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Rīt – Lāčplēša diena

18. novembrī pilsētas
autobusi – bez maksas
 Sintija Čepanone

Valsts svētkos, 18. no
vembrī, visi pasažieri
Jelgavas pilsētas au
tobusos varēs braukt
bez maksas. Iedzī
votājiem gan jāņem
vērā, ka sabiedriskais
transports kursēs pēc
svētdienas kustības
saraksta, turklāt svēt
ku pasākumu laikā
noteikto satiksmes
ierobežojumu dēļ at
sevišķi reisi nekursēs.

«Latvija ir mana zeme, un, ja tā būtu jāaizstāv, es tam būtu gatava,» saka Linda Sējāne, kura jau rīt, Lāčplēša dienā,
Jelgavā kopā ar vēl 27 cilvēkiem nodos svinīgo zvērestu, lai kļūtu par zemessargu. Ikdienā jelgavniece Linda strādā
par ģimenes ārsta palīdzi un arī Zemessardzes 52. kājnieku bataljonā ir gatava pildīt mediķa pienākumus. Tieši viņas
iestāšanos Zemessardzē bataljons šobrīd īpaši novērtē, jo līdz šim tajā bija tikai viens mediķis – Inese Kinēna. Viņa jau
kopš 1992. gada praktiski ir vienīgais cilvēks, kurš ikdienā varēja nodrošināt medicīnisko palīdzību zemessargiem. Ja
ņem vērā, ka Zemessardzē regulāri notiek augstas bīstamības nodarbības, kas pēc reglamenta paredz obligātu mediķa
klātbūtni, tad, ja Inesei gadījās saslimt, mācības bija jāatceļ. Tieši tāpēc jauna speciālista iesaistīšanās Zemessardzē tiek
novērtēta tik augstu. «Mediķi ir ļoti aizņemti cilvēki, tāpēc piesaistīt viņus Zemessardzei ir ārkārtīgi grūti,» saka I.Kinēna.
Savukārt L.Sējāne atzīst, ka viņai sveša nav arī militārā medicīna, kurai tomēr ir sava specifika, jo to vismaz teorētiski
apguvusi Medicīnas koledžā, kur ārsta palīgiem tas bijis obligāts priekšmets. «Tagad vēl priekšā pamatapmācība, un tad es būšu piln
tiesīgs zemessargs. Iešu mammas pēdās, jo arī viņa jaunībā bijusi dienestā kā ārsta palīgs.»
Linda cer, ka jau piektdien viņa pirmo reizi dosies Lāčplēša dienas gājienā kopā ar Zemessardzes bataljonu. «Līdz šim arī gāju Lāpu
gājienā – vienkārši tāpat, ar draugiem. Tas tomēr ir tāds pacilājošs un saviļņojošs brīdis… Tās emocijas jau grūti vārdiem aprakstīt, tās
ir jāizjūt sevī tāpat kā 18. novembris Latvijā.»
Lāčplēša dienas Lāpu gājienā piektdien aicināts doties ikviens jelgavnieks. Tas sāksies pulksten 17.30 Lielās un Pulkveža Oskara Kal
paka ielas krustojumā. Pēc Lāpu gājiena pulksten 18 pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem notiks Lāčplēša dienai veltīts koncerts ar
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona ansambļa «Junda», kora «Balti» un grupas «Tirkizband» piedalīšanos. Autovadītājiem jārēķinās,
ka Lāpu gājiena laikā – no pulksten 16.45 līdz apmēram 18 – tiks slēgta transporta kustība Pulkveža O.Kalpaka, Lielajā, Pasta un Stacijas
ielā, kā arī ap stacijas laukumu pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Lāpu gājiena norises laikā tiks apturēta arī sabiedriskā transporta
kustība gājiena maršrutā.
Bet jau nākamnedēļ Latvija svinēs savu dzimšanas dienu, un arī Jelgavā visas nedēļas garumā notiks daudzveidīgi valsts svētkiem
Foto: Austris Auziņš
veltīti pasākumi. Svētku programma – 8. lpp.

Lēmumu, ka visi pasažieri
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos 18. novembrī
tradicionāli tiks pārvadāti
bez maksas, Jelgavas domes
sēdē pieņēma domes deputāti,
lai iedzīvotājiem nodrošinātu
iespēju apmeklēt Latvijas Republikas proklamēšanas 98.
gadadienai veltītos svētku pasākumus pilsētā. Sabiedriskais
transports 18. novembrī kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta ar atsevišķām izmaiņām.
«Svētku pasākumu laikā no
pulksten 16 līdz 22 tiks slēgta
satiksme Lielās ielas posmā
no Pasta ielas līdz Akadēmijas
ielai, līdz ar to būs slēgtas arī
autobusu pieturas «Centrs»
abos virzienos. Pilsētas autobusi virzienā uz Pārlielupi
slēgto posmu apbrauks pa Pa-

sta, Raiņa un Akadēmijas ielu,
bet virzienā no Pārlielupes un
Akadēmijas ielas puses – pa
Uzvaras, Dobeles un Pasta
ielu, tālāk kursējot pa ierastajiem maršrutiem,» skaidro
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) Pārvadājumu nodaļas
vadītājs Gatis Dūmiņš.
Savukārt saistībā ar svētku
uguņošanu transporta kustība
pa Lielo ielu posmā no Pasta
ielas līdz Kalnciema ceļam būs
slēgta no pulksten 19.45 līdz
20.30, un šajā laikā atsevišķi
pilsētas autobusu reisi tiks
slēgti vai saīsināti.
1. maršruta reiss Viesturu
stacija–Ozolnieki pulksten
19.46 no Viesturu stacijas kursēs līdz autobusu pieturai «Mātera iela» Lielajā ielā, bet reiss
Ozolnieki–Centrs pulksten
20.32 no Ozolniekiem netiks
izpildīts. 5. maršrutā nekursēs
reiss no Bērzu kapiem pulksten 20 Bērzu kapi–Blukas un
reiss pulksten 20.35 Blukas–
Banka; no Blukām reiss pulksten 19.25 noslēgsies pieturā
«Raiņa iela», bet reiss 19.56
kursēs līdz autobusu pieturai
«Raiņa iela», kur sagaidīs salūta noslēgumu un ar aptuveni
15 minūšu kavēšanos turpinās
kursēt līdz Bērzu kapiem. Arī
reiss pulksten 20.31 no Bērzu
kapiem izbrauks ar aptuveni
15 minūšu kavēšanos.
Turpinājums 3.lpp.

FK «Jelgava» –
sudrabs un vēsturiski
veiksmīgākā sezona

Jelgavā notiks Latvijas mazākumtautību forums
 Jānis Kovaļevskis

11. un 12. novembrī Jelgavā notiks 4. Latvijas
mazākumtautību forums, kurā piedalīsies ma
zākumtautību nevalstisko organizāciju, Kultūras
ministrijas un pašvaldību pārstāvji. Foruma mērķis
ir apzināt, kāda šobrīd ir situācija ar mazākumtau
tību pārstāvētajām organizācijām, un vienoties
par turpmāk veicamajiem darbiem sabiedrības
saliedēšanas veicināšanai.
«Mazākumtautību kultūras
organizācijām visā Latvijā
šobrīd ir sarežģīti piesaistīt
jauniešus un vidējās paaudzes
cilvēkus, to biedru skaits arvien sarūk, tādēļ nepieciešams
pārskatīt sabiedrības integrācijas politiku, apzinot kopīgās

vērtības, uz kurām balstīt
sadarbību nākotnē. Līdz šim
lielu uzsvaru likām tieši uz šīm
organizācijām, kuras šobrīd ir
pārmaiņu priekšā. Viens no
visas Latvijas sabiedrībai kopīgajiem mērķiem varētu būt
gatavošanās valsts 100. gada-

dienas pasākumiem,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece un Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
vadītāja Rita Vectirāne.
Piektdien, 11. novembrī,
foruma dalībnieki diskutēs
un izstrādās priekšlikumus,
kā veicināt sabiedrības saliedēšanu jaunajos apstākļos, bet
pēc tam kopīgi dosies Lāčplēša
dienai veltītajā Lāpu gājienā.
Savukārt sestdien, 12. novembrī, forumā atskatīsies uz
līdz šim paveikto sabiedrības
integrācijas jomā un dalīsies
pieredzē par mazākumtautību
līdzdalības iespējām. Forums
noslēgsies ar diskusiju «Sa-

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

biedrības saliedētība Latvijā.
Iespējas un izaicinājumi»,
kurā piedalīsies politiķi Ilmārs
Latkovskis, Boriss Cilēvičs,
žurnāliste Olga Proskurova,
Rīgas Krievu teātra aktrise
Dana Čerņecova, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore
Solvita Vēvere un citi.
Forums notiks Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra telpās Svētes
ielā 33, sākums 11. novembrī – pulksten 14, bet 12.
novembrī – pulksten 9. Detalizētāk ar foruma programmu var iepazīties mājaslapā
www.sip.jelgava.lv.
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Foto: Austris Auziņš
Futbola klubs «Jelgava» aizvadījis savu līdz šim veiksmīgāko
sezonu – Virslīgas čempionātā sestdien izcīnītas sudraba god
algas, bet vēl pavasarī trešo reizi pēc kārtas iegūts Latvijas
kauss. «Domāju, ka mana nonākšana Jelgavā bija likteņa
pirksts. Arī tas, ko mums izdevās sasniegt, ir kaut kas vairāk
par atsevišķām uzvarām. Esmu jau teicis, ka šī komanda ir
kā ģimene, un man ir patiess prieks un gods būt tās daļai,»
aizvadīto sezonu raksturo FK «Jelgava» komandas galvenais
treneris Sauļus Širmelis (no labās). Plašāk par kluba vēsturisko
sezonu lasiet 5. lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ne tikai vieta, kur pavadīt brīvo laiku
 Kristīne Langenfelde

«Apsēžamies pie galda,
puisis ņem manu roku
un aicina viņu ar karoti
pabarot. Es lieku karoti
viņa rokās, un nu jau
pēc diviem mēnešiem
puisis pats pusdieno.
Tās ir mūsu ikdienas
mazās veiksmes. Lai
gan galvenais mērķis
ir sniegt sociālo aprū
pi un saturīgi pavadīt
brīvo laiku, vienlaikus
mēs cenšamies attīstīt
katra jaunieša dzīves
prasmes, uzlabot viņa
dzīves kvalitāti,» skaid
ro Jelgavas pašvaldības
Dienas aprūpes centra
pilngadīgām personām
ar smagiem funkcio
nāliem traucējumiem
ergoterapeite Aija Šķer
berga.
Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem
darbu mūsu pilsētā sāka šā gada
septembrī – Jelgavas pašvaldība to
izveidojusi kā Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību Zirgu ielā 47a.
Tas ir jauns pakalpojums, kas būtiski atvieglo dzīvi tām ģimenēm,
kurās aug pilngadīgas personas
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Jau līdz šim Jelgavā
darbojas dienas centrs «Atbalsts»,
kurā laiku saturīgi var pavadīt
personas ar psihiskās veselības
traucējumiem, un dienas centrs
«Integra» personām ar garīga
rakstura traucējumiem (ar 1. un 2.
grupas invaliditāti). Taču nevienā
no šiem centriem nebija iespējas
uzņemt personas ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, kur
katram klientam nepieciešama
pilnīgi individuāla aprūpe. Tagad
šāda iespēja ir – centrs izveidots tā,
lai ik dienu tajā varētu uzņemt līdz
10 cilvēkiem. Šobrīd jau centru
apmeklē septiņi klienti.

Centrs gaida jaunus klientus

Kā stāsta centra vadītāja Lāsma
Vecvagare, kaut arī centrs oficiāli
strādā kopš 6. septembra, process
līdz brīdim, kad uzņemti pirmie
klienti, bijis krietni garāks. «Līdz
ar domes lēmumu par centra
izveidi sākās arī mūsu darbs.
Sākums bija telpu remonts, to
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, paralēli tam Sociālo
lietu pārvaldes darbinieki apzināja un uzrunāja tās ģimenes,
kurām šāds pakalpojums varētu
būt nepieciešams. Bet jaunā centra darbinieki sāka strādāt jau
augustā, lai ne tikai iekārtotu
centru, bet arī pašu rokām radītu
dažādus palīglīdzekļus, kas mūsu
klientiem centrā ļautu saturīgi
pavadīt savas dienas.»
No uzrunātajām 12 ģimenēm
šobrīd centra pakalpojumu izmanto septiņas. «Visgrūtāk droši
vien pieņemt lēmumu par sava
pilngadīgā bērna iesaistīšanu centrā ir tām ģimenēm, kurās bērns
ilgstoši nav apmeklējis kādu no
aprūpes iestādēm. Tieši tāpēc vairums no mūsu klientiem ir tādi,
kuri līdz pilngadības sasniegšanai
gājuši bērnudārzā, pēc tam – kādā
no skolām, kas īsteno speciālās
programmas. Patlaban mums ir
tikai viens klients, kurš pēc ilgāka
ģimenē pavadīta laika atkal iziet
cilvēkos,» skaidro L.Vecvagare.
Šobrīd centru apmeklē pieauguši cilvēki vecumā no 18 līdz 30
gadiem, taču, kā uzsver L.Vecvagare, vecuma ierobežojuma
šeit nav. «Mēs uzņemam ikvienu
pilngadīgu personu, arī 50, 60 ga-

Foto: Austris Auziņš

Dienas centra vadītāja Lāsma Vecvagare (no kreisās) un er
goterapeite Aija Šķerberga stāsta, ka klienti centrā ne tikai
pavada brīvo laiku, bet arī jēgpilni attīsta savas prasmes – šīs
bumbas, kas veidotas, aplīmējot balonus ar diegu, piemēram,
var izmantot kā eglīšu rotājumus. Starp citu, šīs un citas
klientu darinātās lietas varēs apskatīt un iegādāties arī Jel
gavas Sociālo lietu pārvaldes ikgadējā Ziemassvētku tirdziņā.

Dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
katram klientam tiek nodrošināta individuāla aprūpe – centrā strādā septiņi darbinieki, un
tas var uzņemt desmit apmeklētājus.

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
Zirgu ielā 47a, Jelgavā

Par centru
• Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tapis kā Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un Jelgavas
iedzīvotāju (ģimeņu) izstrādāts pakalpojums. Dienas aprūpes centra
pakalpojuma sniegšana uzsākta šā gada 6. septembrī.
Pakalpojuma saņēmēji
• Pilngadīgas personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras
neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās
aprūpes institūcijā, un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā.

Par to, ka katrs centra darbinieks ir cilvēks savā vietā, liecina arī viņu radošums, lai pēc iespējas dažā
dotu klientu ikdienu centrā. Tā no sāls, miltu un ūdens maisījuma tapis materiāls dažādu rotājumu
darināšanai, bet no aptiekā nopērkamām koka špātelītēm, ar ko dakteris kaklu pārbauda, tās ūdenī
pavārot, var tikt pie laba pamata rokas aproču veidošanai. Materiāls – darbinieku radīts, bet pārējais
jau ir klienta un darbinieka individuālas sadarbības rezultāts.
dus vecus un vecākus. Sociālo lietu
pārvaldes darbinieki uzrunāja tās
ģimenes, kuras jau līdz šim bija
viņu redzeslokā, taču mēs nevaram būt pilnīgi droši, ka Jelgavā
nav vēl kāda ģimene, kurai šāds
pakalpojums būtu nepieciešams,
bet līdz šim pašvaldība par to nav
informēta,» skaidro L.Vecvagare,
aicinot ikvienu, kuram būtu nepieciešams jaunais pašvaldības
izveidotais pakalpojums, sazināties ar centra vadītāju vai personīgi vērsties Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā.
L.Vecvagare piebilst, ka jēdziens
«smagi funkcionāli traucējumi»
sevī ietver ļoti plašu medicīnisko
diagnožu loku, ko uzstāda personas ārstējošais ārsts, taču visbiežāk tie ir komplicēti smagi garīgi
un fiziski traucējumi. «Katra
klienta slimības smaguma pakāpi
izvērtē speciālisti, un tad arī tiek
pieņemts lēmums, vai klientu
iespējams uzņemt mūsu centrā.
Jāatzīst, šobrīd mēs vēl neesam
gatavi uzņemt personas, kuras ir
gulošas un kurām nepieciešama
barošana ar zondi.»

Pirmais dienas centrs Jelgavā,
kurā strādā ergoterapeits

Centra darba laiks ir īpaši pielāgots tam, lai atvieglotu ikdienas
gaitas katrai ģimenei. Tieši tāpēc
strādājošie vecāki savus bērnus
šeit var nogādāt jau no pulksten
7.30 un mājās vest pēc darba dienas beigām, jo centrs strādā līdz
pulksten 17.30. Katrs rīts klientiem sākas ar nelielu rītarosmi,
pēc tam ir individuālās nodarbības – atkarībā no savām spējām
klienti tiek iesaistīti kulinārijas
un galda kultūras nodarbībās,
radošās domāšanas aktivitātēs,
pašaprūpes prasmju uzlabošanā,
sensorās nodarbībās.
«Mūsu centrs ir pirmais Jelgavā, kurā strādā ergoterapeits,
speciālists ar medicīnisko izglītību. Tieši ergoterapeits ir tas, kurš
var labāk izvērtēt katra klienta

funkcionālo spēju līmeni un izstrādāt individuālu plānu viņa dzīves
kvalitātes uzlabošanai,» skaidro
L.Vecvagare.
Ergoterapeite Aija Šķerberga, pirms sākt darbu Jelgavas
centrā, pieredzi ieguvusi līdzīgā
centrā «Imanta» Rīgā. «Jāatzīst,
ka mūsu jauniešos vecāki jau ir
ieguldījuši ļoti daudz – viņi prot
apģērbties, apkopt sevi, paēst. Tās
ir ikdienas prasmes, kas katram
no viņiem nav pašsaprotamas, bet
liela darba rezultāts. Es nevaru
teikt, ka vecāki līdz šim būtu
viņus pāraprūpējuši. Jā, varbūt
vienu otru reizi mamma teiks:
«es jau zinu, ka viņš pats to var
izdarīt, bet vieglāk (ātrāk) būs, ja
es viņam palīdzēšu», un tad, protams, nākas strādāt arī ar vecāku,
lai viņš tā pa īstam apzinātos,
ko nozīmē šis «es palīdzēšu». Ir
ļoti būtiski, lai tās prasmes, ko
mēs centrā attīstām, mājās tiktu
nostiprinātas. Kā tam puisim,
kurš ņēma manu roku, lai es viņu
ar karotīti pabarotu: ja ģimenē
viņu turpinātu barot ar karotīti,
rezultātu varētu gaidīt ļoti ilgi.
Bet tagad mamma priecājas, ka
«mans dēls jau ēd pats». Tāpat
mums ir meitenes, kuras jau
iesaistās virtuves darbos, ko arī
līdz šim nav darījušas,» saka
ergoterapeite, piebilstot, ka tas,
kas kādam varbūt šķiet ikdienas
sīkums, šiem jauniešiem ir jēgpilna un produktīva aktivitāte:
aizsiet kurpes, uzklāt galdu, nomazgāt traukus, kaut ko izveidot
paša rokām, pamanīt, ka ārā vairs
nelīst, bet spīd saulīte, un pašam
nomainīt uz tāfeles piestiprināto
lietus mākonīti pret saulītes zīmi.
L.Vecvagare saka: «Mēs arī
varam, un, lai to apliecinātu
ikvienam, esam nolēmuši piedalīties Sociālo lietu pārvaldes
ikgadējā Ziemassvētku tirdziņā,
kur parādīsim mūsu klientu pašu
rokām tapušās lietas.» A.Šķerberga piebilst, ka, protams, šie roku
darbi nav tapuši, kā ierasts, grupu

darbā. «Tas ir pilnīgi individuāls
darbs, katram klientam strādājot
kopā ar centra darbinieku.»
Tieši tāpēc centrā šobrīd ir
septiņi darbinieki – četri aprūpētāju asistenti, sociālais aprūpētājs,
sociālais darbinieks un ergoterapeits.
Tā kā centrs ir jauns, tā darbs
vēl aizvien tiek pilnveidots – vadītāja jau rāda telpu, kurā drīzumā
varēs ne tikai atpūsties, bet arī,
piemēram, pagulēt diendusu tie
klienti, kuriem aktivitātes visas
dienas garumā ir par smagu.
Tāpat vadītāja uzsver, ka iepazīt
katru klientu nav ne nedēļas, ne
mēneša darbs, tam ir vajadzīgs
krietni ilgāks laiks, tāpēc ar katru
centrā pavadīto dienu klienta vajadzības un vēlmes tiek izzinātas
arvien labāk, līdz ar to arī viņa
dienas plāns un spēju attīstīšanu
var veikt arvien produktīvāk.

«Tā ir vide, kurā mans
bērns jūtas labi»

Lai gan varētu domāt, ka šāda
pakalpojuma pieejamība mūsu
pilsētā pirmām kārtām būtiski
atvieglo ikdienas gaitas tām
ģimenēm, kurās aug šādi pilngadīgi bērni, vecāki kā pirmo
uzsver ieguvumu pašam jaunietim. «Centrs pirmām kārtām ir
vajadzīgs Kristapam, jo, ja viņš
jūtas labi, arī mēs visi mājās jūtamies labi. Tas prieks viņa acīs,
ka viņš satiks centrā meitiņas, ka
viņš visu dienu varēs ar citiem
jauniešiem darboties, – tas ir neaprakstāms! Viņš ar tādu prieku
nāk uz centru, un tas, protams, ir
ārkārtīgi liels centra darbinieku
nopelns, jo gaisotne šeit ir tik
patīkama, ka bērns to jūt. Jā, mēs
neesam mājās sēdējuši praktiski
nevienu dienu – Kristaps ir gājis
gan bērnudārzā, gan skolā. Pēc
pilngadības sasniegšanas esam
pamēģinājuši dienas centru «Integra», bet Kristapa veselības
stāvoklis tomēr bija par smagu,
lai to apmeklētu. Tāpēc man

Pakalpojuma īss apraksts
• Dienas aprūpes centrs sniedz sociālo aprūpi, brīvā laika pavadīšanas
iespējas, dzīves prasmju attīstību, neatkarības veicināšanu, savstarpējās
komunikācijas uzturēšanu. Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi uzlabot
klienta funkcionālo stāvokli, nodrošinot individuāla darba pieeju.
Pakalpojuma saņemšanas veidi
• Dienas aprūpes centrā klientiem pēc individuāli izstrādāta dienas
plāna tiek organizētas daudzveidīgas nodarbības atbilstoši katra
funkcionālām spējām. Ikdienas aktivitātes vada Dienas aprūpes centra
darbinieki un citi piesaistītie speciālisti.
Dienas centra nodarbības:
• sensorās;
• kulinārija un galda kultūra;
• radošās domāšanas attīstošas aktivitātes;
• rakstīšanas, lasīšanas un loģiskās domāšanas attīstoši prasmju treniņi;
• pašaprūpes prasmju treniņš
(higiēnas prasību ievērošana, savas darba vides sakārtošana).
Pakalpojuma saņemšanas kārtība
Lai kļūtu par Dienas aprūpes centra klientu, nepieciešami šādi dokumenti:
• klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegums;
• invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;
• psihiatra atzinums;
• primārās veselības aprūpes (ģimenes) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli.
Pakalpojumu saņēmēju ieguvumi:
• sociālās aprūpes saņemšana;
• pašaprūpes, sociālo iemaņu un prasmju attīstība;
• saturīga brīvā laika pavadīšana;
• informācija un atbalsts klientiem un viņu tuviniekiem sociālās aprūpes
un rehabilitācijas jautājumos.
Maksa par pakalpojumu
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā piln1 diena
gadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bez ēdināšanas
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem
Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā piln1 diena
gadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ar ēdināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem

Cena (eiro)
2,50

3,20

Centrs atvērts darba dienās no pulksten 7.30 līdz 17.30.
Kontaktinformācija:
• Dienas centra vadītāja Lāsma Vecvagare, tālrunis 63026930, e-pasts
lasma.vecvagare@soc.jelgava.lv;
• ergoterapeite Aija Šķerberga, tālrunis 26617882, e-pasts aija.skerberga@soc.jelgava.lv.

ir jāsaka milzīgs paldies Jelgavas pašvaldībai, kura, kamēr
šāda centra nebija, nepieļāva,
ka Kristaps paliek tikai mājas
aprūpē un speciāli mums un
vēl vienai ģimenei nodrošināja
iespēju arī pēc skolas beigšanas
apmeklēt speciālo programmu 2.
internātpamatskolā. Bet tagad
mums ir pašiem savs centrs,»
saka 22 gadus vecā Kristapa
mamma Laila. Viņa pati šobrīd
nestrādā – pirms dažiem gadiem
vēl ir bijusi iespēja strādāt, kamēr
dēlu pieskatījusi vecmamma, bet
nu vecmamma sava vecuma dēļ to
vairs nevar. «Tagad, iespējams, at-

kal varēšu domāt par atgriešanos
darba tirgū.»
Arī Agitas mamma Ilze atzīst,
ka centrs ir nepieciešamība viņas
meitai. «Viņa 12 gadus ir pavadījusi skolā, un centru tagad apmeklē
arī viņas klasesbiedri, kas viņai
ir pazīstami un tuvi, tāpēc tas ir
divtik patīkami – Agitai ir sava
vide, kurā viņa jūtas labi. Arī tā
gribēšana un darīšana centrā ir
citādāka – kā jau katrs bērns,
mājās viņa kaut ko negrib darīt,
zina, ka mamma izdarīs viņas
vietā, bet te, citā vidē, ar prieku
ir gatava iesaistīties. Un arī tas
mums ir liels ieguvums.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2016. gada 10. novembris

18. novembrī pilsētas
autobusi – bez maksas
No 1.lpp.

8. maršrutā reiss pulksten
19.40 no Romas kroga slēgto
Lielās ielas posmu apbrauks
pa Raiņa un Mātera ielu; 9.
maršrutā nekursēs reiss no
Kastaņu ielas pulksten 19.27
Kastaņu iela–Āne un no Ānes
reiss pulksten 19.58 Āne–Kastaņu iela. 14.A maršrutā no
RAF dzīvojamā masīva nekursēs reiss pulksten 19.44
RAF dz.masīvs–Atpūta un
pulksten 20.14 Atpūta–Banka,
bet 15. maršrutā slēgts reiss
no Cukurfabrikas pulksten
19.35 Cukurfabrika–6. vidusskola–Satiksmes ielas pasts un
reiss no Satiksmes ielas pasta
pulksten 20.02 Satiksmes ielas
pasts–Pērnavas iela–Ozolpils.

22. maršrutā nekursēs reiss no
dzelzceļa stacijas pulksten 20
Dzelzceļa stacija–Asteru iela un
no Asteru ielas pulksten 20.13
Asteru iela–Dzelzceļa stacija.
G.Dūmiņš akcentē, ka arī reģionālie starppilsētu maršruta
autobusi 18. novembrī kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta ar atsevišķām izmaiņām un
tiks novirzīti pa apvedceļiem.
Jāatgādina, ka autobusu
kursēšanas grafiks gan pilsētas, gan reģionālajos maršrutos, ko apkalpo JAP, pieejams
mājaslapā www.jap.lv, savukārt
ar detalizētu informāciju par
izmaiņām saistībā ar valsts
svētkiem var iepazīties mājaslapā 1188.lv, sadaļā «Satiksme».

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 27.
oktobra lēmumu Nr.13/14 ir izdoti Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.16-25 «Jelgavas pilsētas pašvaldības
2011. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.11-25
«Detālplānojuma zemesgabalam 3. līnijā 2A, Jelgavā grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» atzīšana par
spēku zaudējušiem».

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 904,81 m³, kas atrodas
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaita 307. kvartāla 2.
un 4. nogabalā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.
kabinetā, vai mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Izsoles, konkursi, paziņojumi», un
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi un izsoles».
4. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2016. gada 15. novembrim, iepriekš
sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz un izsole notiks 2016. gada 16. novembrī plkst.10
JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 27 408 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums – 2740,80
euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB
banka», konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi «Augošu koku
cirsmas izsoles nodrošinājums».
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Papildināts sporta inventārs sešām
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
Jelgavas pilsētas pašvaldība, īstenojot projektu «Sporta inventāra
iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016. gadā»,
ir papildinājusi esošo sporta inventāru sešām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm:
• Jelgavas 1. internātpamatskolai,
• Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai,
• Jelgavas 2. pamatskolai,
• Jelgavas 6. vidusskolai,
• pirmsskolas izglītības iestādei «Zīļuks»,
• pirmsskolas izglītības iestādei «Kāpēcīši».
Projekta gaitā ir iegādāti 49 veidu sporta inventāra priekšmeti (bumbas, lecamauklas, vingrošanas apļi, smilšu maisiņi, vingrošanas paklāji,
līdzsvara celiņi, baseina nūdeles u.c.), kas bērniem un jauniešiem
turpmāk palīdzēs pilnveidot dažādas vingrinājumu pamatprasmes
un attīstīt un nostiprināt līdzsvara izjūtu. Papildinot sporta inventāru,
izglītojamajiem ir radīta iespēja nostiprināt veselību, attīstīt savas
fiziskās spējas, lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Savukārt pedagogiem
jaunais inventārs radīs iespēju nodrošināt kvalitatīvāku, interesantāku
un daudzveidīgāku mācību procesu.
Projekts «Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016. gadā» tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
organizētā projektu konkursa «Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde
akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs» ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 7628,79 EUR, no kuriem
3495,50 EUR finansē Izglītības un zinātnes ministrija un 4133,29 EUR
ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atklājumiem iedvesmo
prezidenta kundze

«Man šis projekts ir patiesi tuvs, jo tas ir izzinošs un noderīgs – ne kurš katrs pieaugušais redzējis tik
daudz, cik jūs šo dažu mēnešu laikā,» uzņemot Rīgas pilī Jelgavas tehnikuma audzēkņus, sacīja Valsts
prezidenta kundze iniciatīvas «Nacionālo dārgumu jaunatklāšana» patronese Iveta Vējone. Jelgavas
pilsētas uzvarētāji jaunatklāšanas iniciatīvas pirmajā posmā – Jelgavas tehnikuma 208. grupa ar au
dzinātāju Sigitu Brakovsku – un viņu sabiedrotie no 210. grupas ar audzinātāju Ilgu Cunsku-Brahmani
mazāk nekā divu mēnešu laikā apmeklēja 14 no 20 iniciatīvā iekļautajiem mūsu valsts nacionālajiem
dārgumiem, un tikšanās ar iniciatīvas patronesi iedvesmojusi viņus arvien jaunu dārgumu atklāšanai.
Ekskursija lielākajā viduslaiku pilī Latvijā, kas sevī glabā gandrīz 700 gadus senu vēsturi, veda cauri
daudzveidīgajām pils telpām, un katrā no tām tehnikuma audzēkņi varēja klausīties stāstos un leģen
dās, izzinot ne vien Rīgas pils, bet arī Latvijas vēsturi. «Rīgas pilī uzzināju daudz jauna par savu valsti, un
tas manī rada vēl lielāku piederības izjūtu Latvijai,» atklāj Jelgavas tehnikuma 208. grupas audzēknis
Dainis Jotčiks. Vislielāko iespaidu uz jauniešiem atstāja Baltā zāle, kas pārsteidza ar savu gaišumu
un spozmi – Rīgas pils Baltā zāle ir unikāla Ziemeļaustrumeiropas mērogā ar savu arhitektonisko
veidojumu. «Man ļoti patika Baltā zāle – tā ir liela, plaša un gaiša. Bija ļoti interesanti uzklausīt stāstus
par pils telpām, jo ar katru no tām saistās kāda leģenda,» saka tehnikuma audzēkne Everita Ozoliņa.
Nacionālo dārgumu iniciatīva turpinās, un ikviens Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku no
vada klases kolektīvs aicināts doties ekskursijās uz 20 iniciatīvas nacionālajiem dārgumiem, kā
arī pieteikt un apmeklēt lokālos dārgumus pilsētā un novados. Plašāk var uzzināt mājaslapā
Foto: Austris Auziņš
www.nacionaliedargumi.lv.

Aicina pieteikt Gada brīvprātīgo
 Jana Bahmane

apraksts (CV) un rekomendācija.
Pieteikumam var pievienot arī
Lai veicinātu Jelgavas
citu informāciju – publikācijas
iedzīvotāju interesi par
presē, fotogrāfijas, kas atspoguļo
brīvprātīgo darbu un
kandidāta veikto brīvprātīgo darsekmētu jelgavnieku
bu, norāda Sabiedrības integrāiesaistīšanos brīvprātīgā
cijas pārvaldē. Anketā jāpamato
darba veikšanā, Jelga
kandidāta izvirzīšana nomināvas pilsētas dome aicina
cijai, norādot brīvprātīgā darba
valsts un pašvaldības
veikšanas periodu, brīvprātīgā
iestādes, reliģiskās un
darba apjomu un kvalitāti. Viena
nevalstiskās organizā
juridiskā persona var pieteikt ne
cijas izvirzīt brīvprātīgā
vairāk kā trīs brīvprātīgā darba
darba veicējus nomi
veicējus. Brīvprātīgos, kuri tika
nācijai «Gada brīvprā
godināti iepriekšējos gados, attīgais Jelgavā 2016»,
kārtoti drīkst pieteikt ne agrāk
iesniedzot pieteikumus
kā pēc trim gadiem kopš pēdējās
līdz 15. novembrim,
godināšanas reizes.
informē Sabiedrības
Pieteikuma anketa elektroniskā
integrācijas pārvaldē.
formātā pieejama Sabiedrības
integrācijas pārvaldes mājaslapā
Piesakot brīvprātīgā darba www.sip.jelgava.lv, papīra formātā
veicējus, jāiesniedz pieteikuma anketu var saņemt klātienē pāranketa, pretendenta dzīvesgaitas valdē Sarmas ielā 4 un Jelgavas pil-

sētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavas
pilsētas domes administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā vai
elektroniski, parakstot ar drošu
elektronisku parakstu un sūtot
pa e-pastu dome@dome.jelgava.
lv līdz 15. novembrim. Iesniegtos
pieteikumus izvērtēs ar Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja
rīkojumu apstiprināta komisija.
Šogad svinīgais pasākums notiks 5. decembrī, savukārt norises
vieta un laiks kandidātiem un
pieteikuma iesniedzējiem tiks
paziņots personīgi.
Sīkāka informācija – konkursa nolikumā, kas pieejams Sabiedrības integrācijas pārvaldes
mājaslapā. Papildinformāciju var
saņemt arī klātienē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē vai pa tālruni
63005496.

Darinās rotas Latvijas karoga krāsās
 Jana Bahmane

spraušana pie apģērba valsts
svētku mēnesī, taču radošajā
Sestdien, 12. novem
nodarbībā Svētās Trīsvienībrī, pulksten 12 Jelga
bas baznīcas tornī interesenti
vas Svētās Trīsvienības
varēs izgatavot piespraudes,
baznīcas tornī notiks
brošas, tauriņus Latvijas karoizzinoši radošā nodar
ga krāsās, rotātus ar pērlītēm,
bība «Valsts svētkus
pogām, mežģīnēm un dažāgaidot», kuras laikā
diem audumiem. Nodarbības
gan lieli, gan mazi
dalībnieki rokdarbus darinās
varēs iemācīties da
pēc sagatavotajiem paraugiem
rināt oriģinālas rotas
un rotās varēs iedzīvināt arī
un aksesuārus Lat
pašu izdomu par valsts svētku
vijas karoga krāsās,
tematiku. «Manuprāt, valsts
ar radošām domām
karoga krāsas un to nozīmība
sagaidīt valsts svētkus
arī šodien iemieso lielu spēku –
aicina Jelgavas reģio
cilvēki caur to identificē sevi ar
nālais Tūrisma centrs.
Latviju,» vērtē radošās nodarbības vadītāja Zanda Kursīte.
Izrādot savu piederību Lat- Interesantas būs piespraudes
vijai, par tradīciju kļuvusi sar- bērniem, ko varēs veidot dzīvkanbaltsarkano lentīšu pie- nieciņu formā, akcentam iz-

mantojot sarkanbaltsarkanas
lentītes, savukārt paši mazākie
rokdarbnieki mājās varēs pārnest pašdarinātu svečturi. «Tornī notiekošās nodarbības ir ne
vien radošas, bet arī izzinošas,
tādēļ darbošanās laikā mēs arī
runāsim par valsts svētkiem un
to būtību,» tā Z.Kursīte.
Radošā nodarbība «Valsts
svētkus gaidot» būs sestdien,
12. novembrī, pulksten 12
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī. Dalības maksa pieaugušajiem – 4,50 eiro,
pirmsskolas vecuma bērniem
– 1,50 eiro. Visi nepieciešamie
materiāli valsts svētku aksesuāru izgatavošanai tiks nodrošināti. Pieteikties nodarbībai var
pa tālruni 63005445 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.

3

Īsi
 Nākamsvētdien, 20. novembrī,
Jelgavas pilsētas kapsētās notiks
Mirušo piemiņas diena: pulksten 11
– Miera kapsētā, pulksten 12 – Meža
kapsētā, pulksten 13.30 – Bērzu kapsētā, pulksten 15 – Zanderu kapsētā,
pulksten 16.30 – Baložu kapsētā.
Mirušo piemiņas dienas pasākumā
piedalīsies SIA «Velis – A» ceremoniju
vadītāji un mākslinieki, kā arī Svētā
Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas
ansamblis Gundegas Dūdas-Dzenes
vadībā. Mirušo piemiņas dienu pilsētas kapsētās organizē pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība».
 Kopš novembra sākuma ap
meklētājiem slēgtas sabiedriskās
tualetes Pasta salā. «Šāda kārtība,
kad, samazinoties apmeklētāju plūsmai Pasta salā, uz ziemas sezonu
tur tiek slēgtas sabiedriskās tualetes,
bija arī pagājušajā gadā. Turklāt, kad
Pasta salā notiek lielāki pasākumi,
apmeklētāju ērtībām tiek izvietotas
pārvietojamās tualetes,» stāsta SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis, norādot, ka, teiksim,
šajā gadā daļa stacionāro tualešu
Pasta salā apmeklētājiem atkal bija
pieejamas jau no aprīļa. «Arī nākamgad tualetes atsāks darbu atkarībā no
laika apstākļiem – tiklīdz vidējā gaisa
temperatūra stabili turēsies nedaudz
virs nulle grādu atzīmes,» tā viņš.  
 Jelgavas skolās sākusies ikga
dējā programma «Augļi skolai»,
kuras laikā līdz nākamā gada 17.
februārim skolēniem bez maksas
tiks izsniegtas augļu un dārzeņu
porcijas. Programmas laikā vispārējās
izglītības iestāžu 1. – 9. klases skolēni
trīs reizes nedēļā bez maksas saņems
100 gramus svaigu augļu un ogu
(ābolus, bumbierus, dzērvenes) vai
dārzeņu (burkānus, kāļus, kolrābjus,
kāpostus, ķirbjus vai to asortu porciju).
Līdzās programmai «Augļi skolai» visu
mācību gadu turpinās arī prog
ramma «Skolas piens», kuras laikā
bērnudārzu audzēkņiem un skolēniem
ir iespēja katru mācību dienu saņemt
līdz 250 mililitriem piena vai citus
piena produktus.

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

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

Darba apraksts:
• preču marķēšana un sortēšana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas (sa
runvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma
pamata;
• ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba.
Papildu informācija pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.
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Projekta «Sporto visa klase»
trešā sezona ir atklāta!
 Ģirts Pommers

Šonedēļ Zemgales Olimpiska
jā centrā dots starts Latvijas
Olimpiskās komitejas (LOK)
organizētā projekta «Sporto
visa klase» 3. sezonai.
Tajā no jauna iesaistīsies trīs pilsētas
skolu klases: 6. vidusskolas 3.b klase, kuras aizbildņi būs FK «Jelgava» spēlētāji,
2. pamatskolas 3.a klase, kurai palīdzēs
HK «Zemgale/LLU» komandas galvenais treneris Haralds Vasiļjevs, kā arī
4. vidusskolas 3.c klase, kuru konsultēs
BK «Jelgava» spēlētāji Edgars Krūmiņš
un Ronalds Elksnis. «Jau zināms, ka
pavasarī Jelgavā notiks projekta finālsacensības, tādēļ visiem skolēniem novēlu
būt veiksmīgiem ne tikai sportā, bet arī
mācībās, jo vērā tiek ņemti rezultāti abās
pozīcijās,» uzsver Sporta servisa centra
vadītājs Juris Kaminskis.
3. sezonas atklāšanas pasākumu
apmeklēja arī pieredzējušākās projekta
dalībnieces – Jelgavas 4. vidusskolas 5.c
klases – mentore Ineta Radēviča. «Neticami, ka ir pagājuši jau trīs gadi, kopš
esam kopā šajā projektā. Liels prieks,
ka skolēnu acīs redzu sportisku azartu,
tādēļ novēlu vairākiem no jums izvēlēties
sportista ceļu. Paldies visiem treneriem
un skolotājiem, kuri iesaistījušies šajā
projektā, jo arī viņiem tā būs jauna un
pozitīva pieredze.»
Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis secināja,
ka līdz ar iesaistīšanos šajā projektā
daudziem skolēniem sāksies pirmās nopietnās sportošanas gaitas. «Šo noteikti
var uzskatīt par savdabīgu 1. septembri
– bērniem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt
ar sportošanu. Novēlu būt gataviem
jauniem izaicinājumiem,» tā A.Rublis.
Klātienē atbalstīt savu skolu bija
ieradusies Jelgavas 6. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Viktorija
Tihonova, kura atzina, ka pieteikties
šim projektam skola gribējusi jau agrāk:
«Jau pagājušajā gadā izskatījām iespēju
piedalīties, tādēļ ir gandarījums, ka šogad

beidzot tas izdevās. Lai pieteiktos, ir jābūt
vienprātībai – visiem skolēniem un viņu
vecākiem ir jābūt pozitīvi noskaņotiem.
Mūsu skolai tā būs jauna pieredze, taču
es ceru, ka bērni spēs pielāgoties jaunajām prasībām un no papildu sportošanas
necietīs mācību rezultāti. Šī ir mūsu aktīvākā un labākā klase.» Savukārt projektā
iesaistītās klases komandas kapteinis
Marats Razživins atzina, ka viņu nebaida
papildu sportošana un viņš turpinās arī
savus karatē treniņus. «Esmu priecīgs,
ka mēs vairāk sportosim. Es noteikti
vēlētos apgūt futbola iemaņas, kā arī
citu sporta spēļu pamatus. Ikdienā trīs
reizes nedēļā apmeklēju karatē treniņus,
tādēļ sevi jau uzskatu par sportisku. Arī
mācībās man veicas labi.»
Jelgavas 2. pamatskolas 3.a klases
skolniece Varvara Lukjančikova līdz
šim nav aizrāvusies ar sportošanu.
«Esmu teicamniece – mācos tikai uz 7, 8
un 9. Līdz šim gan neesmu aizrāvusies
ar sportošanu, vairākas reizes vasarā
esmu skrējusi, taču nekādus pulciņus
neapmeklēju. Būs interesanti piedalīties
dažādās sacensībās, jo man tādas pieredzes nav.»
Vislielākā pieredze ir Jelgavas 4.
vidusskolas 5.c klasei, kura projektā
piedalās jau trešo gadu. Tās pārstāvji
Daniels, Roberts, Katrīna un Henrijs ir
vienisprātis, ka šajā laikā ieguvuši gan
jaunus draugus, gan būtiski uzlabojuši
savu sportisko formu. «Gandrīz visās
sacensībās, kurās mēs piedalāmies, esam
godalgoto vidū. Projektā iegūtā pieredze
dod priekšrocības, sacenšoties ar tādiem
skolēniem, kuriem tās nav. Arī mācībās
līdz šim veicies normāli.»
Projekta «Sporto visa klase» mērķis
ir četru mācību gadu laikā uzlabot visu
iesaistīto klašu skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar
sportu, sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju pilnveidojot metodisko
programmu 3. – 6. klašu grupai. Projekts
paredz trīs fakultatīvās sporta nodarbības
nedēļā: vispārējā fiziskā sagatavotība,
futbola iemaņu apguve un peldēšana vai
sporta nodarbība svaigā gaisā.

Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klasi projektā konsultēs BK «Jelgava» kapteinis Edgars
Foto: Austris Auziņš
Krūmiņš un centra uzbrucējs Ronalds Elksnis.

ZIŅAS
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Jelgavas lepnums

8. oktobrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā ceturto gadu notika Jelgavas Zonta kluba
organizētais pasākums, kurā godinātas Jelgavas sievietes, kuras ar savu darbu, sociālajām aktivitātēm,
zināšanām un citām kvalitātēm ir pelnījušas īpašu paldies. Šogad nominācijā «Jelgavas sieviete – pilsētas
lepnums» sveikta Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktā kora «Skali» dibinātāja ilggadēja diriģente Gunta Paš
kovska, dzejniece Rasma Urtāne un uzņēmēja sociālo projektu īstenotāja Ilva Mieze, savukārt nominācijā
«Jelgavas jauniete – pilsētas cerība» apbalvota jaunā daiļslidotāja Diāna Ņikitina.
«Kaut arī šobrīd ir, iespējams, tumšākais gada mēnesis, es tiešām ticu, ka šajā zālē ir gaišākās Jelgavas
sievietes – tās, kuras ar savu gaismu ir pildījušas daudzu pilsētnieku ikdienu, darbojoties dažādās jomās.
Mūsu uzdevums ir darboties sabiedrības labā – būt brīvām un ar šo radošo brīvību iepriecināt citus,»
pasākumā uzsvēra Jelgavas Zonta kluba prezidente Daiga Latkovska.
Apbalvotās sievietes sveica arī Jelgavas pilsētas domes, Hercoga Jēkaba kluba un Jelgavas Rotari kluba
pārstāvji.
Foto: Austris Auziņš

Pasaules ziemas peldētāji atkal tiekas Jelgavā
 Ģirts Pommers

5. un 6. novembrī Pasta salā
notika kluba «Jelgavas roņi»
organizētās ziemas peldēša
nas sacensības «Jelgavas roņu
kauss», kas vienlaikus bija arī
Pasaules kausa ziemas peldē
šanā 1. posms, kurā piedalījās
200 sportisti no 20 valstīm.
Jelgavniekiem šajās sacensī
bās izdevās izcīnīt ne tikai 22
dažāda kaluma godalgas, bet
arī Nāciju kausu.
«Liels prieks, ka Jelgavā mēs spējam
noorganizēt pasaules līmeņa sacensības.
Varu atklāt, ka mūsu viesi tās gaida
ar milzīgu nepacietību – tikai Jelgavā,
viņuprāt, ir izjūtama tik nepiespiesta,
brīva un draudzīga atmosfēra,» saka kluba «Jelgavas roņi» vadītājs un sportists
Aleksandrs Jakovļevs.
Jāpiebilst, ka sportisti starp peldējumiem sildījās pirtī un izmantoja silto
baļļu, kā arī fitnesa treneres Tatjanas
Gorbatko vadībā izpildīja dažādus vingrojumus. Sportiski jelgavniekiem šīs
bija ļoti veiksmīgas sacensības, jo izcīnī-

Foto: Austris Auziņš
tas septiņas zelta, četras sudraba un 11
bronzas godalgas. Vislielāko gandarījumu
A.Jakovļevs pauž par izcīnīto Nāciju
kausu. «Latvijas komandas sastāvā
startēja vairāki mūsu kluba sportisti,
kuru sasniegtais palīdzēja šai komandai
uzvarēt, tādēļ mūsu gādībā tika nodots
skaistais Nāciju kauss.»
Kā apstiprina A.Jakovļevs, jau zināms,

ka nākamā gada novembra sākumā Jelgava atkal uzņems Pasaules kausa ziemas
peldētājus.
Šoreiz sacensībās bija pārstāvētas tādas valstis kā Latvija, Igaunija, Krievija,
Norvēģija, ASV, Lielbritānija, Somija,
Īrija, Polija, Itālija, Nīderlande, Dānija,
Vācija, Austrija, Čehija, Zviedrija, Izraēla,
Austrālija, Argentīna un Brazīlija.

Vērtē tūrisma objektu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā notika
ikgadējais vides monitorings,
šogad akcentu liekot uz tū
ristu iecienītām vietām un
objektiem. Pēc trīs muzeju,
divu viesnīcu, trīs dievnamu
un vēl dažu tūristu iecienītu
objektu apmeklēšanas moni
toringa eksperti atzīst: objek
tos tiek domāts par cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, tomēr
situācija būtu jāuzlabo, īpašu
uzmanību pievēršot tam,
lai uzlabojumi ir funkcionāli
un cilvēkiem ar īpašām va
jadzībām sniedz iespēju būt
patstāvīgiem.
Neredzīgo biedrības pārstāve un vides
pieejamības eksperte Ilze Makarova-Makaronoka uzsver, ka monitoringa mērķis
ir nevis kādu sodīt vai kaunināt, bet
mudināt aizdomāties par to, ka esam
dažādi. «Cilvēks ar īpašām vajadzībām
nav tikai cilvēks ratiņkrēslā, vājredzīgs
vai neredzīgs, vai nedzirdīgs. Tās ir arī
māmiņas ar bērnu ratiņiem, gados veci

cilvēki, kuri pārvietojas ar spieķi. Patiesībā mēs ikviens varam nonākt situācijā,
kad vides pieejamība kļūst svarīga, piemēram, gūstot traumu un esot spiesti
pārvietoties ar kruķiem vai ratiņkrēslā,»
viņa norāda. I.Makarova-Makaronoka
vērtē, ka monitoringa laikā apmeklēto
iestāžu un uzņēmumu vadītāji bija
pretimnākoši un ekspertu sniegtos atzinumus labprāt uzklausīja, un tas viņai
ļauj domāt, ka situācija pilsētā turpinās
uzlaboties. «Nav jādara viss uzreiz, jo tas
prasa arī līdzekļus, bet pakāpeniski vides
pieejamību var uzlabot. Turklāt tagad ir
tik daudz dažādu tehnisku iespēju, kā to
izdarīt ērtāk un labāk,» viņa secina.
Šogad monitoringa laikā eksperti
apmeklēja Jelgavas pili un pils muzeju,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju, Ā.Alunāna muzeju,
Vecpilsētas ielas kvartālu, Mītavas tiltu,
Studenta skulptūru, «Silvas» tējas namiņu, LLU 8. dienesta viesnīcu un viesnīcu
«Jelgava», kā arī Annas baznīcu, Katoļu
katedrāli un pareizticīgo baznīcu Raiņa
ielā. Monitoringa dalībnieki atzinīgi
vērtē to, ka muzejos pirmajā stāvā ir uzstādīts ekrāns, kurā iespējams apskatīt
augšstāvu ekspozīcijas. Pilī ir izbūvēts

moderns lifts, kurā ierīkotā audiosistēma
informē cilvēku, kurā stāvā viņš atrodas,
bet pietrūkst norāžu, lai cilvēks vieglāk
orientētos šajā plašajā ēkā. Pie LLU 8.
dienesta viesnīcas ir uzstādīts pacēlājs
nokļūšanai līdz ieejai un ir arī izveidots
viens numuriņš, kas piemērots cilvēkam
ratiņkrēslā, un eksperti tādu numuriņu
ierīkot aicināja arī viesnīcas «Jelgava»
administrāciju. Tomēr vairākās vietās
trūkst invalīdu autostāvvietu pagalmā.
«Pie 8. dienesta viesnīcas šāda stāvvieta
ir vajadzīga, jo vienā kvartālā atrodas
trīs dienesta viesnīcas un atpūtas klubs
«Jelgavas krekli»,» norāda viena no
monitoringa dalībniecēm Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga
Antuža. Eksperti skaidro, ka uzmanība
jāpievērš pārvietošanās virsmai – lai tā ir
pēc iespējas gludāka, lai nebūtu augstu
pacēlumu un sliekšņu, lai uzbrauktuves
un pakāpieni ir atzīmēti kontrastējošā
krāsā un ir labi pamanāmi, lai pandusa
slīpums ir atbilstošs un cilvēks ratiņkrēslā
pats varētu pa to uzbraukt, lai durvis ir
pietiekami platas, lai sabiedriskā objektā
ir labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
«Kopumā jāsecina, ka tūrisma objekti

Foto: Austris Auziņš

Vides pieejamības
eksperti vērtē, ka
pandusa slīpums pie
viesnīcas «Jelgava» ir
atbilstošs, tomēr tā
malas vajadzētu atzī
mēt ar kontrastējošu
krāsu, padarot pašu
pandusu pamanā
māku.
ir pieejami. Muzejos, kuros ekspozīcija ir
vairākos stāvos, izmantots labs risinājums – pirmajā stāvā izvietots ekrāns,
kurā tās var apskatīt. Pozitīvi, ka tūrisma
objekti ir atvērti pārmaiņām,» norāda
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Laura Zalcmane. Viņa skaidro, ka
Tūrisma centra pārstāvji regulāri apseko
tūrisma objektus, lai zinātu, ko ieteikt

klientiem, un sola, ka turpmāk vides
pieejamībai pievērsīs lielāku uzmanību.
Detalizētāk monitoringa rezultāti tiks
pārrunāti vides pieejamības konferencē,
kas notiks decembra sākumā. Uz to tiks
aicināti arī sabiedrisko objektu vadītāji.
Vides monitoringu rīko Sociālo lietu
pārvalde sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi.
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Peldētājiem panākumi «Rīgas sprintā»

Aizvadītās nedēļas nogalē Daugavas Sporta nama peldbaseinā ar vairākiem Latvijas rekordiem noslēgušās starptautiskās peldēšanas sacensības «Rīgas sprints
2016», kurās piedalījās apmēram 400 sportistu no Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī spēcīgākie Latvijas peldētāji, kuru vidū teicamus rezultātus sasniedza
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) sportisti. Medaļas individuālajās
distancēs izcīnīja Jevgeņijs Boicovs, Iļja Boicovs un Deniss Komars. J.Boicovs bija
otrais ātrākais 100 metru kompleksā, bet bronzas godalga viņam 200 metru
brīvā stila distancē. Savukārt D.Komars starp līderiem ierasti bija brasa distanču
peldējumos. Īsākajā – 50 metru – distancē viņam otrā vieta. Divreiz garākajā –
100 metru – brasa distancē D.Komaram 3. vieta. I.Boicovs, pirmo reizi izpildot
Sporta meistara normatīvu, bija ātrākais starp latviešu peldētājiem 200 metros
kompleksā (2:07,93 minūtes), kas kopvērtējumā viņam deva 3. vietu. Lielisks
sasniegums izdevās Kristiānai Kalniņai (4. vieta 50 metros tauriņstilā un 50 metros
uz muguras) un Janai Dobrjanskai (4. vieta 200 metros brasā). Sekmīgi startēja arī
Toms Beķeris, kurš pirmo reizi izpildīja Sporta meistara kandidāta normatīvu 50
metros brīvā stila distancē. Stafetēs visveiksmīgāk no JSPS audzēkņiem startēja
puišu kvartets 4x50 metru kombinētajā stafetē, kur izcīnīta 3. vieta (Vladimirs
Šinkus, D.Komars, Aleksis Naumovs, J.Boicovs).

SPORTS
Bokseriem medaļas
Panevēžā

5. novembrī Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra bokseri atgriezās no
starptautiskām sacensībām Panevēžā, kurās
piedalījās sportisti no 14
valstīm. Junioru grupā
svara kategorijā līdz 52
kilogramiem zeltu izcīnīja Artūrs Ivanovs, svara
kategorijā līdz 75 kilogramiem par čempionu
kļuva Edmunds Lindermanis, savukārt
svara kategorijā līdz 70 kilogramiem Daniils
Tenčs izcīnīja bronzas godalgu. Decembrī
Jelgavas bokseri plāno piedalīties sacensībās Polijas pilsētās Ščecinā un Belostokā.
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Jelgavā divas NBA komandas Piedāvā darbu
Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas 4. sākumskolas komandas piedalīsies Latvijas
Basketbola savienības un NBA Junioru
līgas pirmo reizi Latvijā organizētajā basketbola turnīrā, kurā kopumā piedalīsies
30 Latvijas skolu komandas. Katrai no
tām tika pielozēta sava NBA komanda,
kuras simbolika tiks izmantota uz spēļu
formām. Jelgavas 4. vidusskola ielozēja
Losandželosas «Lakers», bet Jelgavas 4.
sākumskola – Sakramento «Kings» komandu. Sacensībās piedalīsies meitenes
(2004. gadā dzimušas un jaunākas) un
puiši (2005. dzimšanas gads un jaunāki).
Skolu var pārstāvēt viena komanda, kurā
jābūt vismaz 10 spēlētājiem, tajā skaitā
vismaz trīs meitenēm (vismaz vienai visu
laiku jābūt laukumā).

FK «Jelgava» – sudrabs un
vēsturiski veiksmīgākā sezona

Sociālais aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.90001623310) aicina darbā
medicīnas māsu un aprūpētājas(-us)
uz pilnu darba laiku.
T.63050449, 63050645,
e-pasts diana.valtere@ozolnieki.lv.
VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»»
(reģ.Nr.4000340739) aicina darbā
virsmāsu Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas nodaļā pilngadīgām personām ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem.
Motivācijas vēstule un CV iesniedzami
līdz 2016. gada 21. novembrim.
E-pasts: personals@gintermuiza.lv,
adrese: Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008.
T.63007156, 63024864.
SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154)
sakarā ar ražošanas apjomu paplašināšanos piedāvā darbu šuvējai(-am), gludinātājai(-am), rotaļlietu izgatavotājai(-am).
Pieteikties Dambja ielā 13, Jelgavā.
T.63025641.

Meklē darbu
Pārdevējas darbu. T.25648132.

Pārdod
1-ist. dzīvokli. T.29558600.
Malku maisos. T.25994203.

 Ģirts Pommers

Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868

Kaut arī Latvijas futbo
la Virslīgas čempionāts
tika noslēgts ar minimā
lu zaudējumu FS «Metta/
LU» (1:2), līdz šai spēlei
izcīnītās uzvaras un pun
kti jelgavniekiem turnīra
tabulā ļāva izcīnīt līdz šim
augstāko sasniegumu klu
ba vēsturē – iegūt Virslīgas
sudraba godalgas. Nedrīkst
aizmirst, ka šogad mūsējie
trešo reizi pēc kārtas tika arī
pie Latvijas kausa un atzīs
tami startēja Eiropas līgas
turnīrā. Kopumā šī sezona
pilsētas futbola klubam ir
bijusi ļoti veiksmīga, jo pie
dažāda kaluma medaļām
tika arī trenera Dāvja Cau
nes trenētā dublieru un
U-18 komanda.
Jelgavnieki jau pirms Virslīgas sezonas sākšanās tika minēti kā vieni no
galvenajiem pretendentiem uz uzvaru
čempionātā – to noteica gan plašais
un konkurētspējīgais sastāvs, gan
tā brīža komandas galvenā trenera
Vitālija Astafjeva ambīcijas. Kaut
arī turnīrs tika iesākts ar skaistu
uzvaru pār «Rīgas Futbola skolu»
(4:0), tā turpinājums jelgavniekiem
neizdevās – nākamajās septiņās spēlēs
tika piedzīvoti pieci zaudējumi, kas
ambiciozo «Jelgavu» Virslīgas tabulā nobīdīja līdz pat 6. vietai. Sekoja
loģiska treneru maiņa – 7. jūnijā pie
jelgavnieku komandas stūres stājās
lietuviešu speciālists Sauļus Širmelis, un līdz tam brīdim neveiksmīgi
spēlējošie jelgavnieki strauji uzņēma
apgriezienus.

Treneris un viņa futbola ģimene

«Protams, visgrūtākais bija brīdis,
kad ar asistentu Jozefu Skrliku ieradāmies Jelgavā. Komandā valdīja
negatīvs noskaņojums – spēlētāji
neticēja savām spējām un uzdeva daudz
lieku jautājumu. Arī
turnīra kalendārs
bija smags, jo pēc pievienošanās nākamās
spēles bija jāaizvada
ar visām līdervienībām. Atceros, ka
mēs tajās spēlēs sasniedzām pozitīvu
rezultātu, tikai pateicoties gribasspēkam un raksturam,
jo tik īsā laikā treneri nevar spēlētājiem kaut ko būtisku
iemācīt vai parādīt. Grūti pateikt,
kur mēs šobrīd atrastos, ja tās spēles
būtu beigušās ar citu rezultātu,» savu
pievienošanos FK «Jelgava» atceras
S.Širmelis. Jāpiebilst, ka tieši lietuviešu trenera klātbūtnē savu labāko spēli

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Vēlas īrēt
Vīrietis istabu. T.27138054.

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

Dažādi
Aicinu bērnus no 4 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Gardas kūkas, mājās ceptas. T.22045116.
No uzkodām birojā līdz gardām
vakariņām pie jums mājās
vai svinību galdi jūsu izvēlētās telpās.
T.22045116.
Kvalitatīvs dzīvokļa remonts no 0 līdz
atslēgai, santehnikai, elektroinstalācijai.
Konsultēju. T.28861525 (Jānis)

Lai gan sezonas pēdējā spēlē 5. novembrī FK «Jelgava» piekāpās FS «Metta/LU» ar 1:2, iepriekš paveiktais ļāva
mūsu komandai izcīnīt sudraba medaļas.
Foto: Austris Auziņš Lūdzam atsaukties garāžu kooperatīdemonstrēja vairāki spēlētāji, tostarp
pussargi Mindaugs Grigarāvičs un
Gļebs Kļuškins.
Interesanti, ka M.Grigarāvičs vēl
pirms šīs sezonas nopietni apsvēra
beigt profesionālā futbolista gaitas.
«Bija sajūta, ka jābeidz spēlēt – profesionālajā sportā viss ir vienkārši: ja
neesi nevienam vajadzīgs, tad ir jābeidz spēlēt. Biju uz pārbaudēm vairākos Lietuvas klubos, taču visi atteica.
Gribēju nokļūt Jelgavā, taču tobrīd
nebiju tādā sportiskā formā, lai būtu
viņiem noderīgs. Bet es ticēju saviem
spēkiem, aizvadīju labu sezonas pirmo
daļu Rīgas klubā un
tomēr nokļuvu Jelgavā – komandā, kurā ir
īpaša aura. Te ir viss,
kas spēlētājam nepieciešams, lai progresētu,» tā pussargs, kurš
pēc lieliskā snieguma
Eiropas līgas spēlēs
nokļuvis Lietuvas Nacionālās izlases kandidātu pulkā.
Līdzīgs stāsts ir par
pussargu G.Kļuškinu,
kurš kļuva par rezultatīvāko «Jelgavas» spēlētāju, taču
sezonas sākumā pat nespēja iekļūt
komandas sākumsastāvā: «Esmu sev
uzdevis jautājumu, kāpēc progress
manā karjerā noticis tieši pēdējā pusgada laikā: neesmu mainījis ne savu
attieksmi treniņos, ne spēlēs, taču

Savu augsto
profesionālo līmeni
darbā ar jauniešiem
šosezon spilgti
apliecināja jauniešu
akadēmijas treneris
Dāvis Caune.

ir kādi spēki, kas tomēr mani virza
augstāk. Noteikti palīdzēja trenera
maiņa – katram spēlētājam komandā
bija sevi jāpierāda no jauna. Šādas
situācijas bieži vien dod iespēju spēlētājiem, kuri citkārt pie spēlēšanas
tiek retāk.»

Veiksmīgs gads
arī jaunatnes futbolam

Lepnumu par kluba vispusīgajiem
panākumiem pauž tā prezidents Māris Peilāns, kurš vērš uzmanību uz
sistemātisko jaunatnes darbu. «Esmu
gandarīts, ka kopš pagājušā gada klubam ir Latvijas Futbola federācijas apstiprināts futbola akadēmijas statuss
jauniešu gatavošanai. Tagad mums ir
pamats jauniem mērķiem – nākamajā
sezonā mēs ne tikai varam aizstāvēt
līderpozīcijas visos šajos līmeņos, bet
palielināt Virslīgas komandas rezervistu soliņu un nākotnē palielināt
vietējo jelgavnieku apjomu komandā,
kas ir izaicinājums visām jauniešu un
bērnu grupām.»
Savu augsto profesionālo līmeni
darbā ar jauniešiem šosezon spilgti
apliecināja jauniešu akadēmijas treneris D.Caune, kuram bija uzticēta gan
dublieru komanda, gan U-18 jauniešu
komanda. Abas vienības pavasarī
tika pie godalgām – prestižajā U-18
finālturnīrā, kas norisinājās Ventspilī,
jelgavnieki tikai pēcspēles soda sitienu sērijā atzina Liepājas vienaudžu
pārākumu, bet dublieru čempionātā

mūsējie jau vairākas spēles pirms tā
beigām bija nodrošinājuši bronzas
godalgas. Ja ņem vērā, ka abi čempionāti uzskatāmi par tuvākajām rezervēm profesionālajai komandai, tad
šāds panākums vērtējams kā izcils.
D.Caune pēc sasniegtā gan ir piezemēts: «Protams, ka Jelgavas jauniešu
futbolā ir vērojamas pozitīvas tendences. Mēs varēsim atviegloti nopūsties,
kad šie jaunie spēlētāji tiks Virslīgas
komandā vai jaunatnes izlasēs. Pagaidām jāturpina smagi strādāt, taču
no visas sirds ticu, ka mums izdosies.
Pozitīvi, ka neesmu novērojis spēlētājos nekādas «zvaigžņu slimības» vai
citas lietas, kas traucētu attīstīties.
Mums komandā ir lieliska atmosfēra,
kas noteikti ir pamats panākumiem.»
Priecīgs par Jelgavas jauno talantu
sasniegto ir Latvijas Futbola federācijas sporta direktors un bijušais
FK «Jelgava» galvenais treneris
Dainis Kazakevičs, kurš bijis klāt
šo futbolistu pirmajām gaitām šajā
sporta veidā. «Es tiešām atceros šos
spēlētājus, kad viņi sāka trenēties nu
jau bijušajā Daugavas stadionā. Kopš
tā laika viņi ir spēruši lielus soļus uz
priekšu. Šogad esmu vērojis vairākas
viņu spēles, un jāatzīst, ka redzu
lielu trenera D.Caunes ieguldījumu.
Novēlu turpināt progresēt un kļūt
par Virslīgas komandas spēlētājiem.»
Jāpiebilst, ka pēc fantastiskās sezonas futbolistiem gaidāms apmēram
mēnesi ilgs atvaļinājums.

va «Mašīnists» biedru Ritu Šitenkovu.
T.29639046.
Granīta pieminekļi (Lietuva).
Ziemas sezona atlaides.
Skolotāju 1, Jelgava. T.29379052.
Bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Ātra un profesionāla juridiskā palīdzība.
T.27106096.
Izved nolietotu sadzīves tehniku –
bez maksas. Kravu pārvadājumi.
T.28262407.
Kravu pārvadājumi.
T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
IVANS PĪLAGS (1935. g.)
ČESLAVS KRUTJKO (1965. g.)
LILIJA MAZURE (1950. g.)
TEKLA ŠEPEĻEVA (1910. g.)
VELTA JOELE (1930. g.)
EMĪLIJA BUDJANSKA (1925. g.)
JĀNIS ŽUKOVSKIS (1942. g.).
Izvadīšana 10.11. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ZINAIDA ŪBELE (1929. g.).
Izvadīšana 10.11. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
JEĻENA ŽUKA (1944. g.).
Izvadīšana 10.11. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2329.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 47.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 319. un 320.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 46.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2329.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Esiet kā vīri! Jukums Vācietis». LTV videofilma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 317. un 318.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 641.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā».*
Portugāle – Latvija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 642.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.05 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 54.sērija.
21.55 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».
22.25 «Viens darbiņš par naudu». Komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.05 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 80.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 76.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 32. un 33.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 37.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Attīstības kods 2».
2.00 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 22.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 16.sērija.
9.45 «Gatavo 3».
10.20 «Māmiņu klubs».
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 23.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 40. un 41.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 17.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 3.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «TV3 ziņas piedāvā: Pirmā persona. Amerikas izvēle».
0.25 «Nekā personīga».
1.25 «Sveika, Rīga!»
2.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 41.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 15. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2330.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 48.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Banku lēdija». Vācijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2013.g.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

13.40 «Province».*
14.15 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 321. un 322.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 47.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2330.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kiberhuligānisms». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 ««Der Spiegel» skandāls». Vācijas vēsturisks trilleris. 2013.g.
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Balss pavēlnieks».*
9.15 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 319. un 320.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 642.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Francija – Īrija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 54.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 643.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri 2. Riodežaneiro atklāšana».
Dokumentāls seriāls.
20.05 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 55.sērija.
22.00 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 2.sērija.
22.55 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 26.sērija.
23.50 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
0.55 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 81.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 34. un 35.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 76.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 38.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Pils miglā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.50 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 23.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 17.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 24.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 18.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 12.sērija.
1.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 8.sērija.
2.05 «Šķiršanās formula». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 42.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Trešdiena, 16. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2331.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 49.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 323. un 324.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 48.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2331.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Runātāji». Dok.filma (ar subt.).
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 8.sērija.
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Lai dzīvo bērni! 6». Dokumentāla filma.
9.10 «Aculiecinieks».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 321. un 322.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 643.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 55.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 644.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Meklējam jūraszirdziņus – dzīvus vai mirušus». Dok.filma.
21.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 56.sērija.
22.15 «Latviešu jaunie režisori. Jurijs Skorobogatovs.
Skrūvgriezis». Īsfilma.
22.40 «Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis.
Laiks ir uzvarējis». Īsfilma.
23.20 «Ekstrēmie kadri 2. Riodežaneiro atklāšana». Dok.seriāls.
23.50 «Nepieradinātā Amerika». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.45 «Personība. 100 g kultūras».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 82.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Pils miglā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 39.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 23.sērija.
22.10 «Nekrietnās spēles». Spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.10 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Košākai dzīvei 3».
1.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 24.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 18.sērija.
9.55 «Bekstroms». Seriāls. 12.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 25.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 42. un 43.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 19.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 9.sērija.
0.40 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 43.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 17. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2332.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 50.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 325. un 326.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 49.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2332.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Personība. 100 g kultūras».*
0.25 «Kiberhuligānisms». Dokumentāla filma.
1.25 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 10. novembris
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.). Raiņa bulvāris. 2.daļa.
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Dzimis Eiropā».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 323. un 324.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 644.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 56.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 645.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 57.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Meklējam jūraszirdziņus – dzīvus vai mirušus». Dok.filma.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 83.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
11.45 «Un tad ieradās Vanda». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 78.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 40.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvieši Amerikā. 5 noveles». Dok.filma.
22.25 «Latvijas Radio bigbenda 50 gadu jubilejas koncerts».
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Starp putniem un cilvēkiem 2».
1.10 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
1.50 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 25.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 19.sērija.
9.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 10. un 11.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 26.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 20.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 9.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pērtiķu planētas atmoda».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.40 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 10.sērija.
1.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 11.sērija.
2.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 44.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 18. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Uzvelc tautastērpu!»*
6.30 «Zīļuks». Animācijas filma.
6.40 «Eži un lielpilsēta». Animācijas filma.
6.55 «Kā Lupatiņi precējās 2». Animācijas filma.
7.01 «Kā Lupatiņi veseļojās». Animācijas filma.
7.07 «Kā Lupatiņi būvēja māju». Animācijas filma.
7.13 «Kā Lupatiņi slēpās». Animācijas filma.
7.18 «Kā Lupatiņi kārtoja māju». Animācijas filma.
7.25 «Ūdensbumba resnajam runcim».
Latvijas ģimenes komēdija (ar subt.). 2004.g.
8.55 TIEŠRAIDE. «Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks
dievkalpojums». Pāraide no Rīgas Doma.
10.15 «Mazie laupītāji». Ģimenes komēdija (ar subt.). 2009.g.
11.55 TIEŠRAIDE. «Saeimas svinīgā sēde».
12.45 «Sirmais. Kulta ēdieni 2».* (ar subt.).
13.55 TIEŠRAIDE. «Nacionālo bruņoto spēku parāde».
Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
15.00 TIEŠRAIDE. «Triju Zvaigžņu ordeņu pasniegšanas ceremonija».
16.25 «Latvijas kods. Runātāji». Dokumentāla filma (ar subt.).
17.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
17.30 «Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai
veltīts svētku koncerts».
18.50 «Priekšvārds filmai «Gūtenmorgens un Vienciems»».
18.55 «Gūtenmorgens un Vienciems».
19.55 «Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa svētku uzruna pie
Brīvības pieminekļa». (ar subt.).
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «18 Latvijas. Laila Pakalniņa «Skuki»;
Dainis Kļava «Viesēļi»».
20.30 «Panorāma». 20.45 Sporta ziņas. 20.51 Laika ziņas.
20.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas himna – visā pasaulē! Svētku
uguņošana». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Manas tautas likteņdziesmas».
23.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.35 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
1.25 «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvseriāls. 8.sērija.
3.10 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.00 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
4.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.)..
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*

7.30 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 325. un 326.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 645.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
15.00 «Kas mēs esam?» Dokumentāls raidījums.
15.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 57.sērija.
16.10 «Pie bagātās kundzes. Filmas arheoloģija».*
17.10 «Pie bagātās kundzes». Rīgas kinostudijas satīriska
drāma. 1969.g. Atjaunotā versija (ar subt.).
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Ābols upē. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
20.30 «Ābols upē». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1974.g.
Atjaunotā versija (ar subt.).
22.00 «Spēlmanis». Psiholoģiska drāma (ar subt.). 2013.g.
0.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.50 «Latviešu jaunie režisori. Jurijs Skorobogatovs. Skrūvgriezis». Īsfilma.
1.15 «Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis. Laiks ir uzvarējis». Īsfilma.
1.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
2.10 «Manas tautas dziesmas».*
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.35 «Ideāla diena mīlestībai». Vācijas melodrāma. 2010.g.
8.30 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvieši Amerikā. 5 noveles». Dokumentāla filma.
11.15 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma. 1985.g.
13.00 «Lielkoncerts «Latvijas spēka dziesmas»». 2015.g.
15.05 «Ceplis». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g.
17.10 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 41.sērija.
19.00 «Raimonds Pauls. Biļetes izpārdotas». Dokumentāla filma.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadiena».
Pārraide no 11. Novembra krastmalas. Svētku salūts.
21.15 «Raimonda Paula jubilejas koncerts».
23.35 «Cilvēks dzelzs maskā». Vēsturiska piedzīvojumu filma. 1998.g.
1.35 «Solists». ASV un Lielbritānijas drāma. 2009.g.
3.20 «LNT brokastis».
4.05 «Šaubu ēnā».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 26.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 TV PIRMIZRĀDE. «Lauras zvaigzne un sapņu briesmoņi».
Vācijas animācijas filma. 2011.g.
9.45 «Nakts lielveikalā». ASV animācijas filma. 2012.g.
11.35 TV PIRMIZRĀDE. «Anabella Hūpere un Nantaketas spoki».
ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
13.30 TV PIRMIZRĀDE. «Freds 3: Vasaras nometne». ASV komēdija. 2012.g.
15.10 TV PIRMIZRĀDE. «Suns, kurš izglāba vasaru».
ASV ģimenes filma. 2015.g.
17.05 «Vecie čomi». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadiena».
Pārraide no 11. Novembra krastmalas. Svētku salūts.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nakts muzejā. Kapenes noslēpums».
ASV komiska piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Viesnīca «Diženā Budapešta»».
ASV un Vācijas komiska detektīvfilma. 2014.g.
1.20 «Čīča un Čonga animācijas filma». ASV animācijas filma. 2013.g.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 45.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 19. novembris
LTV1
5.22 «Robotāda». Dokumentāla filma.
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Jorinde un Joringels».
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
11.40 «Ansītis un Grietiņa». Vācijas pasaku filma. 2012.g.
12.50 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
13.20 «Adreses».*
13.50 «Es mīlu ēdienu!»*
14.25 «Mariss Jansons un Raimonds Pauls Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra 90. jubilejas koncertā».*
16.25 «Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana». Dok.filma (ar subt.).
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Itālijas Dolomītu Alpi». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Ausma». Latvijas, Polijas un Igaunijas
drāma (ar subt.). 2015.g.
0.40 «Spēlmanis». Lietuvas un Latvijas psiholoģiska drāma. 2013.g.
2.40 «Zuši». Dokumentāla filma.
2.50 «Liepājas koncertzāles «Lielais Dzintars» atklāšanas ceremonija».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
6.30 «Anekdošu šovs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.45 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
14.40 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
15.30 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.30 «Aculiecinieks».* Kristaps Porziņģis.
16.50 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Čehija.
19.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 10. novembris
20.05 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Draugu nodevība». Vācijas drāma. 2013.g.
0.30 «Sporta studija».*
1.15 «Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā apskats».*
2.15 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
2.45 «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
5.20 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 36.sērija.
7.00 «Galileo 3».
7.30 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 20.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
11.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas Šovs. 37. un 38.sērija.
13.00 «Leģenda par delfīniem». ASV ģimenes drāma. 2011.g.
15.10 «Tev pienācis pasts». ASV romantiska komēdija. 1998.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 2». ASV seriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 36. un 37.sērija.
23.20 «Nekā personīga».
ASV un Vācijas romantisks trilleris. 2009.g.
1.30 «Leģenda par delfīniem». ASV ģimenes drāma. 2011.g.
3.15 «Salemas raganas». Seriāls. 3.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
12.10 «Vecie čomi». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
14.05 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.50 «Nakts muzejā. Kapenes noslēpums».
ASV komiska piedzīvojumu filma. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi».
Lielbritānijas un Francijas komēdija. 2014.g.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. «Tātad... karš!» ASV komēdija. 2012.g.
23.35 «Relikviju mednieki». ASV kara drāma. 2014.g.
1.30 «Pērtiķu planētas atmoda». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Iespējams tikai Krievijā 4».

Svētdiena, 20. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
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8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 1.sērija.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 10.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
Pārraide no Āgenskalna baptistu baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 «Mammu, es tevi mīlu!» Latvijas drāma. 2013.g.
23.00 «Itālijas Dolomītu Alpi». Dokumentāla filma.
0.00 «Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
gadadienai veltīts koncerts «Mūsu balsis brīvībai»».*
2.00 «Bēgļiem ir sejas». Dokumentāla filma.
2.30 «Mani mīļie». Dokumentāla filma.
4.00 «Sirds stīgu spēle».
Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
8.20 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»*
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.). Raiņa bulvāris. 2.daļa.
11.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.40 «Jorinde un Joringels».
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
13.50 «Ansītis un Grietiņa». Vācijas pasaku filma. 2012.g.
15.00 «Tagad tava kārta». Vācijas drāma. 2013.g.
16.35 «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
17.55 «Pie bagātās kundzes. Filmas arheoloģija».*
19.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
19.30 «Sešas balles pēc Rihtera skalas».
Vācijas drāma. 2013.g.
21.15 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 27.sērija.
22.15 «Eņģelis sirdī».
Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
23.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.10 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 3.sērija.

1.05 «Draugu nodevība». Vācijas drāma. 2013.g.
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 37.sērija.
6.30 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.00 «Galileo 3».
7.30 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 21.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 39.–41.sērija.
13.30 «Raimonda Paula jubilejas koncerts».
16.00 «Par precībām un šķiršanos». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 17. un 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 38. un 39.sērija.
23.25 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.20 «Ideāla diena mīlestībai». Vācijas melodrāma. 2010.g.
1.55 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.

2.40 «Par precībām un šķiršanos». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.05 «Relikviju mednieki». ASV kara drāma. 2014.g.
15.00 «Tātad... karš!» ASV komēdija. 2012.g.
17.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi».
Lielbritānijas un Francijas komēdija. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
22.45 «Apollo 13». ASV drāma. 1995.g.
1.40 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». Seriāls. 13.sērija.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 4».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības novembrī un decembrī
Vizāžas tehnoloģijas
15.11., 22.11., 06.12.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
16.11., 30.11., 14.12.
Gēla nagu modelēšana
11.11., 25.11., 02.12.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
14.11., 28.11., 12.12.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)14.11., 28.11., 12.12.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
16.11., 23.11., 09.11.
Skropstu ilgviļņi
16.11., 23.11., 09.11.
Vaksācija
15. – 16.11., 13. – 14.12.
Solāriju darbinieku apmācība
05.12.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
14.11., 21.11., 05.12.
Nagu dizains
24.11., 08.12., 22.12.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Es Dieviņu pieminēju
I rītā, vakarā;
Še ceļos, še guļos
Zem Dieviņa kājiņām.

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,
Abus divus mīļi lūdzu;
No Dieviņa veselību,
No Laimiņas labu mūžu

ZIEMAS UZŅEMŠANA

Aicinām uzsākt mācības un apgūt profesiju

Pirtnieks un Pirts Meistars

Privātā pamatskola «Punktiņš»

akreditētā profesionālās izglītības iestādē
Jaunas grupas tiek uzņemtas:

IELŪDZ UZ ATVĒRTO DURVJU DIENU
17. novembrī plkst.17 un
14. decembrī plkst.18

Rīgā, Jelgavā, Valdemārpilī, Balvos, Cēsīs, Liepājā
Jēkabpilī, Aglonā, Saldū, Rēzeknē, Daugavpilī, Smiltenē

Pulkveža O.Kalpaka iela 14, Jelgava;
www.punktins.lv.

Vairāk informāciju var iegūt:
info@pirtsskola.lv • nauris@pirtsskola.lv
Tel. 26335578, 25447393

ar iespēju bērnus pieteikt
1. klasē nākamajam mācību gadam.

«Dominante Park», Ķekavas nov., Ķekavas pag.,
Saulgoži, LV-2123; www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia» (reģ.Nr.40003921623),
viens no lielākajiem, modernākajiem un
vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,
AICINA PIEVIENOTIES:
• krāvējus(-as);
• preču pievedējus(-as) (ar elektroiekrāvēja apliecību);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu atalgojumu – no 2,81
EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā (no plkst.8.30
līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc
darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt
pa e-pastu darbs@trialtolatvia.lv,
zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi
«Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

SIA «Darba drošības centrs»

kursu piedāvājums oktobrī un novembrī:
• auto/elektrokrāvēju operators,
• krūmgrieža, motorzāģa operators,
• darbs augstumā,
• darba drošība,
• zaļā karte darbam Ziemeļvalstīs,
• ugunsbīstamo darbu veikšana (Somija),
• katlu iekārtu operators,
• ugunsdrošība,
• atbildīgais par celtņiem, pacēlājiem,
• stropētājs,
• tilta celtņa operators,
• hidromanipulatora operators.
E-pasts zemgale@osh.lv, tālrunis 24336744; www.osh.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
10. novembrī pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» novembra tikšanās ar rakstnieku, kulta grāmatas «Jelgava 94» autoru, ES Gada balvas literatūrā
laureātu Jāni Joņevu. Ieeja – bez maksas (kafejnīcas «Silva» 2. stāvā Driksas ielā 9).
10. novembrī pulksten 18 – lekcija «Ornaments Latvijā cauri laikiem». Lektore:
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece Anete
Karlsone. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
10. novembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: Ē.Hānbergs «Ērtas dzīvošanas mirklīši». Režisors – K.Auškāps. Lomās: O.Dreģe, I.Vazdika, L.Pupure, P.Liepiņš,
J.Kalniņš, J.Strenga, G.Placēns, B.Indriksone, Ā.Rozentāls. Biļešu cena – € 8 – 16
(kultūras namā).
12. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Valsts svētkus gaidot». Dekoratīvu aksesuāru darināšana valsts svētku svinībām. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
12. novembrī pulksten 15 – baroka mūzikas koncerts «Itālijas rudens». Piedalās:
I.Ezeriete (soprāns), L.Meldere-Šestakova, V.Šestakovs (baroka vijoles), A.Reinis (ērģeles). Programmā: A.Vivaldi, D.Skarlati, N.Porpora (Sv.Annas baznīcā).
17. novembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas bibliotēkā).
18. novembrī pulksten 15 – Latvijas neatkarības dienai veltīts svētku koncerts.
Piedalās: Spīdolas ģimnāzijas jauniešu koris, bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» un
kamerkoris «Mītava» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 10. novembris

«Spīgo» albumu
atklāj arī maestro

«No vienas puses, muzicēšana ar maestro uzliek augstāku latiņu – ir jāklausās, jāveido mūzika kopā, bet, no
otras puses, šī sadarbība sniedz neaprakstāmu piepildījumu. Sajūtas pēc koncerta ir fantastiskas – gan mei
tenes, gan es kā kora mākslinieciskā vadītāja esam laimīgas,» pēc jaunā mūzikas albuma «Ja man saule roku
dotu» prezentācijas koncerta kopā ar maestro Raimondu Paulu pagājušajā nedēļā sajūtās dalījās Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo» mākslinieciskā vadītāja Līga Celma-Kursiete. Koncertā «Spīgo» kopā ar
R.Paulu izpildīja viņa radītās melodijas, kas iemūžinātas kora albumā, kā arī dziesmas no iemīļotām teātra
izrādēm. L.Celma-Kursiete stāsta, ka gatavošanās process bijis satraucošs, jo repertuārs bija apjomīgs – tik
plašu koncertprogrammu koris izpildījis pirmoreiz.
Foto: Austris Auziņš

Muzejā – izstāde Latvijas un
Lietuvas neatkarības simtgadei
veidi radās jau pirms gada sarunās
ar kolēģiem no Šauļiem. «Academia
Tuvojoties Latvijas un Lie
Petrina» jeb Jelgavas ģimnāziju
tuvas valstu neatkarības
absolvējušas daudzas ievērojamas
pasludināšanas simtgadei,
Latvijas un Lietuvas personības,»
Ģederta Eliasa Jelgavas
izstādes ideju skaidro Ģederta EliVēstures un mākslas mu
asa Jelgavas Vēstures un mākslas
zejs sadarbībā ar Šauļu
muzeja direktores vietnieks zinātmuzeju «Aušros» sagata
niskajā darbā Gints Putiķis. Izstādes
vojis izstādi «Neatkarīgo
koncepcijas pamatā ir divpusīgums
valstu – Lietuvas un Lat
– vienāda uzmanība tiek veltīta
vijas – veidotāji Jelgavas
lietuviešu un latviešu pārstāvjiem,
ģimnāzijā», kas veltīta iz
kuri mācījās Jelgavas ģimnāzijā un
ciliem Latvijas un Lietuvas
iesaistījās abu neatkarīgo valstu
politiķiem, zinātniekiem,
veidošanā, kā arī abu valstu neatskolotājiem, kultūras dar
karības pasludināšanas faktiem un
biniekiem un mākslinie
valstiskuma simboliem. «Ekspozīcija
kiem, kuri ar saviem dar
sniedz koncentrētu ieskatu «Acabiem un daiļradi deva
demia Petrina» vēsturē, atspoguļo
ieguldījumu abu valstu
iemeslus un apstākļus, kuru dēļ
uzplaukumā. Uz izstādi
lietuvieši devās mācīties uz JelgaĢederta Eliasa Jelgavas
vu, iepazīstina ar ievērojamākajiem
Vēstures un mākslas mu
tālaika Jelgavas ģimnāzijas audzēkzejā, kas skatītājiem durvis
ņiem, kā arī sniedz pārskatu par
vērs 16. novembrī, aicināti
Jelgavas ģimnāzijas absolventiem,
visi jelgavnieki.
abu valstu – Lietuvas un Latvijas
– valstiskuma simboliem un valstu
«Ideja par šādas ekspozīcijas iz- attīstību, kas tiek atklāta stāstos par

 Jana Bahmane

bijušo ģimnāzistu darbību un viņu
likteņiem,» stāsta Šauļu «Aušros»
muzeja direktora vietniece, izstādes
koncepcijas autore un projekta vadītāja Virginija Šukščiene.
Izstādē būs atspoguļota ievērojamu latviešu – Jāņa Čakstes, Alberta
Kvieša, Frīdriha Vesmaņa, Franča
Trasuna – un citu biogrāfija fotogrāfijās un artefaktos, kuri saistīti
ar katras personas dzīvi un darbu
neatkarīgo valstu izveidošanā. Izstādi veido oriģināli eksponāti un
eksponātu kopijas no Latvijas un
Lietuvas atmiņas institūcijām.
Ekspozīcija un izstādes grāmata
iemūžina Lietuvas un Latvijas neatkarības simtgadi un iekļaujas arī
abu valstu sarīkojumos, kas veltīti
šai jubilejai. «Ievērojamais izcilo personību, kuri savu izglītību ieguvuši
Mītavas ģimnāzijā, skaits atspoguļo
abu baltu tautu – latviešu un lietuviešu – ceļu uz divu neatkarīgu valstu nodibināšanu,» saka G.Putiķis.
Izstāde Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma līdz 2017. gada 25. janvārim.

Svētdien – Latvijas 98. gadadienai veltīts koncerts
 Jana Bahmane

iedzīvotāju patriotismu pret savu pilsētu un savu zemi – Latviju. Koncertā
Sabiedrības integrācijas
kopīgi izstaigāsim ceļus no bērnības
pārvalde un biedrība «Jel
līdz pilnbriedam, izbaudot interesangavas nacionālo kultūras
tos dzīves un likteņa pagriezienus,»
biedrību asociācija» svēt
koncertu pirmssvētku nedēļā aicina
dien, 13. novembrī, aicina
apmeklēt Sabiedrības integrācijas pāruz Latvijas Republikas prok
valde. Svinīgajā koncertā Jelgavas malamēšanas gadadienai veltī
zākumtautību biedrību pašdarbības
tu koncertu «Caur trejdevi
kolektīvi – Latvijas Poļu savienības
ņiem gaismas lokiem», kas
Jelgavas nodaļas ansamblis «Stokpulksten 13 notiks Jelgavas
rotki», Jelgavas baltkrievu biedrības
kultūras nama Mazajā zālē.
«Ļanok» ansamblis «Ļanok», Jelgavas
ukraiņu kultūras centra «Džerelo»
«Koncerts ir veltīts Latvijas Repub- ansambļi «Veselka» un «Džerelo», Jellikas proklamēšanas 98. gadadienai, gavas Ebreju biedrības deju kolektīvs
un tā mērķis ir veicināt Jelgavas «Simha», Jelgavas krievu biedrības

«Istok» ansamblis «Slavjanočka» –,
kā arī Elejas pagasta romu tautas
deju kolektīvs «Rademila» un citi
uzaicinātie koncerta dalībnieki priecēs klausītājus ar dziesmām, dejām
un dzejas lasījumiem. Šogad kopā ar
mazākumtautību biedrību kolektīviem pasākumā uzstāsies arī Jelgavas
bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«Vēja zirdziņš», jauktais koris «Balti»,
Jelgavas Latviešu biedrības pārstāvji,
mūziķis Endijs Rožkalns, pianiste
Edīte Ziemele.
Koncertu «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem» 13. novembrī pulksten 13
bez maksas aicināts apmeklēt ikviens
interesents.

