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Valsts ģimnāzija no septembra
atradīsies Jelgavas pilī

Šonedēļ LLU rektore Irina Pilvere (no kreisās), Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece
parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz, ka jaunajā mācību gadā Valsts
ģimnāzija, kamēr tur notiks rekonstrukcija, atradīsies Jelgavas pilī.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Jaunajā mācību gadā
Jelgavas Valsts ģimnāzija, kamēr notiks ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija, būs Jelgavas
pilī. To paredz šonedēļ
LLU rektores Irinas Pilveres, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktores
Ineses Bandenieces un
pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
parakstītais sadarbības līgums. Ģimnāzija
uz pili pārcelsies nākamvasar un tajā atradīsies pusotru gadu.
Jelgavas Valsts ģimnāzija uz
pils telpām, kur šobrīd atrodas
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
(PTF), pārcelsies nākamvasar,
lai jau septembrī uzsāktu mācī-

bas jaunās telpās. Savukārt PTF
jau nākamā gada sākumā no pils
pilnībā pārcelsies uz jaunuzbūvēto fakultātes ēku Rīgas ielā.
LLU no 2016. gada 1. jūnija pusotru gadu nodrošinās ģimnāzijai
telpas Jelgavas pils ziemeļu–rietumu korpusa cokolstāvā, 1. un
2. stāvā un austrumu korpusa
3. stāvā. Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore I.Bandeniece
atzinīgi vērtē pārcelšanos uz
Jelgavas pili, jo telpas ļauj ģimnāzijai koncentrēties vienuviet.
«Turklāt Jelgavas pils ir pilsētas
lepnums. Arī mēs varam būt
lepni, ka mūsu skolēni mācīsies
šajā kultūrvēsturiskajā ēkā,»
atzīst direktore, piebilstot, ka
viņa kopā ar universitātes un
pilsētas vadību jau iepazinusies ar fakultātes telpām un
ģimnāzijai ar tām būs pilnīgi
pietiekami. Jāpiebilst, ka šobrīd
Valsts ģimnāzijā mācās 678

skolēni, strādā 68 pedagogi un
30 tehniskie darbinieki.
LLU rektore I.Pilvere cer,
ka šis ir tikai pirmais solis, kā
pilsēta un LLU sadarbosies
pils izmantošanā. «Es ļoti ceru,
ka Valsts ģimnāzijas skolēni,
dodoties savās ikdienas gaitās,
kaut ar acu kaktiņu ielūkosies
studentu dzīvē un vēlāk pievienosies mūsu studentu saimei.
Ceru, ka turpmākajos gados
LLU būs arvien vairāk studentu tepat no Jelgavas,» uzsver
I.Pilvere.
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš atzīst,
ka Jelgavas pils vienmēr ir
bijusi pilsētas neatņemama
sastāvdaļa, lepnums un pilsēta
priecājas par LLU izaugsmi, par
studentiem, kas to absolvē un
sniedz pienesumu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules
tautsaimniecībai. «Atzinīgi, ka

mūsu sadarbība izglītības jomā
kļūst arvien ciešāka. Valsts
ģimnāzijas pārnākšana uz pili
ir nozīmīgs solis šīs sadarbības
stiprināšanā,» tā mērs.
LLU direktors Andrejs Ga
rančs stāsta, ka decembrī un
janvārī no PTF telpām pilī uz
jaunajām telpām Rīgas ielā tiks
pārvestas pēdējās laboratoriju
iekārtas un tad līdz vasarai ciešā
sadarbībā ar Jelgavas Izglītības
pārvaldi un Valsts ģimnāzijas
vadību pils telpas tiks pielāgotas
ģimnāzijas vajadzībām.
Jāpiebilst, ka Valsts ģimnāzijas, kas ir kultūrvēsturiskais
piemineklis, pilnīga rekonstrukcija sāksies 2016. gadā un tā sevī
ietvers gan teritorijas labiekārtošanu, gan telpu pārplānošanu.
Piemēram, vecās sporta zāles
vietā paredzēta plaša bibliotēka
ar lasītavu, kā arī ir iecere rekonstruēt stadionu pie skolas.

Jelgavā Otrais pasaules
karš sākās 1941. gada
23. jūnijā, kad vācu kara
aviācija bombardēja Jelgavas aerodromā esošās
padomju kara lidmašīnas.
29. jūnijā Jelgavu okupēja
vācu karaspēks. Padomju
karaspēks atkāpjoties saspridzināja dzelzceļa tiltu
un sabojāja tiltus pār Driksu un Lielupi.
Hercoga Jēkaba laukumā par godu vācu armijai
Attēls: Vācu karavīru maršs pie
pilsētas valde K.Frickausa
Jelgavas pils
vadībā organizēja manifestāciju – visi bija līksmi, karogi, dziesmas un cerības...
Taču jau nākamajā dienā jelgavnieki apjauta, ka vienu okupāciju
nomainījusi otra – rīkojumi par komandanta stundu, par ieroču
nodošanu, par cenzūru presē, par to, ka vācu armijas piederīgajiem
ir priekšroka veikalos, par to, ka no visām ar cilvēku apkalpošanu
saistītām iestādēm jāatlaiž ebreji, par to, ka nacionalizētie īpašumi
netiks atdoti, par obligāto darba dienestu, par pārtikas kartītēm un
tā tālāk. Lai arī atcēla dažas padomju varas laikā notikušās reformas
(piemēram, atļāva privātos veikaliņus, sīkrūpniecības un amatniecības uzņēmumus, slimo kases), sapnis par to, ka vācieši atjaunos
neatkarīgo Latviju, ļoti ātri tika izsapņots.
1941. gada jūlijā tika izveidota daudzpakāpju vācu civilā pārvalde.
Jelgavas apgabalu pārvaldīja Valters Eberhards fon Mēdems, kurš
jau vienreiz – 1919. gadā – bija Jelgavā, kad komandēja vācu triecienvienības, kas cīnījās pret P.Stučkas lielinieku valdību. Gluži tāpat
kā padomju, arī vācu okupācijas varas iestādes izrēķinājās ar sev
netīkamo sabiedrības daļu.
1941. gada 2. septembrī Garajos kalnos noslepkavoja pirmo
Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientu grupu, atkārtoti
slepkavības notika 1942. gada janvārī. Līdz 1941. gada 13. oktobrim
nacisti Jelgavas apkārtnē bija nogalinājuši 3576 cilvēkus, no kuriem
aptuveni 2000 bija Jelgavas ebreji un vairāki simti čigānu.
Tikai četru gadu laikā Jelgava ieguva neizdzēšamas rētas gan
cilvēku likteņos, gan pilsētas sejā. Taču arī vācu laikā tautā nebija zudusi cerība par brīvu un neatkarīgu Latviju. Kāda nezināma Jelgavas
Skolotāju institūta skolniece 1943. gada 18. novembrī dienasgrāmatā
rakstīja: «Šodien iela karogota... 18. novembris, Latvijas valsts tapšanas diena! Bet nav vairs brīvās Latvijas. Tomēr skolā viss noritēja
tautiskā garā, nevienas vācu dziesmas. Direktors izteicās, ka Latvija,
brīva Latvija, nezudīs.» Maza miera osta vācu laikos bija Jelgavas
teātris, kas līdzās teātriem Liepājā, Valmierā un Daugavpilī bija viens
no ievērojamākajiem provinces teātriem.
1944. gada 24. jūlijā sākās pirmie padomju aviācijas uzlidojumi, kas
ievadīja cīņas par Jelgavu un tās bojāeju kara ugunīs. Frontes līnija pie
Jelgavas noturējās gandrīz divus mēnešus, bet pilsētā kā marodieri
saimniekoja Padomju armijas daļas. 1944. gada 15. oktobrī padomju
okupācijas vara atļāva pilsētā atgriezties civiliedzīvotājiem.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Cienījamie uzņēmēji un jelgavnieki!
Septiņpadsmit gadus Jelgavas uzņēmēji bijuši uzticīgi tradīcijai Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem dāvināt svētku uguņošanu. Priecē, ka ziedotājiem pievienojušies arī paši jelgavnieki. Augstu vērtēju ikvienu,
kas iegulda savu artavu salūta organizēšanā un to uzskata par savu goda lietu.
Aicinu saglabāt tradīciju arī šogad, kad Jelgavas pilsētai svinam 750 gadu jubileju,
un ziedot līdzekļus, lai šie valsts svētki mums izdotos īpaši krāšņi un svinīgi!
18. novembra svētku uguņošana notiek, pateicoties Jelgavas domes, pašvaldības iestādes «Kultūra» un uzņēmēju sadarbībai.
Līdzekļus uguņošanai var ieskaitīt Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā: reģ.Nr.40008015856, «Citadele banka» Jelgavas filiāle,
kods PARXLV22, konts LV73PARX0012465510001, ar norādi «Svētku
uguņošanai», vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
«SEB bankas» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā: reģ.Nr.90001282471,
LV94UNLA0050001058011, ar norādi «Svētku uguņošanai».
Visu pasākuma organizatoru vārdā –
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Lāčplēša dienā jelgavnieki aicināti doties Lāpu gājienā
 Ritma Gaidamoviča

dalībnieki pulcēties aicināti pie Zemessardzes 52. kājnieku bataljona
Arī šogad Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pulksten 17
Dambja ielā no pulksten 16.30, taču
jelgavnieki aicināti doties tradicionālajā Lāpu gājienā no
gājienam var pievienoties arī visa
Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem
maršruta garumā, stājoties gājiena
Stacijas parkā. Autovadītājiem jārēķinās, ka Lāpu gājiena
beigās. Gājienā ar lāpām gaidīti
laikā vairākās ielās uz laiku būs slēgta satiksme.
gan uzņēmumu, iestāžu kolektīvi,
sabiedrisko organizāciju, biedrību
Jau tradicionāli Lāpu gājiens Stacijas ielu līdz piemineklim Jel- pārstāvji, gan ikviens jelgavnieks.
pulksten 17 sāksies Dambja ielā, gavas atbrīvotājiem jeb Lāčplēša
Pašvaldības iestādes «Kultūra»
tālāk virzīsies pa Lielo, Pasta un piemineklim Stacijas parkā. Gājiena kultūras darba speciāliste režisore

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

Lolita Truksne stāsta, ka pie pieminekļa gaidāmi muzikāli priekšnesumi, kuros skanēs tautā iemīļotas
patriotiskas dziesmas.
Jāpiebilst, ka pulksten 16 jau
sesto gadu mazajā Lāpu gājienā pa
Lāčplēša ielu, Brīvības bulvāri un
Zvaigžņu ielu dosies arī pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» bērni kopā ar vecākiem. Viņi
pēc gājiena iecerējuši arī veidot sve-
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ču kompozīcijas iestādes pagalmā,
no svecēm izliekot dažādus Latviju
raksturojošus vārdus. Iestādes kolektīvs šajā laikā savu māju logos
un pagalmos iedegt sveces aicina arī
citus Lāčplēša ielas kaimiņus.
Atzīmējot Lāčplēša dienu, 11.
novembrī pulksten 16 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4
notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums «Sveču liesmu atmiņu gais-

mā». Pasākumā vēsturisko ieskatu
sniegs Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
vēstures skolotāja Inese Koha, bet
muzikālos priekšnesumus – jaunie
mūziķi no Bērnu un jauniešu mūzikas kluba.
11. novembrī, Lāčplēša dienā, tiek
izrādīta cieņa neatkarīgās Latvijas
armijas karavīriem, kas izcīnīja
uzvaru pār Bermonta karaspēku
1919. gada 11. novembrī.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Dažās jomās toni jau
sāk noteikt darba ņēmējs»
 Kristīne Langenfelde
«Priekšstats par to,
ka reģionos vērojams
liels bezdarbs, ir ārkārtīgi maldīgs. Mūsu
kompānijai ir arī vairāki klienti Jelgavā,
tāpat Dobelē, Olainē
un citos Latvijas reģionos, un varu droši
apgalvot, ka vakantu
pozīciju reģionos ir
daudz – jautājums ir
tikai par to, ka darba
meklētājs kļūst arvien
ambiciozāks un daudzas vakances viņu
jau vairs neapmierina,» spriež personālvadības speciāliste
SIA «I-Work Group»
valdes locekle Ilze
Boitmane.
Foto: Raitis Supe

«Ņemot vērā to, cik cilvēks ir mainīgs, kā pasaule mainās, uzņēmējs
nevar būt pilnīgi drošs,
ka nekļūdīgi spēs pieņemt darbā piemērotāko kandidātu. No savas
pieredzes varu teikt, ka
90 procentos gadījumu
profesionāls personālvadības speciālists, iesakot
potenciālo darbinieku,
nekļūdīsies atbilstošākā
kandidāta izvēlē,» atzīst
personālvadības speciāliste ar vairāk nekā
desmit gadu stāžu SIA
«I-Work Group» valdes
locekle Ilze Boitmane.
Šobrīd I.Boitmane lasa lekciju
kursu Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā par tēmu
«Personāla atlase, novērtēšana un
vadība», Jelgavas uzņēmējiem cenšoties dot zināšanas, kā nekļūdīties,
izvēloties piemērotāko darbinieku,
kurš būs gan lojāls uzņēmumam,
gan gatavs strādāt uzņēmuma
mērķim un ar savu darbu pozitīvi
ietekmēs uzņēmuma tēlu.
Praktiski jebkuras darba
attiecības sākas ar kandidāta
pieteikuma jeb CV izskatīšanu.
Tie iegulst uzņēmuma e-pastā,
un tad sākas to šķirošana. Vai
tai burzmā negadās tā, ka var
palaist garām labu darbinieku
tikai tāpēc, ka CV varbūt nav
izcili uzrakstīts?
Ikdienas darbā mēs bieži esam
pārsteigti par to, cik sliktas kvalitātes CV joprojām tiek saņemti,
turklāt liela daļa ir uzrakstīti ar
kļūdām. Es vēl saprastu, ka neprofesionāli noformētus CV sūtītu gados
vecāki cilvēki, kuri varbūt ir uz «jūs»
ar jaunākajām tehnoloģijām, bet
īstenībā ir gluži pretēji – tieši gados
jaunie pretendenti savus pieteikumus raksta viskļūdaināk. Un tas ir
laikā, kad internets ir pārsātināts
ar dažādiem CV paraugiem un
formām – atliek tikai nokopēt un
vajadzīgajās vietās pēc parauga
norādīt savus datus. Tieši šo prasmju trūkuma dēļ var palaist garām
labu kandidātu – tikai tāpēc, ka viņš
neprot pareizi uzrakstīt. Mēs savā
praksē nereti tomēr atlasām dažus
it kā ne tos labākos pretendentus,
kuri CV nav spējuši atklāt savas
kompetences un pareizi uzrakstīt,
lai izlases veidā pārliecinātos par
cilvēka piemērotību. Un, jā, gadās,
ka, klātienē komunicējot, cilvēks
sevi parāda no pavisam citas puses
– parasti tad arī cenšamies šādam
pretendentam piedāvāt savu konsultāciju, lai perspektīvā viņa izredzes atrast darbu būtu lielākas.
Vai varat nosaukt kādu piemēru, kad it kā sliktu pieteikumu tomēr var ņemt vērā?
Piemēram, CV ir norādīts iepriekšējās darbavietas nosaukums.
Personāla speciālisti, strādājot ilgus
gadus un pārzinot visas jomas, spēj
identificēt, kuri uzņēmumi labi
kotējas darba tirgū. Ja reiz cilvēks
ir strādājis šajā kompānijā, tad slikts
darbinieks, ņemot vērā attiecīgā
uzņēmuma augstās prasības pret
personālu, viņš nevarētu būt.
Jūs sakāt, ka procentuāli vairāk tieši jaunieši sevi parāda ne
no tās labākās puses.
Tā diemžēl ir. Piemēram, ir jaunāko asistentu vakances vai līdzīgas,

kur parasti tiek izraudzīti 1. kursu
studenti vai vidusskolu beidzēji, un
tad tiešām var apjaust, cik ļoti nesagatavoti viņi ir dzīvei un darba tirgum. Tas jau nav redzams tikai CV
– bieži vien elementāru zināšanu un
darba meklēšanas iemaņu trūkums
izpaužas it visā: ģērbšanās stilā,
izturēšanās, komunikācijas prasmēs. Jaunā paaudze jeb tā sauktā
Y paaudze vairs neprot komunicēt
ar «dzīviem cilvēkiem», jo raduši
veidot savu saskarsmi virtuālā vidē.
Viņiem grūtības sagādā literārā
valoda – raksta tā, kā runā, vai tā,
kā uzbūvēta interneta sarunvaloda.
Un tad nesaproti, vai tiešām šādas
elementāras zināšanas skolā netiek
mācītas un jauniešiem ir vājas dzimtās valodas prasmes un problēmas
noformulēt savu domu.
Bet tik un tā jebkurš 55 gadus
vecs darba meklētājs teiks, ka
konkursā priekšroka tiek dota
jaunajam. Kāpēc?
Tas ir tāpēc, ka uzņēmējs vēlas
pieņemt darbā to, kurš ātri mācās,
pielāgojas pārmaiņām. Nereti gados
jauns cilvēks ir daudz elastīgāks,
ātri adaptējas, viņu būs vieglāk apmācīt un izveidot sava uzņēmuma
prasībām atbilstošu. Lai gan gados
vecāku cilvēku pieredze ir vērtīga,
viņus mainīt ir daudz grūtāk.
Kas vispār šobrīd notiek
darba tirgū? Kurā sektorā un
kas diktē noteikumus – darba
devējs vai darba ņēmējs?
Es droši varu teikt, ka pēdējos
divus gadus mēs pamazām atgriežamies tā sauktajā trekno gadu
laikā, kad labu darbinieku trūkst.
Uz vienu vakanci vairs neienāk
simtiem CV, kā tas bija krīzes laikā. Visizteiktāk tas ir ražošanas
darbinieku līmenī – tur jau var
teikt, ka toni pamazām nosaka
darba ņēmējs. Jā, viņš varbūt nav
tas labākais kandidāts, bet viņu
pieņems, jo pretendentu rinda aiz
durvīm vairs nestāv. Tā tas ir metālapstrādes uzņēmumos, pārtikas
ražošanā, kur kadru pieprasījums ir
nemainīgi augsts. Tāpēc prognozēju, ka tuvākajā laikā tieši ražotnēs
nodarbinātie varēs justies labāk un
drošāk. Tieši tas pats attiecas arī uz
augsta līmeņa speciālistiem, kurus
atrast ir arvien grūtāk. Piemēram,
labi pārdošanas speciālisti vienmēr
bijis deficīts – jā, šajā jomā strādā
daudzi, bet izcilu darbinieku atrast
ir ārkārtīgi grūti. Un mēs jau šobrīd
redzam, ka viens šāds speciālists
pats nosaka toni – viņš atnāk uz interviju un jau skaidri pasaka, ka vēl

trīs uzņēmumos šobrīd ir uzaicināts
Atceros, savulaik darba deuz finālintervijām, divos – konkursu vēji potenciālos darbiniekus
jau uzvarējis, bet tagad atnācis, lai šķiroja arī pēc augstskolām
izvēlētos sev labāko variantu.
– bija pat atsevišķi sludinājumi, kuros norādīja: tādas un
Kādas šobrīd ir visvairāk tādas augstskolas absolventus
piedāvātās darbavietas?
lūdzam neatsaukties. Tagad arī
Varbūt pārsteidzoši, bet šobrīd kas tāds notiek?
tirgū ir liels pieprasījums pēc sekAgrāk vērtēšana pēc augstskolām
retārēm un administratīvajiem varbūt bija izteiktāka, tagad vairs
darbiniekiem. Šķiet, brīdī, kad tika ne. Vienīgais, ko varu izcelt, ir
atcelti māmiņalgas griesti, jaunās Rīgas Ekonomikas augstskola – šīs
sievietes izšķīrās par labu ģimenei, skolas studenti gan ir uz izķeršanu.
un tirgū ir parādījušās salīdzinoši Un tie ir studenti, nevis absolventi!
daudz vakanču, kur nepieciešams Jau 2. kursa students absolūti bez
darbinieks uz laiku. Bet jāsaprot, kādas darba pieredzes no šīs skolas
ka tiek meklēta nevis sekretāre, pretendē uz atalgojumu, kas rakskas atbild uz telefona zvaniem un tāms ar četrciparu skaitli. Līdz ar
pienes kafiju, bet gan augsta līmeņa to var secināt, ka šī augstskola jau
speciālists ar vismaz divu svešvalo- uzņemšanas procesā spēj atrast
du prasmēm un darba pieredzi.
īstus tīrradņus, kas pēc augstskolas
uzreiz jau strādā vērā ņemamos un
Jūs sakāt, ka latvieši tā īsti augstos amatos.
nemaz nezina latviešu valodu,
Ar studentiem vispār ir tā: ja viņš
bet kā mums ir ar svešvalodām, ir pēdējā kursa students un līdz šim
kas šobrīd jau tiek pieprasītas nav strādājis vai ieguvis pirmo darteju vairumā vakanču?
ba pieredzi, tad patiesībā tāds vairs
Svešvalodu zināšanas ir tas ie- nevienu neinteresē. Mūsdienās
raksts CV, kuru potenciālais dar- studenti paralēli mācībām strādā,
binieks piefrišina visvairāk un jo darba tirgū ir savi noteikumi,
visbiežāk. Papīrs panes visu, un un dzīves temps ir tik straujš un
CV jau arī var sarakstīt, ko vien dinamisks, ka jaunieši ļoti ātri ieiet
cilvēks uzskata par vajadzīgu. darba tirgus apritē.
Tieši tāpēc izcils CV vēl negarantē,
Ja pie mums augstskolai, no
ka tam ir segums. Šobrīd darba kuras nāc, varbūt nav tik lielas
devējs ir diezgan nepasargāts, jo nozīmes, tad citur pasaulē tas ir
algas nodokļa grāmatiņas papīra diametrāli pretēji. Piemēram, Vācijā
formātā vairs nav, krīzes laikā dau- ne tikai augstskola būs svarīga, bet
dzi uzņēmumi bankrotēja, tādēļ arī arī tiks pieprasīts sekmju izraksts
par darbavietām kandidāts mierīgi un noskaidrota galadarba tēma.
var gan piepušķot, gan arī uzraks- Ja, piemēram, students bakalaura
tīt nepatiesu informāciju, kuru ir darbā pētījis vienu sfēru, bet šobrīd
diezgan grūti pārbaudīt. Mans kā vēlas strādāt pavisam citā, tas nopersonālvadības speciālistes uzde- teikti netiks uzskatīts par nopietnu
vums ir šīs piepušķošanas «izķert», kandidātu. Tas tikai nozīmēs, ka
kas nav viegli.
viņš darbu rakstījis rakstīšanas
pēc, nevis ar aizrautību, parādot
Un kā tad jūs «ķerat»?
interesi par kādu jomu, kas viņu
Ar valodu prasmēm ir ļoti viegli tiešām saista.
– vienkārši intervijas laikā pārbaudām faktiskās svešvalodas
Darba likums nosaka virkni
zināšanas, piemēram, sakot: «Tagad diskriminējošu jautājumu,
sarunu turpināsim angļu valodā!», pēc kuriem darbinieku atlase
un tad viss atklājas! Lai gan man nevar notikt, bet kā ir realitātē
atkal ir jāsaka, ka šobrīd preten- – vai darba devējiem tomēr ir
dentiem lielākas problēmas sagādā specifiskas prasības?
nevis angļu valoda, bet gan krievu
Protams, ir lietas, ko uzņēmējs
valoda. Teju katrs savā CV norādīs, netieši vēlas noskaidrot. Visbiežāk
ka krievu valodas zināšanas viņam tas saistīts ar gados jaunām sieir izcilas, bet realitātē daudziem tās vietēm – uzņēmējs grib būt drošs,
ir gaužām vājas. Pašreiz arī Darba ka kandidātes tuvākās nākotnes
likums nosaka, ka krievu valodu plānos nav, piemēram, dzemdēt
nevar pieprasīt gadījumos, kad tā bērnus. Jo tas, protams, rada neērnav vajadzīga darba izpildei, taču, tības uzņēmējam – darbinieks būs
lai kā mums negribētos, lielākajā īslaicīgs, vajadzēs meklēt aizvietodaļā vakanču tomēr ir nepiecieša- tāju, bet uz noteiktu laiku atrast
mas gan angļu, gan krievu valodas darbinieku ir ļoti grūti. Tāpat ir ar
prasmes.
jaunajām māmiņām – gribas jau

uzņēmējam zināt, cik veci ir bērni.
Un atkal saprotams, ka mazi bērni
mēdz slimot, tātad būs slimības
lapas, darba kavēšana… Ir pat
bijuši gadījumi, kad uzņēmējiem ir
vēlme sekretāri atrast vecumā, kad
viņa dzemdēt vairs neplāno – tā ap
40… Mēs tad parasti gan sakām:
«Kāpēc jūs domājat, ka sieviete
40 gadu vecumā nevar dzemdēt?»
Protams, par šādiem jautājumiem
kandidātus netincinām, bet uzņēmējs nereti gribētu gan. Kopumā
diskriminācijas tēma vienmēr ir
bijusi aktuāla gan Latvijā, gan
pasaulē, līdz ar to vienmēr būs šie
aktuālie jautājumi – darbinieka un
darba devēja sadursme.
Pēdējos gados personāla atlasē
parādījusies vēl kāda netradicionāla
un specifiska tendence – atlasīt darbiniekus, izmantojot astroloģiju un
numeroloģiju. Es neteiktu, ka ezotērija ir modes tendence tikai Latvijā
– tā šobrīd vērojama arī Eiropā un
citur pasaulē. Misticisms un ezotērija ienāk mūsu dzīvē – kaut vai
paskatieties veikalu žurnālu plauktos, cik tur šādas literatūras tiek
piedāvāts, cik daudz medijos par šīm
tēmām raksta, un arī uzņēmēji tam
pievērš arvien lielāku uzmanību. Jā,
gadās, ka uzņēmējs vēlas izmantot
numeroloģiju vai astroloģiju jaunu
darbinieku meklēšanā.
Un kā ir ar nostrādātajiem
gadiem vienā darbavietā – kas
šodien ir pluss un kas – mīnuss?
Tagad jau būtu grūti atrast darba
meklētāju, kurš vienā darbavietā
nostrādājis 20 vai 30 gadus, taču
arī gadi 15 vienā darbavietā Latvijā
ir daudz – uzņēmējs to drīzāk var
uzskatīt par mīnusu. Kas atkal ir
diametrāli pretēji Eiropas praksei,
kur tevi neuzskatīs par nopietnu
kandidātu, ja vienā darbavietā
nebūsi nostrādājis vismaz gadus
piecus. Latvijā pašreiz vidējie rādītāji ir, ka darbinieku plūsma ir 2 – 3
nostrādāti gadi vienā darbavietā.
Vai mēdz būt, ka arī izcils speciālists nevar atrast darbu?
Reti, bet mēdz. Ir izcili speciālisti
ar maģistra, pat doktora grādu,
bet nekur ilgi noturēties nespēj
vai arī ilgstoši nespēj atrast darbu.
Kāpēc? Tāpēc, ka labs darbinieks
jau nav tikai zināšanas un diploms
– labs darbinieks ir personība. Tieši
psiholoģiskie un personības aspekti
ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņš iekļautos
uzņēmumā. Bieži vien šādiem cilvēkiem trūkst personiskās mērķa
virzības, viņi nezina, ko vēlas, līdz
galam neuzņemas atbildību par
savu rīcību un savu dzīvi kopumā,
un šāds cilvēks, lai cik labas būtu
viņa zināšanas, nespēs atrast labu
darbu, kamēr nebūs apzinājies sevi,
atradis sev dzīvē mērķi.
Kā ir ar tiem uzņēmējiem,
kuriem varbūt nav resursu,
lai pirktu personālvadības pakalpojumus, kuri paši izvēlas
savus darbiniekus – visbiežāk
tieši sajūtu līmenī?
Kad mēs kā personālvadības
kompānija atlasām trīs tiešām
atbilstošus kandidātus noteiktai
vakancei un viņi dodas uz konkrēto
uzņēmumu, lai turpinātu intervijas
jau ar uzņēmēju, tad visbiežāk tieši
šis sajūtu līmenis jeb psiholoģiskais
kontakts ir izšķirošais. Vai nu ir tas
«klikšķis», vai nav. Darba devējs
potenciālo darbinieku neizvēlas
tikai kompetenču un pieredzes dēļ,
ir svarīgi, lai vienotu kopīga vērtību
sistēma un dialogs.

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat iespēju
norēķināties ar
bankas maksājumu
karti autobusā?
Mārtiņš, datorspeciālists:
– Tā ir ļoti laba
opcija. Pašam
gan vēl nav
bijusi izdevība
to izmēģināt,
jo makā vienmēr bijusi skaidra
nauda, bet, kad nebūs, lai nevajadzētu speciāli skriet uz bankomātu,
noteikti šo iespēju izmantošu. Ir
bijuši tādi gadījumi, kad jāsteidzas,
autobuss jau piestājis pieturā, bet,
paskatoties makā, nākas secināt,
ka tajā skaidras naudas nav vai tās
nepietiek, tādēļ jāmeklē tuvākais
bankomāts un jāgaida nākamais
autobuss. Ar sabiedrisko transportu pilsētā gan nepārvietojos
bieži. Protams, ja jātiek no viena
Jelgavas gala uz otru, tad tā ir ērtāk
un ātrāk, bet, ja nav jāmēro lieli
attālumi, labprāt eju kājām.
Tamāra, pensionāre:
– Grūti spriest,
jo man nemaz nav tādas bankas
maksājumu
kartes. Pensiju
saņemu pastā
un esmu ļoti apmierināta. Šāds
variants man ir izdevīgs un parocīgs, jo pasts atrodas tuvu manai
dzīvesvietai.
Sentis, strādā
mežizstrādes
jomā:
– Ar satiksmes
autobusu
nebraucu, jo
man ir mašīna,
tādēļ viedokļa šajā jautājumā man
nav. Mūsdienās visur ir iespēja
norēķināties ar bankas maksājumu
karti – kādēļ lai šāda iespēja nebūtu
arī, maksājot par braucienu sabiedriskajā transportā?
Simona, zemes ierīkotāja:
– Nav bijusi saskarsme ar šo
opciju, jo pilsētas autobusus
neizmantoju.
Pārsvarā visur, kur man vajag, eju
kājām. Dzīvoju piecu minūšu gājienā no darba, tādēļ te problēmu
nav. Arī ar darbu saistītās darīšanas
pārsvarā varu nokārtot netālu, bet,
ja jādodas kaut kur tālāk, mums ir
darba mašīna.
Lidija, pensionāre:
– Viens eiro
pensionāram
ir liela nauda,
tādēļ nevaru
atļauties tādu
greznību – braukt pa pilsētu ar autobusu. Diez, šāda iespēja ir arī citās
pilsētās vai esam pirmie? Latvijā
cilvēki ir konservatīvi un visu jauno
pieņem negribīgi. Dzīvosim, redzēsim, kā tas ieviesīsies Jelgavā.
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Nākamnedēļ –
Studentu dienas
 Ritma Gaidamoviča

12. un 13. novembrī
LLU ar dažādiem erudīcijas, kultūras un
sporta pasākumiem
svinēs Studentu dienas. Studentu dienu
atklāšana pie Latvijas
pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa
notiks 12. novembrī
pulksten 13.
LLU Studējošo pašpārvaldes
vadītāja Elīna Pētersone norāda,
ka šis gads gan LLU studentiem,
gan Jelgavai ir īpašs, jo pilsēta
atzīmē 750. dzimšanas dienu. Tāpēc Studentu dienu aktivitātes
būs kā veltījums gan Starptautiskajai studentu dienai, ko visā
pasaulē atzīmē 17. novembrī,
gan mūžīgi jaunajai un studentiskajai Jelgavai.
Atzīmējot pilsētas jubileju, studenti aicināti piedalīties fotokonkursā «Studentu dienas Jelgavas
750. gadskārtā», tverot bildēs
mirkļus, vietas un cilvēkus,
kas simbolizē Studentu dienu
saistību ar Jelgavu un to nozīmi
pilsētā. Fotogrāfijas konkursam
līdz 9. novembrim jāiesūta pa
e-pastu studentudienas2015@
gmail.com, norādot savu vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju.
12. novembrī pulksten 10 LLU
aulas foajē pilī tiks atklāta konkursam iesūtīto labāko darbu
izstāde.
E.Pētersone stāsta, ka Studentu dienas jau 10. novembrī
ievadīs LLU amatiermākslas
kolektīvi koncertā «Lido! Tev
pasaule plašāka vērsies!», kas
vienlaicīgi būs veltījums Latvijai dzimšanas dienā. Studentu
svētku oficiālā atklāšana notiks
12. novembrī pulksten 13 pie
J.Čakstes pieminekļa. Savukārt
jau pulksten 14 svētki turpinā-

sies ar pasākumu «Prezentāciju
karaoke» «Delisnack» Pasta ielā
45, kurā studenti attīstīs savu
radošo garu un prasmes improvizēt. Bet pulksten 18 LLU Tehniskajā fakultātē spēkiem mērosies
erudītākie studenti konkursā
«Pasaule studenta acīm». Pirmās dienas noslēgumā, pulksten
20, studenti un arī jelgavnieki
aicināti apmeklēt latviešu filmu
kino vakaru Lauku inženieru
fakultātē Akadēmijas ielā 19. Savukārt pulksten 23 drosmīgākās
studentu komandas pirmo reizi
piedalīsies spēlē Jelgavas pilī
«Šausmu taka «Pastaiga ar Balto
dāmu»». Pasākuma organizatori
atzīst, ka tā būs iespēja pārbaudīt savu baiļu slieksni un prāta
spējas nestandarta situācijās.
Studentu dienu otrajā dienā,
13. novembrī, pulksten 11 notiks
saliedēšanās pasākums LLU
fakultāšu studējošo pašpārvalžu vadītājiem un dalībniekiem,
dodot iespēju sadarboties neierastās komandās. Bet dienas
turpinājumā būs divi tradicionālie Studentu dienu pasākumi
– pulksten 14 LLU Sporta namā
notiks netradicionālo sporta spēļu turnīrs Latvijas studentiem,
savukārt pulksten 16 – intelektuāla aktivitāte «Studentu konference», kurā studenti prezentēs
ziņojumus par tādām tēmām kā
izglītība caur gadsimta prizmu;
darba iespējas pēc universitātes
absolvēšanas; darba/prakses
iespējas studiju laikā.
Šīgada Studentu dienas noslēgsies ar koncertu Zemgales
Olimpiskajā centrā, kurā uzstāsies «Lustīgais Blūmīzers»,
«Oranžās brīvdienas» un Roberts Pētersons ar grupu, kā
arī dīdžejs Muzadrive, dīdžejs
MBerg, «Ideology Of Souns» un
«Lomidze». Ieejas maksa – 4 eiro;
pirmajiem 100 apmeklētājiem
ieeja – ar 50 procentu atlaidi.

Pilsētas autobusos
var norēķināties
arī ar bankas karti

Ziemas uzņemšana
Eiropas sociālo fondu projektā «Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros»
Jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Viesmīlis
Datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Grāmatvedis

Iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība

Mācību ilgums (gados)
1,5
1,5

Vidējā izglītība

1,5

Jauniešiem ar iegūtu pamatizglītību no 17 gadu vecuma
Iegūstamā kvalifikācija
Atslēdznieks
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
inertās gāzes vidē (MIG)
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)
Šuvējs

Iepriekšējā izglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība

Mācību ilgums (gados)
1
1

Pamatizglītība

1

Pamatizglītība

1

Ar skolu vari iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālruni
63022610, 26469978.

3

Īsi
 Kārtējais nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas
datums ir 16. novembris, un pašvaldība iedzīvotājus aicina nekavēties
ar nodokļa maksājumiem, kā arī
nomaksāt NĪN parādus. Nomaksāt
NĪN iespējams SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» norēķinu
punktos, bankā vai internetbankā, kā
arī portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.
 Svētdien, 8. novembrī, pulksten
10.40 Meža kapu Nikolaja kapsētā
notiks visos pasaules karos kritušo
karavīru atceres diena jeb Sarkano
magoņu diena. Piemiņas pasākumu
organizē Lielbritānijas vēstniecība,
tajā piedalīsies arī Jelgavas pilsētas
domes vadība.
 Sestdien, 7. novembrī, no pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a
notiks zemnieku un amatnieku
Brāļu tirgus, informē organizatore
Ilze Mauriņa.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums

No 1. novembra pasažieri pilsētas autobusos par braucienu var samaksāt arī ar jebkuras bankas
«VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti. Maksa par braucienu, norēķinoties ar bankas karti, ir
Foto: Raitis Supe
0,85 eiro, bet skaidrā naudā biļetes cena ir 1 eiro.
 Sintija Čepanone

1. novembra, Jelgavas pilsētas
autobusos par braucienu, kā
arī rokas bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu norēķinoties
ar Jelgavas pilsētas skolēnu
apliecību, Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, kredītiestādes
izdotu «VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti, maksa
par braucienu ir 0,85 eiro. Savukārt, autobusā norēķinoties
skaidrā naudā, arī turpmāk
biļetes cena par braucienu, kā
arī rokas bagāžas vai dzīvnieku
pārvadāšanu būs 1 eiro.
G.Dūmiņš akcentē, ka autobusā, līdzīgi kā par pirkumu
veikalā vai jebkuru citu pakalpojumu, ir iespējams norēķināties ar jebkuras bankas
izsniegtu «VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti, taču
nevar norēķināties ar «American Express» karti. «Jau programmatūras testēšanas laikā
autobusu vadītāji pasažierus
informēja par jauno iespēju un
vairāki cilvēki to arī izmantoja. Jāuzsver, ka bezskaidras
naudas norēķini būtiski atvieglo autobusu šoferu darbu,
jo viņiem nav jāiekasē skaidra
nauda, jāizdod atlikums, līdz ar
to ir arī mazākas iespējas kļū-

dīties,» tā G.Dūmiņš. Jāpiebilst,
ka šāda sistēma arī samazina
inkasācijas izdevumus un uzņēmuma finanšu plūsma kļūst
caurskatāmāka.
Tiesa, atšķirībā no e-kartes,
kuru norēķiniem sabiedriskajā
transportā izmanto pilsētas
skolēni, pensionāri un citi iedzīvotāji, kas to noformējuši «SEB
bankā», lai par biļeti samaksātu
ar maksājumu karti, pasažierim
ir jāievada PIN kods. «Maksājot
ar bankas karti, savienojums ar
banku notiek onlainā, līdz ar
to tas var prasīt vairāk laika,
jo īpaši situācijās, kad vienā
pieturā autobusā iekāpj vairāk
pasažieru un visi par biļeti vēlas
norēķināties šādā veidā. Līdz
šim gan visi maksājumi notikuši operatīvi, izņemot situācijās,
kad izrādījies, ka klientam bankas kartē nepietiek līdzekļu,»
norāda Pārvadājumu nodaļas
vadītājs.
Jāpiebilst, ka šobrīd JAP
paralēli strādā pie tā, lai nodrošinātu iespēju ar «VISA» vai
«MasterCard» norēķinu karti
samaksāt arī par braucienu
reģionālajos starppilsētu autobusu maršrutos, kurus apkalpo
uzņēmums.

Uzņēmēji iepazīs
tehnikuma jauno
kokapstrādes laboratoriju

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» (turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod Valsts meža dienesta
Zemgales virsmežniecības 3. centra apgaitas
307. kvartāla 1. un 3. nogabalā augošu koku
koksnes kopējo krāju 1232 m 3 (turpmāk
– izsoles priekšmets) rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli.

Pasažieri pilsētas autobusos par braucienu var samaksāt arī
ar jebkuras bankas
«VISA» vai «MasterCard» norēķinu karti.
Jaunā programmatūra, kas nodrošina
šādu iespēju, pilsētas
autobusos testa režīmā darbojās nedēļu.
«Galvenais uzdevums
šajā laikā bija gūt
praktisku pieredzi, lai
maksimāli samazinātu laiku no PIN koda
ievadīšanas līdz biļetes izdrukāšanai, kā
arī pārliecināties, ka
norēķināšanās ar bankas karti autobusos
var noritēt sekmīgi,»
norāda SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) Pārvadājumu
nodaļas vadītājs Gatis
Dūmiņš.
Saskaņā ar grozījumiem
Jelgavas domes lēmumā par
sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšanu no

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!
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 Ritma Gaidamoviča

Turpinot pilsētas kokapstrādes uzņēmēju
sadarbību, 13. novembrī pulksten 14
šajā jomā strādājošie
aicināti doties ekskursijā, lai iepazītu nesen
rekonstruētā Jelgavas
tehnikuma jauno kokapstrādes laboratoriju
un tās aprīkojumu.
Interesentiem iepriekš
jāpiesakās.
Kokapstrādes uzņēmuma
SIA «Urbix» valdes loceklis
Normunds Štefenhagens atzīst,
ka tehnikuma rekonstrukcija,
jo īpaši jaunās kokapstrādes

laboratorijas izbūve, ir liels notikums arī šajā jomā strādājošiem
uzņēmējiem. «Turklāt izglītības
iestādes jaunajā laboratorijā ir
iegādāts tāds aprīkojums, kāda
nav pat mūsu uzņēmumos,
tāpēc ir vērts apskatīties dabā,
ar kādu tehniku strādā topošie
speciālisti, lai esam informēti
par to,» tā N.Štefenhagens. Šī
tikšanās noteikti stiprināšot
arī ideju par uzņēmēju sadarbību ar izglītības iestādēm un
audzēkņiem, kā arī turpināsies
savstarpējā sadarbība kokrūpniecības uzņēmēju vidū.
Lai rēķinātos ar dalībnieku
skaitu, interesentiem lūgums
iepriekš pieteikties pa e-pastu
info@urbix.lv vai pa tālruni
29775518 (N.Štefenhagens).

1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/tos
saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai
mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Iepirkumi un izsoles».
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt no 2015.
gada 2. novembra līdz 12. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 16.
novembra plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 2015. gada 16. novembrī
plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena – 38 500 euro.
6. Izsoles nodrošinājums – 3850 euro. Nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar
pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB
banka», kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050
0010 0312 1, norādot maksājuma mērķi – «Augošu koku cirsmas izsoles nodrošinājums».
7. Samaksas kārtība – bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» 29.
oktobra numura rakstā «Sākusies
pieteikšanās «Rūķu ciemam 2015»»
ieviesusies kļūda. 23. decembrī pulksten
16 uz aktivitātēm Rūķu ciemā «Lediņos»
aicināti bērni individuāli, tostarp arī
bērni ar īpašām vajadzībām – viņiem jāierodas kopā ar pavadoni. Pieteikšanās
pie nometnes vadītājas Lienes Ušviles
pa tālruni 26448086.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
(reģ.Nr.90002266173)
izsludina konkursu uz 2 (divām)

Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
locekļu amatu vietām.
Galvenie pienākumi: noteikti Bāriņtiesu
likuma 17. pantā.
Prasības pretendentam: uz bāriņtiesas locekļa
amatu var pretendēt personas, kuras atbilst Bāriņtiesu likuma 10. panta otrajā daļā noteiktajām
prasībām un kurām ir:
1. bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze;
2. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības
pieteikumu tiesai u.c. dokumentu) izstrādē;
3. labas krievu un angļu valodas zināšanas;
4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
5. pamatiemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», internets).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas
pilsētas Bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 9, 118. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi
«Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas locekļa amata
konkursam» līdz 2015. gada 16. novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63084415, e-pasts
marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» (turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)
pārdod 17 (septiņpadsmit) metāla rezervuārus, kas
atrodas Meiju ceļā 66, Jelgavā (turpmāk – izsoles
priekšmets), rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Katrs metāla rezervuārs tiek izsolīts atsevišķi kā
viena vienība.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/tos
saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai
mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Iepirkumi un izsoles».
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt 2015.
gada 4., 9. un 11. novembrī laikā no plkst.13 līdz
plkst.15, iepriekš sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāju-ielu
ekspluatācijas inženieri Imantu Auderu, tālrunis
63084479, 28634635.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 16.
novembra plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 2015. gada 16. novembrī plkst.11
JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta vienas vienības nosacītā
cena – 565 euro.
6. Izsoles nodrošinājums – 56,50 euro par
izsoles priekšmeta katru vienību, uz ko tiek iesniegts
piedāvājums. Nodrošinājuma maksājums ir jāveic
pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», kods UNLALV2X, konts
LV61UNLA 0050 0010 0312 1, norādot maksājuma
mērķi – «Kustamās mantas: metāla rezervuāru,
rakstiska izsole».
7. Samaksas kārtība – bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Valsts galvojums «kustina»
nekustamā īpašuma tirgu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai ģimenēm ar bērniem palīdzētu iegādāties mājokli, gada
sākumā tika ieviesta valsts galvojuma programma, kas ļauj
samazināt pirmo iemaksu par
mājokli. Uz šo brīdi Latvijas
bankās ir izsniegts 41 kredīts
ar valsts galvojumu mājokļa
iegādei tieši Jelgavā. Nekustamā īpašuma nozares speciālisti atzīst, ka programma
veicina kustību tirgū, tomēr
ne visas ģimenes, kuras to
vēlētos, var šo programmu
izmantot.
Programma paredz, ka ģimenei ar
bērniem tiek piešķirts galvojums, tādējādi
samazinot pirmo iemaksu par mājokli. Tas
ģimenēm paver lielākas iespējas iegādāties
pašām savu mājokli, jo galvenokārt šķērslis ir tas, ka ģimenei nav naudas pirmajai
iemaksai. Tiesa, galvojums nav dāvana, un
arī tas ir jāatmaksā.

Izsniegti kredīti 1,2 miljonu vērtībā

Galvojuma programma sāka darboties
gada sākumā, un tās mērķauditorija ir
ģimenes ar bērniem, kas vēlas iegādāties
vai būvēt mājokli. Kā norāda Latvijas
attīstības finanšu institūcijas «Altum»,
kas ir galvojuma programmas īstenotājs
sadarbībā ar komercbankām, pārstāve
Sandra Eglīte, šobrīd Latvijā izsniegti
878 galvojumi – tas nozīmē, ka atbalstu
mājokļa iegādei saņēmušas 878 ģimenes
ar bērniem. Visās šajās ģimenēs kopā aug
1323 bērni. Mājokļa iegādei Jelgavā galvojums piešķirts 41 ģimenei, kurās kopā
aug 57 bērni.
Programmas gaitā izsniegto kredītu
kopējā summa ir 45,9 miljoni eiro, savukārt
galvojumu kopējā summa ir 5,4 miljoni.
Attiecīgi Jelgavā ar galvojumu programmas
atbalstu ģimenes iegādājušās mājokļus par
1,2 miljoniem eiro – tāda ir piešķirto kredītu
kopējā summa. Valsts šīm ģimenēm nodrošinājusi galvojumus par 143 000 eiro.

Lielākoties – ģimenes ar vienu
vai diviem bērniem

Kredītus galvojuma programmas gaitā
izsniedz sešas bankas: «Citadele», «SEB
banka», «Swedbank», «Nordea», «ABLV
Bank» un «DNB banka». Datus par kredītiem bankas neizpauž, jo tie ir konfidenciāli,
tomēr «Altum» rīcībā esošā informācija
liecina: vidēji Jelgavā ģimeņu hipotekārā
aizdevuma, kuram piesaistīts galvojums, apmērs ir 29 000 eiro un aizdevuma summas
amplitūda ir no 13 līdz 68 tūkstošiem eiro.
Kādas ģimenes Jelgavā izmantojušas
galvojuma programmu? Lielākoties tās
ir ģimenes ar vienu vai diviem bērniem.
Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk bērnu,
bijušas tikai trīs. «Esam novērojuši, ka par
mājokļu galvojuma programmu pārsvarā
interesējas jaunas ģimenes ar vienu bērnu.
Tā kā bieži vien ģimenei ir vēlēšanās iegādāties trīs vai četru istabu dzīvokli, iespējams,
tiek domāts par ģimenes pieaugumu, tāpēc
jau laicīgi vēlas atrast sev piemērotu dzīves
telpu. Jāpiebilst, ka tāpat ir novērojama
neliela interese par privātmāju iegādi,»
stāsta «DNB bankas» Jelgavas filiāles direktore Zinta Skangale, piebilstot, ka bieži
ģimene jau ir informēta par šo programmu
un uz banku nāk ar konkrētu mērķi, bet,
ja ģimene vēlas iegādāties mājokli, bet par
galvojuma programmu nezina, konsultants
par to pastāsta.

Ne visi atbilst nosacījumiem

Lai gan programmas mērķis ir atbalstāms, ne visas ģimenes spēj izpildīt tās
nosacījumus, turklāt katrai bankai ir sava
mājokļu kreditēšanas politika. Viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem ir nepietiekami oficiālie ienākumi uz mājsaimniecību.
«Citadeles» Jelgavas filiāles kredītu projektu vadītāja Madara Ovčarenko skaidro, ka
ģimenes kredītspēju samazina, piemēram,
tas, ja tai jau ir citas saistības, kuras kopā ar
plānotajām jaunajām saistībām pārsniedz
bankas noteikto ienākumu līmeni. «Tas
nozīmē, ka ģimenes oficiālie ienākumi
nenosedz mēneša maksājumus un minimumu, kam jāpaliek dzīvošanai. Visbiežāk
ģimenēm pietrūkst aptuveni 100 – 200 eiro

«Par ietaupīto naudu
ierīkojām apkuri»
Pozitīva pieredze saistībā ar
valsts galvojuma programmu mājokļa iegādei ģimenei
ar bērniem ir Zandai Svikšai.
«Mēs pat nebijām apsvēruši
šo programmu, bet beigās
gan tikām pie savas sapņu
mājas, gan ietaupījām naudu apkurei,» teic viņa.
Svikšu ģimene pēdējos desmit gadus
dzīvoja Rīgā, kur īrēja divistabu dzīvokli Purvciemā, tomēr pēdējos gadus
piecus mieru nedeva doma par savu
māju. Kad ģimenē ienāca bērniņš, viņi
saprata, ka ir pienācis laiks meklēt lielāku mājokli. «Sākumā gan skatījāmies
plašākus dzīvokļus turpat Rīgā, bet
secinājām, ka īres cenas ir neadekvāti
augstas – sanāca, ka īres maksa par
lielāku dzīvokli bija augstāka nekā
kredītmaksājums, pērkot pašiem savu
mājokli,» stāsta Zanda. Tad ģimene
sapratusi, ka izdevīgāk ir iegādāties
māju, un sāka meklējumus: novērtējot,
ka Pierīgas privātmāju ciematos viņus
neapmierina to infrastruktūra, sākuši
skatīties jau mazliet tālāk – Jūrmalā,
Jelgavā, Siguldā.
Savu ideālo māju ģimene atrada Jelgavā, Kļavu ielā. Tās kopējā platība ir
170 kvadrātmetri, un māja maksājusi
nedaudz vairāk kā 50 000 eiro. Naudu
pirmajai iemaksai ģimene bija krājusi
vairākus gadus, jo nolēma, ka papildu
kredītus, piemēram, lai segtu pirmo
iemaksu vai izremontētu īpašumu, ne-

ņems. «Mēs pat nebijām domājuši par
galvojuma programmu – bijām apņēmušies tikt galā paši saviem spēkiem.
Aizgājām uz konsultāciju pie bankas
kredītu speciālistes, lai saprastu, kādas
ir mūsu iespējas, un viņa mums ieteica
izmantot šo programmu. Iepazināmies
ar kritērijiem un sapratām, ka tiem
atbilstam,» tā Z.Svikša. Dokumentu
nokārtošana ģimenei gājusi raiti – uz
konsultāciju viņi devušies ceturtdienā,
bet jau pirmdienā bankai bija iesniegti
visi nepieciešamie dokumenti. Zanda
norāda: ģimenē abi vecāki strādā
(darbs ir oficiāls), tajā aug viens bērns,
un kopējie ienākumi uz mājsaimniecību pārsniedz 1000 eiro mēnesī. «Mūsu
ienākumi būtiski nemainās – dzīvojam
no algas līdz algai,» ģimenes materiālo
stāvokli raksturo sieviete.
Nu jau trīs nedēļas Svikšu ģimene
dzīvo savā jaunajā mājā Jelgavā, ik
dienu mērojot ceļu uz darbu Rīgā. Tā
kā ģimenei ar vienu bērnu galvojuma
programma paredz segt desmit procentus no pirmās iemaksas, Svikši
ietaupīja un par šiem līdzekļiem savā
jaunajā mājā ierīkoja malkas centrālo
apkuri. «Ja arī nebūtu šīs programmas,
pie mājas tikuši mēs būtu. Tā kā māja
bija tādā stāvoklī, ka dzīvot tajā var,
mēs tāpat būtu pārvākušies, bet tad,
iespējams, mūsu pirmais rudens un
ziema Jelgavā būtu vēsāka, jo apkures
sakārtošanai nepieciešamos līdzekļus
vajadzētu atlicināt no algām, un tas
prasītu laiku.»

mēnesī,» tā speciāliste.
Bankās novērojuši, ka ģimene, kas saņēmusi atteikumu par kredīta piešķiršanu,
bankā atgriežas ļoti reti, jo parasti nespēj
sakārtot finansiālo situāciju tā, lai atbilstu
kreditēšanas nosacījumiem. Piemēram,
bankā «Citadele» Jelgavā tādi bijuši trīs
gadījumi gada laikā.
Jāpiebilst, ka mēdz būt arī situācijas, kad
klienta spēja aizņemties ir pat lielāka, nekā
viņš pats to ir prognozējis.

Nav jābūt oficiālā laulībā

Galvojuma programmas nosacījumi
paredz, ka aizdevuma ņēmējs ir persona,
ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir
vismaz viens nepilngadīgs bērns. Tā var būt
gan ģimene, kas oficiāli reģistrējusi laulību,
gan pāris, kas dzīvo nereģistrētās attiecībās,
bet kam ir kopīgi bērni un kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā. Tāpat kredītņēmējs var
būt vientuļais vecāks, kas bērnu vai bērnus
audzina viens.
Galvojuma apmērs ir noteikts atkarībā
no bērnu skaita ģimenē – jo vairāk bērnu,
jo lielāks galvojums, bet vienai ģimenei tas
nevar pārsniegt 20 000 eiro.

«Ja nevari sakrāt pirmo iemaksu,
kredītu neesi pelnījis»

Vairums nekustamā īpašuma speciālistu
valsts galvojuma programmu vērtē pozitīvi,
jo uzskata, ka tā atdzīvina nekustamā
īpašuma tirgu, kas galvenokārt ir atkarīgs
tieši no kreditēšanas apmēriem. «Pieaugošā
interese par valsts līdzfinansējumu veicina
nekustamo īpašumu tirgus aktivitāti un
palielina pieprasījumu gan jauno projektu
tirgus segmentā, gan otrreizējā tirgus
segmentā. Jelgava ir viena no pilsētām,
kas pēdējo gadu laikā attīstās, paplašinoties uzņēmējdarbības videi un piesaistot
jaunus iedzīvotājus pilsētai. Šāda tendence
neapšaubāmi atstāj ietekmi uz nekustamo
īpašumu tirgu Jelgavas reģionā,» uzskata
SIA «Rent in Riga» valdes loceklis Jānis
Lipša.
Tomēr pastāv uzskats, ka šāda programma mākslīgi ceļ personu kredītspēju, bet
ne reālo maksātspēju. «Noteikti kādam šī

«Pietiek
ar vienu algu»
Kozlovu ģimenē vienīgais pelnītājs ir vīrs Juris, tomēr, izvērtējot
ģimenes maksātspēju, tas bija
pietiekami, lai ģimenei piešķirtu kredītu mājas iegādei.
Pirms trim gadiem Kozlovu ģimene – tētis, mamma un divi mazi bērni – pārcēlās
uz Jelgavu, kur īrēja nelielu mājiņu, saimniekiem par to maksājot 115 eiro mēnesī.
Kad pieteicās trešais mazulis, viņi sāka
interesēties par iespēju īpašumu iegādāties
paši, pētīja banku nosacījumus, meklēja
māju. «Sākumā bijām domājuši, ka pirksim
to pašu māju, kuru īrējam, bet saimnieki
paprasīja 35 000 eiro. Kad dokumentus
apskatīja bankā, pateica, ka par tādu īpašumu maksimālā kredīta summa, ko piešķirs,
ir 25 000. Tad man vajadzētu pašam «uz
rokas» 12 000 eiro. It kā jau varēju dabūt,
bet beigās nolēmām, ka meklēsim ko citu,»
stāsta J.Kozlovs.
Ģimene atradusi māju Emburgas ielā
– tādu, kādu Juris bija gribējis: divi stāvi,
trīs istabas, garāža iekšā, pirtiņa. Mājas
platība ir 96 kvadrātmetri, gandrīz divreiz
lielāka nekā tā, kurā ģimene dzīvoja. «Cena
bija 39 000, bet mums pārdeva par 37 000.
Tā kā mums ir divi bērni, rupji rēķinot, pirmajai iemaksai mums vajadzēja 3400 eiro.
Vēl apmēram pusotrs tūkstotis aizgāja par
papīru nokārtošanu. Pusotru gadu bijām
krājuši, vēl vecāki piepalīdzēja,» rēķina
Juris. Viņš ģimenē ir vienīgais pelnītājs.
«Bankā rēķināja vidējos ienākumus uz
vienu ģimenes locekli. Bija jābūt ap 300
eiro, bet mums bija stipri vairāk – gandrīz
500 eiro,» Juris norāda, ka šķērslis nebija
arī tas, ka ģimene gaida trešo bērniņu.

programma arī noder. Visvairāk jau pašām
bankām, jo tā kalpo par papildu nodrošinājumu kredītņēmējam. Bankai kredītņēmēja
maksātnespējas gadījumā samazinās risks
neatgūt naudu, par ko ir finansēts attiecīgais nekustamais īpašums. Tajā pašā laikā
uzskatu, ka nav pareizi meklēt veidus, kā
cilvēkam tomēr iedot kredītu, ja vispārējā
kartībā viņš šo finansējumu nemaz nevar
atļauties. Ir jābūt iespējai sakrāt kaut desmit procentus no plānotā dzīvokļa cenas.

Dzīvē notiek daudz negaidītu un neplānotu
pavērsienu, kas būtiski ietekmē kredītņēmēja maksātspēju: dzīvojot pēc principa
no rokas mutē un saskaroties ar neplānotiem izdevumiem, viņam būs apgrūtinoši
izpildīt kredītsaistības. Tādēļ uzskats, ka,
nodrošinot jauno ģimeņu pirmo iemaksu,
kredītņēmējs var atļauties uzņemties
ilgtermiņa saistības, ir maldīgs,» uzskata
«Arco real estate» valdes priekšsēdētājs
Aigars Šmits.

«Piedzimstot bērnam,
ģimenes kredītspēja
dramatiski saruka»
Andris (vārds ir mainīts) galvojuma programmā ir vīlies. Viņa
galvenais secinājums: sieviete,
pat esot darba tiesiskajās
attiecībās, bērna kopšanas
atvaļinājuma laikā tiek norakstīta, un māmiņalga netiek
uzskatīta par pilnvērtīgiem
ģimenes ienākumiem. Līdz ar
to ģimenes kredītspēja būtiski
sarūk, liedzot gan iegādāties
mājokli, gan jēgpilni izmantot
šo programmu.
Andris ar sievu un bērnu dzīvoja savā
īpašumā esošajā nelielajā dzīvoklī Jelgavā. Kad ģimenē pieteicās otrs mazulis,
viņi nolēma, ka nepieciešama lielāka
funkcionālā platība – viņiem piemērotākais variants šķita četristabu dzīvoklis.
«Tad sākām iet pa bankām, lai iepazītos
ar kredītu nosacījumiem. Vienā bankā
mums piedāvāja ieķīlāt gan mums jau
piederošo īpašumu, gan to, ko pirksim,
gan atrast galvotājus. Galvotājus atrast
tā vienkārši nevarēja, savukārt noteikumi
par īpašuma ieķīlāšanu šķita drakoniski,
plus vēl augsts procentu maksājums,»
stāsta Andris. Tomēr situācija nebija tik
vienkārša, jo atrast atbilstošu četristabu
dzīvokli Jelgavā tobrīd bija grūti. «Šādi
dzīvokļi galvenokārt ir noteiktas sērijas
mājās, pārsvarā deviņstāvenēs, piemēram,
Ganību ielā un Loka maģistrālē, tāpēc
piedāvājums tirgū nav tik liels, turklāt
tas tikpat kā nemainās,» viņš novērojis.

Bijusi doma pirkt dzīvokli ne tik labā stāvoklī un remontēt pašu spēkiem – lētākie
dzīvokļi pašvakākā stāvoklī bija pieejami
par 22 000 – 25 000 eiro. Bet, tā kā jaunais
dzīvoklis ir ķīla, bankas nelabprāt pieļauj
šādu variantu.
Dzīvoklim jābūt labam, bet tādi jau ar
pieņemamu remontu tirgū bija pieejami
par 35 000 – 37 000 eiro. «Starpība ir
vairāk nekā desmit tūkstoši, bet pats
remontu var uztaisīt par diviem trim
tūkstošiem,» vērtē Andris. Ģimene mēģinājusi pārdot arī savu dzīvokli, bet galvenokārt interesējušās nekustamā īpašuma
firmas, kuras prognozējušas: lai dzīvokli
pārdotu, nepieciešams teju pusgads.
Dzīvokļa meklējumi prasīja laiku, un
otrreiz bankās ģimene vērsās jau tad, kad
otrs bērniņš bija piedzimis un sieva bija
bērna kopšanas atvaļinājumā. «Pēkšņi
mūsu ģimenes kredītspēja nokritās līdz
padsmit tūkstošiem,» Andris ir sašutis,
ka vismaz šīs bankas vērtējumā māmiņ
alga netiek uzskatīta par pilnvērtīgiem
ģimenes ienākumiem.
Andris uzsver: «Mūsu piemērs norāda
uz to, ka valsts galvojuma programmā un
kreditēšanas sistēmā ir robi. No vienas
puses, jo vairāk bērnu, jo labāk – lielāks
atbalsta procents no programmas, bet, no
otras puses, jo vairāk bērnu, jo lielāks apgādājamo personu skaits, un, ja ienākumi
nepieaug, tad likumsakarīgi kredīta limits
sarūk. Tas nav pārāk liels pārsteigums, jo
bankas kreditēšanas jautājumos kopumā
šobrīd ir piesardzīgas.»

Ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Haņevičam –
sestais čempiona tituls

Daugavpilī aizvadīts Latvijas čempionāts boksā
jauniešiem un junioriem,
no kura Jelgavas izlase
pārvedusi septiņas medaļas – trīs zelta un četras
bronzas. Par Latvijas čempioniem jauniešu grupā
kļuva Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra audzēknis
Artūrs Ivanovs (svara kategorijā līdz 48
kg) un Viktors Kogajs (līdz 70 kg). Junioru
grupā par Latvijas čempionu jau sesto reizi
kļuva Artjoms Haņevičs. Bronzas medaļu
saņēma Germans Vorobjovs (līdz 46 kg),
Ēriks Mantula (līdz 50 kg), Artemijs Judins
(līdz 57 kg) un Edmunds Lindermanis.

Aicina pieteikties sporta
veterānu salidojumam

Jelgavas sporta veterāni līdz 15. novembrim aicināti pieteikties Latvijas sporta
veterānu senioru 18. salidojumam, kas
notiks 5. decembrī pulksten 15 Lielajā
ģildē Amatu ielā 6, Rīgā. Pasākuma
programmā šogad plānota Latvijas
sporta veterānu senioru 52. sporta
spēļu uzvarētāju komandu apbalvošana, EMG, pasaules, Eiropas veterānu
sacensību medaļu izcīnījušo Latvijas
sportistu apbalvošana, pilsētu, novadu
brīvprātīgo aktīvistu, organizatoru apbalvošana, kā arī saviesīgā daļa. Pasākumam var pieteikties līdz 15. novembrim,
zvanot Jelgavas Sporta servisa centra
metodiķim Valdim Ilmeram pa tālruni
29269718.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Ar labu spēli uzvarai nepietiek

Cienīgu spēli LBL regulārās sezonas
ietvaros pret
vienu no
vadošajām
komandām
BK «Ventspils» aizvadījis Mārtiņa Gulbja un
Gata Justoviča vadītais BK «Jelgava», kas
vēl pēc 30 minūtēm bija vadībā ar 51:48,
bet izšķirošajā ceturtdaļā cieta no pretinieku amerikāņiem, kā rezultātā – zaudējums
ar 64:70. Rezultatīvākais jelgavnieku
sastāvā ar 23 punktiem bija Kristaps Gludītis. «Viens neiemests metiens visu izšķīra
– būtu trešajā ceturtdaļā ieguvuši plus 16,
domāju, viss būtu kārtībā,» pēc spēles
sarūgtinājumu neslēpa M.Gulbis.

14. novembrī – «Remosa»
piedzīvojumu sacensības

14. novembrī biedrība «Remoss» aicina uz
piedzīvojumu sacensībām, kas šogad notiks
Ānes sporta kompleksā «Mālzeme». Dalībniekiem jāpiesakās līdz 10. novembrim. Šīs
ir komandu sacensības, un vienā komandā
jābūt četriem dalībniekiem, bet ģimenes
komandā var būt trīs vai četri dalībnieki.
Startēt varēs piecās grupās: pieaugušie
– sporta klase (aptuveni 30 km gara trase),
pieaugušie – tautas klase (ap 30 km), jaunieši
– 1996. – 1999. gadā dzimušie (ap 30 km),
jaunieši – 2000. gadā dzimušie un jaunāki
(aptuveni 20 km), ģimenes komanda (ap
20 un mazāk km). Komandas aicinātas
pieteikties līdz 10. novembrim pa e-pastu
normunds.remoss@inbox.lv vai pa tālruni
29539836 (Normunds Hofmanis).

Pasaules ziemas peldētāju
sezona sāksies Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad pirmo reizi vietējā ziemas
peldētāju kluba «Jelgavas roņi»
rīkotās sacensības ir iekļautas
starptautiskajā kalendārā un ir
IWSA Pasaules kausa 1. posms.
Tas nozīmē, ka ziemas peldētāji
no visas pasaules ieradīsies
Jelgavā uz oficiālās sezonas
pirmajām sacensībām. Dalību
apstiprinājuši roņi no 17 valstīm, un dalībnieku skaits tiek
lēsts ap diviem simtiem.
Sacensību organizators Aleksandrs
Jakovļevs stāsta, ka Jelgavā ieradīsies
gandrīz simts ārzemju viesu no 16 valstīm:
Anglijas, ASV, Beļģijas, Krievijas, Čehijas,
Vācijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Īrijas,
Dānijas, Azerbaidžānas, Polijas, Brazīlijas,
Argentīnas, Čīles. Protams, ka Jelgavas
sacensībās piedalīsies arī ziemas peldētāji
no Latvijas. «Plānojam, ka atbrauks ziemas
peldētāji no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils,
Saldus, Talsiem, Ozolniekiem, Rīgas,
Jūrmalas, Carnikavas, Raganas, Siguldas,
Ogres. Un, protams, būs arī jelgavnieki,»
tā organizators. Lai gan klubs «Jelgavas
roņi» ir galvenais sacensību organizators,
A.Jakovļevs cer, ka apmēram puse sacensībās aktīvi startējošo biedru arī savās mājās
varēs nostartēt. «Es pats esmu pieteicies
trīs distancēm – ceru, ka vismaz vienu starp
organizatoriskajiem pienākumiem man
izdosies nopeldēt,» tā viņš.

Driksā iepretim
bākai jau sākti
gatavošanās
darbi Pasaules
kausa posmam
ziemas peldēšanā. «Jelgavas
roņu» vadītājs
Aleksandrs
Jakovļevs šoreiz
vairāk iesaistīts
organizatoriskajos darbos, taču
vismaz vienu distanci sacensībās
cer arī nopeldēt.
Foto: Raitis Supe

celiņus ierīkot kanālā, kas savieno Driksu
un Lielupi, bet tur šobrīd ir pārāk sekls, un
vietu nācās mainīt. Centrālā vieta būs pie
bākas, sacensību informācijas centrs tiks
ierīkots kafejnīcas ēkā Pasta salā, sacensību
dalībnieki izmantos publiskās slidotavas
ģērbtuves. Tāpat būs sauna un baļļa, lai peldētāji var sasildīties. Terasē pie kafejnīcas
tiks uzslieta nojume, kur patverties lietus
vai sniega gadījumā.
A.Jakovļevs norāda: iespējams, tieši
skaistā vieta daudzus sacensību dalībniekus pamudinājusi braukt uz Jelgavu, jo
internetā publicētās Pasta salas un Čakstes
bulvāra promenādes bildes ir ļoti estētiskas
Peldēs pilsētas centrā
Šogad ziemas peldēšanas čempionāts un gleznainas.
mainīs arī savu norises vietu – ja ierasti
tas notika Lielupē Jahtkluba teritorijā, Rīkos pieņemšanu
Pasākums notiks trīs dienas. Piektdien, 6.
tad šoreiz sacensības notiks Driksā iepretim «Silvas» tējas namiņam. A.Jakovļevs novembrī, viesi tiks iepazīstināti ar Jelgavu
stāsta, ka sākotnēji bija iecerēts peldēšanas – plānota divu stundu gara bezmaksas eks-

Bronzai derēs tikai uzvara
 Krišs Upenieks

Sestdien, 7. novembrī, pulksten 14 Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) futbola klubs
«Jelgava» aizvadīs sezonas
pēdējo Virslīgas spēli. Mūsējo pretiniece būs labu ritmu
uzņēmusī «Ventspils», kura
līdz šim iekrājusi par diviem
punktiem vairāk un ieņem
trešo vietu. Lai otro gadu pēc
kārtas izcīnītu medaļas, Jelgavai jāuzvar.
Jelgavas komanda aizvadītajā nedēļas
nogalē Virslīgā nespēlēja, bet ventspilnieki tikmēr ar 3:1 apspēlēja «Liepāju»,
kas jau garantējusi sev čempionu titulu.
Galvenā trenera Pola Ešvorta vadībā
«Ventspils» guvusi piecas uzvaras pēc
kārtas, bet pēdējais zaudējums bija tieši
pret mūsējiem.
«Tā būs spēle, kurā viss izšķirsies, taču

Pasta salas kafejnīcas terases. Tad ar 4х25
metru brīvā stila stafeti sāksies čempionāts.
Jelgavas klubu pārstāvēs vairākas stafešu
komandas. Vēl peldētāji sacentīsies 25
metros brasā, 50 metros brīvajā stilā, 450
metru peldējumā brīvajā stilā atklātā ūdenī.
Programmā iekļautas arī 25 un 50 metru
distances bez laika kontroles.
Apbalvošana plānota pulksten 18 pie bākas. «Būs jau tumšs. Mūsu goda pjedestāls
izskatās kā ledus gabals, kas izgaismots no
iekšpuses. Un pēc apbalvošanas ap pulksten 18.30 paredzēts neliels salūts,» stāsta
organizators.
Līdzīgi kā tas ir ārzemēs, arī Jelgavā
šogad ziemas peldēšanas sacensības noslēgsies ar draudzības peldējumu, kurā
peldētāji piedalīsies ar savas valsts karogu.
Draudzības peldējums notiks svētdien, 8.
novembrī, pulksten 12.

rezultāts atkarīgs tikai no mums pašiem.
Ja uzvarēsim, būsim trijniekā un izpildīsim sezonas uzdevumu. Protams, sezonas
beigās ir uzkrājušies nelieli savainojumi,
tādēļ vēl ir jautājums par visu futbolistu
gatavību. Atsevišķās pozīcijās «Ventspils»
ir spēcīgāka par mums, bet visu izšķirs šī
spēle,» pirms gaidāmās spēles saka komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs.
Viens no mūsu komandas līderiem
Mārcis Ošs piebilst, ka svarīgi būs spēlēt
savā stilā: «Pirms katras spēles mums
ir kaujinieciskas emocijas. Apzināmies
spēles nozīmi, kas sajūtas pastiprina vēl
vairāk. Svarīgi būs kontrolēt emocijas un
pirms spēles nepārdegt. Domāju, viņiem
būs vairāk jābaidās, jo spēle notiks mūsu
stadionā, turklāt šogad savstarpējās
spēlēs mēs esam bijuši labāki. («Jelgava»
uzvarējusi divās spēlēs, bet divos gadījumos fiksēts neizšķirts – red.) Spēlēsim
savu spēli un gaidīsim momentu. Liksim
viņiem nervozēt.»
Kluba pārstāvji uzsver, ka ļoti svarīgs

kursija ar autobusu un ārvalstu delegāciju
pārstāvju pieņemšana Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī. «Tā kā Jelgava šogad atzīmē
apaļu jubileju – 750 gadus –, vēlējos pasākumu pacelt jaunā līmenī. Gribu iepazīstināt
mūsu viesus ar pilsētu, ar ziemas peldēšanas tradīcijām, nākotnes plāniem,» stāsta
A.Jakovļevs.
Viņš skaidro: kluba mērķis un misija
ir popularizēt norūdīšanos un veselīgu
dzīvesveidu. Jau dažus gadus viņam ir
ideja izveidot Jelgavā rudens/ziemas sezonā
atklātu peldēšanas vietu ar ģērbtuvēm,
pirti un kublu. Tam varētu izmantot Jaht
kluba teritoriju, kur ir visa nepieciešamā
infrastruktūra, bet bez pašvaldības atbalsta
klubs to nevar pacelt.

Noslēgumā – «karogu» peldējums

Sacensību oficiālā atklāšana notiks
sestdien, 7. novembrī, pulksten 12 pie

Cer turpmāk būt pirmie

Šogad Pasaules kausam ziemas peldēšanā ir pieci posmi: Latvijā (Jelgavā), Anglijā,
Zviedrijā, Igaunijā un Krievijā. Pirmo reizi
kluba 25 gadu pastāvēšanas vēsturē vietējais čempionāts ir iekļauts starptautiskajā
kalendārā, un tas ir pirmais Pasaules kausa
posms, tomēr A.Jakovļevs cer, ka tā būs arī
turpmāk. «Pasaulē oficiālā ziemas peldēšanas sezona sākas 31. oktobrī, un mūsu
čempionāts ierasti notiek novembra sākumā, tāpēc ceru, ka arī turpmāk tieši Jelgavā
sāksies starptautiskā roņu sezona,» viņš
norāda. Daudzi vēlētos, lai starptautiskā
sezona tiktu atklāta tieši pie viņiem, tomēr
citās valstīs nacionālās sacensības notiek
vēlāk, tāpēc tradīcija ziemas peldēšanas
čempionātu rīkot novembra sākumā, kad
ūdens varbūt vēl nav pat aizsalis, Jelgavai
ir pluss šajā cīņā.
Šogad visi čempionāta dalībnieki saņems
sertifikātu par dalību un piemiņas medaļu,
kas izgatavota speciāli šim pasākumam.

31. oktobrī FK «Jelgava»
aizvadīja draudzības spēli
ar 2. līgas komandu
no Babītes, kurā
uzvarēja ar 4:2.
Komanda jau
ilgāku laiku galveno uzmanību
velta 7. novembra spēlei.

Meklē darbu
Celtnieks meklē darbu.
Visu veidu iekšdarbi. Tālrunis 20084475.
Mūrnieks. Tālrunis 26045890.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 26214720.
Meklē papilddarbu
darba dienas otrajā pusē un brīvdienās.
Tālrunis 26436284.
Vīrietis meklē darbu.
Var būt arī vienas dienas darbs.
Tālrunis 26990895.
Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Ir pieredze
vecu cilvēku apkopē, kā arī ar invalīdiem.
Varu dzīvot uz vietas vai apsargāt ziemas
dārzu. Tālrunis 24850341.
Autovadītājs, A, BE, CE, DE, 95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja apliecība.
Tālrunis 29682212.

Piedāvā darbu
Auklītei (divus gadus vecam puisītim)
gadījumos, kad bērns slimo vai nevar apmeklēt bērnudārzu. Vēlams RAF dz.m.
Tālrunis 29422219 (Inga Mitrofanova).

Pārdod
Malku. T.27470812
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
½ māju centrā. T.29558600

Pērk
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Porcelānu, visu veidu dzintaru, senlietas.
Atrodos Jelgavā. T.22182220
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Datoru remonts. T.26533575
Atjauno vannu emalju. T.20605520
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt
uzņēmumu; noslēgt līgumu (pirkums, īre).
Raiņa 14, t.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtība
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O.Vācietis/
Dzīves skumjākajā brīdī esam kopā ar
Viktoru Prokopenko un tuviniekiem,
māmiņu mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Sporta servisa centrs» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Foto: Raitis Supe
būs skatītāju atbalsts. «Jelgavā vienmēr
ir patīkami spēlēt un dzirdēt ovācijas.
Tas komandai palīdz! Izdarīsim visu,
kas būs mūsu spēkos, lai iepriecinātu
pilsētu, līdzjutējus un paši sevi. Kopā mēs
varam izcīnīt šo svarīgo uzvaru! Gaidīsim
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visus 7. novembrī ZOC stadionā, lai kopā
cīnītos par medaļām,» motivācijas pilns
pirms cīņas ir M.Ošs. Treneris jau tagad
vēlas pateikties visiem, kas atbalstījuši
komandu sezonas gaitā, un pauž cerību,
ka pēdējā cīņā tribīnes būs pilnas.

HARIJS KRAVCOVS (1945. g.)
OLGA KUDRJAŠOVA (1946. g.)
JĀZEPS BATŅA (1916. g.)
MARIJA KLOKONOVA (1921. g.)
TATJANA ŅEMNASEVA (1924. g.)
LUDMILA TIMOFEJEVA (1953. g.)
ANDRIS MUIŽNIEKS (1945. g.)
VIKTORS NIKOLAJEVS (1950. g.)
NORMUNDS ŠTĀLS (1964. g.)
INESE KALNIŅA (1957. g.).
Izvadīšana 05.11. plkst.12 Baložu kapsētā.
JULIJANA PLEŠNERE (1928. g.).
Izvadīšana 05.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
DAINA CVEIGELE (1964. g.).
Izvadīšana 06.11. plkst.13 Baložu kapsētā.
REGĪNA VĪNAVA (1934. g.).
Izvadīšana 06.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
ALISE TĀSE (1928. g.).
Izvadīšana 07.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
AUSMA VELAUS (1930. g.). Izvadīšana
10.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2120.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 201.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2120.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Selfridžs 2». Seriāls. 8.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.45 «Neatklātā pērle Japāna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 658.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 200.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Radīti mūzikai».*
11.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.25 «Sporta studijas diskusija».
13.25 «Pasaules kausa izcīņas bobslejā un skeletonā posma
apskats». Kēnigszē, 16.–18.01.2015.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 659.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 10.sērija.
20.00 «Tūrists manā ciltī. Dienvidāfrika». Dokumentāls seriāls.
21.05 «Sarkanā Brazīlija». Drāma. 2.sērija.
23.00 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.45 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 18.sērija.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
11.05 «Karamba!» Humora raidījums.
11.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 21.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 26.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3».
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 7.sērija.
23.20 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 22.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.45 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.10 «Attīstības kods».
1.35 «LNT ziņu «Top 10»».
2.20 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 21.sērija.
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 13.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 186. un 187.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». Seriāls. 17. un 18.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Ēdiena daba».
12.20 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 189.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 18.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 36. un 37.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 21. un 22.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 11.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki». Realitātes šovs. 18.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 13.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 10. novembris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2121.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 55.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Sapņu viesnīca. Maurīcija». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 202.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2121.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda». Pirmsfilmas diskusija.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Čečenija: Karš bez pēdām». Dok.filma (ar subt.).
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Hokings». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2004.g.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 659.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 201.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 10.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņas bobslejā un skeletonā posma apskats».
Sanktmorica, 24.–25.01.2015.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 660.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
19.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 14.sērija.
21.55 «Futbola algoritms».* Dokumentāls stāsts.
22.25 «Kapteinis 13». Dokumentāla filma.
22.55 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
0.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 22.sērija.
12.00 «Mīlestības raksti». Vācijas komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 22.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 28.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Iemīlēties Marakešā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 6.sērija.
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.50 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 22.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 14.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 188. un 189.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 190. un 191.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 37. un 38.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 23. un 24.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
2.00 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 1.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 14.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. novembris
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi». Azerbaidžāna.
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
9.00 TIEŠRAIDE. «Lāčplēša dienai veltīts ekumēnisks dievkalpojums».
Pārraide no Rīgas Doma.
10.05 TV PIRMIZRĀDE. «Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana».
Dokumentāla filma.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Mana dziesma».*
12.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.35 «Aculiecinieks».*
12.55 TIEŠRAIDE. «Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas
vienību militārā parāde laukumā pie Brīvības pieminekļa».
13.30 «Selfridžs 2». Seriāls. 8.sērija.
14.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.40 «Maklauda meitas». Seriāls. 203.sērija.
15.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 55.sērija.
16.30 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2122.sērija.
17.30 TIEŠRAIDE. «Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 TIEŠRAIDE. «Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai».
19.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ručs un Norie». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.25 TIEŠRAIDE. «Svecīšu siena». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Ziedojumu akcija Brāļu kapu ansambļa restaurācijai».
21.27 TIEŠRAIDE. «Svecīšu siena». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.45 «Rūdolfa mantojums». Latvijas traģikomēdija. 2010.g. (ar subt.).
23.55 «Latloto. «Viking Lotto»».
0.00 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.

tv programma
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 660.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 202.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 11.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.50 «Sešas zvaigznes zobenā».* Dziesmas latviešu strēlniekiem.
13.45 «Manas tautas dziesmas».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 661.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 12.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kamuflāža». Dokumentāla filma.
21.00 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 3.daļa.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Gatis Ungurs. Plenči». Īsfilma.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Ilze Zicāne.
Post Mortem». Īsfilma.
22.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
23.25 «Tūrists manā ciltī. Dienvidāfrika». Dokumentāls seriāls.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Iemīlēties Marakešā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Galileo 3».
15.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
16.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Streičs». Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TIEŠRAIDE. «Lāčplēša diena 11. Novembra krastmalā».
21.50 «Imantdienas 2015».
23.50 «Dzīvīte».
0.20 «Nikita 2». ASV seriāls. 33.sērija.
1.00 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
1.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 15.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 190. un 191.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 192. un 193.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 38. un 39.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 25. un 26.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 22.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.40 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
1.40 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
2.10 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 2.sērija.
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 15.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2123.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 204.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2123.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Rīgas kungi».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4». Maroka.
22.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Čečenija: Karš bez pēdām». Dokumentāla filma.
1.35 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 661.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 203.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Ēdienkarte skrejceļam». Dokumentāla filma.
11.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
14.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 662.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 10.sērija.
21.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.45 «Personība. 100 g kultūras».*
22.40 «Ar sapni mugursomā».*
23.25 «Sporta studija».
0.15 «Kamuflāža». Dokumentāla filma.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
11.00 «Latvijas faili. Streičs». Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
12.00 «Uta Danella. Saldā vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Galileo 3».
15.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
16.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 2.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Viena puķe zied – Margarita».
Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 19.sērija.
23.20 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Nikita 2». ASV seriāls. 34.sērija.
1.15 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
2.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 16.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 192. un 193.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 194. un 195.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 39. un 40.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 27. un 28.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.00 «Bada spēles». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
1.00 «Kinomānija 6».
1.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 16.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 13. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 58.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 205.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 2.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 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
2.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.45 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 662.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 204.sērija.
9.15 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
14.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 663.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Bezceļu tūrisms. Kolas pussala». Dok.seriāls. 2.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
19.50 «Momentuzņēmums».*
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Jogurts – vai tiešām veselīgs?»
Dokumentāla filma.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Seviljas bārddzinis».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lūinā Deivisā pašā».
ASV muzikāla drāma. 2013.g. (ar subt.).
23.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.45 «Plenči». Īsfilma.
1.15 «Post Mortem». Īsfilma.

1.35 «Latvijas Radio 2 20 gadu jubilejas koncerts».*
4.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
11.05 «Latvijas faili. Viena puķe zied – Margarita».
Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
12.00 «Tikai ar jums». Vācijas drāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Galileo 3».
15.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
16.15 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.35 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 3.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Tautas mīlētā Olga Dreģe».
Latvijas dokumentāla filma. 2013.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 9.sērija.
21.45 «Ulda Marhilēviča autorkoncerts
«Tava sirds ir tavas mājas»». 2014.g.
23.00 «Karalis Artūrs». Vēsturiska piedzīvojumu filma. 2004.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
2.25 «Galileo 3».
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 17.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 194. un 195.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 196. un 197.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 4.sērija.
15.45 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 29. un 30.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Džonijs Anglis atgriežas».
ASV un Lielbritānijas komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.05 «Droša osta». ASV mistikas melodrāma. 2013.g.
1.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 29. un 30.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
3.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 17.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 14. novembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Ērkšķrozīte». Vācijas pasaku filma. 2009.g. (ar subt.).
11.40 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
13.10 «Adreses».*
13.45 «Latvijas kods. Rīgas kungi». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.15 «Ručs un Norie». Dokumentāla filma (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Neatklātā pērle Japāna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
Aurēlija Anužīte-Lauciņa (ar subt.).
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.20 «Lūinā Deivisā pašā». ASV muzikāla drāma. 2013.g.
1.15 «Rokopera «Lāčplēsis». Jauniestudējums».* 2013.g.
3.15 «Esiet kā vīri! Jukums Vācietis». LTV videofilma.
4.15 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.45 «Balss pavēlnieks».*
9.20 «Eksperti dīvānā».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.55 «Kas tur dzīvo?»*
15.00 «Jogurts – vai tiešām veselīgs?» Dokumentāla filma.
16.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.45 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
17.45 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.45 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 10.sērija.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 19.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 7». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
1.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.00 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».*
4.20 «Eksperti dīvānā».*
4.59 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 3.sērija.
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.35 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
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9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
12.30 «Galileo 3».
13.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.30 «Aģente Kārtere». ASV seriāls. 2014.g. 5.–8.sērija.
17.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 4.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Mīlestības dēļ». Latvijas dokumentāla filma. 2013.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Mammu, es tevi mīlu». Latvijas drāma. 2013.g.
23.55 «Losandželosa. Konfidenciāli». ASV detektīvfilma. 1997.g.
2.10 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
3.00 «LNT brokastis».
4.30 «Galileo 3».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 18.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». Kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 12.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.15 «Ceļojums ar tētuku». ASV komēdija. 2008.g.
14.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
16.50 «Džonijs Anglis atgriežas». Komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Nejaukais es». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.40 «Rītausma. 2.daļa». Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2012.g.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Nāvējošais trieciens». Spraiga sižeta filma. 2010.g.
1.55 «Komisārs Reksis 5». Seriāls. 15.sērija.
2.45 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 4.sērija.
3.30 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 18.sērija.
4.10 «TV3 ziņas».
4.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Svētdiena, 15. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana». Dokumentāla filma.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV šovs.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «12 gadi verdzībā». ASV drāma. 2013.g. (ar subt.).
1.15 «Brīvās Latvijas dziesmas». 1. un 2.daļa.
3.10 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*

Autoskola «Credo Autoprieks»
aicina pieteikties uz
B kategorijas kursiem:
BRĪVDIENU GRUPA: 15. NOVEMBRĪ plkst.9;
VAKARA GRUPA: 10. NOVEMBRĪ plkst.17.30.
Pieteikties pa tālruni 63010470.
Pasta iela 47 – 314 («Swedbank» ēka).

7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Momentuzņēmums».*
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.55 «Ērkšķrozīte». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
12.05 «Kapitālisms Šķērsielā». Dokumentāla filma.
14.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.20 «Sapņu viesnīca. Bali». Melodrāma.
17.00 «Kas tur dzīvo?»*
18.00 «Tās tik ir operas! Seviljas bārddzinis». Dok.filmu cikls.
19.00 «Tālu prom». Piedzīvojumu filma.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Jāņonkulis». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
23.35 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
0.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.35 «Anekdošu šovs 2».*
2.30 «Krodziņā pie Paula».*
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
5.40 «Purvāji 4». ASV seriāls. 4.sērija.
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TV programma
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.40 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 2013.g. 19.sērija.
12.05 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 7.sērija.
13.00 «Labās raganas brīnums». ASV ģimenes filma. 2014.g.
14.50 «Dzintara dziesmas 5».
15.50 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 9.sērija.
16.25 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
17.20 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 5.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. 25 neatkarības gadu cilvēkstāsti». Dok.filma.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Mierinājuma kvants». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma.

Ādas problēmu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10, tālrunis 29217661.

23.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
0.05 «Centurions». Piedzīvojumu drāma. 2010.g.
1.45 «Tikai ar jums». Vācijas drāma. 2013.g.
3.10 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 19.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». ASV kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 13.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
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8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.45 «Princis un es 3: karalisks medusmēnesis». ASV komēdija.
13.45 «Nejaukais es». ASV animācijas filma. 2010.g.
15.40 «Rītausma. 2.daļa». Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2012.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 2015.g. 11.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.40 «Nāvējošais trieciens». ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
1.10 «Asiņainais sports». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
2.50 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 1.sērija.
3.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 19.sērija.
4.20 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 12. un 13.sērija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S KAI S T U MA S KO L A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības novembrī un decembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

10.11., 18.11., 01.12.
25.11., 16.12.
13.11., 04.12., 18.12.
11.11., 30.11., 21.12.
11.11., 30.11., 21.12.
17.11., 09.12., 23.12.
17.11., 09.12., 23.12.
23. – 24.11., 21. – 22.12.
09.11., 07.12.
09.11., 23.11., 07.12.
12.11., 26.11., 10.12.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.
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7.lpp.
Pasākumi pilsētā
 5. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: A.Birbele «Koridors». Režisors A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 17 – koncerts «Rudens danči». Piedalās: TDA «Gatve» (Rīga),
«Jandāls» (Bauska), «Kalve», «Diždancis» (Jelgava), JDK «Ūsiņš» (Salaspils), «Pūpolītis»
(Lielvārde), «Delveri» (Jēkabpils), «Vizbulīte» (Sigulda). Biļešu cena – € 2; skolēniem,
studentiem, pensionāriem – € 1 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 15 – Poļu kultūras dienu Jelgavā noslēguma koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. novembrī pulksten 10 – praktiskā radošā nodarbība «Trijstūru lakatu aušana rāmjos
aukstajiem rudens vakariem» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 8. novembrī pulksten 16 – Latgales etnoroka grupas «Laimas muzykanti» 20 gadu
jubilejas lielkoncerts «Atdod tautai tautasdziesmu». Programmā: latgaliešu un latviešu
tautasdziesmas. Piedalās: K.Kārkle, O.Rajecka un grupa «Elpa». Biļešu cena – € 5 – 10
(kultūras namā).
 8. novembrī pulksten 14 – romantisko detektīvu vakars: rakstniece Dace Judina un
komponists Arturs Nīmanis literāri muzikālā programmā (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
zālē).
 10. novembrī pulksten 18 – saruna ar aktrisi Olgu Dreģi «Kā būt laimīgam» (Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 10. novembrī pulksten 17.30 – Studentu svētku koncerts (LLU pils aulā).
 11. un 13. novembrī pulksten 19 – Jelgavas Studentu teātra izrāde: A.Čehovs «Mežainis». Biļešu cena – € 5. Zālē vietu skaits ierobežots, tāpēc lūgums veikt rezervāciju pa tālruni
26323327 (Studentu teātrī Jāņa Čakstes bulvārī 5a, ieeja no Mītavas tilta puses).
 12. novembrī no pulksten 9 līdz 16 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 13. novembrī pulksten 22 – Studentu dienu noslēguma koncerts. Uzstāsies «Lustīgais
Blūmīzers», «Oranžās brīvdienas», Roberts Pētersons ar grupu, kā arī dīdžejs Muzadrive,
dīdžejs MBerg, «Ideology Of Souns» un «Lomidze». Biļešu cena – € 4; pirmajiem 100
apmeklētājiem ieeja – ar 50 procentu atlaidi (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 14. novembrī pulksten 10 – praktiskā radošā nodarbība «Daudz laimes, Latvija!»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 15. novembrī no pulksten 10 līdz 14 – ziemas un svētku apģērbu, apavu un aksesuāru tirdziņš visai ģimenei. Tirgoties gribētāji var pieteikties līdz 13. novembrim, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv. Būs arī stūrītis «Dāvinu», kurā noderīgas lietas
varēs dāvināt citiem (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 15. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).

notikumi
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Meri piedāvā «Lāčplēsi
un Arktikas nakts vīzijas»

Jelgavas 750 gadu jubilejas pasākumus maija sākumā ievadīja Aigara Meri veidotais klasiskās mūzikas koncerts
«Mūzika un Jelgava pāri laikiem». Savukārt Lāčplēša dienā, 11. novembrī, A.Meri ielūdz uz svētku koncertu «Lāč
plēsis un Arktikas nakts vīzijas».
Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine
celiņš Māra Martinsona filmai. Tomēr dzīvo un strādā Igaunijā. «Ja skatāmies
dažādu iemeslu dēļ filma līdz skatītājiem Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
«Manuprāt, katrs klausītājs
tā arī nenonāca. Mūzikas autors no sezonas plānus, tad redzam, ka 18.
programmā atradīs savu skaņmūzikas kinofilmai izveidoja simfoniju, novembrī tiks atskaņota R.Zaļupes
darbu jeb klasisko vērtību, un
kuru pirmatskaņoja Latvijas Nacionālais simfonija «Namejs». Tātad 11. novembrī
opermūzikas
cienītājiem
tie
simfoniskais orķestris diriģenta Gunta jelgavniekiem būs izcila iespēja arī šo
Izstādes
būs fragmenti no Jāņa MediKuzmas vadībā. Jelgavas koncerta ap- skaņdarbu dzirdēt Jelgavā. Savukārt
 No 6. novembra – izstāde «Pēteris Postažs. Gleznas». Gleznotājs Latvijas Mākslas
ņa operas «Uguns un nakts»
meklētājiem būs iespēja dzirdēt izcilu fragmenti no J.Mediņa operas «Uguns un
akadēmijas profesors P.Postažs, kurš dzimis Jelgavā, savā 75 gadu jubilejā atskatās uz
vai Jāņa Ivanova simfoniskais
kinomūzikas paraugu, kurā ilustratīvi nakts», kā arī J.Ivanova simfoniskais tēpēdējo gadu veikumu (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
tēlojums «Lāčplēsis». Riharda
tiks stāstīts par zemgaļu brīvības cī- lojums «Lāčplēsis» ir vēsturiski un emo Līdz 6. novembrim – ārstes un mākslas terapeites Ditas Baumanes-Auzas gleznu
Zaļupes simfonijas «Namejs»
ņām. Pirmās daļas turpinājumā skanēs cionāli saistīti ar latviešu tautas vēsturi,»
izstāde (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra 1. stāva foajē Svētes ielā 33).
pirmajā daļā spilgti jaušamas
fragmenti no J.Mediņa operas «Uguns tā A.Meri, piebilstot, ka klausītājiem
 Līdz 12. novembrim – Rutas Štelmaheres gleznu izstāde «Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi»
rokmūzikas un kinomūzikas
un nakts», kam literārais pamats ir noteikti nevajag baidīties vai distancēties
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
vēsmas, savukārt Ērika EšenRaiņa drāma «Uguns un nakts». Šajos no termina «laikmetīgā latviešu mūzi Līdz 13. novembrim – fotokonkursa «Jelgavai 750» trešā posma – «Vasara» – dalībvalda koncertā tiks izmantota
mirkļos orķestrim pievienosies Latvijas ka». Šajā koncertprogrammā iekļautie
nieku darbu izstāde (k/n garderobes foajē).
elektronika,» par svētku konNacionālās operas un baleta solisti Evija skaņdarbi ir caurausti ar izcilu melodiku,
 No 13. novembra – izstāde «Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis» (Svētās
certu «Lāčplēsis un Arktikas
Martinsone (soprāns), Rihards Millers spoži instrumentēti, un katru skaņdarbu
Trīsvienības baznīcas tornī).
nakts vīzijas», ko Jelgavas
(baritons) un Krišjānis Norvelis (bass). labāk palīdzēs izprast muzikoloģe Liene
 No 14. novembra – fotokonkursa «Jelgavai 750» ceturtā posma – «Rudens» – dalībkultūras nama Lielajā zālē būs
Pirmās daļas izskaņā būs izcilā latviešu Jakovļeva (Latvijas Radio 3).
nieku darbu izstāde (k/n garderobes foajē).
iespēja novērtēt 11. novembrī
simfoniķa J.Ivanova 1957. gadā rakstīJautāts par koncerta ieceri, A.Meri
 Līdz 15. novembrim – starptautiska Aleksandra Puškina oriģinālsējumu izstāde. Katra
pulksten 19, saka diriģents
tais simfoniskais tēlojums «Lāčplēsis». atklāj, ka vēlējies atskaņot skaņdarbus,
grāmata demonstrē īpašu ādas dizaina mākslinieka A.Puškina tēmas redzējumu. Piedalās
Aigars Meri.
Savukārt otrajā daļā būs Ē.Ešenvalda kuri attēlotu latviešu tautas brīvības
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mākslinieki, tostarp jelgavniece Ilizane Grīnberga (Ģederta
koncerts klarnetei un simfoniskajam cīņas un portretētu šo cīņu varoņus.
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Viņš atklāj, ka koncerta pirmajā daļā orķestrim «Arktikas nakts vīzijas», kas ir Savukārt otrs uzdevums, veidojot pro
 No 17. novembra – pilsētas bibliotēku darbinieku fotoizstāde «Ceļā» (Jelgavas Zināt- tiks atskaņoti skaņdarbi, kuru tematika komponista veidota skaņu glezna, kurā grammu, bija Jelgavas klausītāju ieniskās bibliotēkas 2. stāva Izstāžu galerijā).
ir saistīta ar 11. novembri – Lāčplēša visdažādākajos veidos un izpausmēs attē- pazīstināšana ar latviešu laikmetīgās
 27. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstādes «Bildes un lietas» atklāšana. dienu. Savukārt koncerta otrajā daļā lota «aurora borealis» jeb ziemeļblāzma,» mūzikas izcilākajiem piemēriem. «Ceru,
Izstāde apskatāma līdz 11. decembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4). skanēs laikmetīgā latviešu mūzika stāsta A.Meri.
ka klausītāji gūs spilgtas emocijas un
 Līdz 29. novembrim – smalku izšuvumu izstāde «Irinas Maļikovas mežģīņu raksti» – Ē.Ešenvalda 2012. gadā sarakstītais
Viņš atklāj, ka Ē.Ešenvalda koncerts atklāsmes no izcilas latviešu mūzikas
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
koncerts klarnetei un simfoniskajam klarnetei un orķestrim «Arktikas nakts atskaņojumiem. Man pašam ir ļoti bū Līdz 30. novembrim – izstāde «Četras stihijas»: Līgas Mickēvičas austās mandalas un orķestrim «Arktikas nakts vīzijas». Ap- vīzijas» tiks atskaņots jaunuzceltās tiski, ka daļa no koncertā izvēlētajiem
Jāņa Mickēviča fotogrāfijas (kultūras namā).
vienojot abu koncerta daļu tematiskos Liepājas koncertzāles «Lielais dzintars» skaņdarbiem ir cieši saistīti ar Lāčplēša
centrus, radās nosaukums «Lāčplēsis un atklāšanas koncertos 6. un 7. novembrī, dienu,» tā A.Meri.
Arktikas nakts vīzijas».
tātad klausītājiem Jelgavā būs iespēja
Jāpiebilst, ka muzicēs Jelgavas kamer«Pirmajā daļā atskaņosim R.Zaļupes dzirdēt «karstu» skaņdarbu. Solo partiju orķestris un Jelgavas Mūzikas vidus2015. gadā sarakstītās simfonijas atskaņos bijušais jelgavnieks Jelgavas skolas stīgu orķestris. Koncertu vadīs
 Egija Grošteine
Koncertuzveduma režisore ir Antra «Namejs» pirmo daļu «Degošais pils- Mūzikas vidusskolas absolvents Ed- L.Jakovļeva, diriģents A.Meri.
Leite, kura atzīst, ka «Pa gabaliņiem kalns», kas sākotnēji tika radīta kā skaņu munds Altmanis (klarnete), kurš šobrīd
Biļešu cena – no 3 līdz 5 eiro.
13. novembrī pulksten 19
Jelgavu lieku» ir dāvana pilsētai un
Jelgavas kultūras nama Lielajā
tās iedzīvotājiem koncertuzveduma
zālē būs skatāms koncertuzveformā. Tajā tiks aplūkots temats «Cildums «Pa gabaliņiem Jelgavu
vēks – Pilsēta – Mozaīka», skatītājiem
arī patriotisms, mīlestība un cieņa pret pirms divdesmit gadiem. Koncertu veido
lieku», kas ļaus sajust Jelgavas
demonstrējot, cik daudz radošu cilvēku  Egija Grošteine
dzimteni, pret tiem, kuri sniedza savu un tajā piedalās gados jauni cilvēki, līdz
jubilejas gadu caur jelgavnieku
ir saistīti ar Jelgavu, cik daudz ir tādu,
12. novembrī pulksten 18
ieguldījumu, lai mēs varētu dzīvot brīvā ar to šis ir viņu viedoklis, viņu skatījums
izdziedātām un komponētām
ar kuriem mēs, jelgavnieki, varam
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
un neatkarīgā Latvijā.
uz Latvijai nozīmīgiem vēstures notikudziesmām, izdejotām dejām
lepoties.
aktu zālē ikviens aicināts ap«Koncerts būs kā sava veida atgrieša- miem,» tā M.Asarīte, pamatojot koncerta
un sarakstītām dzejas rindām,
Koncertā piedalīsies visu paaudžu
meklēt Patriotu nedēļai veltītu
nās ne tikai pie šīm vērtībām, bet arī pie nosaukuma «Atgriešanās» izvēli.
jo tieši cilvēki ir tie, kas veido
cilvēki un tiks izmantoti arī bērnu
koncertu «Atgriešanās», kurā
Latvijas vēstures notikumiem. Vecākai
«Kā ikkatru gadu, arī šoreiz svētku
savu pilsētu.
jaunrades materiāli. Uzstāsies grupa
akcents likts uz vispārcilvēcispaaudzei barikāžu laiks ir atmiņās, jau- koncertu apmeklēt aicināti dažāda ve«TirkizBand», Jānis Kurševs, Žoržs
ko vērtību apzināšanos. Muzinākajiem tas jau veido vienu no mūsu cuma cilvēki, un katrs caur savu vērtību
Pašvaldības iestādes «Kultūra» pro- Siksna, Vilnis Dumpis un Līva Dumpe,
kālu priekšnesumu sniegs kori
valsts vēstures faktiem,» tā M.Asarīte, pa- prizmu atradīs kaut ko tādu, kas liks
ducents Gundars Caune stāsta, ka ideja Endijs Rožkalns, Jelgavas popkoris,
«Skali» un «Skaliņi» sadarbībā
skaidrojot, ka koncertā skanēs populāras aizdomāties par savu ieguldījumu Latpar to, ka vienā koncertā nepieciešams popgrupa «Noslēpums», popgrupa «Lai
ar Jelgavas pilsētas un novada
Atmodas laika dziesmas, kas gan pašiem vijas labā,» tā M.Asarīte, piebilstot, ka
apvienot Jelgavas resursus, proti, skan», koris «Spīgo», TDA «Lielupe»,
jauniešu bigbendu.
koncerta dalībniekiem, gan skatītājiem koncerts būs īpašs ar to, ka pirmo reizi
mūziķus, dejotājus un dzejniekus, lai deju kolektīvs «Vēja zirdziņš», Igors
liks aizdomāties par to, ko mēs katrs in- izglītības iestādes Lāčplēša dienas koncertādējādi varētu parādīt, ka pilsētā ir Šelegovskis, deju studija «Benefice»,
Kā stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas dividuāli varam dot savai pilsētai, valstij, tā uzstāsies Jelgavas pilsētas un novada
patiešām talantīgi cilvēki, kuri spēj kā arī pavadošā grupa Edgara Jasa
direktores vietniece audzināšanas darbā lai tā kļūtu labāka, skaistāka.
jauniešu bigbends, ko, starp citu, vada
kopā izveidot skaistu dāvanu savai vadībā.
«Ir svarīgi apzināties, ka neviens cits skolas absolvents un bijušais skolotājs
pilsētai 750. dzimšanas dienā, viņam
Radošajā komandā darbojas arī Baiba Marita Asarīte, šoreiz Lāčplēša dienas
kopā ar Uldi Timmu radās jau pagāju- Ķestere (kustību konsultante), Marta koncerts pēc režisores Antras Leites kā vien paši, valsts iedzīvotāji, esam tie, Raitis Ašmanis. Arī tā ir zināma veida
šajā gadā. Sākot ar šo ideju, mozaīkas Bērziņa un Jānis Pētersons (videopro- ieceres tiks apvienots ar janvārī gaidāmo kas veido Latviju tādu, kāda tā ir, un, atgriešanās.
Koncerta režisore ir Antra Leite. Digabaliņi soli pa solim salikās kopā, un jekcijas), Kārlis Auziņš (skaņu inženie- 1991. gada barikāžu atceres gadadienu. tikai esot kopā, mēs esam spēcīgi. Tā
nu kopdarba rezultātu jelgavniekiem ris), Ivars Pirvics (scenogrāfs) un Kārlis Koncerts būs par mūžīgām vērtībām, tas bijis visos laikos. Mēdz teikt, ka laiki riģentes – Agnese Urka un Līga Paegle,
kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē, mainās, bet vērtības paliek. Tā tiešām koru «Skali» un «Skaliņi» māksliniecisun pilsētas viesiem būs iespēja novēr- Freibergs (gaismu mākslinieks).
tēt koncertuzvedumā «Pa gabaliņiem
Biļetes var iegādāties Jelgavas kultū- ko iemāca vecāki, vecvecāki, skolotāji, ir. Tiesa, tagad gan cilvēki uz daudzām kais vadītājs – Rūdolfs Bērtiņš.
Ieeja – bez maksas.
Jelgavu lieku».
ras nama kasē, cena – no 3 līdz 5 eiro. dzīves pieredze… Nozīmīgas vērtības ir lietām raugās citādāk nekā, piemēram,

Jelgavu saliks pa gabaliņiem

Koncerts – kā atgriešanās pie vērtībām

