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*

no 06. novembra

facebook.com

07. novembrī pl. 1730
Kursi

TV3
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14. novembrī pl. 1800

16. novembrī pl. 1000

21. novembrī pl. 1715

22. novembrī pl. 1715

27. novembrī pl. 1730

28. novembrī pl. 1730

29. novembrī pl. 1000 29. novembrī pl. 1730

30. novembrī pl. 1000

06. decembrī pl. 100

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

14. decembrī pl. 1000
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Caur dejas rakstu Latvijai
 Jana Bahmane

«Bramaņi» un «Austris» no Rīgas, valmierieši tautas deju ansamblis «Gauja»,
«Šogad kolektīvu izvēlētās
kā arī pašmāju «Kalve». «Pirmo reizi
dejas vienojas patriotiskā
mūsu «Rudens dančos» piedalīsies «Branoskaņā – būs kaut kas no
maņi» – kāds mūsu deju pāris, studējot
zelta fonda, kā arī dejas no
Rīgā, dejoja šajā kolektīvā un ieteica
2018. gada Dziesmu un deju
uzaicināt uz mūsu koncertu,» papildisvētku repertuāra,» deju
na I.Karele. Viņa norāda, ka koncerta
koncertu «Rudens danči»
pirmā daļa būs patriotiska, savukārt
raksturo tautas deju ansamotrajā daļā caur deju tiks atklāti stāsti
bļa «Diždancis» māksliniecispar attiecībām, mīlestību – vienam pret
kā vadītāja Ieva Karele. Konotru un arī Latviju.
certs Jelgavas kultūras namā
«Novembrī esam uz patriotisma viļņa,
notiks 4. novembrī pulksten
un šī koncerta vadmotīvs būs: caur dejas
18, jau 12. reizi mūsu pilsētā
rakstu Latvijai. Tumšajā rudens laikā šo
pulcējot deju kolektīvus no
gaišumu centīsimies nodot caur deju,»
vairākām Latvijas pilsētām.
stāsta koncerta režisore Lolita Truksne.
Biļetes uz deju koncertu «Rudens
Šoreiz līdz ar tautas deju ansambli danči», kas 4. novembrī pulksten 18
«Diždancis» rudens dančus iegriezīs notiks kultūras nama Lielajā zālē, var iedeju ansamblis «Līgo», deju kolektīvi gādāties kultūras namā, cena – 2–3 eiro.

Jelgavā demonstrēs «Pirmdzimto»
 Jana Bahmane

Latviešu režisora Aika Karapetjana psiholoģiskais trilleris
«Pirmdzimtais», kas Latvijā
pirmizrādi piedzīvoja septembra beigās, 1. novembrī būs
skatāms arī Jelgavas kultūras
namā. Filmu demonstrēs pulksten 12, 15, 18 un 20.30.
«Pirmdzimtais» stāsta par pusmūža
arhitektu Franci, kura mierīgā dzīve pēc
naksnīgas aplaupīšanas uz ielas sagriežas
kājām gaisā. «Gribēdams sievai pierādīt,
ka spēj rīkoties vīrišķīgi, viņš dodas nokār-

Ievedīs
«Melnā, melnā mājā»

tot rēķinus ar varmāku, un situācija kļūst
nekontrolējama. Ar laiku galvenajam
varonim sāk šķist, ka pastāv saikne starp
uzbrucēju un sievas pēkšņo grūtniecību,
turklāt jaunās ģimenes idilli izjauc noslēpumains šantāžists, kurš mēģina Franci
piespiest izdarīt noziegumu. Iedomas un
realitāte savijas spriedzes pilnu notikumu
virknē, kas noved pie negaidītām sekām,»
 Jana Bahmane
teikts filmas aprakstā.
Filmas garums ir 93 minūtes. Galve«Šī izrāde savā ziņā ir kā
najās lomās – Kaspars Znotiņš, Maija
terapija – pirmo reizi izdzirDoveika un Kaspars Zāle.
dot spoku stāstu, tas izraiBiļetes uz trillera «Pirmdzimtais» sesa bailes, taču, izdzīvojot
ansiem var iegādāties Jelgavas kultūras
to atkal un atkal, mēs vanama kasē, cena – 3 eiro.

Pasākumi pilsētā
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).
27. oktobrī pulksten 19 un 28. oktobrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas
teātra pirmizrāde: A.Dimā (dēls) «Kamēliju dāma». Režisors – A.Matisons. Biļešu
cena – 5–8 € (kultūras namā).
27. oktobrī pulksten 14 – hercoga Jēkaba 407. dzimšanas dienas svinības
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
28. oktobrī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Mītava» 30 gadu jubilejas
koncerts. Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijā).
28. oktobrī pulksten 16 – rudens mūzikas festivāla «Zemgales ērģeles 2017»
noslēguma koncerts «Annas dziesma». Muzicē I.Ezeriete (soprāns), A.Raumanis
(saksofons), A.Reinis (ērģeles). Veltījuma koncerts Annas draudzei 450 gadu
jubilejā. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
29. oktobrī pulksten 16 – koncerts «Viktors Lapčenoks – 70». Biļešu cena –
10–25 € (kultūras namā).
31. oktobrī pulksten 19 – vokāli instrumentālā ansambļa «Samocveti» koncerts.
Piedalās J.Presņikova (vokāls), A.Ņefedovs (ritma ģitāra, sitaminstrumenti), O.Sļepcovs (vokāls un šovmens). Biļešu cena – 10–22 € (kultūras namā).
1. novembrī pulksten 12, 15, 18 un 20.30 – KINO. Psiholoģisks trilleris «Pirmdzimtais» (Latvija, 2017). Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz ielas pusmūža arhitekta
Franča mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā. Režisors A.Karapetjans. Lomās: K.Znotiņš, M.Doveika, K.Zāle. Filmas garums – 93 min. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
2. novembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
2. novembrī pulksten 19 – Latvijas rokenrola karaļi «Keksi» aicina uz 20 gadu
jubilejas koncertu. Biļešu cena – 7–15 € (kultūras namā).
3. novembrī pulksten 19 – Raimonds Ozols koncertprogrammā «Nākamais
solis» kopā ar grupu «Zodiac». Biļešu cena – 7–20 € (kultūras namā).
3. novembrī pulksten 9 – izglītojošs seminārs uzņēmējiem «Par godīgu
uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez maksas
(ZRKAC).
3. novembrī pulksten 11 – izglītojošs seminārs valsts un pašvaldību pārstāvjiem
«Par godīgu uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).
4. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja»:
Mārtiņdienas gaiļa – rotaļlietas vai rokas lelles – darināšana. Pasākuma izskaņā
visi mielosies ar pašdarinātu cukurgailīti. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
4. novembrī pulksten 18 – deju kolektīvu koncerts «Rudens danči». Piedalās
TDA «Līgo», TDK «Bramaņi», JDK «Austris» (Rīga), TDA «Gauja» (Valmiera), TDA
«Kalve», TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
4. novembrī pulksten 11 – Mazo pūcēnu skoliņas pirmā nodarbība (Miezītes
bibliotēkā).
5. novembrī pulksten 16 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: A.Lapiņš «Nepabeigtās kāzas». Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu mākslā» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. oktobrim – Līgas Mickevičas austās mandalas «Sajūtu saules» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 31. oktobrim – Bruno Strautiņa mākslas darbu izstāde «Tornis 25»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 5. novembrim – izstāde «Rudens – dažādu krāsu gadalaiks» (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).

ram izprast, kas ir šo baiļu
pamatā,» Jelgavas Jaunā
teātra Bērnu un pusaudžu
studijas izrādi «Melnā, melnā mājā» raksturo režisors
Rihards Gāle. Iestudējums
pirmizrādi kultūras namā
«Rota» piedzīvos 5. novembrī pulksten 16.

«Melnā, melnā mājā» ir oriģināldarbs, kura autors ir R.Gāle. «Studijas dalībniekus aicināju sagatavot
piedzīvotus, kaut kur dzirdētus vai
pašu izdomātus spoku stāstus, ko
ar asociatīvās montāžas palīdzību
apvienojām vienotā vēstījumā – katrs
nākamais spoku stāsts attīstās no
iepriekšējā, saplūstot mūsu kopējā
pieredzē,» iestudējuma ideju atklāj
R.Gāle. Viņš papildina, ka izrāde ir
veidota, pamatojoties uz atmosfēru,
situācijas novērtējumu, ķermeņa
plastiku, jo spoku stāstiem nav strikta sižeta – tie vairāk atklājas caur
konkrētā brīža izjūtām. «Interesants

bija atklājums, ka bērni un pusaudži
spoku stāstus uztver diezgan racionāli – pieaugušajiem bieži šķiet, ka
spoku stāsti ir mistikas un nezināmā
pilni, bet bērnu un pusaudžu prāti
tos tver citādā perspektīvā – cenšas
atbildēt uz jautājumiem un atrisināt
visus nezināmos,» vērtē Jelgavas
Jaunā teātra režisors.
Iestudējumā piedalās bērni un
jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
«Šī mums visiem ir lieliska pieredze,
jo mēģinām pārbaudīt, ko varam
sasniegt kopīgiem spēkiem un kādus
jaunus teātra paņēmienus varam apgūt. Mācāmies, kā skatuves darbībā
iesaistīt sadzīviskus priekšmetus,
piemēram, ar mobilā tālruņa palīdzību veidojot skatuves apgaismojumu,
radot spoku stāstiem atbilstošu noskaņu. Esmu ļoti lepns par studijas
dalībniekiem – par viņu atvērtību,
mērķtiecību, radošumu. Viņi piedāvā daudz ideju, kā arī pieņem un
papildina manis dotos uzdevumus,»
tā R.Gāle.
Jāpiebilst, ka iestudējuma nosaukums iedvesmots no visiem labi
zināmā spoku stāsta, kurā viss ir
melns, – tāda būs arī izrādes scenogrāfija un paši aktieri. «Caur šiem
izteiksmes līdzekļiem vēlamies ieiet
cilvēku zemapziņā. Izrādes mērķis

nav kādu nobaidīt, bet gan parādīt,
ka spoku stāsts ir lieliska pieredze
– tas ļauj nojaukt robežas starp
realitāti un fantāziju. Iestudējums
«Melnā, melnā mājā» ir izrāde visai
ģimenei, jo katram no mums spoku
stāsti ir neatņemama bērnības fantāziju sastāvdaļa. Spoku stāstu žanrs
man pašam šķiet ļoti interesants no
tā mainīguma viedokļa – vienā brīdī
drāma kļūst par komēdiju, traģikomēdija – par trilleri, un studijas
dalībnieki mācās tikt galā ar šo plašo
iespēju lauku,» spoku stāstu žanru
vērtē R.Gāle.
Jelgavas Jaunā teātra Bērnu un
pusaudžu studijas pirmizrāde «Melnā, melnā mājā» kultūras namā
«Rota» notiks 5. novembrī pulksten
16. Biļetes uz iestudējumu var iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē, bet
stundu pirms izrādes – kultūras namā
«Rota». Cena – 3 eiro; pensionāriem,
studentiem un skolēniem – 2 eiro.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Jaunais
teātris jauno sezonu uzsāk ne vien ar
jauniestudējumu, bet arī ar atzinīgu
novērtējumu par iepriekš paveikto
– izrāde «Pusaugušie», kas pirmizrādi piedzīvoja martā, nupat Jūrmalā
aizvadītajā Latvijas Jauniešu teātru
festivālā un konkursā «Rainis un
Aspazija tev» ieguva galveno balvu.

Muzejā notiks reformācijai
veltīta konference un izstāde
 Jana Bahmane

Atzīmējot 500. gadadienu
kopš viena no ievērojamākajiem Jauno laiku notikumiem Eiropā – reformācijas
norisi –, 31. oktobrī pulksten 12 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks konference
«Reformācijai 500. Atskaņas Jelgavā». Tāpat šajā
dienā atklās reformācijai
veltītu izstādi, informē
muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere.
Muzejā norāda, ka reformācija sākās Vācijā un ir nesaraujami
saistīta ar Mārtiņa Lutera dzīvi un
darbību – tā bija reliģiski politiska
kustība, kas cīnījās par pārmaiņām
reliģiskajā dzīvē, atdaloties no Romas
katoļu baznīcas un veicinot jaunu
konfesiju – luterisma, reformisma,
anglikānisma un citu kristīgo konfesiju – izveidošanos. Jau drīz vien pēc

1517. gada reformācijas šī kustība
sasniedza Livonijas lielākās pilsētas
– Rīgu un Tallinu, tolaik Rēveli, bet
16. gadsimta vidū lielākā daļa Livonijas augstmaņu un pilsētnieku bija
pieņēmuši luterticību kā savu.
Mēneša izskaņā, 31. oktobrī, ko luterāņi mēdz saukt par ticības atjaunošanas dienu, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā notiks
reformācijai veltīta zinātniskā konference «Reformācijai 500. Atskaņas
Jelgavā». «Līdz ar konferenci muzejā
būs apskatāma arī neliela izstāde,
kas apkopo dažādos laikos izdotas
Bībeles, dziesmu grāmatas, reliģisko
un teoloģisko literatūru un attēlus,»
papildina M.Kaupere.
Konferencē ar lekciju «Universitāte un reformācija. Sabiedrības un
baznīcas kritikas balsis un atbalsis
viduslaiku Livonijā 15.–16. gadsimta
mijā» uzstāsies Latvijas Universitātes
asociētais profesors Andris Levāns.
Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas fakultātes zinātniskais
asistents Krišjānis Lācis vadīs lekciju

«Reformācija filozofijā: Mārtiņa Lutera filozofiskie pavērsieni, to kultūrvēsturiskās sekas un atskaņas Andreasa Knopkes darbībā», Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
speciāliste Silva Poča uzstāsies ar
lekciju «Jezuītu kontrreformācija
Kurzemē», Jelgavas muzeja galvenais
krājuma glabātājs Aldis Barševskis
runās par tēmu «Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca un
draudze (1563–2017) pārējo Jelgavas
protestantisko dievnamu vēstures
kontekstā». Ar lekciju «Turīga pilsētnieka un muižnieka tērps Jelgavā
un tās apkārtnē 16. gadsimta otrajā
pusē – fakti un hipotēzes» uzstāsies
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Etnogrāfijas nodaļas galvenais krājuma glabātājs Jānis Šabanovs, bet
Jelgavas muzeja speciāliste Zenta
Broka-Lāce vadīs lekciju «Verbum
Domini Manet in Aeternum/Tā Kunga Vārds paliek mūžīgi».
Konferenci un izstādi Jelgavas
muzejā bez maksas aicināts apmeklēt
ikviens interesents.

