Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 190 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
26. oktobra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 66 dalībnieki.
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Iela rekonstruēta, un
satiksme atjaunota

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Rita Skaidrīte Indāre, Aija Auniņa, Inga Eidiņa,
Mirdza Blūma, Anita Keliņa un
Ēriks Roberts Mikrevičs.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

No 30. oktobra

laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» redakcija
un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Zemgales INFO» birojs atrodas

Katoļu ielā 2B, 3. stāvā.
Ar iestādi un redakciju tāpat kā līdz šim var sazināties

63048800, 63048801
birojs@info.jelgava.lv, redakcija@info.jelgava.lv
Arī iestādes un redakcijas darba laiks nemainās –

APMEKLĒTĀJUS GAIDĪSIM

pirmdienās no pulksten 8 līdz 18,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17,
piektdienās no pulksten 8 līdz 15.30.

Samazināta maksa
par 6. vidusskolas
peldbaseina apmeklējumu
1. un 2. grupas invalīdiem
 Ritma Gaidamoviča
Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

posmā no Raiņa līdz Lielajai
ielai norisinājās virkne būvAkadēmijas ielas
darbu – atjaunots lietusūdens
posmā no Raiņa līdz
kanalizācijas tīkls, nomainīts
Lielajai ielai noslēūdensapgādes tīkls un atjaugušies asfaltēšanas
nots asfaltbetona segums.
darbi. Šīs nedēļas
Tāpat Akadēmijas ielas posmā
laikā tur paredzēts
bruģakmens iesēdumu vietās
uzklāt horizontālo
remontēta ietve, savukārt
marķējumu, uzstāposmā no Zemgales apgabaldīt ceļa zīmes, kā
tiesas līdz Akadēmijas ielai
arī aprīkot pārcelto
7 – pilnībā atjaunots bruģakautobusu pieturu.
mens segums. Bet pie divām
Satiksme, tostarp
gājēju pārejām – Akadēmijas
pilsētas sabiedrisielā pie krustojuma ar Ūdens
kā transporta kustīielu un pie krustojuma ar
ba, Akadēmijas ielā
Driksas ielu – papildus uzpilnībā varētu būt
stādīti LED gaismekļi, kas
atjaunota nākamkoncentrē gaismu tieši uz
nedēļ.
gājēju pārejas.
Satiksmes drošības uzlaAkadēmijas ielas rekons- bošanas nolūkos autobusu
trukcija aizsākās augustā. pietura «Banka», kas atraŠajā laikā Akadēmijas ielas dās Lielajā ielā 1, pārcelta

uz Akadēmijas ielu posmā
starp Ūdens un Driksas ielu,
izbūvējot jaunu pieturvietas
platformu ar brauktuves
paplašinājumu. «Pietura bija
ļoti tuvu krustojumam, un,
lai neveidotos sastrēgumi un
satiksmei bīstamas situācijas,
Satiksmes kustības drošības
komisijā tika pieņemts lēmums šo pieturu pārvietot,»
skaidro pilsētas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs, akcentējot: lēmums pieņemts
sadarbībā ar SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP).
Līdz ar satiksmes kustības
atjaunošanu Akadēmijas ielā
atsāks kursēt arī pilsētas sabiedriskais transports. JAP
informē, ka saistībā ar pieturas pārcelšanu autobusu
kursēšanas laiks nemainīsies.

Precīzu informāciju par autobusu kustību atjaunotajā
Akadēmijas ielas posmā iedzīvotāji nākamnedēļ varēs
uzzināt, zvanot pa diennakts
informatīvo tālruni 63045945
vai sekojot līdzi jaunākajai
informācijai JAP mājaslapā
www.jap.lv.
Jāpiebilst, ka remontdarbu
laikā gar ēku Akadēmijas ielā
4 ierīkots stāvvietas paplašinājums, kur laikā no pulksten
7 līdz 19 automašīnas varēs
atstāt uz divām stundām, bet
Akadēmijas ielā pie Driksas
ielas ierīkota arī viena invalīdu stāvvieta – tā atrodas
Akadēmijas ielā 2, pie Pils
aptiekas.
Ielas rekonstrukcijas darbus veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par
līgumsummu 439 793,40 eiro.

No novembra maksa
par Jelgavas 6. vidusskolas peldbaseina
individuālo apmeklējumu samazināta
arī 1. un 2. grupas
invalīdiem, oktobra
domes sēdē lēma
deputāti.
Domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības
aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu
programmā Rita Vectirāne informē, ka peldbaseina maksas
pakalpojumos iekļauta jauna
iedzīvotāju kategorija – Jelgavas pilsētā deklarētie 1. un
2. grupas invalīdi peldbaseinu
var izmantot ar ievērojamu
atlaidi. R.Vectirāne skaidro,
ka līdz šim samazināta maksa
par peldbaseina apmeklējumu
bija noteikta bērniem un pensionāriem, taču nu arī Jelgavā
deklarētie 1. un 2. grupas

invalīdi baseinu var apmeklēt
ar vairāk nekā 40 procentu
atlaidi. Līdz ar to peldbaseina
apmeklējums 6. vidusskolā 1.
un 2. grupas invalīdiem tāpat
kā senioriem no novembra
maksā 1,82 eiro, bet desmit
apmeklējumu (katrs vienu
stundu) abonements – 12,10
eiro ar PVN.
Šāds lēmums pieņemts,
ņemot vērā sieviešu invalīdu
biedrības «Zvaigzne» priekšsēdētājas Dzintras Saulkalnes
ierosinājumu. «Saprotot, cik
nozīmīga ir rehabilitācija
šai iedzīvotāju kategorijai,
pašvaldība rada iespēju atbalstīt un nodrošināt atlaidi
peldēšanai arī invalīdiem,»
tā R.Vectirāne, piebilstot,
ka invalīdi ir viena no mērķ
grupām pilsētā īstenotajā
Veselības veicināšanas programmā un atlaide peldēšanai,
iespējams, mudinās viņus
turpināt apmeklēt baseinu arī
pēc programmas bezmaksas
nodarbību noslēguma.

Valsts svētkos pasniegs astoņus pilsētas augstākos apbalvojumus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas domes deputāti pagājušās
nedēļas domes sēdē nolēma, ka šogad valsts
svētkos pilsētas augstākos apbalvojumus saņems septiņi cilvēki un viens uzņēmums, kas ar
savām idejām un darbu veicinājuši Jelgavas izaugsmi. Augstākais apbalvojums «Goda zīme»
piešķirts uzņēmējam Jurim Griķim, boksa trenerim Aleksandram Knoham un māksliniekam
Edvīnam Kalneniekam.

Pilsētas augstāko apbalvojumu
«Goda zīme» saņems uzņēmuma
SIA «Marks M» īpašnieks J.Griķis par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Jelgavā, boksa
treneris A.Knohs par ieguldījumu
sporta attīstībā, jaunatnes iesaistīšanu sportošanā un pilsētas vārda popularizēšanu, kā arī mākslinieks dekorators E.Kalnenieks
par mūža ieguldījumu Jelgavas

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

kultūrvides veidošanā, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Savukārt apbalvojumu «Goda
raksts» pasniegs Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājam Ņikitam
Kazakevičam par ieguldījumu
Jelgavas izaugsmē, izglītības
kvalitātes paaugstināšanā un
jaunatnes izglītošanā, ķirurgam
Nikolajam Belousovam par mūža

63048800

birojs@info.jelgava.lv

ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju veselības aprūpē un aizsardzībā, mūziķim un vokālajam
pedagogam Žoržam Siksnam par
ieguldījumu Jelgavas kultūras
dzīves veidošanā, aktīvu darbu
ar jauniešiem un pilsētas vārda
popularizēšanu, inženierei Metai
Reinei par mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas siltumapgādes sistēmas izveidošanā un attīstīšanā

un uzņēmumam SIA «Dinex
Latvia» par ieguldījumu Jelgavas
izaugsmē, izglītības kvalitātes
paaugstināšanā un jaunatnes
karjeras izglītībā.
Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienas priekšvakarā, 17.
novembrī, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

AKTUĀLI

Ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

«Uz pasaules mēroga jauno profesionāļu meistarības konkursu no Latvijas devās astoņi jaunieši, kuri pierādīja, ka ir labākie topošie speciālisti savā profesijā mūsu valstī,» stāsta
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāve Inta Āne. Starptautiskais konkurss «WorldSkills» notika jau 44. reizi, un šogad tas pulcēja 1300 jauno profesionāļu no 58
pasaules valstīm. Lai nonāktu līdz konkursa fināla atlasei un iegūtu iespēju pārstāvēt Latviju, jaunieši no profesionālajām izglītības iestādēm vecumā līdz 22 gadiem izturēja vairākas atlases kārtas: sākumā – savā skolā, pilsētā un reģionā, vēlāk – nacionālajā profesionālās meistarības konkursā «SkillsLatvia 2017». Kopumā vairāk nekā 30 Latvijas komandas
kandidātu piedalījās VIAA atlasē astoņās profesijās, savukārt ceļazīmi uz pasaules mēroga konkursu ieguva tikai viens jaunietis katrā profesijā. Konkursā, kas norisinājās Apvienotajos Arābu Emirātos, Abū Dabī, vērienīgajā izstāžu kompleksā «ADNEC», Latvijas jaunieši sacentās tādās profesijās kā pavārs, skatlogu noformētājs, grafiskais dizainers, web
lapu izstrādātājs, elektriķis, mēbeļu galdnieks, smagās tehnikas apkopes mehāniķis, kā arī apģērbu izgatavotājs.
Šogad konkurss norisinājās no 14. līdz 19. oktobrim, un pirmo reizi tika pārstāvēta arī Jelgava – ceļazīmi uz konkursu izcīnīja jelgavniece Elīna Skrindževska. Viņa šobrīd apgūst
konstruētājas modelētājas profesiju Jelgavas Amatu vidusskolā, bet Abū Dabī startēja kā apģērbu izgatavotāja, sacenšoties ar vēl 29 valstu dalībniekiem.

Viens punkts līdz pasaules līmenim
 Anastasija Miteniece

«Tas ir līdzīgi kā sportā
– mūsu valstī sportists
var būt ātrākais un labākais, bet, aizbraucot uz
olimpiskajām spēlēm,
nonāk vidē, kur viņa vecuma sportisti to pašu
paveic vēl ātrāk, vēl
labāk…» saka VIAA pārstāve Inta Āne, skaidrojot, ka «WorldSkills
2017» konkursa laikā
jaunieši varēja apjaust
savu prasmju un zināšanu līmeni, pārliecināties par to, ka vēl ir
kur augt, un pilnveidot
savas iemaņas, vērojot
citu valstu dalībnieku
sniegumu, savukārt
izglītības speciālisti –
smelties pieredzi un
pieeju, ko būtu derīgi izmantot apmācību
procesā Latvijā.
Konkursa laikā katram dalībniekam bija jāveic praktiski uzdevumi un saspringtos apstākļos
jāpierāda, ka viņi spēj strādāt
ātri, kreatīvi un kvalitatīvi. Elīna
Skrindževska paralēli mācībām
Jelgavas Amatu vidusskolā strādā
šūšanas uzņēmumā Jelgavā un
piedalīties konkursā nolēma, skolotājas iedrošināta. «Nospriedu,
ka konkurss varētu būt vērtīga
pieredze,» atzīst jauniete, norādot, ka lielākais izaicinājums bija
iesaistīties, savukārt vēlāk viss
notika ļoti raiti: vispirms konkurss
pilsētā, tad – Latvijas mērogā.
Pasaules konkursā jauniete
izstrādāja augstās modes skices,
šuva kleitu un izgatavoja dekorus,
katru dienu lozējot uzdevuma prasības. Tas liedza iespēju iepriekš
sagatavoties konkrētā uzdevuma
izpildei, kā arī uz vietas saņemt
savas valsts eksperta konsultācijas
vai ieteikumus. Arī vērtēšanas
kritēriji konkursā bija ļoti stingri
– pēc 100 punktu sistēmas tiesneši
vērtēja dalībnieku darba kvalitāti,
darba materiālu ekonomisku izlietojumu, elementu sarežģītību,
risinājuma vizuālās kvalitātes un
daudzus citus parametrus. Savukārt vēlāk pēc speciālas formulas
iegūto punktu skaits pārveidots
799 punktu sistēmā, lai varētu

salīdzināt visu konkursantu sniegumu.
Elīna konkursā ieguva 699
punktus no 799 iespējamiem.
Lai saņemtu pasaules līmeņa
kvalitātes atzinību – ekselences
medaļu, kas tiek pasniegta no
700 punktu rezultāta un apliecina
ļoti augstu profesionālo līmeni
–, jaunietei pietrūka tikai viena
punkta. «Par rezultātu sākumā
pat nedomāju – vienkārši gribēju
pārbaudīt savus spēkus. Bet, kad
uzzināju profesionāļu vērtējumu,
biju pārsteigta – arī es varu, arī
mani novērtē! Līdz pasaules līmeņa apliecinājumam pietrūka tikai
viena punkta!» saka Elīna.
Konkursa kopvērtējumā Latvijas komanda 58 valstu konkurencē
ierindojās 25. vietā.

Ieturētie eiropieši un
piesātinātie latīņamerikāņi

«Ierodoties Abū Dabī, pirmās
dienas bija liels apjukums – cik
attīstīta infrastruktūra ir visapkārt un cik patiesībā vērienīgā
konkursā esmu nonākusi,» stāsta
Elīna. «Četru konkursa dienu
laikā visiem dalībniekiem manā
profesijā bija jāizpilda dažādi uzdevumi. Pirmajā dienā iepazinos
ar savu darbavietu: lielā zālē bija
30 galdi ar pilnīgi jaunu tehniku
un iekārtām – jaunām šujmašīnām, galdiem, gludekļiem un
manekeniem. Tad katras dienas
sākumā notika izloze, pēc kuras
bija skaidrs dienas uzdevums.
Piemēram, pirmajā dienā izlozēju
veidot divas augstās modes tērpu
skices, pieņemot, ka materiāls ir
stingrs zīds, savukārt otrajā dienā
jau lozēju kleitas parametrus,
proti, ka tai jābūt simetriskai, ar
kabatām, ar vidukli jostas vietā,
kā arī ar savilkumu. Papildus
kleitas šūšanai bija arī citi uzdevumi, teiksim, pusotras stundas
laikā jāizveido kleitas dekors no
materiāliem, kas atradās slepenajā
kastē, un jāpieskaņo šis dekors
kleitai. Neraugoties uz to, ka laiks
bija vismaz divtik mazāk nekā
nepieciešams darba paveikšanai,
kleitas šūšanai visiem dalībniekiem piešķīra diezgan sarežģītu
audumu,» tā Elīna, piebilstot, ka
nācās sekot līdzi raksta savienojumiem, turklāt pie tik rakstainas
kleitas grūti bija kombinēt arī
kādus iederīgus papildelementus.

«Šajā uzdevumā varēja redzēt arī
kultūras īpatnības – piesātināti
ar šķietami nesavienojamiem dekoriem bija, piemēram, Brazīlijas
vai Kolumbijas dalībnieku darbi,»
spriež jauniete. Kā papildu slogu
viņa min arī darba norisi: «Tevi
nemitīgi uzraudzīja un vērtēja.
Apzinos, ka, man ir ļoti slikts ieradums saspraužamo adatu turēt
lūpās. Ikdienas darbā tas paātrina
tempu, bet konkursā tas ir ļoti
nopietns darba drošības pārkāpums,» Elīna skaidro, ka vērtēta
tika katra darbība, tostarp tas, cik
ekonomiski dalībnieks izmanto
materiālus.

Iziet no savas
komforta zonas

«Man ļoti patīk šūt – daru to
ātri, bet ļoti rūpīgi,» stāsta jauniete, norādot, ka viņas šūšanas prasmes uzteica arī vairāki konkursa
eksperti, paslavējot gan tempu,
gan kvalitāti, tomēr konkursa
laikā nācās sastapties arī ar mazāk
pieredzētām aktivitātēm. «Nācās
iziet no savas komforta zonas
un mācīties kvalitatīvi izpildīt
gan tikai teorētiski zināmas, gan
iepriekš vispār nezināmas lietas,»
tā jauniete, uzsverot, ka par uzspraušanu jeb mulāžas tehniku uz
manekena, kā arī lekālu izstrādi
pirmo reizi uzzināja nacionālā
konkursa gaitā, savukārt ar līdz
šim teorētiski zināmo zīmēšanas
tehniku nācās saskarties krietni
augstākā līmenī.
I.Āne skaidro, ka pasaules
līmeņa konkursā dalībniekam
jāapliecina izcilas zināšanas un
prasmes jebkurā ar profesiju
saistītā jautājumā, proti, jābūt
ļoti daudzpusīgam. «Pat izvēloties jebkuru izcilnieku jebkurā
Latvijas pilsētā vai reģionā,
mēs vēl nevaram cerēt, ka viņa
zināšanas būs visaptverošas,»
tā I.Āne, skaidrojot, ka arī paši
labākie jaunieši pirms pasaules
konkursa pusgada garumā mācījās pie savas jomas speciālistiem, lai augstā līmenī iegūtu
un papildinātu tās prasmes
un iemaņas, kuras bija vitāli
nepieciešamas dalībai konkursā. «Dalībvalstu ambīcijas,
resursi un pieeja konkursa
gatavošanās procesam ļoti
atšķiras. Piemēram, Ķīnā un
Korejā, kas teju katru gadu

Jelgavniece Elīna Skrindževska atzīst, ka pasaules līmeņa konkursā nopietnākais pārbaudījums bija sava laika plānošana, jo katram
darbam tika atvēlēts divtik mazāk laika nekā
normāli būtu nepieciešams.
Foto: no personīgā arhīva
šajā konkursā ir līderpozīcijās,
dalībnieki vismaz pusgada garumā nometnēs gatavojas pasaules konkursam. Šo jauniešu
prasmes ir tik ļoti automatizētas, ka dažkārt šķiet – viņi
spētu savu darbu veikt pat
aizvērtām acīm,» stāsta I.Āne.
Savukārt Šveicē, Vācijā un Itālijas Dienvidtirolē konkursanti
mācās pēc duālās profesionālās izglītības sistēmas, kur
lielāko daļu laika praktizējas
uzņēmumos, paralēli mācību
iestādē iegūstot teorētiskās
zināšanas dažas reizes nedēļā.
Tā daudzveidīgas praktiskās
iemaņas tiek trenētas jau teju uztic jau pieredzējušām šuvējām.
no pirmās mācību dienas. «Nākotnē gribu atvērt savu šūšanas salonu, tādēļ apzinos, ka tikai
ar šūšanu, kas man padodas, tas
«Sākumā īstas zobu sāpes
nebūs iespējams. Ja es vēlos sa
sagādāja rāvējslēdzējs»
«Jebkurā skolā ir centīgie un sniegt augstāku līmeni un pelnīt
tie, kuri atsēž un pēc četru gadu vairāk, man būs jāpārzina un jāmācībām nevar pat diegu ievērt māk arī tas, ko apguvu konkursā,
šujmašīnā. Es esmu ļoti uzcītīga – gan zīmēšana, gan uzspraušana,
– vienmēr uzmanīgi klausos, pie- gan lekālu izstrāde,» tā Elīna,
rakstu un izpildu, bet konkursa norādot: redzot ķīniešu, korejiešu
laikā sapratu, ka ar to nav gana, un krievu veikumu, kļuva skaidrs,
ja zināšanas nepielietoju praksē,» ka arī viņas vecumā un pat bez
lielas darba pieredzes var strādāt
secina jauniete.
Šobrīd viņa strādā Jelgavas uz- profesionāli – neviens taču neliedz
ņēmumā «LanaVolo» par šuvēju, kaut vai mājās praktizēties. «Sātomēr atzīst: konkursa uzdevumi kumā arī man šūšana nepadevās
paredzēja pielietot daudzveidīgas tik labi – piemēram, iešūt svārkos
iemaņas, kas ir ne tikai šūšana, bet rāvējslēdzēju bija īstas zobu sāpes.
arī apģērba modelēšana un kons- Tagad, pēc vairākiem prakses
truēšana, ko parasti uzņēmumos gadiem, tas ir vien pāris minūšu

Šoreiz
konkurss
«WorldSkills»
notika Apvienotajos Arābu
Emirātos, un
tajā Latviju
pārstāvēja astoņi jaunieši.
darbiņš,» atzīst Elīna, piebilstot,
ka ir jāmeklē savām iemaņām
atbilstošs darbs – sākumā tā var
būt apģērba labošana, kas ļauj
uzkrāt pieredzi.
Jau pēc konkursa I.Āne secina,
ka jauniešu lielākais izaicinājums
ir mācīties plānot savu laiku un
izvērtēt prioritātes. «Mūsu jauniešiem varbūt pietiktu zināšanu
un prasmju, bet īpaši saspringtos
darba apstākļos tiek pārbaudītas
arī citas kvalitātes.»
Atgriežoties mājās, Elīnai ir
skaidrs, ka viņa grib turpināt
darbu Jelgavā un krāt pieredzi.
«Ceru, ka jau pēc laika varētu
ne tikai šūt, bet arī sākt strādāt
ar klientiem, izzināt viņu individuālās vēlmes un radīt jaunus
apģērba modeļus.»

Ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

Kanalizācijas un
ūdensvada tīklu izbūve
turpināsies nākamgad
 Ilze Knusle-Jankevica

Drīzumā noslēgsies kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu
paplašināšanas un
rekonstrukcijas darbi projekta 5. kārtas
pirmajos sešos posmos iekļautajās ielās,
bet nākamajos trīs
gados turpināsies
darbi vēl 27 posmos,
apgūstot vairāk nekā
12,7 miljonus eiro no
ES Kohēzijas fonda.
SIA «Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode norāda,
ka jau drīzumā noslēgsies
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta 5.
kārtas 1.–6. posma darbi – vēl
tikai atlikušas pārbaudes un
atjaunot ielas segumu Smilšu
ielā, Bērzu ceļā, Akmeņu,
Kronvalda un Pumpura ielā.
Līdz ar to kanalizācijas tīkli
būs izbūvēti Smilšu, Rudens,
Lāču ielā, Bērzu ceļā no Nr.37
līdz Nr.23 ar pieslēgumu Pērnavas ielā un no Robežu ielas
līdz Avotu ielai, Olaines ielā,
Kronvalda ielā (no Imantas
līdz Pumpura ielai), Akmeņu ielā (no Kronvalda līdz
Imantas ielai), Pumpura ielā
no Kronvalda līdz Helmaņa
ielai un no Helmaņa ielas līdz
Brīvības bulvārim, Brigaderes

meklē kolēģi – gatavu jauniem izaicinājumiem, enerģisku

transporta pārraugu(-dzi) Saimnieciskā nodrošinājuma grupā.
Ja minētie apgalvojumi ir par tevi:
• vidējā tehniskā izglītība;
• labas zināšanas transporta remonta un ekspluatācijas jomā;
• teicamas valsts valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē;
• labas komunikācijas prasmes, precizitāte, augsta atbildības izjūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība,
pievienojies Saimnieciskā nodrošinājuma grupas kolektīvam, un mēs tev uzticēsim:
• sagatavot transportlīdzekļu ceļazīmes centralizētā resursu vadības sistēmā «Horizon»,
kontrolēt ceļazīmju aizpildīšanas kārtību un tajos norādīto datu atbilstību transportlīdzekļa
faktiskajam odometra stāvoklim;
• kontrolēt un nodrošināt transportlīdzekļu tehnisko stāvokli atbilstoši normatīviem;
• organizēt un kontrolēt transportlīdzekļu tehnisko apkopi, remontu, kā arī nobraukuma
limitu ievērošanu un degvielas patēriņa normu ievērošanu;
• veikt izmantotās degvielas, smērvielu un transportlīdzekļu rezerves daļu norakstīšanu.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• stabilu atalgojumu ar mēnešalgu no 757 EUR pirms nodokļu nomaksas, pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam
papildatvaļinājumu atbilstoši darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas darba dienas);
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu komandu.
Ja tevi tas ir ieinteresējis, motivācijas vēstuli un CV lūgums
sūtīt pa e-pastu policija@policija.jelgava.lv.
Zvani mums, ja ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 63022251.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija informē, ka:
• pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi;
• jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, kontaktinformācija: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.

SIA «Telemarket» (reģ.Nr. 40003352952) sadarbībā ar SIA «Lattelecom»
aicina pievienoties savai komandai
operatorus(-es) izejošo zvanu veikšanai.

Ja esi pārliecinošs pārdevējs ar teicamām latviešu un krievu valodas zināšanām un pozitīvu
attieksmi pret dzīvi, pievienojies mūsu komandai – veidosim lielisku kolektīvu kopā!
Galvenie darba pienākumi:
• darbs ar SIA «Lattelecom» produktiem – klientu
konsultēšana, līgumu slēgšana, pieteikumu apstrāde.
Gaidīsim jūsu CV pa e-pastu
evita.badune@telemarketing.lv,
vai piesakieties pa tālruni 27819886!

ZIŅAS

LLU siltina
dienesta viesnīcas

ielā (no Dambja ielas līdz
Bebru ceļam), Gundegas ielā,
Bebru ceļā (no Atmodas līdz
Brigaderes ielai), Atmodas
ielā (no Dambja līdz Atmodas ielai Nr.20). Savukārt
ūdensapgādes tīkli izbūvēti
Atmodas ielā (no Dambja līdz
Atmodas ielai Nr.20), Brigaderes ielā (no Bebru ceļa līdz
Dambja ielai), Bebru ceļā (no
Brigaderes līdz Atmodas ielai)
un Gundegas ielā.
Iepirkuma procedūras laikā
izvēlēts uzņēmums SIA «Ostas
celtnieks», kas veiks arī projekta 7.–33. posma darbus – tie
paredz izbūvēt un atjaunot
kanalizācijas un ūdensapgādes
ielu maģistrālos tīklus 57 kilometru garumā, izbūvēt desmit
jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas un divas – rekonstruēt. Noslēgtā līguma kopējā
summa ir 21 miljons eiro bez
PVN. Kā skaidro I.Strode,
šajos posmos vispirms jāveic
projektēšana, un tikai pēc tam
sāksies tīklu izbūves darbi,  Ilze Knusle-Jankevica
kas tiks sadalīti pa gadiem – ko
Divās LLU dienesta
plānos izdarīt 2018., 2019. un
viesnīcās notiek ener2020. gadā. Inženiertehnisko
goefektivitātes paauguzraudzību šajos darbos veiks
stināšanas darbi, bet
SIA «Aqua-Brambis».
vēl vienā plānots tos
Kad būs precīzi zināms plāuzsākt, kad būs nonoto darbu grafiks konkrētās
slēdzies iepirkums un
ielās, «Jelgavas ūdens» par
noskaidrots būvdarbu
to informēs māju īpašniekus,
veicējs, informē LLU
aicinot jau laicīgi plānot savu
direktors Andrejs Gaīpašumu pieslēgšanu pilsētas
rančs.
kanalizācijai un ūdensvadam.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija (reģ.Nr.9000003170)

Mēs piedāvājam:
• apmācību;
• mūsdienīgus darba apstākļus pilsētas centrā;
• atalgojumu, atkarīgu no darba rezultātiem;
• sociālās garantijas;
• darbu, kas piemērots dažāda vecuma cilvēkiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Siltināšanas darbi, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu un piesaistot Klimata
pārmaiņu finanšu instrumentu,
šobrīd notiek 1. dienesta viesnīcā
Lielajā ielā 1 un 9. dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2. Dienesta
viesnīcā Lielajā ielā tiek siltināta
fasāde, un pavasarī, kad noslēgsies apkures sezona, tiks nomainīta arī ēkas siltumapgādes sis-

Foto: Santis Zībergs

tēma. Savukārt dienesta viesnīcā
K.Helmaņa ielā ne tikai siltinās
ēku, bet arī nomainīs logus un
atjaunos jumta konstrukciju un
segumu. Vienlaikus 9. dienesta
viesnīcā tiks remontētas iekštelpas pirmajos trīs stāvos, kuros
līdz šim pamatīgs remonts nebija
veikts – šie darbi notiek par Zemkopības ministrijas subsīdijām.
«Tā kā K.Helmaņa ielas dienesta viesnīcā tiek remontētas telpas
un mainītas komunikācijas, kā
arī jāizbūvē jaunas jumta konstrukcijas, studentiem uzturēties
ēkā ir bīstami, tāpēc viņi izmitināti citās dienesta viesnīcās,»
stāsta A.Garančs, piebilstot: līdz
ar to LLU vairs nepiedāvā tūrisma pakalpojumu – nakšņošanu
jauniešu tūrisma mītnē «Universitāte» Pumpura ielā 7.
Energoefektivitātes uzlabošanas darbi abām dienesta viesnīcām izmaksās gandrīz miljonu

 Ritma Gaidamoviča

Privātmāju un mazdārziņu īpašnieki sagrābtās
koku lapas var nogādāt dalīto atkritumu šķirošanas laukumos, atkritumu poligonā «Brakšķi», kā
arī izmantot SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvājumu – iegādāties maisu vai konteineru bioloģisko atkritumu izvešanai.

eiro – 978 817 eiro ar PVN, savukārt K.Helmaņa ielas dienesta
viesnīcas telpu remontdarbu
izmaksas ir 421 279 eiro ar PVN.
Darbi iecerēti arī 6. dienesta
viesnīcā Pētera ielā 1 – to plānots
siltināt, tāpat ēkai tiks nomainīts
jumta segums, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī. A.Garančs norāda, ka šobrīd notiek iepirkuma
process par būvniecības darbu
veikšanu, tāpēc pagaidām nav
iespējams pateikt, kad sāksies
darbi. Visticamāk, no šīs dienesta
viesnīcas studenti netiks pārvietoti citur, jo darbi notiks ārpusē,
uz jumta, bet neskars jumta
konstrukcijas.
Jāpiebilst, ka šobrīd LLU ir
astoņas dienesta viesnīcas – viena
ēka, Driksas ielā 1, tiks atsavināta un, iespējams, nodota VAS
«Valsts nekustamie īpašumi».
Šobrīd vēl tiek kārtoti juridiski
jautājumi ēkas atsavināšanai.

laukumos (Ganību ielā 84, Salnas
ielā 20 un P.Lejiņa ielā 6), ja kopējais lapu apjoms nepārsniedz 0,5
kubikmetrus, savukārt, ja lapu ir
vairāk, tās jānogādā atkritumu
poligonā «Brakšķi» – bioloģisko
atkritumu nodošanas maksa ir
23,23 eiro par tonnu.

Vēl ir iespēja no uzņēmuma
«Jelgavas komunālie pakalpojumi» iznomāt lielmaisu ar ietilpību līdz 1000 kilogramiem
vai septiņus kubikmetrus lielu
konteineru bioloģisko atkritumu
izvešanai, kurā drīkst ievietot
lapas, puķu lakstus, mazus zarus
un citus līdzīgus dārza atkritumus. Viena maisa cena ir 23,40
eiro, divu – 35,50 eiro, trīs – 47,60
eiro, četru – 59,70 eiro, bet konteinera cena – 57,05 eiro (maksa
noteikta par konteinera lietošanu
trīs dienas). Sīkāku informāciju
var iegūt uzņēmuma mājaslapā
www.komunalie.lv.

Nosaka maksu par kapavietu
Meža kapsētas paplašinātajā daļā
skaidro, ka šobrīd ir pabeigta būvprojekta «Meža kapu teritorijas
Domes sēdē apstiprināpaplašināšana Bauskas ielā 12C,
ti pašvaldības iestādes
Jelgavā» 2. kārtas realizācija,
«Pilsētsaimniecība»
kuras rezultātā ir paplašināta
maksas pakalpojumi,
un labiekārtota Meža kapsētas
tajos nosakot maksu
jaunā daļa.
par kapavietu Meža
«Līdz ar to Jelgavas pilsētas
kapsētas jaunajā daļā.
iedzīvotājiem, «PilsētsaimniecīTādējādi turpmāk iedzībā» noformējot iesniegumu par
votāji var izvēlēties jaukapavietas piešķiršanu, tagad
nu kapavietu arī Meža
iespējams izvēlēties jaunu kapakapsētas paplašinātajā
vietu ne tikai Bērzu kapsētas jauteritorijā.
najā daļā, bet arī Meža kapsētas
paplašinātajā teritorijā,» skaidro
Iestādes «Pilsētsaimniecība» S.Liepiņa.
vadītāja vietniece Sandra Liepiņa
Saskaņā ar domes lēmumu

 Ritma Gaidamoviča

Īsi
  Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē līdz 10. novembrim var
pieteikties ikgadējam pabalstam politiski represētai personai. 30 eiro pabalstu politiski
represētām personām piešķir
reizi gadā – novembrī, līdz ar
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalstu politiski
represēta persona var pieprasīt
līdz 10. novembrim, vēršoties
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
Informācijas kabinetā. Piesakoties pabalstam, jāiesniedz iesniegums, kā arī jāuzrāda personas
un attiecīgo statusu apliecinoši
dokumenti. 2016. gadā pabalsts
politiski represētai personai tika
piešķirts 271 jelgavniekam.
  Par SIA «Jelgavas autobusu
parks» labākajiem autobusa
šoferiem septembrī atzīti Anatolijs Šmigins un Mihails Derevjančenko. Uzņēmums informē,

Savāktās lapas jānodod

«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka privātmāju un
mazdārziņu īpašniekiem pašiem
ir jārūpējas par īpašumā un arī
piegulošajā teritorijā nokritušo
koku lapu savākšanu. Tās iedzīvotāji bez maksas var nogādāt pilsētas dalīto atkritumu šķirošanas
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Meža kapsētas jaunā daļa ir
iekļauta kapsētu 2. grupas sarakstā un maksa par vienu jaunu
kapavietu noteikta 71,14 eiro bez
PVN, par divām vietām – 142,29
eiro bez PVN, par trīs vietām –
213,43 eiro bez PVN.
S.Liepiņa piebilst, ka maksa
par vietu Meža kapsētas jaunajā
daļā ir augstāka nekā Bērzu kapu
jaunajā daļā. Cena veidojusies,
ņemot vērā ieguldījumu būvniecības laikā, kas šajos kapos
bija lielāks, to sadalot uz plānoto
kapavietu skaitu. Jāpiebilst, ka
jaunajā Meža kapsētas daļā paredzētas apmēram 1500 vietas.

ka A.Šmigins ir labākais autobusa
šoferis pilsētas pārvadājumos
septembrī, bet M.Derevjančenko – reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos. SIA «Jelgavas
autobusu parks» labāko šoferu
nominēšanu ieviesa, lai papildus
motivētu autobusa vadītājus un
ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu darbu.
  Jelgavas pils Ziemassvētku
balle jau vairāk nekā trīsdesmit
gadu ir bijusi nozīmīga mūsu
pilsētas tradīcija, pulcējot dažādu paaudžu cilvēkus, taču šogad pils aulas remontdarbu dēļ
balle Jelgavas pilī nenotiks. Jau
zināms, ka nākamā Ziemassvētku
balle atjaunotajā pils aulā viesus
pulcēs 2018. gada 15. decembrī.
«Aizvadītajā gadā tika uzsākti
pēdējo desmitgažu vērienīgākie
Jelgavas pils remontdarbi, kas
pils fasādi atgriezīs tās pirmskaru spozmē. Tomēr atjaunošanas
darbi šobrīd liedz pilnvērtīgi
organizēt balli, tāpēc dodamies
īsā atpūtā, lai jau 2018. gada 15.
decembrī sveiktu visus balles cienītājus ar atkalredzēšanos gadā,
kad atzīmēsim Latvijas valsts
simtgadi un Jelgavas pils 280.
jubileju kopš tās pamatakmens
likšanas,» norāda LLU Studentu
kluba vadītāja un Jelgavas pils
Ziemassvētku balles galvenā organizatore Anita Prūse.
  Jelgavas kristiešu draudze
«Godība» jau trešo reizi rīko
labdarības akciju «Jelgavas
pensionār, saposies svētkiem!».
Tās laikā Jelgavas senioriem
būs iespēja pie profesionāliem
frizieriem bez maksas nogriezt
matus. Akcija plānota 11. novembrī no pulksten 10 līdz 15
Dambja ielā 26b, Jelgavā. Kā informē Jelgavas kristiešu draudzes
«Godība» sekretāre Antra Miezīte, senioriem lūgums iepriekš
pieteikties pa tālruni 28373102.
«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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Aprūpi mājās pārņem Samariešu
apvienība
 Anastasija Miteniece

Līdz šim aprūpi mājās jelgavniekiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar
to nodrošināt pašu spēkiem,
veica Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes struktūrvienība «Sociālās un medicīniskās aprūpes
centrs» (SMAC). No novembra
pakalpojuma sniedzējs ir mainījies – iedzīvotājus ikdienas
gaitās atbalsta biedrība «Latvijas samariešu apvienība» (LSA).
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne stāsta, ka līdz 1. novembrim
SMAC aprūpi mājās nodrošināja 149 personām un centra darbinieki to sniedza,
pamatojoties uz personas individuālajām
vajadzībām un pieejamajiem resursiem.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem
personas saņēma palīdzību, piemēram,
mājvietas uzkopšanas darbos, personīgās
higiēnas nodrošināšanā, ēdiena gatavošanā, malkas ienešanā. «Sabiedrība noveco,
un pieprasījums pēc pakalpojuma ik gadu
pieaug par vidēji 7,9 procentiem,» saka
R.Stūrāne, norādot: 2015. gadā pakalpojumu saņēma 219 personas, bet 2016.
gadā – jau 234.

Kvalitatīvāka aprūpe
par mazākām izmaksām

Foto: no Latvijas Samariešu
apvienības arhīva
Latvijas Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un darbojas jau 25 gadus, sociālos pakalpojumus sniedzot vairāk nekā 30
pašvaldībās. No 1. novembra samarieši arī Jelgavā nodrošina sociālo pakalpojumu «Aprūpe mājās».

«Lēmums mainīt pakalpojuma snie- stāvokļa. Tā daudzdzīvokļu mājās dzīvojodzēju pieņemts vairāku iemeslu dēļ,» tā šajiem pārsvarā aktuāli ir ikdienas mājas
R.Stūrāne, skaidrojot: līdz ar aprūpējamo darbi, piemēram, palīdzība mājvietas
personu skaita pieaugumu palielinājās arī uzkopšanā, pārtikas piegādē, ēdiena ganepieciešamie resursi pakalpojuma nodro- tavošanā, komunālo rēķinu nomaksāšanā.
šināšanai. Tāpat viņa uzsver, ka pēdējo Savukārt privātmājās, attālākās pilsētas
gadu laikā SMAC sociālā darba speciālisti vietās dzīvojošajiem visbiežāk nepiecieun aprūpētāji veica ne tikai sociālos pienā- šami higiēnas centra pakalpojumi, lai
kumus, bet arī virkni birokrātiska darba, izmazgātu veļu, kā arī kurināmā piegāde
piemēram, paši klientiem izrakstīja rēķinu un palīdzība krāsns kurināšanā. «Ir gadīpar sniegto aprūpi mājās, iekasēja naudu, jumi, kad cilvēkam jāpalīdz iekļūt un izkļūt
sagatavoja pārskatus Valsts ieņēmumu no gultas, kā arī vajadzīga pozicionēšana
dienestam, veica viun atbalsts, pārvieņiem izsniegto Jel- Lai persona vai tās likumiskais tojoties arī pavisam
pārstāvis Jelgavas Sociālo
gavas Autobusu parnelielos attālumos,»
lietu
pārvaldē varētu pieprasīt tā L.Ronzina.
ka e-karšu uzskaiti
un papildināšanu. pakalpojumu «Aprūpe mājās»,
Viņa skaidro,
jāiesniedz šādi dokumenti:
Turklāt ikdienā apka klientiem, kuri
rūpētāji pārvietojās • iesniegums;
saņem aprūpi māar pilsētas sabied- • iztikas līdzekļu deklarācija;
jās lielā apjomā jeb
risko transportu, • ģimenes ārsta izziņa par personas vese- trešajā un ceturtajā
un, ņemot vērā tā lības stāvokli un medicīnisko kontrindikā- aprūpes līmenī, bez
kursēšanas grafi- ciju neesamību;
maksas pieejams arī
ku, lielu darba laika • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas «Drošības pogas»
daļu bieži vien nācās saņemt persona ar garīga rakstura traucē- pakalpojums, kas
jumiem;
tērēt ceļā, lai nokļūnozīmē diennakts
• invaliditāti apliecinoša dokumenta kopitu līdz klientam. ja, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona uzraudzību, neatlie«Uzskatām, ka šis ar invaliditāti.
kamo palīdzību un
birokrātiskā darba
psiholoģisko atbalslogs bija neefektīva sociālā darba speciā- stu, izmantojot īpašu sistēmu – saziņas
listu un aprūpētāju resursa izmantošana,» iekārtu un signālpogu aprocē vai kulonā.
skaidro Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.
Šobrīd pakalpojumu, ko jau vairāku gadu
Izvērtējot sociālā pakalpojuma snieg- garumā nodrošina LSA, ar pašvaldības
šanu privātajā sektorā, konstatēts, ka atbalstu izmanto 13 jelgavnieki. Papildus
LSA, kas Labklājības ministrijas Sociālo mājas aprūpē līdz šim bija pieejami arī
pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļauta sabiedrības veselības māsas pakalpojumi,
kā brīvprātīga sabiedriskā labuma or- kā arī iespēja piesaistīt pavadoni.
ganizācija, pakalpojumu var nodrošināt
Šobrīd aprūpi mājās pārņēmusi LSA,
efektīvāk nekā pašvaldība, aprūpi mājās turpinot nodrošināt visus jau ierastos
piedāvājot visu diennakti, arī brīvdie- pakalpojumus.
nās, turklāt neprasot papildu līdzekļus.
Būtiski uzsvērt, ka klientiem nemainās Kas var saņemt aprūpi mājās?
Jelgavā aprūpi mājās var saņemt
ne pakalpojumu klāsts, ne pieteikšanas
kārtība. R.Stūrāne arī akcentē, ka esošie pensijas vecuma personas un personas ar
klienti minimāli izjutīs pārmaiņas, jo liela invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo
daļa līdzšinējo SMAC aprūpētāju tagad traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt
ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi.
strādā LSA.
«Galvenokārt pie mums vēršas cilvēki,
No maltītes pagatavošanas
kuri dzīvo vieni. Situācijas ir dažādas –
līdz krāsns kurināšanai
kādam nepieciešama īslaicīga palīdzība
SMAC vadītāja Larisa Ronzina stāsta, slimības vai traumas laikā, kādam nav
ka līdz šim aprūpi mājās darba dienās no radinieku vai ir ģimene, tomēr bērni dzīvo
pulksten 9 līdz 18 jelgavniekiem nodroši- ārzemēs vai citā pilsētā,» tā L.Ronzina,
nāja SMAC, savukārt kopš 1. novembra norādot – bieži vien informācija par to, ka
centrs tikai pieņem lēmumu par pakal- personai nepieciešama aprūpe mājās, tiek
pojuma piešķiršanu, tostarp tā saturu un saņemta no ģimenes ārsta vai kaimiņiem,
apjomu, bet fiziski aprūpi mājās īsteno kuri ievērojuši, ka cilvēkam ikdienā, iespēsamarieši. Klientu vajadzības atkarīgas jams, būtu vajadzīga papildu palīdzība.
gan no dzīvesvietas, gan cilvēka veselības «Apkārtējo iniciatīva ir apsveicama, tomēr

palīdzību sniedzam tikai gadījumos, kad
cilvēks pats to vēlas,» tā viņa.
Gada griezumā vērojama liela pakalpojuma saņēmēju rotācija. «Virkne personu
aprūpi mājās pārstāj saņemt tādēļ, ka nolemj doties uz pansionātu vai aiziet aizsaulē, bet, sabiedrībai pakāpeniski novecojot,
ik mēnesi aprūpi mājās piesaka aptuveni
seši jauni klienti,» tā SMAC vadītāja.

Kādos gadījumos
pakalpojumu nepiešķir?

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem
pakalpojums netiek piešķirts gadījumā, ja
personai ir medicīniskās kontrindikācijas
pakalpojuma saņemšanai, piemēram,
plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas
infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas
slimības. To nepiešķir arī gadījumā, ja
nepieciešamais pakalpojumu apjoms
pārsniedz aprūpei mājās noteikto, kā arī
dažādu funkcionālo un garīgo traucējumu
gadījumā.
Pakalpojumu nevar saņemt arī tad, ja
kopā ar personu dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai citām personām nav objektīvu
iemeslu (vecums, veselības stāvoklis vai
nodarbinātība) nenodrošināt nepieciešamo aprūpi, kā arī gadījumā, ja personai
noslēgts uztura līgums. «Ir situācijas,
kad cilvēks noslēdz uztura līgumu ar
radiniekiem, kuri sola nodrošināt visu
nepieciešamo, tomēr vēlāk nepilda solīto.
Šajā gadījumā saprotam, ka personai ir
vajadzīga palīdzība, taču atbilstoši normatīvajiem aktiem diemžēl nevaram piešķirt
pakalpojumu, kamēr uztura līgums nav
lauzts,» skaidro L.Ronzina.

Pieteikšanās kārtība – nemainīga

L.Ronzina stāsta, ka pakalpojuma
piešķiršana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Proti, cilvēks ar iesniegumu
un citu nepieciešamo dokumentāciju
vēršas SMAC un pieprasa aprūpi mājās.
Saņemot iesniegumu, SMAC sociālie
darbinieki personu apseko dzīvesvietā,
novērtē vajadzības, nosaka tām atbilstošu
aprūpes līmeni, izvērtē personas ģimenes
locekļu līdzdarbības iespējas un sagatavo
lēmuma projektu. Pēc tam ar personu tiek
noslēgts līgums, kurā noteikts sniedzamā
sociālā pakalpojuma saturs, apjoms un
samaksas kārtība, kā arī pušu tiesības
un pienākumi. «Mainoties pakalpojuma
sniedzējam, pieteikšanās kārtība paliek
nemainīga – persona informē Sociālo lietu
pārvaldi par vēlmi saņemt aprūpi mājās,
tiek izvērtēta situācija, pieņemts lēmums,

savukārt līgumu persona slēdz jau ar dzēja maiņu maksa un samaksas kārtība
jauno pakalpojuma sniedzēju – LSA,» par pakalpojumu nemainās.
skaidro L.Ronzina.

Maksa atkarīga
no pakalpojuma apjoma

Iedzīvotājiem pakalpojums «Aprūpe
mājās» ir par maksu, un tā cena ir
atkarīga no konkrētās situācijas – vai
personai ir invaliditāte, kādus pabalstus
un pensijas tā saņem, kāds ir radinieku
atbalsts un dzīves apstākļi. Vairumā
gadījumu līdzmaksājums ir 0,40 eiro
stundā, savukārt ir situācijas, kad
pakalpojums pieejams par līdzmaksājumu 3,80 eiro apmērā. «Maksa par
aprūpi mājās atkarīga no pakalpojuma
apjoma – saturam nav būtiskas nozīmes.
Piemēram, vai aprūpētājam ir jāsniedz
palīdzība personiskajā aprūpē vai ikdienas mājas darbos – jāiekurina krāsns,
jāpalīdz nomazgāties. Viss atkarīgs no tā,
cik laika aizņem konkrētā darba izpilde,
un attiecīgi tiek aprēķināta maksa par
sniegto aprūpi,» tā L.Ronzina, piebilstot,
ka vienam nepieciešama aprūpe dažas
stundas nedēļā, savukārt citam – pārdesmit stundu mēnesī.
Viņa norāda, ka, pamatojoties uz personas vajadzībām, tiek noteikts viens no
četriem aprūpes līmeņiem: 1. aprūpes
līmenis ir līdz 2 stundām nedēļā, 2. aprūpes līmenis – no 2 līdz 5 stundām nedēļā,
3. aprūpes līmenis – no 5 līdz 9 stundām
nedēļā, savukārt 4. aprūpes līmenis ir no
9 līdz 12 stundām nedēļā. Aprēķināto
maksu par aprūpi mājās klients maksā
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu par
kārtējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 10. datumam
vai pakalpojuma saņemšanas dienā, ja
klientam ir noteikts līdzmaksājums 3,80
eiro. Jāuzsver, ka līdz ar pakalpojuma snie-

LSA – pieredze un kvalitāte

LSA ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un darbojas
jau 25 gadus, nodrošinot sociālos pakalpojumus vairāk nekā 30 pašvaldībās, stāsta
biedrības pārstāve Baiba Pare. Sadarbība
ar Jelgavas pašvaldību, pilsētā nodrošinot
pakalpojumu «Drošības poga», ilgst jau
piecus gadus, bet no 1. novembra biedrība
Jelgavā sniedz arī aprūpi mājās.
Samariešu atbalsta mājās dienesta
vadītājs Viesturs Kleinbergs vērtē, ka
pakalpojuma sniedzēja maiņa Jelgavā
vērsta uz kvalitātes celšanu. «Mums ir
gan pieredze, gan nepieciešamie resursi
darba veikšanai. Viens no ieguvumiem
aprūpētājiem būs iespēja izmantot nevis
autobusu, kā tas bija līdz šim, bet gan
biedrības auto, lai nokļūtu pie klienta,
un tas noteikti samazinās ceļā pavadīto
laiku un vairāk laika ļaus veltīt tiešajiem
aprūpes pienākumiem,» tā V.Kleinbergs.
Dažu mēnešu laikā biedrība iepazīs
klientus, apzinot vajadzības, un varēs izvērtēt, kas vēl nepieciešams, lai pakalpojumu uzlabotu. «Šobrīd līgums ar pašvaldību
neparedz izmaiņas esošajā mājas aprūpes
programmā, tomēr nākotnē varam runāt
arī par papildu iespējām, piemēram, mobilā aprūpes auto pakalpojumiem un pēdu
aprūpi, ja tā cilvēkiem būs vajadzīga,» tā
V.Kleinbergs, uzsverot, ka ne mazāk svarīga ir klienta un aprūpētāja psiholoģiskā
saderība. «Būtiski, ka līdz ar izmaiņām pie
mums darbu sāka daudzi SMAC aprūpētāji – tas nozīmē, ka lielāko daļu klientu
turpinās aprūpēt viņiem jau zināmi cilvēki.
Centīsimies, lai pārmaiņas norit pēc iespējas mierīgāk, jo galvenais mūsu darbā ir
cilvēku labsajūta,» tā V.Kleinbergs.

Cik persona maksā par pakalpojumu «Aprūpe mājās»?
Līdzmaksājumu 0,40 eiro stundā par pašvaldības nodrošināto pakalpojumu maksā:
• atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona un atsevišķi dzīvojoša persona ar
invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 320 eiro;
• atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona un persona ar invaliditāti, kuras ir
vecākas par 75 gadiem;
• pensijas vecuma persona un persona ar invaliditāti ģimenēs, kurās nav darbspējīgu
personu un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 320 eiro.
Līdzmaksājumu 3,80 eiro stundā par pašvaldības nodrošināto pakalpojumu maksā:
• 1. grupas invalīdi, ja persona jau saņem valsts īpašas kopšanas pabalstu, izņemot
atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti kopš bērnības;
• pensijas vecuma personas un personas, kas dzīvo kopā ar darbspējīga vecuma
ģimenes locekļiem, kuri nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi;
• persona, kura saņem divu vai vairāku valstu pensijas;
• persona ar invaliditāti, kura strādā algotu darbu.

Ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

Viesosies Izraēlas bokseri

Šonedēļ pilsētā pirmo reizi viesosies Izraēlas bokseri – Jelgavas Cīņas sporta veidu
centrs rīko starptautiskus draudzības
mačus. 2. novembra vakarā jelgavnieki
aizvadīs kopīgu treniņu ar ciemiņiem; 3.
novembrī pulksten 16 sāksies sadraudzības sacensības starp Jelgavas un Izraēlas
bokseriem, un uzvarētāji tiks pie Jelgavas
Sporta servisa centra piemiņas balvām; 4.
novembrī Jelgavas un Izraēlas bokseriem
pievienosies Lietuvas sportisti. «Sestdien
notiks komandu sadraudzības cīņas.
Lietuvas bokseri stāsies pretī Izraēlas
komandai, jelgavnieki – Lietuvas komandai,» norāda treneris Aleksandrs Knohs.
Sadraudzības sacensības tiek rīkotas, lai
bokseri gūtu cīņu praksi laikā, kad nav
jāstartē sacensībās.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS

Papildus sportos vēl trīs klases Krīt 43 gadus vecs rekords
3. novembrī startēs Latvijas Olimpiskās
komitejas īstenotā projekta «Sporto visa
klase» ceturtā sezona. Tajā iesaistījušās arī
trīs Jelgavas skolu klases – 4. vidusskolas
3.c klase, 3. sākumskolas 3.d klase un 4.
sākumskolas 3.a klase. Projektā iesaistītajām klasēm nedēļā notiek trīs fakultatīvas
sporta nodarbības – fiziskās sagatavotības
nodarbība, futbola iemaņu apguve un
peldēšana vai nodarbība svaigā gaisā –
līdztekus mācību programmā noteiktajām
obligātajām sporta stundām. Šobrīd projektā piedalās vēl septiņas mūsu pilsētas
skolu klases: 4. vidusskolas 6.c klase, 4.
sākumskolas 5.c klase, Tehnoloģiju vidusskolas 5.m2 klase, 4. vidusskolas 5.c klase,
4. vidusskolas 4.c klase, 6. vidusskolas 4.b
klase, 2. pamatskolas 4.a klase.

Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkņi piedalījās 62. starptautiskajā peldēšanas festivālā Vācijas
pilsētā Rostokā, kur izcīnīja 20 medaļas
individuālajos peldējumos, četras –
stafetes peldējumos, kā arī laboja
trīs Jelgavas rekordus. Zelta medaļu
izcīnīja Didzis Rudavs (50 un 100
m brasā 2000.–2001. g.dz. grupā),
Kristers Gromovs (50 un 100 m brasā
2002.–2003. g.dz. grupā), Iļja Boicovs (200 m kompleksā absolūtajā vecuma grupā) un
Sergejs Židkovs (50 m brīvajā stilā 2002.–2003. g.dz. grupā). Vēl zelts puišu komandai
gan brīvā stila, gan kombinētajā 4x50 m stafetē. Brīvā stila stafetē peldēja Kristers
Rozenbilds, Andris Skuja, Emīls Dūmiņš un Jevgeņijs Boicovs, bet kombinētajā stafetē
Emīla vietā peldēja Deniss Komars. Vēl Rostokā laboti trīs Jelgavas rekordi. 1974. gada
rekordu 400 m brīvajā stilā 15–16 gadus vecu puišu grupā laboja Jēkabs Audzēvičs,
savukārt Anete Meja Kalniete laboja 2011. gadā uzstādītus rekordus 50 un 100 m
brīvajā stilā 13–14 gadus vecu meiteņu grupā.

«Diānas izredzes tikt uz
olimpiskajām spēlēm palielinās»
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Chris
Trevisan

Jelgavas Ledus sporta skolas absolvente daiļslidotāja
Diāna Ņikitina aizvadījusi
veiksmīgas starptautiskās
sacensības Horvātijā – izcīnīta 1. vieta. Lai gan daiļslidošanas sezona tikai nesen
sākusies, Diānas sniegums
jaunā trenera olimpiskā vicečempiona Stefana Lambjēla
vadībā uzlabojas, un ar katru
veiksmīgu startu pieaug arī
sportistes izredzes pārstāvēt
Latviju ziemas olimpiskajās
spēlēs. Visticamāk, pilnībā
skaidrs, vai Diānai tas izdosies, būs pēc Latvijas čempionāta decembrī.
Aizvadītajā nedēļas nogalē D.Ņikitina starptautiskajās sacensībās «Zelta
lācis» Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā
16 daiļslidotāju konkurencē izcīnīja 1.
vietu. «Pēc pirmās dienas, kad sportistes
demonstrēja īso programmu, Diāna bija
otrā, bet pēc otrās dienas, kad meitenes
slidoja garo programmu, Diāna spēja
apsteigt līderi un izcīnīja uzvaru,» stāsta
sportistes mamma Solvita Ņikitina, piebilstot: lai gan punktu ziņā šajās sacensībās Diāna jaunus personīgos rekordus
neuzstādīja, katrs starts ir būtisks – tas
gan ļauj pelnīt reitinga punktus, gan

Sporta pasākumi
3. un 4. novembrī pulksten 12 – pasaules kausa izcīņas 1. posms «Winter
Swimming World Cup», Jelgavas pilsētas
atklātais čempionāts un Jelgavas Roņu
kauss ziemas peldēšanā (Pasta salā).
4. novembrī pulksten 10 – piedzīvojumu sacensības «Remoss» (LLU sporta
namā).
4. novembrī pulksten 14 – Latvijas
Virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FK «RFS» (ZOC).
4. novembrī pulksten 17 – Baltijas
līga volejbolā sievietēm: «Jelgava/LU»
–«RSU/MVS» (sporta hallē).
4. novembrī pulksten 16.45 – Latvijas
hokeja čempionāts veterāniem: «Mitau
Motors» – «Vecmeistars» (ledus hallē).
4. novembrī pulksten 14.30 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-18 grupā: «Jelgavas LSS» – HS
«Rīga 2002» (ledus hallē).
4. un 5. novembrī pulksten 15 – Jelgavas pilsētas 2017. gada kausa izcīņa
basketbolā (sporta hallē).
4. novembrī pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-15 grupā:
«Jelgavas BJSS» – «Jūrmala» (sporta
hallē).
5. novembrī pulksten 16.30 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-16 grupā: «Jelgavas LSS» –
«Jūrmalas SS/EVHS» (ledus hallē).
5. novembrī pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-14 grupā:
«Jelgavas BJSS» – «Bauska» (sporta hallē).

Latvijas daiļslidotājiem ziemas olimpiskajās spēlēs ir divas vietas – viena
vīrietim un viena sievietei. Jau zināms, ka uz Dienvidkoreju brauks Deniss
Vasiļjevs, un iespējams, ka viņam pievienosies jelgavniece Diāna Ņikitina.
Abi sportisti tagad trenējas pie olimpiskā vicečempiona Stefana Lambjēla.
stiprina pārliecību par saviem spēkiem.
«Protams, ka domas par ziemas olimpiskajām spēlēm Diānai galvā ir, jo nedomāt
par to nevar, tomēr uz to treneris neliek
galveno uzsvaru – šobrīd būtiskāk ir krāt
sacensību pieredzi un iegūt pārliecību
par sevi un savu slidojumu. Pamazām
sāk parādīties arī jaunās sadarbības
pirmie rezultāti – kad Diāna sāka tre-

nēties pie S.Lambjēla, viņš brīnījās, ka
Diānai galvā ir tikai lēcieni. Viņš strādā
citādāk un pamazām sāk mainīt Diānas
uzskatus, liekot saprast, ka ir arī griezieni, citi elementi, pats priekšnesums, un,
saliekot to visu kopā, jau ir cits līmenis,»
stāsta sportistes mamma, piebilstot, ka
sportiskā forma Diānai šobrīd ir laba.
Ziemas olimpiskās spēles notiks Dien-

vidkorejas pilsētā Phjončhanā no 9. līdz
25. februārim, sportistiem sadalot 102
medaļu komplektus 15 dažādos sporta
veidos. Latvijas Slidošanas asociācijas
ģenerālsekretāre Arta Strautmane norāda: Latvijas daiļslidotājiem ir garantētas
divas vietas – viena vīrietim un viena
sievietei. Par biļeti sieviešu konkurencē
šobrīd cīnās D.Ņikitina un Angelina
Kučvaļska. Par to, kura sportiste valsti
pārstāvēs, vēl nav lemts, bet asociācijas
pārstāve prognozē, ka tas izšķirsies pēc
Latvijas daiļslidošanas čempionāta. «Ir
vairāki kritēriji, kas tiks ņemti vērā,
tostarp abu daiļslidotāju sniegums viena
līmeņa starptautiskās sacensībās un
arī Latvijas čempionātā,» viņa norāda,
uzsverot: sezona nule kā sākusies, tāpēc
šobrīd pateikt, kurai sportistei par labu
sveras svaru kausi, nevar. «Arī Angelina
aizvadītajā nedēļas nogalē piedalījās sacensībās Minskā. Tas viņai bija pirmais
starts šosezon pēc muguras traumas.
Lai gan viņai tur gāja smagi, Angelina
pēc dabas ir cīnītāja. Abām meitenēm
priekšā vēl ir starti starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionāts, kas notiks
2. un 3. decembrī,» stāsta A.Strautmane.
Tikmēr D.Ņikitinas mamma tic, ka
Diānai izdosies izcīnīt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm: «Tas, ka Latvijā Diānai
ir konkurente, ir labi, jo konkurence ir
vajadzīga, tā virza uz priekšu. Tomēr Diānas izredzes tikt uz olimpiskajām spēlēm
palielinās ar katru veiksmīgu startu.»

Izšķirsies futbola Virslīgas
medaļu liktenis
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien FK «Jelgava» Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīs
pēdējo šīs sezonas «SynotTip»
futbola Virslīgas čempionāta
spēli. Lai gan mūsu komanda
par godalgām necīnās, spēle
solās būt ļoti interesanta, jo
mūsu pretiniekiem – FK «RFS»
– ir vajadzīga uzvara vai vismaz neizšķirts, lai pie ideālas
apstākļu sakritības, ņemot
vērā pārējo spēļu rezultātus,
tiktu pie Latvijas čempionāta
medaļām un ceļazīmes uz
Eiropas līgu.
FK «Jelgava» ar izcīnītiem 26 punktiem šobrīd turnīra kopvērtējuma tabulā
ir sestajā – pirmspēdējā – vietā, un pat
uzvara pār «RFS» sezonas pēdējā spēlē
šo pozīciju neietekmēs. Tomēr kluba direktors Jānis Vuguls norāda, ka gaidāma
interesanta spēle. «Vispirms jau sezonas
noslēgums pats par sevi ir īpašs, un, lai
gan mums sezonas vidus bija neveiksmīgs, komanda ir saņēmusies un mums
bijis diezgan labs posms – uzvaras un
neizšķirti. Līdz ar to arī sezonu, lai kāda

arī bijusi, gribas pabeigt uz pozitīvas nots.
Otrs faktors ir tas,
ka mums šī spēle it
kā neko neizšķir, bet
pretiniekiem tā ir ļoti
svarīga – tas var radīt
dažādus pavērsienus.
Arī mums pašiem pagājušās sezonas pēdējā
spēlē pret «Metta/LU»
bija cīņa par sudraba Sestdienas spēlē starp «Jelgavu» un «RFS» izšķirsies,
medaļām, un nospē- vai rīdzinieki izcīnīs Latvijas čempionāta medaļas un
Foto: Raitis Supe
lējām neizšķirti. Vai ceļazīmi uz Eiropas līgu.
pirms dažiem gadiem, kad «Skonto» dīs sezonas noslēdzošo spēli, tiekoties
cīnījās par čempionu titulu, mēs viņus ar «Spartaks Jūrmala», kas šosezon jau
uzvarējām. Trešais faktors – daudzi fut- otro gadu pēc kārtas ir nodrošinājuši sev
bolisti nespēlēs, jo viņiem ir traumas vai čempiona titulu. Tāpat pēdējā spēle būs
jāizcieš diskvalifikācija par saņemtajiem FK «Liepāja/Mogo», kas ar 34 punktiem
brīdinājumiem. Zināms, ka komandai turnīra tabulā ir piektie. Tādēļ tikai pēc
palīdzēt nevarēs aizsargs Mārcis Ošs, sestdienas spēlēm būs zināms, kas izcīnīs
pussargi Alans Siņeļņikovs un Gļebs Latvijas čempionāta sudraba un bronzas
Kļuškins. Arī laiks ir lietains, laukums medaļas un kuras komandas iegūs tiesībūs pielijis un smags – tas cīņu padarīs bas startēt Eiropas līgā.
FK «Jelgava» un FK «RFS» spēle
tikai spraigāku,» tā J.Vuguls.
FK «RFS» ar izcīnītiem 35 punktiem Zemgales Olimpiskajā centrā notiks 4.
šobrīd turnīra kopvērtējuma tabulā novembrī pulksten 14. Biļešu cena – 2
ierindojas ceturtajā vietā, bet trešajā eiro; bērniem līdz 14 gadu vecumam,
pozīcijā ar tādu pašu punktu skaitu ir pensionāriem un sezonas abonementa
FK «Ventspils». Arī viņi sestdien aizva- biļešu īpašniekiem – bez maksas.
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SIA «LV Elements» (reģ.Nr.40203078114)

ir ārzemju kapitāla ražošanas uzņēmums, kas
nodarbojas ar ēku jumtu un sienu koka elementu
izgatavošanu. Uzņēmuma ražotne atrodas Jelgavā,
Rūpniecības ielā 39.

Aicina darbā
montāžas līnijas darbinieku(-ci).

Darba pienākumi:
• produktu ražošana, skrūvēšana;
• koka detaļu izgatavošana/izgriešana pēc rasējuma;
• produktu pakošana;
• produktu vizuālā pārbaude.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• spēja izprast elementu ražošanas rasējumus;
• augsta precizitāte;
• latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darbu stabilā, augošā ražošanas uzņēmumā;
• labus darba apstākļus, labiekārtotas darba telpas;
• godīgi nomaksātus nodokļus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darba laiku no plkst.8 līdz 17.
CV sūtīt pa e-pastu db@lv-elements.com.

Piedāvā darbu
Jelgavas 2. pamatskola (reģ.Nr.90000074738)
no 16.11.2017. aicina darbā fizikas un bioloģijas skolotājus(-as). CV sūtīt pa e-pastu
2psk@izglitiba.jelgava.lv. T.63021601.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798) piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei). Darbs
divas dienas nedēļā (piektdien un sestdien).
T.29225453 (zvanīt no plkst.11 līdz 17).
SIA «RIK & Co» (reģ.Nr.43603011618)
autostāvvietā – apsargam (var būt ar invaliditāti). Var bez apsardzes sertifikāta.
T.22326868.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona Jelgavas 2. pasta nodaļa
aicina darbā pastnieku(-ci) automobiļa
vadītāju (ar savu auto) uz noteiktu laiku.
Pilna slodze. Darba laiks – no plkst.6 līdz
15. T.63020110.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona Valgundes pasta nodaļa
aicina darbā pastnieku(-ci) automobiļa
vadītāju (ar savu auto). Piedāvājam: pilnu
slodzi, stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, algas mainīgo daļu. Darba laiks – no
plkst.8 līdz 16. T.63085223.

Pateicība
Kad manas mammītes
Annas Teodoras (dz.1932. g.) dvēseles
taurenis ir devies uz debesīm, no sirds
pateicos VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»»
6. nodaļas vadītājai ārstei S.Kristiņai, ārstei
V.Tiesnesei un visam jaukajam nodaļas
personālam par iejūtību, sapratni un
rūpēm mūsu ģimenei tik smagajā laikā.
Rasma Ostrovska

Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V.Egle)
Lai mūsu klusā līdzjūtība palīdz pārvarēt
bēdu smagumu Sarmītes Batares-Ješus
piederīgajiem, pavadot viņu smilšu kalniņā.
Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centra kolektīvs
Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu, kā mani koki zied.
(Ā.Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Sarmītes Batares-Ješus tuviniekiem,
pavadot viņu mūžībā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANTOŅINA SAVEĻJEVA (1929. g.)
OLGA VELDE (1927. g.)
IVARS ŠTEINBERGS (1941. g.)
ANTONIDA STRUKOVA (1938. g.)
NATĀLIJA MATVEIČUKA (1953. g.)
ANTOŅINA PEŠKOVA (1922. g.)
ALEKSANDRS GAVRILOVS (1953. g.)
VILNIS EDVĪNS BRESIS (1938. g.)
LUDMILA ŅIKITINA (1981. g.)
LIDIJA SIZIKOVA (1930. g.)
ZINAIDA BERNŠTEINE (1930. g.).
Izvadīšana 02.11. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ALEKSEJS KOZIRKOVS (1932. g).
Izvadīšana 02.11. plkst.16 Bērzu kapsētā.
SARMĪTE BATARE-JEŠUS (1948. g.).
Izvadīšana 04.11. plkst.14
no Zanderu kapsētas kapličas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2531.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Ketija Forde. Neaizmirsti mani. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Es – savai zemītei.*
13.50 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 79.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2531.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Sajūti Latgali!
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «De facto».*
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.55 Pasaules panorāma.*
1.25 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 9.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6: meistarklase. Šovs (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 78.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 713.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens vīriešiem. Phjončhana, 17.03.2017.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 714.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 4. un 5.sērija.
23.55 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 4.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 91. un 92.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 20.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 225. un 226.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 14.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 41.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 41.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 91.sērija.
22.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
23.45 LNT ziņu «Top 10».
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.15 Attīstības kods 3.
1.40 Nakts karaliene. Seriāls. 26.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 18.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 4. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 20.sērija.
10.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
10.35 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 17.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 35. un 36.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 21.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 36.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 10.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 36.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 7. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ekvadora.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2532.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 80.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2532.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Uģis Prauliņš.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. 1917. gada revolūcija.
Ļeņins - Gorkijs. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Rūdolfa mantojums. Latvijas traģikomēdija. 2010.g.
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 21.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kurš ir kurš? (ar subt.).*
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 81.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 20.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2533.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu! Dienvidigaunija.
20.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Alpu dakteris 8. Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.00  1917. gada revolūcija. Ļeņins - Gorkijs.
Dokumentāla filma (ar subt.).

10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 82.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 21.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2534.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Adreses. Projektēšana un būvēšana «mazbudžeta» apstākļos.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15 JAUNA SEZONA. Daktere Fostere 2.
Seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.40 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 10.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.30 Darbs planētas labā. Rītdienas paaudze. Dok.filmu cikls.
8.35  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 79.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 714.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens divniekiem. Phjončhana, 18.03.2017.*
14.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 715.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
20.05 Viens gads aļņa dzīvē. Dokumentāla filma.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
22.10 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 19.sērija.
0.55 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Dzimis Eiropā.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 1.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Uzvelc tautastērpu!*
9.10  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 80.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 715.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
12.55 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem. Phjončhana, 19.03.2017.*
13.55 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
15.05  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 716.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Garšu skola. 12.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  «Facebook»: modernā impērija. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
22.15 Anekdošu šovs.*
22.45  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
23.45 Garšu skola. 12.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
0.20 Viens gads aļņa dzīvē. Dokumentāla filma.
1.25 Uzvelc tautastērpu!*
1.55 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 2.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00 Aculiecinieks.*
9.15  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dok.filma. 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 81.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 716.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
13.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aculiecinieks.*
14.25  Francijas piekraste. Dok.filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
15.25 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms skeletonā.
1. brauciens sievietēm. Pārraide no Leikplesidas.
16.35 Aculiecinieks. Bokseris M.Briedis.
16.55 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms skeletonā.
2. brauciens sievietēm. Pārraide no Leikplesidas.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 717.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
22.10 Aculiecinieks.*
22.25 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
23.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
24.00 2.brauciens divniekiem.
1.00 Sporta studija.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 93. un 94.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 21.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 227. un 228.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 15.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 42.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 42.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Rudens sapnis. ASV komēdija. 2015.g.
23.25 Tirāns 2. Seriāls. 11.sērija.
0.20 «Dzīvīte» brīvdienās.
0.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
1.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 19. un 20.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 95. un 96.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 22.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.50 Rudens sapnis. ASV komēdija. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2. ASV un
Kanādas realitātes šovs. 2012.g. 16.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 43.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 43.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 9.sērija.
22.35 Pastaiga starp kapakmeņiem. ASV krimināldrāma. 2014.g.
0.55 Lojalitāte. Seriāls. 10. un 11.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 21.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 97. un 98.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Rozamunde Pilčere. Vējš pār jūru. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 1.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 44.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 8.sērija.
22.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
0.55 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
1.35 Nakts karaliene. Seriāls. 29.sērija.
2.20 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 19.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 21.sērija.
10.05 Motīvs? 4. Seriāls. 13.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 18.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 36. un 37.sērija.
16.55 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 22.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 3.sērija.
23.05 Rouzvuds. Seriāls. 21.sērija.
0.05 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 18.sērija.
1.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 19.sērija.
1.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.20 Svešā seja. Seriāls. 37.sērija.
2.50 UgunsGrēks 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 8. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2533.sērija.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 20.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 4. Seriāls. 23. un 24.sērija.
9.05 Nozieguma skelets 10. Seriāls. 22.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 19.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 37. un 38.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 1.sērija.
17.55 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 6.sērija.
0.40 Leģendas. Seriāls. 3.sērija.
1.35 Pēdējais īstais vīrs 5. Seriāls. 22.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 38.sērija.
2.35 UgunsGrēks 2. Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

LTV7

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 21.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 1.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 20.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 38. un 39.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 2.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 11.sērija.
22.00 Bada spēles. Spēle ar uguni. Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.55 Legendas. Seriāls. 4.sērija.
1.45 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 1.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 39.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 9. novembris
LTV1

Piektdiena, 10. novembris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2534.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 22.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 2.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
14.05 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 83.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Alekss Igo. Pazudušais.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2017.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
1.10  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
2.05  Alpu dakteris 8. Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
3.55 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.40 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 3.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.*
8.40 2.brauciens divniekiem.*
9.45 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 82.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 717.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.25  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dok.filma. 1.sērija.
15.25 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms skeletonā.
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Leikplesidas.
16.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
17.00 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
17.10 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms skeletonā.
2.brauciens vīriešiem. Pārraide no Leikplesidas.
18.20 Latvijas sporta varoņi. Bronzas komanda.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.00 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms bobslejā.
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Leikplesidas.
21.00 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.25 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa posms bobslejā.
2.brauciens četriniekiem. Pārraide no Leikplesidas.
22.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.00  Mīlas afēra. Komēdija (ar subt.). 2013.g.
0.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.40 Manas tautas dziesmas.*
3.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.05 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 99. un 100.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 24.sērija.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.45 Rozamunde Pilčere. Mīla kā romāns. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 2.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 45.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Slepkavība lasītāju klubā. ASV un Kanādas detektīvfilma. 2015.g.
23.05 Ūdens ziloņiem. ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.25 Nakts karaliene. Seriāls. 30.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 22.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 22.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 2.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 11.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 21.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 39. un 40.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 3.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
21.00 Mis Slepenā aģente. ASV komēdija. 2000.g.
23.10 Piecu gadu saderināšanās. ASV romantiska komēdija. 2012.g.
1.40 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 2.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 40.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Sestdiena, 11. novembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
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8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.25 Kas te? Es te!
8.55 TIEŠRAIDE. Lāčplēša dienai veltīts dievkalpojums.
Pārraide no Doma baznīcas.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35 Oskara laboratorija.
11.05 Zelta zirgs. Latvijas animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
12.35 Meža sargi. Animācijas filma.
12.55 TIEŠRAIDE. Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas
vienību militārā parāde laukumā pie Brīvības pieminekļa.
13.30 Es mīlu ēdienu!*
14.05 Adreses.*
14.35 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
15.05 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.30 Visu laiku snieg. Melānijas hronika. Filma par filmu (ar subtitriem).
17.30 Ielas garumā. Daugavgrīvas cietokšņa garumā.
18.00 Lāčplēša dienas ziņu speciālizlaidums.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.53 Sporta ziņas. 20.59 Laika ziņas.
21.03 Latvijas Loto izlozes.
21.15 Lāčplēša dienas ziņu speciālizlaidums.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Melānijas hronika.
Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
24.00 Tiltiem pāri. 3. Eiropas koru olimpiāde un
«Nāciju «Grand Prix» Rīga 2017».*
1.50  Mīlas afēra. Komēdija (ar subt.). 2013.g.
3.35 Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts
«Paldies, kolosāli!».*
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Persijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.45 Personība. 100 g kultūras. J.Kvēps.*
12.45 Personība. 100 g kultūras. M.Rubenis.*
13.45 Kūku čempions 6: meistarklase. Šovs (krievu val., ar subt.).
16.00 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
17.00 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*
18.25 Latvija man. Dokumentāla filma.
19.00  Kamuflāža. Dokumentāla filma.
20.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Anekdošu šovs.
21.30 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 5.sērija.
23.20  Alekss Igo. Pazudušais. Krimināldrāma (ar subt.). 2017.g.
1.05 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
2.05 Aculiecinieks.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 125.–128.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*
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0.10 Haidparks pie Hudzonas. Vēsturiska filma. 2012.g.
1.55 Piecu gadu saderināšanās. ASV romantiska komēdija. 2012.g.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 12. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.25 Daudz laimes, jubilār!
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40 12 elementi ainavā.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Strēlnieki.
17.00 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Ketija Forde. Atpakaļ pie jūras. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Rīgas sargi. Latvijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2007.g.
23.40 Mariss Jansons un Raimonds Pauls Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra 90. jubilejas koncertā.*
1.35 Gūtenmorgens un Vienciems.*
2.35 Esiet kā vīri! Jukums Vācietis. LTV videofilma.
3.35 Koncertuzvedums «Dzejnieks un nāra».*
4.55 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
5.05 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.

10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Zelta zirgs. Animācijas filma.
12.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 125.–128.sērija.
13.45  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dok.filma. 2.sērija.
14.40 Deviņdesmitie.*
15.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.55 Balss pavēlnieks.*
17.30  Tās tik ir operas! Vivaldi un Venēcija. Dok.filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 6. un 7.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 20.sērija.
22.45 Anekdošu šovs.*
23.15 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 5.sērija. (krievu val., ar subt.).
0.15  Parīzes melnā piektdiena. Dokumentāla filma.
1.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.05 Sporta studija.*
2.50 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012».*
3.45 Aculiecinieks.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

6.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.35 Resnītes. ASV komēdija. 2006.g.
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14.30 «Pacific Rim»: uzbrukums Zemei.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
17.05 Jautrās pleznas 2. Austrālijas animācijas filma. 2011.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 11.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
23.35 Cukura tētuki. ASV trilleris. 2014.g.
1.25 Resnītes. ASV komēdija. 2006.g.
3.05 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.30 Gatavo 3.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Vilfreds. Seriāls. 2. un 3.sērija.
5.55 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 21.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 6.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 8.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
13.35 Vakari Rodantē. ASV un Austrālijas drāma. 2008.g.
15.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
19.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 231. un 232.sērija.
23.15 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
1.10 Apmierini mani. Seriāls. 11.sērija.
1.50 Mežoņi. ASV trilleris. 2012.g.
3.50 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 1.sērija.
6.00 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 4.sērija.

LNT
5.00 Rozamunde Pilčere. Vējš pār jūru. Melodrāma. 2007.g.
6.30 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 2.sērija.
8.15 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 41.–43.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
15.50 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Slepkavība lasītāju klubā.
ASV un Kanādas detektīvfilma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 TIEŠRAIDE. Lāčplēša diena 11. Novembra krastmalā.
21.40 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 229. un 230.sērija.
23.55 Ir dzimusi zvaigzne. Itālijas komēdija. 2012.g.
1.40 Tanbahas ciema liktenis. Vācijas drāma. 2015.g. 2.sērija.
3.15 Doktors Mārtins 2. Seriāls. 9.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Seminārs

no 06. novembra

07. novembrī pl. 1730

07. novembrī pl. 1730

14. novembrī pl. 1800

15. novembrī pl. 0915

TV3
5.00 Melnais saraksts 3. Seriāls. 23.sērija.
5.55 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 4.sērija.
13.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.35 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.50 Mis Slepenā aģente. ASV komēdija. 2000.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Jautrās pleznas 2. Austrālijas animācijas filma. 2011.g.
21.30 «Pacific Rim»: uzbrukums Zemei.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.

Seminārs

Atbalsta:

14. novembrī pl. 1000

Kursi

,

,

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

,
,

16. novembrī pl. 1000

21. novembrī pl. 1715

22. novembrī pl. 1715

22. novembrī pl. 1800

24. novembrī pl. 1000

30. novembrī pl. 1000

-
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Pasākumi pilsētā
2. novembrī pulksten 19 – Latvijas rokenrola karaļi «Keksi» aicina uz 20 gadu
jubilejas koncertu. Biļešu cena – 7–15 € (kultūras namā).
3. novembrī pulksten 19 – Raimonds Ozols koncertprogrammā «Nākamais solis»
kopā ar grupu «Zodiac». Biļešu cena – 7–20 € (kultūras namā).
3. novembrī pulksten 9 – izglītojošs seminārs uzņēmējiem «Par godīgu
uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
3. novembrī pulksten 11 – izglītojošs seminārs valsts un pašvaldību pārstāvjiem
«Par godīgu uzņēmējdarbību». Vairāk informācijas: www.kp.gov.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC).
4. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Atbrauca Mārtiņš, atrībināja»:
Mārtiņdienas gaiļa – rotaļlietas vai rokas lelles – darināšana. Pasākuma izskaņā visi
mielosies ar pašdarinātu cukurgailīti. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
4. novembrī pulksten 18 – deju kolektīvu koncerts «Rudens danči». Piedalās TDA
«Līgo», TDK «Bramaņi», JDK «Austris» (Rīga), TDA «Gauja» (Valmiera), TDA «Kalve»,
TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
4. novembrī pulksten 11 – Mazo pūcēnu skoliņas pirmā nodarbība (Miezītes
bibliotēkā).
5. novembrī pulksten 16 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: A.Lapiņš «Nepabeigtās kāzas». Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 2. novembris

«Dod, Dieviņi» – vēlējums,
lūgums un latviskā mantra

Foto: publicitātes
 Jana Bahmane

««Dod, Dieviņi» ir latviskā
mantra. Katram šie divi
vārdi nozīmē ko citu – tas
var būt vēlējums, lūgums.
Šie vārdi ir daudzās latviešu spēka dziesmās, un
tos izvēlējāmies arī par
mūsu koncerta vadmotīvu,» koncertuzvedumu
«Dod, Dieviņi», kas 15. novembrī pulksten 19 notiks
Jelgavas kultūras namā,
raksturo producents Aigars
Dinsbergs.
Turpinot koncertu ciklu «Ar cieņas
apliecinājumu savai zemei un rotaļīgu
vieglumu mūzikā», jau devīto gadu
valsts svētku mēnesī vairākās pilsētās
izskanēs koncertuzvedums – šoreiz ar
nosaukumu «Dod, Dieviņi», aicinot
klausītājus izsekot līdzi cilvēka mūža

ritējumam un akcentējot visas tās
senās vērtības, kas arī šobrīd liek justies piederīgam un lepnam par mūsu
zemi un tautu. «Pirmajā daļā varēsim
izdzīvot cilvēka dzīves ritējumu no
brīža, kad nākam šajā pasaulē, līdz
vedību laikam, savukārt otrajā daļā
skanēs latviskās spēka dziesmas – tās
vadmotīvs būs mīlestība pret mūsu
tautu un zemi,» stāsta A.Dinsbergs.
Koncertā varēs dzirdēt gan latviešu
tautas dziesmas, gan arī Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa,
Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna,
Raimonda Tigula, Ainara Mielava,
Ulda Marhilēviča, Kārļa Lāča un
citu komponistu skaņdarbus. «Šim
koncertuzvedumam top vēl neredzēta
scenogrāfija, un liela nozīme kopējā
stāsta veidošanā būs video un gaismas saspēlei,» pasākumu raksturo
producents, papildinot – muzikālā
stāsta kulminācija būs R.Tigula
skaņdarbs «Dod, Dieviņi», kura vārdā

nosaukta šīgada koncertprogramma.
Tajā piedalīsies Antra Stafecka,
Dainis Skutelis, Anmary, Uģis Roze,
Valters Frīdenbergs, Kristīne Kārkle,
Kristaps Krievkalns, Edgars Kārklis, Ilze Grunte, Armands Treilihs,
Gundars Lintiņš, Egija Abaroviča,
Reinis Rešetins, Liene Grava un Ģirts
Bisenieks.
Koncertuzvedums «Dod, Dieviņi»
Jelgavas kultūras namā notiks 15.
novembrī pulksten 19. Biļetes var
iegādāties kultūras namā un citās
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā, cena – 15–25 eiro.
Jāpiebilst, ka interesenti, kuriem
nebūs iespējas apmeklēt šo koncertu,
to varēs izdarīt 1. maijā, kad «Dod,
Dieviņi» atkal skanēs Jelgavā. «Mūsuprāt, šis koncertuzvedums lieliski
sasaucas ar Latvijas simtgadi, tādēļ
nākamgad to atkārtoti varēs dzirdēt
vairākās Latvijas pilsētās, tostarp
Jelgavā,» tā A.Dinsbergs.

Tumši pelēks humors un
cilvēcības robežu pārbaudījums
 Jana Bahmane

«Šajā darbā ir kaut kas
no detektīva – tas ir psiholoģisks, bet nav gluži
drāma. Tieši ar to luga ir
interesanta. Tajā atklājas
cilvēku attiecību pārbaudījumi, cilvēcības robežas
un tas, kādas metodes
katrs izmanto savu mērķu sasniegšanai,» Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra
iestudējumu «Grenholma
metode» raksturo režisors
Andris Bolmanis. Tā pirmizrāde Jelgavas kultūras
namā – 10. novembrī pulksten 19.
Lugas autors ir spāņu dramaturgs
Žordi Galserāns, un tā atspoguļo
četru pretendentu cīņu par galvenā
menedžera vietu kādā uzņēmumā.
«Iestudējuma galvenie varoņi iet
cauri nestandarta pārbaudījumiem,
un intriga saglabājas visa darba garumā,» stāsta A.Bolmanis. Režisors
norāda, ka šajā darbā nozīmīga ir
katra nianse. ««Grenholma metode», manuprāt, ir labāk skatāma
tuvplānā, bet šobrīd Jelgavā tāda
formāta zāles diemžēl nav, tādēļ
ieguvēji būs tie, kas sēdēs pirmajās
rindās un spēs uztvert aktieru grimases,» vērtē A.Bolmanis.
Režisors norāda – kaut arī izrāde

jau iestudēta Jaunajā Rīgas teātrī
un Rīgas Krievu teātrī, viņš to nebija redzējis, bet brīdī, kad plānots
šīs sezonas teātra repertuārs, darbs
nonācis viņa redzeslokā un uzrunājis ar savu intrigu un humoru. «Humors šajā darbā nav gluži melns,
bet tāds – tumši pelēks. Viss būs
atkarīgs no skatītāja garastāvokļa
– ja negribēs iedziļināties detaļās,
varēs izsmieties par sarkastiskiem
jokiem, bet, sekojot līdzi notikumu
attīstībai, varēs aizdomāties par to,
kur ir meli, kur – patiesība un kas
vispār ir īsts,» tā A.Bolmanis.
Daudzšķautņaino stāstu iestudējumā atklās Raivis Mediss, Roberts
Avots, Ansis Griķis un Marta Grosberga. «Fernando ir dzīves mētāts
cilvēks – viņš citu priekšā izliekas,
ka viss ir kārtībā, bet iekšā viņam
viss deg. Var jau slēpties aiz kādas
maskas, bet no sevis tāpat neaizbēgsi,» savu tēlu raksturo R.Mediss.
Viņš norāda, ka šis ir neierasts
žanrs Alunāna teātrim, un uzteic
režisora uzdrīkstēšanos. «Ir bijuši
līdzīgi iestudējumi Aktieru zālē,
taču Lielajai zālei šis būs kaut kas
jauns – domāju, gan mums, gan
skatītājiem būs interesanti,» vērtē
R.Mediss. Viņš stāsta, ka izrādē ir
diezgan daudz teksta un tas ir ļoti
zīmīgs – teju katra frāze ir atsauce
uz kaut ko, kas izrādē ir bijis vai vēl
tikai notiks. «Ir ļoti nozīmīgi klausīties ne vien partnera gala vārdos,

bet dzīvot līdzi visam tekstam. Ja
kaut ko palaiž garām, var daudz pazaudēt no izrādes jēgas,» papildina
R.Mediss. Aktieris norāda, ka šis
darbs liek aizdomāties, kas dzīvē ir
svarīgs – cilvēcība, nauda, amats –
un kā atrast zelta vidusceļu.
«Manuprāt, šī luga ir ļoti aktuāla un mūsdienīga – tai ir daudz
šķautņu, katrā niansē var saskatīt
sakarību. Darbs ir kā mīkla, un katram skatītājam noteikti būs savs tās
atrisinājums,» vērtē R.Avots. «Domāju, ka daudzi trīsdesmitgadnieki
ir meklējuši atbildes uz to, kādi
paņēmieni ir pieņemami un kādi –
ne. Luga ir ļoti mūsdienīga, un tajā
atspoguļotās darba metodes, temps,
domāšanas un rīkošanās ātrums ir
saprotams mūsdienu cilvēkiem,» tā
R.Avots, kas izrādē spēlē Enriki.
Jāpiebilst, ka šim darbam top
oriģinālmūzika, kuras autors ir
jelgavnieks Uldis Timma. «Šis
man ir patīkams izaicinājums, un
jāatzīst, ka pirmais uzmetums tapa
samērā viegli – tā pat nav mūzika,
bet skaņu elementi, kas piestāv šai
sarežģītajai un straujajai izrādei,»
atklāj U.Timma.
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
iestudējuma «Grenholma metode»
pirmizrāde Jelgavas kultūras namā
notiks 10. novembrī pulksten 19.
Biļetes var iegādāties kultūras namā
un «Biļešu paradīzes» kasēs, cena
– 5–7 eiro.

