Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 163 aktīviem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu publicēti 25. oktobra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 6 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 140 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Anna Fogelmane, Nadježda Pavlovska, Ervīns Lucs, Arnis Šenkevics,
Andris Markevičs, Simona Kuriga, Daina Kārkliņa, Valija Felse,
Aija Grika, Valters Vorts, Loreta Neusa-Luca, Austra Koharenoka,
Silvija Zenta Romanovska, Intars Matīss.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

12 pilsētas
Pasaules roņi cīņu sāk Jelgavā Pasniegs
augstākos apbalvojumus
 Jana Bahmane

Godinot jelgavniekus,
kuri ar savu darbu ir
veicinājuši mūsu pilsētas attīstību, valsts
svētku laikā šogad tiks
pasniegti 12 pilsētas
augstākie apbalvojumi
– astoņas «Goda zīmes»
un četri «Goda raksti»,
nolemts oktobra Jelgavas pilsētas domes
sēdē.

Jau otrdien Driksā pie gājēju tilta tika uzsākta baseina izbūve, lai jau nedēļas nogalē tur uzņemtu ap 200 ziemas peldētāju
no 24 valstīm – 2. un 3. novembrī Jelgavā norisināsies Ziemas peldēšanas Pasaules kausa 1. posms, kas vienlaikus būs arī
desmitais «Jelgavas roņu kauss». «Laika prognozes vēsta, ka gaisa temperatūra nedēļas nogalē gaidāma ap plus 10 grādiem, savukārt ūdens temperatūra Driksā nedēļas sākumā bija plus 6–7 grādi. Tie ir ļoti labi apstākļi ziemas peldēšanai,»
norāda sacensību organizators Aleksandrs Jakovļevs. Jāpiebilst, ka uz sacensībām Jelgavā pirmo reizi ieradīsies ziemas
peldētāji no tādām valstīm kā Mongolija, Meksika, Austrālija, Ķīna, Argentīna un Slovēnija. Sacensības abas dienas sāksies
pulksten 12, un skatītāji tās var apmeklēt bez maksas. Jāpiebilst, ka visu valstu pārstāvji piektdienas vakarā piedalīsies
pieņemšanā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kur viņi tiksies ar pilsētas vadību un sporta dzīves organizatoriem,
kā arī Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāvjiem.
Foto: no JV arhīva

Likvidē Bērnu sociālās aprūpes centru
 Anastasija Miteniece

Aizvadītajā nedēļā
Jelgavas pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu
par Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Jelgavas bērnu sociālās aprūpes
centrs» likvidāciju no
2019. gada 1. janvāra. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne
norāda, ka galvenais
iestādes slēgšanas iemesls ir bērnu skaita
krasa samazināšanās. Turpmāk bāreņu
un bez vecāku gādības palikušo bērnu
aprūpi nodrošinās
Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde (JSLP).
R.Vectirāne uzsver, ka ar šo
lēmumu tuvināmies vienam
no valstī īstenotā deinstitucionalizācijas plāna galvenajiem
mērķiem – nodrošināt bēr-

niem aprūpi ģimeniskā vidē.
Bērnu sociālās aprūpes centra
direktore Inese Kovaļevska
norāda, ka kopš 2017. gada 1.
augusta, kad viņa uzsāka darbu kā iestādes vadītāja, līdz
šī gada novembrim Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centru
atstājis 41 bērns – lielākā daļa
atgriezušies pie bioloģiskajiem
vecākiem, vairāki nonākuši
audžuģimenēs, aizbildnībā
vai pārcēlušies uz bērnu SOS
ciematu. Šobrīd iestādē ikdienā uzturas četri audzēkņi,
bet četri jaunieši, kuri darba
nedēļu pavada specializētajās
izglītības iestādēs, centrā uzturas tikai brīvdienās. «Šogad
valstī tika aizsākta vērienīga
sociālā kampaņa, kas ir devusi
savu rezultātu – sabiedrība
tika plašāk informēta par
bērnu gaitām sociālās aprūpes
iestādēs, cilvēki sāka apjaust,
kādēļ ir svarīgi bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem nodrošināt ģimenisku vidi. Cilvēku attieksme ir
mainījusies, un, arī pateicoties vairāku Jelgavas iestāžu

sadarbībai, mūsu pilsētā šis
process vainagojies panākumiem. Bērnu sociālās aprūpes
centrā audzēkņu skaits ir krasi samazinājies, un līdz ar to
vairs nav ekonomiski pamatoti
8 bērnu dēļ uzturēt atsevišķu
iestādi ar 26 darbiniekiem. Arī
lūkojoties perspektīvā, šobrīd
nav pamata domāt, ka situācija varētu būtiski mainīties,»
uzsver R.Vectirāne.
No 1. janvāra bāreņi un bez
vecāku gādības palikušie bērni
turpinās saņemt viņiem nepieciešamos pakalpojumus, tai
skaitā Krīzes centra pakalpojumu – līdzšinējās telpās Zirgu
ielā 47a ierastajā kārtībā. Šos
pakalpojumus nodrošinās
JSLP sociālo pakalpojumu
centrs bērniem. Vienlaikus
Jelgavas Bāriņtiesa turpinās
darbu ar potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem,
adoptētājiem un sadarbībā
ar JSLP – arī ar bērnu bioloģiskajiem vecākiem. «Krīzes centrā uz laiku līdz trīs
mēnešiem, tāpat kā līdz šim,
cilvēki varēs meklēt palīdzību

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

dažādās krīzes situācijās. Šāds
pakalpojums ir pieejams gan
vecākam ar bērnu, gan vienam
pašam bērnam. Savukārt, ja
bērns ar Bāriņtiesas lēmumu tiks izņemts no ģimenes,
Krīzes centrs būs vieta, kur
viņam tiks nodrošināta pirmā
īslaicīgā aprūpe, kamēr tiek
meklēti risinājumi,» skaidro
JSLP vadītājas vietniece Jeļena Laškova.
Jāpiebilst, ka līdz decembrim JSLP tiks pieņemts
lēmums par nepieciešamo
darbinieku skaitu un iespējām
aicināt darbā likvidācijas rezultātā atlaistos darbiniekus.
«Šāda reorganizācija ir tikai
starpposms līdz deinstitucionalizācijas plāna mērķa
sasniegšanai, kura pamatā ir
nodrošināt bērniem ģimenisku vidi. Lai šo aprūpes modeli
varētu īstenot, 2020. gadā plānojam pilsētā atsevišķas mājas
būvniecību, kas darbosies pēc
SOS ciemata modeļa,» skaidro
R.Vectirāne, papildinot, ka
mājā tiks nodrošināta vieta
astoņiem bērniem.

63048800
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Pilsētas augstākais apbalvojums «Goda zīme» tiks piešķirts
folkloras kopas «Dimzēns» vadītājai Veltai Lejai par augstu profesionālo meistarību, ieguldījumu
latviešu tautas tradīciju kopšanā
un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanu; tautas daiļamatu
meistarei Ausmai Spalviņai par
latviešu tautas tradīciju saglabāšanu, Jelgavas kultūras dzīves
bagātināšanu un aktīvu radošo
darbību; zvērinātam advokātam
Ilmāram Cīrulim par aktīvu sabiedrisko darbību un taisnīguma
stiprināšanu Jelgavas pilsētā;
Jelgavas diecēzes bīskapam Edvardam Pavlovskim par mūža
ieguldījumu Jelgavas pilsētas
attīstībā un aktīvu sabiedrisko
darbību; bijušajam Zemessardzes
52. kaujas atbalsta bataljona
komandierim pulkvežleitnantam
Ilmāram Džeņevam par aktīvu sa-

biedrisko darbību un ieguldījumu
Jelgavas iedzīvotāju drošībā un
aizsardzībā; «NP Properties» valdes priekšsēdētājai Elitai Moisejai
par ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā, jaunu darbavietu radīšanu un atbalstu sabiedriskajām
aktivitātēm Jelgavā; šķēpmetējam Jānim Lūsim par augstu
profesionālo meistarību, izciliem
sasniegumiem un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanu, kā arī
grupai «Prāta Vētra» par augstu
profesionālo meistarību un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanu.
Savukārt apbalvojumu «Goda
raksts» saņems SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» Dzemdību un
ginekoloģijas nodaļas vadītāja
Oksana Slobodjana par augstu
profesionālo meistarību un ieguldījumu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpē; bijusī SIA
«Jelgavas ūdens» darbiniece Irēna
Čivžele par mūža ieguldījumu un
godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas ūdenssaimniecības nozares attīstībā; arhitekts Modris Liepa par
augstu profesionālo meistarību un
ieguldījumu Jelgavas pilsētvidē,
kā arī Jelgavas 4. vidusskolas
skolotāja Sanita Baltiņa par ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un
patriotisma audzināšanā Jelgavā.
Apbalvojumi tiks pasniegti
Latvijas valsts simtgades priekšvakarā, 17. novembrī, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa svinīgajā pieņemšanā.

Mainīsies maksa
pašvaldības peldbaseinos
 Ritma Gaidamoviča

No novembra pieaug
maksa par peldbaseina apmeklējumu
pirmsskolas izglītības
iestādēs «Rotaļa», «Kāpēcīši» un Jelgavas
6. vidusskolā, taču jelgavniekiem tiks piemērota 50 procentu atlaide peldbaseina apmeklējumam bērnam kopā
ar vecāku bērnudārzā
«Rotaļa» un «Kāpēcīši».
Septembra domes sēdē deputāti
apstiprināja jauno Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
maksas pakalpojumu cenrādi, kas
paredz, ka no 1. novembra pieaugs
maksa par peldbaseina apmeklējumu «Rotaļā», «Kāpēcīšos» un
Jelgavas 6. vidusskolā. «Aprēķinot
maksas pakalpojuma cenu, vērā
tiek ņemtas faktiskās izmaksas
– cik reāli šis pakalpojums maksā.
Ievērojami ir palielinājušās peldbaseinu uzturēšanas izmaksas,
tāpēc bija nepieciešams palielināt
cenu par peldbaseinu apmeklējumu. Jāuzsver, ka arī šī summa
pilnībā nenosedz izdevumus,

tāpēc pašvaldība turpinās līdzfinansēt baseinu uzturēšanu. Pagājušajā mācību gadā ievērojami
infrastruktūras uzlabojumi veikti
pirmsskolas izglītības iestādes
«Rotaļa» ēkā un baseinā, līdz ar to
šajā iestādē baseina apmeklējuma
maksa ir pieaugusi visvairāk. Lai
bērni varētu nostiprināt veselību,
apgūt pirmās peldēšanas iemaņas
un pakalpojums būtu pieejamāks
Jelgavas ģimenēm, deputāti oktobra domes sēdē nolēma piešķirt
50 procentu atlaidi peldbaseina
apmeklējumam bērnam kopā ar
vecāku bērnudārzā «Rotaļa» un
«Kāpēcīši»,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza.
Jaunais maksas pakalpojumu
cenrādis paredz, ka no 1. novembra peldbaseina apmeklējums
«Rotaļā» bērnam kopā ar pieaugušo peldēšanas speciālista vadībā
maksās 8,10 eiro, taču domes
deputāti nolēma par 50 procentu
atlaides piešķiršanu Jelgavas
administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm. Tas nozīmē, ka
jelgavniekiem maksa par baseina
apmeklējumu vienai stundai būs
4,05 eiro līdzšinējo 3 eiro vietā.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Foto: no JV arhīva

Neprivatizēto dzīvokļu
īrniekiem būs lielāka īres maksa
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā ceturtdienā Jelgavas pilsētas domes
sēdē deputāti pieņēma lēmumu par īres maksas
noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. Tas nozīmē, ka no nākamā gada maija
tiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuriem
dzīvoklis izīrēts līdz 2002. gada 1. janvārim un
kuri nav izmantojuši iespēju to iegādāties savā
īpašumā privatizācijas vai atsavināšanas procesā, turpmāk īres maksā tiks iekļauts dzīvojamās
mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījums
dzīvojamās mājas atjaunošanai. Līdz ar to vidēji
īres maksa no pašvaldības īrētam, labiekārtotam
dzīvoklim paaugstināsies aptuveni 0,30 eiro apmērā par kvadrātmetru mēnesī. Tāpat ar domes
lēmumu noteikts, ka papildu īres maksai īrniekam
turpmāk būs proporcionāli jāsedz arī dzīvojamās
mājas investīciju izdevumi.
Kopumā šī gada oktobra sākumā Jelgavā bija 518 pašvaldības īres dzīvokļu, kas izīrēti
līdz 2002. gada 1. janvārim un
kurus īrnieki līdz 2002. gadam
nav privatizējuši vai vēlāk
ierosinājuši tā atsavināšanu
no pašvaldības. No tiem 398 ir
labiekārtoti, bet 120 – nelabiekārtoti dzīvokļi.

Izmanto ieguvumus, bet
par tiem nemaksā

«Šāda situācija nav taisnīga
pret tiem iedzīvotājiem, kuri
savulaik dzīvokļus ir privatizējuši, jo šobrīd gan privatizēto
dzīvokļu saimnieki, gan pašvaldības dzīvokļu īrnieki
sedz tikai pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas izdevumus, bet
gadījumos,
kad mājā tiek
veikti lab
iekārtošanas
darbi, piemēram, realizēti pagalmu labiekārtošanas vai energoefektivitātes projekti, visus investīciju
izdevumus apmaksā tikai dzīvokļu īpašnieki, bet ieguvēji ir
arī īrnieki,» situāciju raksturo
Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Konkrēts piemērs – pagājušajā gadā renovēta dzīvojamā
māja Katoļu ielā 17, kur pašvaldības īpašumā ir septiņi
šādi īres dzīvokļi. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu izmaksas bija jāsedz
dzīvokļu īpašniekiem, un šajā

gadījumā renovācijas izmaksas
par septiņiem dzīvokļiem sedz
pašvaldība – kopējā summa veido 32 953,47 eiro. Taču ieguvēji
no ēkas renovācijas ir konkrēto
dzīvokļu īrnieki, kuriem šobrīd
samazinās, piemēram, ikmēneša rēķins par apkuri.
Kā uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods, no vienas puses, pašvaldības īpašumā ir 518 dzīvokļu,
taču no otras – reālā labuma
guvējs ir īrnieks. «Šobrīd šo
īres dzīvokļu īrnieki atrodas
priviliģētā situācijā – viņi izmanto ieguvumus, bet par
tiem nemaksā. Tā nav godīga attieksme
pret tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem
pašiem jāsedz
visi izdevumi,
kas saistīti ar
mājas uzturēšanu un labiekārtošanu. Jāatzīst, ka valstī
šī situācija nav
līdz galam sakārtota – pēc
neatkarības atgūšanas tika
uzsākts dzīvokļu privatizācijas
process, kas vēlāk turpinājās
kā dzīvokļu atsavināšanas
process, turklāt tas pilnībā nav
noslēdzies līdz pat šim brīdim.
Diskusijas ir bijušas, taču joprojām nav noteikts termiņš,
līdz kuram šādam īrniekam ir
tiesības īres dzīvokli iegūt savā
īpašumā. Saskaņā ar šī brīža
likumu īrnieks pat visa sava
mūža garumā var izvēlēties
dzīvokli neiegūt savā īpašumā
jeb rosināt to atsavināt, bet

«No vienas puses, pašvaldības īpašumā ir 518
dzīvokļu, taču no otras
– reālā labuma guvējs
ir īrnieks, kurš dzīvokli
nav privatizējis.»

turpināt tajā dzīvot, un paš- vināšanas procesa veicināšana,
valdībai nav tiesību īres līgumu domes lēmums paredz pārejas
lauzt,» skaidro J.Strods.
periodu jaunās īres maksas piemērošanai – proti, no 2019. gada
Pieaugs īres cena un
1. maija īrniekiem būs jāmaksā
būs jāmaksā arī par
50 procenti no aprēķinātās
ieguldījumiem mājā
dzīvojamās mājas nolietojuma
Lai sakārtotu šo nevienlīdzī- (amortizācijas) atskaitījuma
go situāciju un vienlaikus mu- summas, bet, sākot no 2020.
dinātu īrniekus apsvērt iespēju gada 1. maija, īres maksa būs
iegūt dzīvokli savā īpašumā, jāsedz jau pilnā apmērā. Kā to
dome ir spērusi pirmo soli, nosaka likums, īrnieki par īres
pieņemot lēmumu par jaunas līguma izmaiņām tiks brīdināti
īres maksas noteikšanu šādiem iepriekš – jau tuvākajā laikā
dzīvokļiem. Lēmums paredz, ka ēkas pārvaldnieks izsūtīs īrnieīres maksu veido mājas pārval- kiem paziņojumus par līguma
dīšanas un apsaimniekošanas nosacījumu maiņu. Līdz ar to
izdevumu daļa, kas ir proporcio- īrniekiem būs laiks, lai apsvērnāla attiecīgās
tu, vai tālreīrētās dzīvojadzīgāk nebūtu
mās telpas plaiegūt dzīvokli
tībai un kurā
savā īpašumā,
iekļauts dzīrosinot atsavivojamās mājas
nāšanas pronolietojuma
cesu. Jelgavas
(amortizācipilsētas pašjas) atskaitīvaldības adjums mājas atministrācijas
jaunošanai. Katras dzīvojamās Pašvaldības īpašumu pārvaldes
mājas amortizācija mēnesī tiek vadītāja Sigita Beļaka atzīst,
aprēķināta pēc šādas formulas ka pēc privatizācijas procesa
– dzīvojamās telpas kadastrālā noslēguma īrnieki visai kūtri
vērtība kārtējā gada 1. janvārī izmantojuši iespēju dzīvokļus
tiek dalīta ar dzīvojamās mājas iegūt savā īpašumā.
vidējo kalpošanas ilgumu gados,
Iespējams, ka īrnieki ne vienko nosaka Ministru kabineta mēr apzinās ieguvumus, ko
noteikumi, un 12 mēnešiem, sniedz īpašums. Ja īres līgums
tādējādi iegūstot maksājumu ļauj īrniekam tikai dzīvot konmēnesī. Līdz ar to īres maksa krētajā dzīvoklī, tad dzīvokļa
pašvaldības dzīvokļiem būs īpašnieks jau var dzīvokli gan
atšķirīga, jo vērā tiek ņemti kat- pārdot, dāvināt un atstāt manras mājas konkrētie dati. Tāpat tojumā, gan nepieciešamības
līdztekus īres maksai katram gadījumā ieķīlāt, izīrēt citai
īres dzīvokļa īrniekam turp- personai, kā arī dzīvokļa īpašmāk proporcionāli dzīvojamajai niekam ir tiesības piedalīties
platībai būs jāsedz investīciju mājas dzīvokļu īpašnieku kopdaļa, kas saistīta ar mājas lab sapulcēs un lemt par mājas apiekārtošanu, piemēram, mājas saimniekošanas, pārvaldīšanas,
siltināšanas, jumta nomaiņas, labiekārtošanas jautājumiem.
pagalma labiekārtošanas un Tāpat brīdī, kad dzīvoklis tiek
citos gadījumos.
iegūts īpašumā, dzīvokļa īpašPapildus īres maksai īrnie- niekam nav jāmaksā pašvaldīkam būs jāsedz arī likumā bas noteiktā īres maksa.
noteiktais nekustamā īpašuma
Kā skaidro S.Beļaka, lai ieronodoklis, kā arī zemes nomas sinātu dzīvokļa atsavināšanas
maksa, ja zeme, uz kuras at- procesu jeb tā iegūšanu savā
rodas dzīvojamā māja, ir citas īpašumā, īrniekam ir jādodas
personas īpašumā. Pieņemtais uz pašvaldības Klientu apkallēmums stāsies spēkā 2019. pošanas centru un jāuzraksta
gada 1. maijā.
iesniegums, pirms tam gan
pārliecinoties, vai dzīvoklim
Kā īres dzīvokli var iegūt nav uzkrāti īres un komunāīpašumā?
lo maksājumu parādi. «Tas
Ņemot vērā to, ka viens no ir pirmais solis. Pēc tam jau
pašvaldības mērķiem pēc šī lē- pašvaldība, pamatojoties uz
muma pieņemšanas ir arī atsa- īrnieka iesniegumu, uzsāk at-

Brīdī, kad dzīvoklis tiek
iegūts īpašumā, dzīvokļa īpašniekam vairs nav
jāmaksā pašvaldības
noteiktā īres maksa.

savināšanas procesu. Īpašums
tiek novērtēts, tiek noteikta tā
atsavināšanas cena, un dome
pieņem lēmumu par dzīvokļa
atsavināšanu. Termiņš dzīvokļa
iegūšanai īpašumā ilgst līdz
sešiem mēnešiem,» skaidro
S.Beļaka. Viņa papildina, ka
jaunajam dzīvokļa īpašniekam
ir iespēja samaksāt visu dzīvokļa atsavināšanas maksu uzreiz
vai arī noslēgt nomaksas pirkuma līgumu, veicot tā apmaksu
laikposmā līdz pieciem gadiem
un paredzot, ka par atlikušo
summu pircējs saskaņā ar likumu maksā 6 procentus gadā.
Šogad Jelgavā trīs pašvaldības
dzīvokļu īrnieki ir ierosinājuši
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
– no tiem divi ir nelabiekārtoti
dzīvokļa īpašumi un viens – lab
iekārtots. Nosakot atsavināšanas maksu, pašvaldība izvērtē
gan īpašuma tirgus cenu, gan
kadastrālo vērtību. Piemēram,
kādam nelabiekārtotam divistabu dzīvoklim tirgus cena bija
8600 eiro, kadastrālā vērtība
– 7539 eiro, bet pašvaldības noteiktā atsavināšanas jeb pārdošanas cena – 8800 eiro. Savukārt
citam labiekārtotam divistabu
dzīvoklim tirgus cena noteikta
11 000 eiro apmērā, kadastrālā
vērtība – 9566 eiro, bet pašvaldības noteiktā pārdošanas cena
– 11 100 eiro.
Jau ar pirkuma līguma vai
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienu tiek pārtraukts
noslēgtais dzīvokļa īres līgums,
un īrnieks no dzīvokļa lietotāja,
ierakstot īpašumu zemesgrāmatā, kļūst par tā īpašnieku.
Ja pašvaldības dzīvokļa īrnieks
lēmumu par dzīvokļa īpašuma
iegādi pieņems tuvākajā laikā
un ar iesniegumu vērsīsies
pašvaldībā, tad, visticamāk,
līdz brīdim, kad spēkā stāsies
jaunā īres maksa, viņš dzīvokli
jau būs ieguvis īpašumā, un
pašvaldības noteiktā īres maksa
viņam nebūs jāmaksā.
Būtiski uzsvērt, ka pieņemtais domes lēmums neattiecas
uz tiem pašvaldības īres dzīvokļiem, kas izīrēti iedzīvotājiem, sākot no 2002. gada
1. janvāra, kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā vai arī
kas piešķirti kā atbalsts kvalificēta speciālista piesaistei – šajos
gadījumos īrniekiem līguma
nosacījumi nemainās.

«Tā ir investīcija
nākotnē»
«Diānai ir bērni, un viņa
vēlas savām atvasēm atstāt
mantojumā īpašumu Latvijā.
Īres dzīvoklis ir un paliek īres
dzīvoklis, bet savs īpašums
ir pavisam kas cits – tā jau ir
ģimenes investīcija nākotnē.
Šī iemesla dēļ Diāna nolēma
izpirkt ilgstoši īrētu pašvaldības dzīvokli. Diāna pati šobrīd
strādā ārzemēs, kur atrodas
arī viņas bērni, bet īpašumā
esošs dzīvoklis Jelgavā būtu
kā pamats tam, lai nākotnē
ģimene šeit atgrieztos,» stāsta
Georgijs Drozdovs, kuru Diāna
pilnvarojusi, lai atsavinātu
no pašvaldības ilgstoši īrēto
dzīvokli.
Uz jautājumu, kāpēc Diāna īrētā dzīvokļa izpirkšanu
novilcinājusi tik daudzu gadu
garumā, Georgijs saka, ka
patlaban vienkārši sakrituši
vairāki faktori. «Pirmkārt,
šobrīd ģimene to var atļauties
finansiālu apsvērumu dēļ, kas
nav mazsvarīgi. Otrs faktors
– dzīvoklī nepieciešams veikt
pamatīgu remontu, bet uzsākt
kapitālo remontu, pirms dzīvoklis iegūts īpašumā, būtu
neapdomīgi,» tā Georgijs.
Viņš kā pilnvarotā persona
atzīst, ka dzīvokļa atsavināšanas process esot gana vienkāršs. «Es pat vēlētos sacīt, ka
tas neatšķiras no tirgū iegādāta
dzīvokļa procesa. Jā, tā īstenošanai varbūt nepieciešams
nedaudz ilgāks laiks, taču brīdī,
kad pašvaldībā iesniegti nepieciešamie dokumenti, process
norisinās automātiski, un cilvēka klātbūtne tajā pat nav nepieciešama. Šajā procesā noteikti
nav nekā sarežģīta, tāpat tā
īstenošanai nav nepieciešamas
specifiskas zināšanas. Vēl jo
vairāk – pašvaldības darbinieki
ir ļoti atsaucīgi, visu paskaidro,
palīdz, tāpēc nav vajadzības
piesaistīt kādus atsevišķus
speciālistus,» skaidro Georgijs.
Arī pašvaldības noteiktā dzīvokļa cena, viņaprāt, esot adekvāta. «Mūsu gadījumā divistabu
dzīvokļa cena ir 11 100 eiro, un,
ņemot vērā dzīvokļa tehnisko
stāvokli, tā ir pilnībā pieņemama,» atzīst pilnvarotā persona.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris

Mainīsies maksa
pašvaldības peldbaseinos
No 1.lpp.

«Kāpēcīšos» peldbaseina apmeklējums bērnam līdz 12 gadiem
peldēšanas speciālista vadībā par
stundu maksās 3,51 eiro (līdz
šim 2,48 eiro), bet apmeklējums
bērnam līdz 12 gadiem kopā ar
pieaugušo peldēšanas speciālista
vadībā – 7,02 eiro (šobrīd 6 eiro).
Savukārt 50 procentu atlaide tiks
piemērota Jelgavā deklarētajiem
iedzīvotājiem, veidojot 3,51 eiro,
kas būs pat lētāk nekā līdz šim.
Maksa par peldbaseina apmeklējumu no 1. novembra mainās arī
Jelgavas 6. vidusskolā. Turpmāk
par baseina apmeklējumu stundas
garumā būs jāmaksā 3,85 eiro
līdzšinējo 3,25 eiro vietā. Jelgavā
deklarētajiem bērniem, pensionāriem un personām ar I vai II
invaliditātes grupu tiek piemērota
50 procentu atlaide. Tādējādi no

Uzstāda jumta sijas

1. novembra viņiem baseina apmeklējums vienai stundai maksās
1,92 eiro. Peldbaseina abonementa
cena (desmit apmeklējumi, katrs
vienu stundu) būs 32,05 eiro,
abonements Jelgavā deklarētajiem
bērniem, pensionāriem un personām ar I un II invaliditātes grupu
(desmit stundu apmeklējums,
katrs vienu stundu) – 16,03 eiro.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas darbinieki –
vienu stundu nedēļā baseinu 6.
vidusskolā var turpināt apmeklēt
bez maksas. No 1. novembra šāda
iespēja tiek nodrošināta arī Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogiem.
Jāuzsver, ka peldēšanas nodar Anastasija Miteniece
bības, kas paredzētas pašvaldības
izglītības iestāžu programmās,
Šonedēļ Pasta salā turaudzēkņiem arī turpmāk būs bez
pinās estrādes jumta
maksas.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas
sektora BŪVINŽENIERA (-ES) amata vietu
(1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. Sagatavot tehnisko specifikāciju būvprojekta izstrādes, būvniecības darbu, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem;
2. Izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas
uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām;
3. Konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos, tostarp piedalīties pašvaldības
administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs, nodrošinot
pašvaldības interešu pārstāvniecību.
Prasības pretendentam:
1. Profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā (var būt arī pēdējo kursu students);
2. Vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgā jomā;
3. Spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, pieņemt lēmumus,
kā arī strādāt komandā;
4. Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasmes («MS Office»,
«AutoCad», «Microstation»).
Pieteikuma dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lappusi;
2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora
būvinženiera amata konkursam» līdz 2018. gada 16. novembrim (ieskaitot). Tālrunis
uzziņām: 29196462. E-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa, no 1000 līdz 1287 eiro).

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 15. decembrī pulksten 10.30 Lielajā
ielā 11, 207. telpā rīko zemes starpgabala Mātera ielā 25b, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 09000010691, platība 368 m2) mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem, kuriem ir
iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena 6700 euro, izsoles solis 200 euro, nodrošinājums
670 euro, reģistrācijas maksa 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – 5 gadi.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2018. gada 11. decembra pulksten 16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālr. 63005559) pirmdienās no pulksten 13 līdz 19,
piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba dienās – no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/.

Par atļaujām ielu tirdzniecībai pašvaldības
iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2019. gadam
No 2018. gada 15. novembra pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» sāks izsniegt atļaujas ielu
tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās 2019. gadam.
Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā (turpmāk –
atļauja), tirgotājam jāiesniedz iesniegums JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16a, 3. kabinetā. Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību» 15.6.1 apakšpunktu jāiesniedz tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās
ierīces vai iekārtas tehniskās pases, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.
Fiziskām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības
kopiju un juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju. Noformējot atļauju, iesniedzējam
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Tirgotājam arī jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu
tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra
saistošo noteikumu Nr.185 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām» 4. nodaļas 12. punktā.
Nodevas likme par tirgošanos ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju un pašu izgatavotiem
amatniecības darinājumiem ir 0,43 euro dienā, 2,13 euro nedēļā vai 7,11 euro mēnesī. Viena
atļauja tiek izsniegta vienam tirgotājam uz vienu pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu.
Atļauju var noformēt JPPI «Pilsētsaimniecība» pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 10 un no pulksten 15.30 līdz 16.30, kā arī piektdienās no pulksten 8 līdz 10.
Brīvdienās un svētku dienās atļaujas netiek izsniegtas. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās
un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi.
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu sarakstu un ielu tirdzniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem mūsu pilsētā var iepazīties JPPI «Pilsētsaimniecība»
mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Pakalpojumi/ Ielu tirdzniecības vietas».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

izbūve – objektā tiek
montētas lielgabarīta
liekti līmētās koka sijas.
«Līdz 20. novembrim
plānojam uzstādīt 11
lielgabarīta sijas – šobrīd četras no tām jau ir
izbūvētas,» norāda SIA
«Igate būve» būvdarbu
vadītājs Oskars Galveits. Tuvākā mēneša
laikā vismaz vienu reizi
nedēļā drošības apsvērumu dēļ siju piegādes
un montāžas darbu
laikā Pasta salas daļa
no estrādes līdz salas
galam var būt slēgta
apmeklētājiem.

Augusta izskaņā būvdarbi Pasta salas estrādē tika uzsākti
ar jumta pamata konstrukcijas
izbūvi. No 10 lielgabarīta liekti līmēta koka balstiem garumā no 13
līdz 23 metriem veidota lokveida
formas pamatne. «Šobrīd uz šīs
pamatnes tiek izbūvētas jumta
sijas. Divas 22 metrus garās un
divas 40 metrus garās malējās
jumta sijas jau ir uzstādītas, savukārt šonedēļ turpinās vēl garāku
divdaļīgo siju montāža,» stāsta

Foto: Ivars Veiliņš

O.Galveits, papildinot, ka, tuvojoties jumta centrālajai daļai, siju
garums pakāpeniski palielinās.
Garākā centrālā estrādes jumta
sija būs 60 metrus gara.
«Paredzēts, ka visas sijas tiks
piegādātas, samontētas un uzstādītas līdz 20. novembrim. Ceram,
ka arī laikapstākļi būs labvēlīgi, jo
līdz šim darbus nācies vairākkārt
pārcelt spēcīgā vēja dēļ. Proti, liela
vēja laikā montējot lielgabarīta
sijas divu metru augstumā, tās šūpojas un kļūst nekontrolējamas,»
skaidro O.Galveits. Nākamais
darbs pēc jumta siju izbūves ir
metāla profilu montāža uz sijām
un lokveida balstiem, kā arī jumta
seguma jeb membrānas ieklāšana.
Arī šajā gadījumā darbu norise
būs atkarīga no laikapstākļiem.
Jumta segums tiks ieklāts aptuveni 3000 kvadrātmetru platībā.
Jāpiebilst, ka sākotnēji jumta
membrāna bija iecerēta tāda pati
kā publiskajai slidotavai Pasta
salā, savukārt vēlāk pieņemts
lēmums izvēlēties izturīgāku
pārsegumu ar ilgāku garantijas
laiku. «Jumta membrānas seguma risinājums ir nomainīts
uz itāļu tekstila arhitektūras
kompānijas «Canoobio» izstrādātu projekta risinājumu. Veicot
detalizētu membrānas konstrukcijas aprēķinu, izvēlēta krietni
augstākas kvalitātes membrāna

ar augstākiem stiprības, stiepes
un plīšanas rādītājiem, vienlaikus
nodrošinot seguma pašattīrošu
virsmu, aizsardzību pret pelējumu, paaugstinātu ugunsreakcijas
klasi un arī membrānas ražotāja
noteikto materiāla garantiju 15
gadu garumā,» norāda Jelgavas
pilsētas domes Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, papildinot, ka iepriekš
izvēlētā jumta seguma ražotājs
nodrošināja 5 gadu garantiju.
Šāda risinājuma realizācija
paredz arī lielākas izmaksas.
25. oktobrī Jelgavas domes deputāti lēma par papildu 775 000 eiro
piešķiršanu Jelgavas brīvdabas
estrādes būvniecības projektam.
Par šo summu tiks segts jumta
pārseguma sadārdzinājums, uzlabota akustikas sistēma, izbūvēts
gājēju ceļš starp estrādes jumta
konstrukcijām un Driksas krastu,
veicot krasta nogāzes nostiprināšanu ar akmens gabioniem, kā arī
ap estrādi esošie grants seguma
celiņi un laukumi tiks nobruģēti.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Pasta salā tiek veikta brīvdabas estrādes jumta pārseguma
izbūve virs brīvdabas estrādes
un skatītāju vietām. Darbus veic
piegādātāju apvienība «IBK»
(SIA «Kvadrum un «Igate būve»),
kas tika izraudzīta iepirkuma
procedūrā.

Atbalstu siltināšanas dokumentācijas
izstrādei saņēmušas četras mājas
 Ilze Knusle

Četrām mājām Jelgavā
piešķirts finansējums
no Jelgavas pilsētas
pašvaldības atbalsta
programmas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai. «Šajā programmā atbalsts paredzēts mājām, kurās jau
uzsākts ēkas siltināšanas process vai kuras
saņēmušas atļauju būvdarbu uzsākšanai. Tā ir
kā neliela motivācija
dzīvokļu īpašniekiem,
kuriem ir izdevies vienoties par šo nozīmīgo
soli un īstenot visas
nepieciešamās procedūras, kas ir ilgs un
ne visai vienkāršs process,» uzsver Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods.
Atbalsta programma darbojas
saskaņā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.1712 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās» un ir
cieši saistīta ar valsts mēroga

daudzdzīvokļu namu siltināšanas
programmu, kas ļauj piesaistīt
ES līdzekļus. J.Strods skaidro
– lai varētu saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu, siltināšanas
darbiem jābūt jau uzsāktiem vai
arī jābūt izsniegtai būvatļaujai,
kas paredz to uzsākšanu. Šāds
nosacījums iekļauts, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus veikt
siltināšanu, nevis tikai izstrādāt
tehnisko dokumentāciju un siltināšanu atliktu.
Šogad atbalsta programmai
pašvaldības budžetā bija paredzēti 15 000 eiro. Ir pieņemts lēmums
par līdzfinansējuma piešķiršanu
četrām mājām, un šobrīd neapgūti ir vēl 4600 eiro. Maksimālā
summa, uz ko var pretendēt
viena māja, ir līdz 50 procentiem
no mājas tehniskās apsekošanas,
tehniskās apsekošanas atzinuma
sagatavošanas, energosertifikāta

un tā pārskatu sagatavošanas,
būvprojekta vai apliecinājuma
kartes, vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes
sagatavošanas izmaksām, bet ne
vairāk par 3000 eiro. Pašvaldības
līdzfinansējums 2179,22 eiro apmērā piešķirts mājai Vīgriežu ielā
30, kurā darbi jau noslēgušies, un
trim mājām, kurās darbi šobrīd
notiek – 2750 eiro saņems māja
Lāčplēša ielā 21, 2750 eiro – māja
Lāčplēša ielā 23 un 2710,40 eiro –
māja Kronvalda ielā 3.
Līdz gada beigām programmā
pieejami vēl 4600 eiro, bet attīstības finanšu institūcijas «Altum»
programmā šobrīd izskatīšanas
procesā ir deviņu Jelgavas māju
pieteikumi.
J.Strods norāda, ka līdzekļus
šai programmai plānots paredzēt
arī 2019. gada Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžetā.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 15. decembrī pulksten 10 Lielajā
ielā 11, 207. telpā rīko neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā
(kadastra apzīmējums 09000180653, platība 9936 m2) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena 45000 euro, izsoles solis 500 euro, nodrošinājums 4500 euro,
reģistrācijas maksa 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – 5 gadi.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2018. gada 11. decembra pulksten 16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālr. 63005559), pirmdienās no pulksten 13 līdz 19,
piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba dienās – no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/.
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Īsi
 Rotaļlietu bibliotēka «Ringla»,
kas atrodas Skolotāju ielā 8,
turpmāk apmeklētājus gaidīs
trīs dienas nedēļā – otrdienās,
trešdienās un sestdienās, informē
bibliotēkas pārstāve Dana Didžus.
Līdz šim bibliotēka bija atvērta
otrdienās no pulksten 15 līdz 19
un sestdienās no pulksten 9 līdz 13,
taču jau no šīs nedēļas interesenti
rotaļu bibliotēku var apmeklēt arī
trešdienās – tā apmeklētājiem būs
pieejama no pulksten 15 līdz 19.
D.Didžus norāda, ka bibliotēkas
apmeklētāji izrādījuši interesi tajā
iegriezties biežāk nekā divas reizes
nedēļā. Pagaidām par papildu
darba dienu izvēlēta trešdiena, jo
šajā dienā Sabiedrības integrācijas
pārvaldē, kas arī atrodas Skolotāju
ielā 8, notiek multikulturālās teātra studijas «Pasaka» nodarbības.
Bibliotēka vēlas sadarboties ar
studiju, nodrošinot iespēju bērniem
apmeklēt rotaļlietu bibliotēku un
daļu no mēģinājumiem organizēt
šajās telpās. «Ringla» veidota kā
atpūtas un kopā būšanas vieta
ģimenēm, nodrošinot interesentiem iespēju gan spēlēt spēles un
piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos klātienē, gan arī
paņemt rotaļlietas līdzi uz mājām.
Lai kļūtu par «Ringlas» biedru,
ģimenes pārstāvim ir jāuzraksta
iesniegums, norādot, kādi ģimenes
locekļi apmeklēs bibliotēku, tādējādi par bibliotēkas biedru kļūst
nevis konkrēta persona, bet visa
ģimene. Rotaļlietas tiek izsniegtas
uz divām nedēļām, taču tās var
atnest atpakaļ agrāk vai arī, iepriekš
saskaņojot, paturēt ilgāk.
 Bērnu un jauniešu centra «Junda» pulciņa «Trases automodelisms» skolotāja palīgs, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieks Ralfs Leitis Pasaules čempionātā trases automodelismā «Eurosport 1/24» klasē izcīnījis 6. vietu.

«Uzskatu šo par savu līdz šim augstāko sasniegumu, jo «Eurosport 1/24»
ir ātrākā automodelisma klase, kurā
sacenšas augsta līmeņa braucēji no
visas pasaules. Priecājos, ka man
izdevās iekļūt šo sacensību finālā,» atklāj R.Leitis. Šogad Pasaules
čempionāts trases automodelismā
notika Somijā. «Šajā čempionātā ir
limitēts dalībnieku skaits – sacensībās ik gadu var startēt ne vairāk par
120 dalībniekiem no visas pasaules,
turklāt dalībniekiem jābūt pieredzējušiem. Pasaules čempionātā
piedalījos arī 2014. gadā, kad tas
norisinājās Latvijā, un pērn Itālijā –
tur man izdevās izcīnīt 5. vietu «Formula 1» klasē,» tā R.Leitis, piebilstot,
ka ar automodelismu nodarbojas
kopš 3. klases, apmeklējot pulciņu
«Jundā», savukārt kā pulciņa skolotāja asistents viņš darbojas aptuveni
pusgadu. «Šobrīd mācos 12. klasē
un uzskatu, ka automodelisms drīzāk ir mans hobijs. Domāju, ka pēc
vidusskolas absolvēšanas studēšu
elektroniku,» atzīst jelgavnieks. Jāpiebilst, ka kopumā sacensībās
šogad piedalījās 110 dalībnieki, un
viņu vidū bija vēl kāds bijušais «Jundas» pulciņa dalībnieks – Mārtiņš
Reiņikovs.
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Atvērto durvju principu izmanto
arī uzņēmumi
 Ilze Knusle

«Vācu valstsvīrs Oto fon
Bismarks ir teicis, ka tautai
nav jāzina, kā taisa politiku
un desas. Par politiku es
nevarēšu komentēt, bet,
kas attiecas uz desām, negribu piekrist – manuprāt,
ir jārāda, kā top tas, ko mēs
ēdam, un jākliedē sabiedrībā iesakņojušies mīti,»
norāda gaļas pārstrādes
uzņēmuma «HKScan Latvia» pārdošanas direktors
Heino Lapiņš. Uzņēmums
aizvadītajā nedēļā Jelgavas ražotnē rīkoja Atvērto
durvju nedēļu un ir viens
no retajiem uzņēmumiem
Latvijā, kas ikvienam interesentam ļauj iepazīties ar
ražošanas procesu. Tomēr
– kas aiz šī žesta slēpjas,
un vai arī citi uzņēmumi ir
kam tādam gatavi?
«Atvērto durvju dienas rīkojām
pirmo reizi, un šo ideju aizguvām no
Igaunijas – tur ir ierasts, ka rūpniecībā strādājošie uzņēmumi uz nedēļu
kļūst atvērti sabiedrībai. Arī mēs nolēmām, ka tas ir labs veids, kā iepazīstināt ar sevi, pastāstīt un parādīt, ko
mēs darām, kā arī vienlaikus iespēja
kliedēt sabiedrībā pastāvošos mītus
par gaļu, gaļas produktu ražošanu
un lietošanu uzturā,» ideju skaidro
H.Lapiņš, uzsverot, ka vienlaikus
uzņēmums atver arī durvis potenciālajiem darba ņēmējiem.

Aicina visus, bet īpaši gaida
potenciālos darbiniekus

Atvērto durvju dienu laikā ražotni
apmeklēja ap 50 cilvēku, dažādu
profesiju pārstāvji – sākot no ēdināšanas un pārtikas ražošanas nozares
speciālistiem un beidzot ar noliktavas
darbiniekiem un ofisa cilvēkiem. «Tikai nesen nolēmām ieviest atvērtības
principus. Agrāk to nedarījām, piesargājoties no konkurentiem un tā,
ka varētu tikt atklāti mūsu komercnoslēpumi. Tomēr tagad ir tik daudz
dažādu izstāžu, kurās uzņēmumi par
sevi stāsta. Arī, piedaloties investīciju
projektos, tiek izpausta nozīmīga
informācija, tāpēc pēc rūpīgām pārdomām nolēmām, ka esam gatavi

parādīt savu ražotni – daudzi cilvēki
joprojām domā, ka ražošana ir netīrs
un haotisks process, un ir pārsteigti,
ieraugot to, ka viss tiek kontrolēts,
ka te ir tīrs. Tādējādi mēs kliedējam
arī stereotipus par darba apstākļiem
ražotnē, kas ir svarīgi, raugoties no
jaunu darbinieku piesaistes perspektīvas. Un, protams, arī mītus par to,
kā top gaļas produkti un kas īsti ir
desu sastāvā,» norāda H.Lapiņš. Viņš
gan pieļauj, ka Atvērto durvju dienu
apmeklētāju vidū bija arī spiegi jeb
citu nozares uzņēmumu darbinieki,
bet cer, ka ilgtermiņā «HKScan Latvia» izdotos šos cilvēkus pārliecināt
pārnākt strādāt pie viņiem – atklāti
parādot spēles noteikumus.

Ar atvērtību –
arī pret pelēko zonu

H.Lapiņš uzskata, ka potenciālie
uzņēmuma darbinieki ir pelēkajā
zonā strādājošie ļaudis. «Esam līderi Gaļas pārstrādes uzņēmums «HKScan Latvia», sākot ieviest atklātības principus, ir viens no pirmajiem
gaļas pārstrādes uzņēmumu vidū uzņēmumiem Latvijā, kurš rīko Atvērto durvju dienas, piedāvājot ikvienam interesentam apmeklēt ražotvalstij samaksāto nodokļu apmēra ni un apskatīt, kā top dažādi gaļas produkti. Protams, arī uzņēmumam ir savas intereses, rīkojot šādu
ziņā – «HKScan Latvija» 2017. gadā pasākumu – potenciālo darbinieku piesaiste un mārketings, parādot produkcijas ražošanas procesu un
Foto: Ivars Veiliņš
iedzīvotāju ienākuma nodoklī un popularizējot to.
sociālajās iemaksās par darbiniekiem patriotu sadusmo,» pauž H.Lapiņš. apjomiem un tirgus daļas, patēriņš ASV pētījumi par nozari, tomēr tie
samaksāja 1,1 miljonu eiro. Redzot, Viņš uzsver – šī problēma valstiskā pērn un šogad ir palielinājies.
nav attiecināmi uz Latviju – ASV ir
cik tālu esam izvirzījušies priekšā ci- mērogā būtu jārisina, nevis atverot
pavisam citādākas, daudz brīvākas
tiem nozares spēprasības gaļas ražotājiem nekā ES
robežas un māks- Mīti neiederas
lētājiem, man ir
valstīs. «Kvalitatīvi pētījumi par pārlīgi samazinot iz- pirkt un pārdot attiecībās
«Ja valstī sods par zādzību
pamatotas aizdoTikpat būtiski kā saražotās produk- tikas nozari, tostarp uzturu, ir tas, kā
maksas un algas,
ir lielāks nekā par nodokļu
mas, ka citi strābet gan sakārtojot cijas apjomi ir arī pārdošanas rādītāji Latvijā pietrūkst,» norāda H.Lapiņš.
dā pelēkajā zonā.
uzņēmējdarbības – gan vietējā tirgū, gan eksporta
nemaksāšanu, tas mani kā
Ja uzņēmumam
vidi un piespiežot tirgos. Jelgavā saražotā produkcija Gatavi sadarbībai
Latvijas patriotu sadusmo.
apgrozījums ir
uzņēmumus iziet tiek pārdota Latvijā un eksportēta ar augstskolām
miljonos eiro, bet
Šī problēma valstiskā mērogā no pelēkās zonas, galvenokārt uz pārējām Baltijas val- Uzņēmums šajā jomā saredz sadarbinieki strādā
vienlaikus ļaujot stīm, kā arī Dāniju, Somiju, Zviedriju darbības perspektīvas ar Latvijas
būtu jārisina, nevis atverot
uz pusslodzi vai
cilvēkiem nopel- un Poliju. Gada sākumā atklātā jaunā augstskolām, piemēram, LLU, kas
saņem minimālo robežas un mākslīgi samazinot nīt, tērēt vairāk pelmeņu līnija ļāvusi strauji attīstīt skolo pārtikas tehnologus, un Rīgas
algu (piemēram,
un dzīvot labāk. eksportu arī uz Vāciju, kas apjoma Stradiņa universitāti, kur mācās
izmaksas un algas, bet gan
arī pārdošanas va«Gaļas patēriņš ir ziņā ir tikpat liels tirgus kā visas trīs uztura speciālisti. «Mēs esam gatavi
dītāja alga ir tikai
palīdzēt studentiem uzlabot praksakārtojot uzņēmējdarbības ekonomisks rādī- Baltijas valstis kopā.
par 20 eiro lielāka
Tomēr, kā norāda H.Lapiņš, sa- tiskās prasmes, kā arī parādīt, kā
tājs – jo ekonomisvidi un piespiežot uzņēmumus ki drošāk cilvēki biedrībā valda dažādi mīti par nozari tas ir strādāt kaujas apstākļos un
nekā minimālā),
esmu pārliecināts, iziet no pelēkās zonas,» Atvērto jūtas, jo vairāk kopumā un gaļas produktiem, kas saražot nevis 2, bet 400 kilogramus
ka šis uzņēmums
lieto uzturā gaļu, savā ziņā arī traucē. «Cilvēki jopro- produkcijas. Tāpat varam demonstrēt
darbojas pelēkajā durvju dienu pasākumā uzsvēra un mēs to jūtam,» jām uzskata, ka lopi tiek turēti sliktos dažādas tehnoloģijas, jo uzņēmumā
zonā. Un valstij
«HKScan Latvia» pārdošanas norāda uzņēmu- apstākļos, baroti ar antibiotikām un nemitīgi tiek investēts, strādāts pie
pret to būtu jāma pārdošanas hormoniem, kā arī tiek nehumāni jaunu produktu izveides un domāts
direktors Heino Lapiņš.
cīnās. Jā, varbūt
direktors. Saska- nokauti. Tāpat ražotnes apmeklē- par ražošanas procesa efektivitāti.
tiks likvidēts kāds
ņā ar Centrālās tāji pauda viedokli, ka desās vispār Tāpat mēs priecātos, ja studenti savos
uzņēmums, cilvēki paliks bez darba, statistikas pārvaldes datiem 2016. netiek pildīta gaļa un ka mūsdienās pētnieciskajos darbos aplūkotu mums
bet citās ražotnēs strādājošo trūkst, gadā Latvijā viens cilvēks gadā vidēji gaļas produktos ir ļoti daudz E vielu, aktuālas tēmas, kuru izstrādē vaun arī mēs labprāt šos darbiniekus patērēja 67,35 kilogramus gaļas, kas tādējādi tā nav veselīga,» stāsta uz- ram sadarboties,» atklāj uzņēmuma
ņemtu pie sevis. Ja valstī sods par ir krietni mazāk nekā pārējās Baltijas ņēmuma pārdošanas direktors. Viņš pārdošanas direktors, norādot, ka šī
zādzību ir lielāks nekā par nodokļu valstīs, taču H.Lapiņš norāda, ka, pieļauj, ka daļēji mīti rodas tāpēc, ka sadarbība jau augstskolas solā vēlāk
nemaksāšanu, tas mani kā Latvijas vērtējot pēc uzņēmuma ražošanas informatīvajā telpā ir pieejami dažādi var arī pāraugt darba attiecībās.

«Uzņemam arī
tiešos konkurentus»

ATVĒ
RTS

«Jelgavas tipogrāfijas» valdes loceklis
Juris Sīlis:
«Uzskatu, ka atvērtībai ir jābūt uzņēmuma politikai. Vai tas mums
būs izdevīgi, un ko no tā iegūsim – šādā aspektā uz to neskatos. Uzņēmums arī ir sabiedrības daļa, tāpēc nav pareizi to no sabiedrības
izolēt, lai gan reizēm privātīpašnieka gars to pieprasa. Mēs esam
atvērts uzņēmums un uzņemam pie sevis viesus – gan skolēnus, kas
izzina dažādas profesijas, gan jauniešus, no kuriem kāds sapratīs, ka
vēlas vai nevēlas te strādāt, un šis apmeklējums būs palīdzējis veikto
īsto izvēli. Tāpat mūs apciemo kolēģi pieredzes apmaiņas braucienos – arī tiešie konkurenti no citām valstīm. Vai nebaidāmies, ka no
mums kaut ko nošpikos? Nē. Pirmkārt, mēs nedarām neko tādu –
tikai ražojam grāmatas. Un mūsdienu tehnoloģiju laikmetā kaut ko
noslēpt nav viegli. Otrkārt, pat gadījumā, ja konkurenti šeit saskatīs
kaut ko sev noderīgu, paies laiks, lai to ieviestu. Tāpat arī mums
pašiem ir jāattīstās, jāmainās – neviens jau nestāv uz vietas. Kad mēs
veidojām ražotni, arī braucām pie citiem skatīties, mācīties, un tagad
nevienu pie sevis nelaidīsim? Tas kaut kā nav pareizi. Protams, ir
nozares, kur nepieciešams uzturēt lielāku slepenību, piemēram, zāļu
ražošana vai vērtspapīru drukāšana, bet viena apmeklējuma laikā
tāpat visu nevar uzzināt, un katrs jau savas nianses tāpat noklusē.
No uzņēmuma atklātības ir arī sabiedriskais labums – mēs cits no
cita mācāmies, attīstāmies, strādājam labāk, eksportējam, cilvēki
var vairāk nopelnīt un pirkt grāmatas. Turklāt, ja kāds pie mums
ierauga, kā mēs, piemēram, pārvietojam produktus, un izmanto to
kokrūpniecībā vai metālapstrādē, tas ir lieliski.»

«Atvērtība
nevar būt
obligāta prasība»

«Esam atvērti
noteiktai
mērķauditorijai»

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes
locekle Katrīna Zariņa:
«Uzņēmuma interese un gatavība atvērt ražotni vispārējai publikai
vērtējama kā attīstības un brieduma pazīme, jo norāda, ka uzņēmums
ir sakārtojis iekšējos procesus, skaidri apzinās un ir gatavs visiem
iespējamiem apstākļiem, kas var rasties, sperot šādu soli. Šie apstākļi
var būt dažādi – tehnoloģiskie procesi, ko nevēlas atklāt, biodrošības
prasības, intelektuālā īpašuma aizsardzība, specifiskas darba drošības
prasības un citi riski. Tomēr atvērtība nevar būt obligāta prasība
visiem uzņēmumiem. Tāpat jāapzinās, ka uzņēmumam, kurš vēlas
izrādīt ražotni, ir konkrēti iemesli šādai aktivitātei. Visbiežāk tas
varētu būt produktu un uzņēmuma mārketings, kā arī darbaspēka
piesaiste. Ir svarīgi, ka uzņēmums stāsta par produktu izejvielu izcelsmi, soli pa solim parāda tā tapšanu, tādējādi veicinot sava produkta
atpazīstamību un pārdošanas rādītājus. Tas ir labs veids, kā pateikt,
ka Latvijā tiek ražoti labi un kvalitatīvi produkti un ka patērētājam ir
iespēja izvēlēties vietējos, ne importa ražojumus. Otrs iemesls varētu
būt potenciālo darbinieku piesaiste – parādot, ka darbs ražotnē var
būt interesants un dinamisks, un ar izaugsmes iespējām, tādējādi
ietekmējot jauniešu karjeras izvēli nākotnē. Tāpat šāda rīcība kopumā
paplašina cilvēku redzesloku, popularizē Latvijā ražoto produkciju,
veicina interesi par uzņēmējdarbību un jaunu darbavietu radīšanu.
Tomēr, lai kādi arī nebūtu šādas rīcības iemesli, par ieguvējiem var
uzskatīt abas puses – gan uzņēmumu, gan sabiedrību kopumā.»

«AKG Thermotechnik Lettland» finanšu direktors
Kaspars Mazapšs:
«Mēs esam industriālu produktu – industriālu siltummaiņu – piegādātājs gala produktu, piemēram, būvniecības tehnikas, traktoru,
kompresoru ražotājiem. Attiecībā pret mūsu klientiem esam ļoti
atvērts uzņēmums. Klienti mūs apmeklē bieži – gan sadarbības
sākumā, gan arī sadarbības laikā, risinot dažāda veida jautājumus.
Tāpat esam atvērti arī attiecībā uz valsts, pašvaldības, tirdzniecības
un rūpniecības kameru pārstāvjiem – to organizētām delegācijām
nekad neatsakām rūpnīcas apmeklējumu, jo esam viens no vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā gan apgrozījuma,
gan tehnoloģiju ziņā. Ar mūsu ražotni pirms pieņemšanas darbā
iepazīstinām arī savus potenciālos darbiniekus. Tāpat studenti,
skolēni un pat bērni ir viesojušies mūsu ražotnē un iepazinušies ar
mūsu ražošanas procesu – šie apmeklējumi ir izglītojoša rakstura,
un varbūt kādu jaunieti tie pamudinās savu nākotni saistīt ar inženierzinātnēm, metālapstrādi, mašīnbūvi. Protams, mūsu ražotnē
nav atļauts fotografēt un filmēt, tomēr tā tas ir visos mums zināmos
inovatīvos ražošanas uzņēmumos pasaulē, kas ir tieši saistīts ar
konkurenci. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka esam ļoti noslogoti ar mūsu
pasūtījumu izpildi – tas ir mūsu primārais uzdevums, un, strādājot
šādā režīmā, uzņemt ļoti daudz apmeklētāju nav iespējams, tāpēc
mūsu ražotnes apmeklējumi tiek rūpīgi plānoti un organizēti, lai
pēc iespējas mazāk tiktu traucēts darba process.»

PIESA
RDZĪ
GS

Ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris

Pērnās sezonas labākais
Sportos vairāk
uzbrucējs atgriežas Jelgavā 31. oktobrī oficiāli
HK «Zemgale/LLU» sastāvā atgriezies baltkrievu spēlētājs
Ivans Ribčiks,
kurš pērn
Jelgavas komandas rindās tika atzīts par «Optibet»
hokeja līgas labāko 2017./2018. gada
sezonas uzbrucēju. I.Ribčiks pagājušajā
sezonā regulārajā čempionātā sakrāja
23 punktus (guva 14 vārtus un atdeva
9 rezultatīvas piespēles), bet 10 izslēgšanas spēlēs guva 9 vārtus un atdeva
1 piespēli. Līgums ar spēlētāju noslēgts
līdz sezonas beigām.
Foto: Ruslans Antropovs

atklāta programmas
«Sporto visa klase»
5. sezona. Šajā mācību gadā dalību programmā uzsāk arī
četras klases no Jelgavas: 6. vidusskolas 2.b, 4. vidusskolas 2.c un 3.c, kā
arī 3. sākumskolas 3.d klase. Kopumā
valstī programmā piedalās un piecas
reizes nedēļā sporta stundas aizvada
gandrīz 8000 bērnu. No Jelgavas projektā iesaistītas 13 klases – pa divām
2. un 3. klasēm un pa trim 4., 5. un 6.
klasēm. Programma paredz iesaistītajām klasēm nedēļā nodrošināt papildu
trīs fakultatīvās sporta nodarbības:
vispārējo fizisko sagatavotību, futbola
iemaņu apguvi un peldēšanu vai nodarbību svaigā gaisā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Izcīna naudas balvu

Pagājušās nedēļas
nogalē Daugavpilī
notika pilsētas atklātais čempionāts
klasiskajā spiešanā guļus, kas bija
arī Latvijas Kausa
19. posms. Jelgavas kluba «Apolons»
jaunā izlase komandu vērtējumā izcīnīja
2. vietu un ieguva kausu, kā arī naudas
balvu. Individuāli ar medaļām un kausiem tika apbalvoti katras grupas pieci labākie atlēti, bet punktus komandu cīņas
ieskaitē nodrošināja visi sportisti. Kausu
un medaļu jauniešu grupā izcīnīja Marks
Masolovs un Anatolijs Lingo, junioru
grupā uzvarēja Elvis Grinbergs un Artūrs
Audze, savukārt «Open» grupā – Agnis
Briģis (attēlā) un Artjoms Tarasevičs.

Noslīd uz 7. vietu

FK «Jelgava»
28. oktobrī
aizvadīja šīs
sezonas pēdējo «SynotTip»
Virslīgas
mājas spēli,
ZOC stadionā
tiekoties ar
FK «Liepāja/
Mogo». Īsā laikā ielaižot divus vārtus, jelgavnieki piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 0:2. Līdz ar to šobrīd Jelgavas komanda turnīra tabulā ierindojas 7. vietā no
astoņām komandām. Šosezon vēl gaidāmas divas spēles – 4. novembrī pulksten
14 izbraukumā pret FK «Metta/LU» un
10. novembrī pulksten 14 izbraukumā
pret «Valmieras Glass/ViA».

Nākamvasar Latvijas Jaunatnes
olimpiāde notiks Jelgavā

Latvijas Jaunatnes olimpiādes
sacensības, kas notiks Jelgavā

 Ilze Knusle

Latvijas Olimpiskā komiteja
(LOK) 2019. gada Latvijas
Jaunatnes olimpiādes organizēšanu uzticējusi Jelgavas
pašvaldībai. Savu kandidatūru bija iesniegusi arī Daugavpils, bet, izvērtējot abu pilsētu
piedāvājumu, tika izlemts, ka
olimpiāde notiks Jelgavā.
«Šī būs pirmā reize, kad Zemgalē un
līdz ar to arī Jelgavā norisināsies valsts
mēroga olimpiāde, un tas būs nozīmīgs
notikums kā sporta, tā arī mūsu pilsētas dzīvē,» norāda Jelgavas Sporta
servisa centra vadītājs Juris Kaminskis.
Lēmums par to, kur notiks nākamā
Latvijas Jaunatnes olimpiāde, tika
paziņots tikai pagājušajā trešdienā, un
šobrīd pilsētā tiek veidota darba grupa,
kas strādās pie pasākuma rīkošanas.

Līgumu par
2019. gada
Latvijas
Jaunatnes
olimpiādes
rīkošanu
parakstīja
Latvijas
Olimpiskās
komitejas
priekšsēdētājs Aldons
Vrubļevskis
un Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.

ķas disciplīnas tiks organizētas Ozolnieku
novadā (triatlons un jāšanas sports),
Dobelē (MTB un šosejas riteņbraukšana, svarcelšana un šaušana), Brocēnos
(smaiļošana un kanoe airēšana), Jūrmalā
Aptvers deviņas vietas
(airēšana), Rīgā (sporta vingrošana un
«Izvērtējot abu pilsētu prezentācijas, paukošana), Engurē (burāšana), Tukumā
par Daugavpils lielāko mīnusu tika uzska- (golfs) un Valmierā (airēšanas slaloms).
tīts tas, ka viņi vieglatlētikas sacensības
plānoja organizēt Jēkabpilī. Vieglatlētikas Jānodrošina sporta
sacensības ir vismasveidīgākās Jaunatnes bāzes un inventārs
olimpiādē – apmēram ceturtā daļa daVIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde
lībnieku startē vieglatlētikas disciplīnā. notiks no 5. līdz 7. jūlijam. Kopumā
Turklāt Jēkabpils atrodas samērā tālu olimpiādē piedalīsies ap 3000 sportistu
no Daugavpils,» norāda LOK preses sek- vecumā no 14 līdz 18 gadiem. «Tā kā
retārs Mārtiņš Mālmeisters. Viņš skaidro disciplīnas visos sporta veidos netiks
– fakts, ka daļa disciplīnu norisinās citās organizētas vienā vietā, plānojam, ka
pilsētās, ir ierasta prakse, jo atsevišķiem uz olimpiādes atklāšanu Jelgavā varētu
sporta veidiem ir sava specifika, ko ne ierasties ap 2000 dalībnieku. Tikpat liels
katrā pilsētā iespējams nodrošināt, tomēr varētu būt sportistu skaits, kuri dažādās
LOK izvērtē, lai apmēram 60–70 procenti disciplīnās startēs mūsu pilsētā,» norāda
disciplīnu tiktu rīkotas pilsētā, kas olim- J.Kaminskis.
piādi organizē.
Jelgavai kā organizatorei ir jānodJelgavas piedāvājums paredz, ka sacen- rošina sporta bāzes, nepieciešamais
sības tiks īstenotas deviņās vietās. Jelgavā inventārs un tiesnešu korpuss. Sporta
notiks 21 no 34 sacensībām, bet atseviš- servisa centra vadītājs skaidro, ka drī-

Foto: LOK arhīvs

zumā tiks apskatītas plānotās sacensību
norises vietas pilsētā, lai nepieciešamības
gadījumā nākamā gada pašvaldības
budžetā varētu paredzēt līdzekļus steidzamu darbu veikšanai. «Trūkstošo
inventāru gan neplānojam iegādāties,
jo tas nebūtu racionāli – ar katra sporta
veida federāciju vienosimies par viņu
rīcībā esošā inventāra izmantošanu,»
stāsta J.Kaminskis. Tāpat Jelgava būs
atbildīga par olimpiādes atklāšanas un
noslēguma ceremonijas organizēšanu,
kopā ar LOK izstrādājot arī olimpiādes
simboliku, medaļu dizainu un olimpiādes
mārketinga stratēģiju.
Par olimpiādes dalībnieku izmitināšanu gan atbildīga ir katra delegācija pati.
Jelgava tikai nodrošinās naktsmītnes
tiesnešiem. «Ņemot vērā mūsu atrašanās
vietu, pieļauju, ka daudzu pašvaldību
sportisti Jelgavā nenakšņos, bet braukās,» spriež Sporta servisa centra vadītājs.

• LLU sporta namā: badmintons un
peldēšana.
• Zemgales Olimpiskajā centrā: 3x3
basketbols, BMX riteņbraukšana, futbols,
mākslas vingrošana, orientēšanās, vieglatlētika, volejbols.
• Jelgavas pilsētas sporta namā: bokss.
• Jelgavas novada sporta centrā: cīņa.
• Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā: džudo.
• FK «Jelgava» treniņbāzē: futbols.
• Jelgavas 2. internātpamatskolā:
galda teniss.
• Jelgavas sporta hallē: handbols.
• Jelgavas 4. sākumskolā: karatē un
tekvondo.
• Lielupes pļavā pretī pilij: loka šaušana.
• Pasta salā: orientēšanās, pludmales
volejbols.
• Jelgavas 3. sākumskolā: regbijs.
• Veselības centrā un fitnesa klubā
«Fitland»: skvošs.
• Sporta un atpūtas kompleksā «Zemgale»: teniss.

ta veidus. «Izvēlējāmies skvošu, kas
Jelgavā pēdējos gados arvien vairāk
attīstās, un orientēšanās sportu, kas
ir diezgan masveidīgs sporta veids.
Turklāt plānojam, ka orientēšanās
nenotiks mežā, kā varbūt ierasts, bet
pilsētas centrā – Pasta salā,» stāsta
J.Kaminskis.
Šobrīd vēl nav iespējams precīzi
pateikt, cik liela delegācija pārstāvēs
Jelgavu olimpiādē, tomēr Sporta servisa centra vadītājs lēš, ka jelgavnieki
startēs17–22 disciplīnās. «Tā kā esam
pasākuma organizatori, Jelgavas
komandas automātiski tiks iekļautas sporta spēļu finālā. Tas nozīmē,
ka olimpiādē piedalīsies arī mūsu
futbola, 3x3 basketbola un regbija
komanda,» norāda J.Kaminskis.
Vairākos sporta veidos šī olimpiāde
būs atlase par tiesībām pārstāvēt valsti Eiropas Jaunatnes vasaras olimIekļauj skvošu un orientēšanos
Jelgava kā olimpiādes organizatore piādē, kas nākamvasar norisināsies
varēja iekļaut programmā divus spor- Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Sezonu noslēdz kā trešie spēcīgākie pasaulē

 Ilze Knusle

Aizvadītajā nedēļas nogalē jelgavnieks Edgars Krūmiņš 3x3
basketbola komandas «Rīga»
sastāvā startēja Pasaules tūres
finālā Pekinā, kurā piedalījās
tikai 12 spēcīgākās pasaules
komandas. Latvieši turnīrā
izcīnīja 2. vietu, finālā tikai
nedaudz piekāpjoties serbu
komandai «Novi Sad». «Lai
arī neizdevās uzveikt serbus,
šis tāpat ir ļoti skaists punkts
sezonai, un visi esam priecīgi
par paveikto,» norāda Edgars.
Latvijas komanda sezonu noslēgusi 3. vietā pasaules rangā.
«Pasaules tūres noslēgums nebija
viegls. Jau pirmajā dienā mūsu komandas
spēlētājs Kārlis Lasmanis pagrieza kāju,
un mēs jau domājām, ka paliksim trijatā,
tomēr vietējie ārsti spēja viņu dabūt uz
kājām. Paldies arī Kārlim, ka viņš spēja
izturēt līdz beigām,» stāsta E.Krūmiņš,

uzsverot – šajā turnīrā visas spēles bija
spraigas un smagas. Latvijas komanda,
kas Pasaules tūres finālā iekļuva kā
trešā pēc ranga, Pekinā aizvadīja piecas
spēles. Grupas turnīrā mūsu komanda
ar 18:12 pārspēja «Gagarin» komandu
no Krievijas, bet pagarinājumā ar 16:17
zaudēja Serbijas komandai «Zemun». Tas
ļāva iekļūt ceturtdaļfinālā, kur ar 16:13
pieveikta Serbijas komanda «Liman»,
kas finālturnīrā bija izlikta ar 1. numuru.
Pusfinālā ar 19:16 pieveikta arī komanda
«Amsterdam» no Nīderlandes, un finālā
tika aizvadīta spēle ar spēcīgāko serbu
komandu «Novi Sad», kas sezonas laikā
uzvarējusi piecos «Masters» turnīros. «Ar
šo komandu šosezon tikāmies vairākkārt
– esam gan uzvarējuši, gan zaudējuši,
tomēr visas spēles bijušas līdzīgas. Tāda
bija arī Pasaules tūres fināla spēle – viss
izšķīrās tikai pēdējās sekundēs,» stāsta
basketbolists. Jāpiebilst, ka pie rezultāta
18:20 latvieši, skanot noslēguma signālam, veica tālmetienu, taču tas nebija precīzs, un nācās atzīt pretinieku pārākumu.
«Šajā turnīrā mums ir 2. vieta, bet se-

Foto: www.fiba.basketball/3x3worldtour/2018/photos
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Sporta pasākumi
2. novembrī pulksten 20 – Latvijas
basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
«Jelgava/LLU» – «Līvānu stikls» (sporta
hallē).
3. novembrī pulksten 10.30 – Jelgavas 2018. gada kausa izcīņa basketbolā
(sporta hallē).
3. novembrī pulksten 16 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: «Zemgale/
LLU» – «Liepāja» (ledus hallē).
3. novembrī pulksten 16 – Baltijas
sieviešu volejbola līga: «Jelgava/LLU» –
«Jonava» (sporta hallē).
3. novembrī pulksten 17 – Latvijas–
Igaunijas–Lietuvas Sieviešu basketbola
līga: «Jelgava/BJSS» – «G4S Noorteliiga»
(ZOC).
4. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
atklātais čempionāts skvošā junioriem
(veselības centrā un fitnesa klubā «Fitland»).
4. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
kausa izcīņa tekvondo 2018 (sporta
hallē).
4. novembrī pulksten 12 – Baltijas
sieviešu volejbola līga: «Jelgava/LLU» –
«miLaTss» (ZOC).
6. novembrī pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 48. spartakiāde basketbolā
2003.–2004. g. dz. (sporta hallē).
6. novembrī pulksten 20 – Latvijas
basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
«Jelgava/LLU» – «RSU» (sporta hallē).
7. novembrī pulksten 18.30 – Latvijas
basketbola līgas 3. divīzijas čempionāts:
«Jelgava/BJSS» – «LBJSS/Līvānu stikls»
(sporta hallē).
7. novembrī pulksten 19 – Latvijas–
Igaunijas–Lietuvas Sieviešu basketbola
līga: «Jelgava/BJSS» – «Liepāja/LSSS»
(ZOC).

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
savam draudzīgajam kolektīvam Dobelē aicina
pievienoties:

METINĀŠANAS INŽENIERI;
KVALITĀTES-ĢEOMETRIJAS INŽENIERI.
Piedāvājam:
• Darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā – vienā
no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem metālapstrādes
nozarē Latvijā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 900 līdz 1000
EUR (bruto);
• Iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu, pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• Darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• Transportu maršrutā Jelgava-Dobele-Jelgava.
CV, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Kontaktpersona: Dace (personāla speciāliste).
Tālrunis: 63781825, 28626844.

Līdzjūtības
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
Kad saule spīd.
/H.Skuja/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Edīti Zvilnu,
māmulīti mūžībā pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes kolēģi
Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Maksimam Galkinam,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
Kur vārdus var rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
SIA «Jelgavas autobusu parks»
darbinieka Sergeja Firsova tuviniekiem,
pāragri pavadot viņu pēdējā gaitā.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
zonas kopvērtējumā pasaules rangā esam
trešie, un tas pirmajai pilnajai sezonai ir
ļoti labs un gandrīz vai nereāls sasniegums, ņemot vērā, ka citām komandām
ir pat septiņu gadu pieredze šajā turnīrā,»
vērtē E.Krūmiņš. Sportists šonedēļ plāno
apmeklēt mediķus, lai pārbaudītu savu
pērn satraumēto celi, bet pēc nedēļas
divām paredzēta tikšanās ar Latvijas

Olimpiskās komitejas pārstāvjiem, lai
pārrunātu nākamā gada plānus. «Pēc šīs
sarunas izlemšu, vai pievienoties šosezon
BK «Jelgava/LLU», kas spēlē Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijā,» norāda
basketbolists.
Jāatgādina, ka 3x3 basketbols ir iekļauts 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu
programmā.

MILDA TANCE (1929.g.)
VLADIMIRS SOLOŠČENKO (1956.g.)
ULITA VASIĻJEVA (1939.g.)
SERGEJS FIRSOVS(1956.g.)
JEVGĒNIJA MEĻŅIČENKO (1944.g.)
GAIDA POLULĀNE (1946.g.)
GAĻINA IVAHNO (1929.g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.12 Meža kapsētā.
IRĒNA TERĒZA DAUKUĻE (1950.g.).
Izvadīšana 01.11. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. novembris
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Benjamiņu nams.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2755.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 34.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 1.daļa.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 286. un 287.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 33.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2755.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 6.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 303. un 304.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 10.sērija.
13.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Kaut kur uz Zemes 7. Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 8.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 19.sērija.
22.05  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.50 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Berlīnes.*
1.50 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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 19.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 129.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 59.sērija.
11.40 Īstā kleita līgavai. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 60.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 5.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 99.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.15 Autopsija: viņu pēdējās stundas 3. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
0.10 LNT ziņu «Top 10».*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 99.sērija.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
6.25 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 6. ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
8.25 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 2.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 23.sērija.
12.40 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 51. un 52.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 95. un 96.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 24.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 97.sērija.
21.00 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 7.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 6.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.55 Melu teorija. 7.sērija.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 97.sērija.
2.30 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 6. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2756.sērija.
9.33 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
9.50 TIEŠRAIDE. 13. Saeimas pirmā sēde.
10.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 35.sērija.
11.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
11.55 TIEŠRAIDE. 13. Saeimas pirmā sēde.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 34.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2756.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 28.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Kaspars Goba.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Zigfrīds Anna Meirovics.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.20 Nakts ziņas. 23.30 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35  Poldarks 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 9.sērija.
0.45  Tulpju drudzis. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2017.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 7.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Deviņdesmitie.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 305. un 306.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Dokumentāls seriāls. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 19.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izziņas impulss. Raidījums.*
20.05  Urugvajas dārgumi. Dokumentāla filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 20.sērija.
22.05  Piedzīvojumu meklētāji. Mākslas filma.
23.50 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Berlīnes.*
1.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 20.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 130.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 60.sērija.
11.40 Divi gadi mīlestības. ASV romantiska komēdija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 61.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 6.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 100.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Atklāj Latviju!
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Vasara, ko atcerēties. ASV komēdija. 2018.g.
23.30 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
0.25 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 4.sērija.
1.15 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 100.sērija.
2.20 Degpunktā 8.*
2.45 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 5.sērija.
6.25 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.30 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 3.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 24.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 53. un 54.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 96. un 97.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 98.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
22.00 Glābšanas dienests 911. ASV spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 17.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 6.sērija.
0.55 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 98.sērija.
2.30 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 7. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 1.daļa.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 1.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2757.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 36.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 39. un 40.sērija.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 290. un 291.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

TV PROGRAMMA
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 35.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2757.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 29.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Tas notika šeit.*
0.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 1.sērija.
1.15 Zigfrīds Anna Meirovics. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 8.sērija.
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 307. un 308.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.00 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 10.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 20.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 21.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Berlīnes.*
1.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 21.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 131.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 61.sērija.
11.40 Vasara, ko atcerēties. ASV komēdija. 2018.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 15.sērija.
15.25 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 62.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 7.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 101.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Zebra 2.
21.30 Romeo un Džuljeta. Romantiska drāma. 2013.g.
23.10 Īstā kleita līgavai. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
1.00 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 9.sērija.
1.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 101.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 6.sērija.
6.25 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.30 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 4.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 25.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 55. un 56.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 97. un 98.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 26.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 99.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.35 Leģendas. ASV seriāls. 10.sērija.
0.35 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 99.sērija.
2.05 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 8. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 2.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2758.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 37.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 292. un 293.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 36.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2758.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 30.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris
21.15 Atslēgas.
21.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.
22.00 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 8.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Sporta ziņas. 23.22 Laika ziņas.
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
0.45 Tieša runa.*

LTV7
5.00 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 9.sērija.
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 1.daļa (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 309. un 310.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
11.55 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
12.25 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 21.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 22.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Berlīnes.*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 22.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 132.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 62.sērija.
11.40 Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā.
Latvijas šovs. 63.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5.
Realitātes šovs. 8.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 102.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 9.sērija.
22.10 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 5.sērija.
0.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 102.sērija.
1.35 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 22.sērija.
2.20 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 7.sērija.
6.25 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.30 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 5.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 19.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 2. Realitātes šovs. 26.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 57. un 58.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 98. un 99.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 1.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 100.sērija.
21.00 Tātad...karš! ASV komēdija. 2012.g.
23.00 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.55 Ekstrasensu cīņas 17. Speciālizlaidums.
Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
0.55 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 100.sērija.
2.25 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 10. un 11.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Piektdiena, 9. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 3.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2759.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 38.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 294. un 295.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 37.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2759.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Vera 8. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2018.g. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Tilts 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2018.g. 8.sērija.
1.20  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
2.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 1.sērija.
3.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Pūznis 96».
4.15 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 1.daļa (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 10.sērija.
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 311. un 312.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
12.25 Logs uz pasauli. Melburna. Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 22.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Hendelis. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  TV PIRMIZRĀDE. Meitene vilcienā.
ASV mistikas drāma. 2016.g. (ar subt.).
0.30 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Berlīnes.*
2.35  Habla teleskops: ieraudzīt universu.
Dokumentāla filma. 2.sērija.
3.35 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

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 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 23.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 133.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 63.sērija.
11.40 Vienīgi Tu. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 64.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 9.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 103.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā 8.
21.15 Kandisa Renuāra 4. Detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
23.20 Šerloks Holmss. Ēnu spēle. ASV detektīvfilma. 2011.g.
1.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 103.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
2.55 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.55 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 8.sērija.
6.25 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
6.55 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.30 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 20.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 1.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.50 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 59. un 60.sērija.
14.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 10.–13.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 2.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! 4. TV šovs.
22.55 Savā ziņā jocīgs stāsts. ASV komiska drāma. 2010.g.
0.55 Hačiko: suņa stāsts. ASV filma visai ģimenei. 2009.g.
2.45 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 12. un 13.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 10. novembris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Zelta zoss. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2013.g.
12.15 Divi vienā. Latvijas seriāls. 28., 29. un 30.sērija.
13.45 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
14.15 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
14.45 Klausītājs. Īsfilmu cikls.*
15.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Varenie kaķi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Tas notika šeit.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Ar putām uz lūpām. Latvijas drāma. 2017.g.
0.05  Meitene vilcienā. ASV mistikas drāma. 2016.g. (ar subt.).
2.15 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
4.50 Kalnciema ielas koka namu atdzimšana. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).

Ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
13.00 Neaizmirstais. Seriāls. 5. un 6.sērija (krievu val., ar subt.).
14.50 Būt latvietim. Īrija.*
15.35 Aijas Vītoliņas un «Tango Sin Quinto» koncerts «Klusums».
17.05 Aculiecinieks.*
17.20  TV PIRMIZRĀDE. Izcilības stāsti: autsaideri.
Dokumentālu filmu cikls.
18.20 TIEŠRAIDE. «Euro Ice Hockey Challenge».
Baltkrievija – Latvija. Pārraide no Minskas.
21.00  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.45  Vera 8. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.30 Laimes zeme.*
1.30 Skaņusaite Latvijā.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 265.–268.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.45 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
7.30 Tuč, tuč Rītiņš.
8.20 Atklāj Latviju!
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 5.–9.sērija.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 5.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 4. Francijas detektīvseriāls. 2016.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 23. un 24.sērija.
23.20 Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
1.10 Vienīgi Tu. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
2.35 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
4.10 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 23.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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21.00 TIEŠRAIDE. Lāčplēša diena. Ziņu speciālizlaidums.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Baltu ciltis. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.05 Latvijas sirdsdziesma.*
1.05  Varenie kaķi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.10 Ar putām uz lūpām. Latvijas drāma. 2017.g.
3.45 Iepazīsimies – es adoptēju bērnu. Dokumentāla filma.
4.15 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 1.daļa (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
9.30 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 265.–268.sērija.
12.20  Zelta zoss. Vācijas pasaku filma. 2013.g.
14.00 Pukša dziedāšanas svētki.*
15.00  Izcilības stāsti: autsaideri. Dokumentālu filmu cikls.
16.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Strēlnieku dziesmas.*
16.30 Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana. Dokumentāla filma.
17.00 Astoņas zvaigznes. Latvijas dokumentāla filma.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 Manas tautas likteņdziesmas.*
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Četros no rīta mežā. Dokumentāla filma.

22.30 Guntara Rača autorkoncerts.*
0.15 Labvakar! Leģendārā LTV raidījuma jubileja.*
2.25 Latvijas gredzens. Latgale.
Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*
3.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
4.30 Piedzīvojums dabā.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.40 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 2014.g.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona. ASV un
Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 5. un 6.sērija.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 15. un 16.sērija.
13.05 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
15.45 Lielkoncerts «Latvijas spēka dziesmas».
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 TIEŠRAIDE. Lāčplēša diena 11. novembra krastmalā.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 25. un 26.sērija.
23.10 Kandisa Renuāra 4. Francijas detektīvseriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.20 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
1.10 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
2.00 Šerloks Holmss. Ēnu spēle. ASV detektīvfilma. 2011.g.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 3.sērija.
6.05 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
7.00 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.20 Rifs 2: paisums. ASV animācijas filma. 2012.g.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.
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12.05 Es mīlu tevi, Latvija! 4. TV šovs.
14.25 Atriebēji. Ultrona laikmets.
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
17.15 Lorakss. ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 8.sērija.
20.20 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
23.40 Dons Žuans de Marko. Lielbritānijas drāma. 1995.g.
1.35 Resnītes. ASV komēdija. 2006.g.
3.30 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 17., 18. un 19.sērija.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 2.sērija.
6.00 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.45 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve. Seriāls. 2016.g. 2.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
14.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 10.sērija.
15.00 Resnītes. ASV komēdija. 2006.g.
17.00 Tātad...karš! ASV komēdija. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Sīkie eksperti.
20.00 Lorakss. ASV animācijas filma. 2012.g.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Atriebēji. Ultrona laikmets.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
0.35 Augšup. Kanādas drāma. 2014.g.
2.30 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 14.–16.sērija.
4.20 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 11. novembris
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Kas te? Es te!
9.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums.
10.15  Drosmīgais skroderītis. Pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.25 Mazie laupītāji. Ģimenes komēdija (ar subt.). 2009.g.
12.55 TIEŠRAIDE. Lāčplēša dienas Rīgas garnizona un Iekšlietu ministrijas militāro vienību parāde laukumā pie Brīvības pieminekļa.
14.05 TV PIRMIZRĀDE. Koncerts «Dod, Dieviņi!».
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Rokopera «Lāčplēsis».
16.50 Ķepa uz sirds.*
17.20 Daudz laimes, jubilār! Ausma Kantāne-Ziedone.
18.00 TIEŠRAIDE. Lāčplēša diena. Ziņu speciālizlaidums.
19.10 TV PIRMIZRĀDE. Iezīmētie. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.46 Sporta ziņas. 20.54 Laika ziņas.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kas jāzina biedrībām,
nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām?

Vadības
grāmatvedība

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

4. novembrī
6.
septembrīpl.
pl.1000
1000

7. novembrī pl. 1000

12. novembrī pl. 1715

14.novembrī pl.1000

15. novembrī pl. 1730

20. novembrī pl. 1715

SIA «Lāči» (reģ.Nr.40101006613)

PALĪGSTRĀDNIEKUS (-CES)

(inventāra mazgātāju, trauku mazgātāju, apkopēju).
Piedāvājam:
• Darbu atpazīstamā un latviskā uzņēmumā;
• Darbu maiņās (6.30-18.30 vai 18.30-6.30);
• Atalgojums no 560 eiro palīgstrādniekiem līdz 900
eiro maizes cepējiem;
• Īpaši izdevīgu iepirkšanos veikalos «Lāči»;
• Darba apģērbu un bezmaksas tā tīrīšanu;
• Subsidētu ēdināšanu un bezmaksas naktsmītnes.
Gaidīsim CV pa e-pastu: personals@laci.lv.
Darba vieta: SIA «Lāči»,
Rīgas-Liepājas šosejas 12. km., «Benūžu Skauģi»,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
Papildu informācija: pieejama
pa tālruni 66047555, 27879648.

21. novembrī pl. 1730

AS

!

21. novembrī pl. 1715

Mājās gatavota
kosmētika

KS
MA

(piparkūku cepējus (-as) un iesaiņotājus (-as));

21. novembrī pl. 0915

BE
Z

aicina darbā
MAIZES CEPĒJUS (-AS)
un viņu PALĪGUS (-DZES);
maizes izstrādājumu IESAIŅOTĀJUS (-AS);
SEZONAS DARBINIEKUS (-CES)

facebook.com

Semināru cikls bērnu (0 - 7 g.) vecākiem

2. seminārs

Gudro vecāku skola

Apzināta, cieņpilna bērna audzināšana
6. novembrī, plkst. 18:00 - 21:00
Lektore: Klaudija Hēla

Aicinām vecākus uz nodarbību ciklu

Pusaudžu emocionālā audzināšana
Nodarbību datumi:
1.grupa no 20.11,
2.grupa no 22.11

Nodarbību laiks:
17:30 - 20:30

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris

Latvijai – 100 Mazākumtautību
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

kolektīvu sveiciens
Latvijai

Anastasija Barinova, 10 gadi

 Jana Bahmane

Gribi tici, gribi, nē
Tev teicu –
Es esmu Latvija.
Un teicu –
Tu esi Latvija.
Bet tu smēji
un nemaz neticēji.
Arī teicu, ka esam Daugavas loki,
Tu tikai pasmīnēji.
Bet paklausies reiz,
Kad stāstu, kas esam mēs,
Un nebrēc man virsū uzreiz.

Tu vari strikti noliegt to,
Tu vari aizbraukt tālu prom,
No sevis vari izdzēst to.
Bet taisnība ir tāda – tu un es,
Es un tu –
Mēs abi kopā – kopā esam Latvija.
Gribi tici,
Gribi, nē.
LĪVA ŪLANDE,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, 10. klase

Pasākumi pilsētā
6. novembrī pulksten 19 – izrāde «Optimists» – priecīga vēsts divās daļās.
Autors – U.Segliņš. Režisors – J.Rijnieks. Optimista lomā – G.Grāvelis. Biļešu
cena – 8-12 € (kultūras namā).
7. novembrī pulksten 20 – izrāde «KJOGENSTĀSTI jeb sešas japāņu viduslaiku farsa epizodes». Iestudējums tapis sadarbībā ar Tartu Universitātes
režisoru Kalevu Kudu. Biļešu cena – 3 € (LLU Studentu teātrī).
9. novembrī pulksten 15 – dekupāžas nodarbība. Obligāta iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 63011829. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
9. novembrī pulksten 18 – koncerts «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…». Piedalās Jelgavas mazākumtautību kolektīvi un viesi. Ieeja – bez
maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
10. novembrī pulksten 11 un 17 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija,
2018). Režisors – D.Sīmanis jr. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
10. novembrī pulksten 14 un 20 - KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija,
2018). Režisore – A.Viduleja. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
11. novembrī pulksten 17 – lāpu gājiens no Pulkveža O.Kalpaka ielas
līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem (stāšanās Pulkveža O.Kalpaka un
Svētes ielā no pulksten 16.30).
11. novembrī pulksten 17.45 – koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Piedalās solisti Līga Rīdere, Ģirts Alsters un koris «Balti».
15. novembrī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
15. novembrī pulksten 18 – A.Mielava koncerts «Augstu laimi Latvijai».
Biļešu cena – 17 € (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).
16. novembrī pulksten 15 – dekupāžas nodarbība. Obligāta iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 63011829. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
17. novembrī pulksten 11 un 17 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija,
2018). Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
17. novembrī pulksten 12 – receptes un degustācija «Baudītprieks»!
Izstrādājumu degustācija un receptes. Ieeja – bez maksas (Pārlielupes
bibliotēkā).
17. novembrī pulksten 12 – tradicionālo amatu dienas nodarbība
«Sapnis par Latviju». Interjera dekora veidošana kopā ar amatu meistari
Z.Beiteri-Šeļegovsku. Dalības maksa – 7,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. novembrī pulksten 14 un 20 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija, 2018). Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
19. novembrī pulksten 15 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija, 2018).
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
19. novembrī pulksten 18 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija,
2018). Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).

Izstādes
No 1. novembra – Valērija Sudakova fotogrāfiju izstāde «Cilvēks. Daba.
Latvija». Izstādes atklāšana – 1. novembrī pulksten 17 (Jelgavas tehnikuma
bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
No 7. novembra – izstāde «Jelgavnieki 1918–2018». Latvijas simtgades
ceļš Dzintras Žvagiņas jelgavnieku fotogrāfijās. Atklāšana – 7. novembrī
pulksten 17 (kultūras nama 1. stāvā).
12. novembrī pulksten 17 – kluba «Zelta rokas» izstādes «Latvijai 100»
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 23. novembrim. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
26. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstāde «Vīzija». Ieeja
– bez maksas (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

ko valsts svētku laikā organizējam
jau vairāk nekā desmit gadus. Esmu
Valsts svētku mēnesī Sapateicīga biedrībām par atsaucību un
biedrības integrācijas pāraktīvu iesaisti koncerta veidošanā, ar
valde sadarbībā ar biedrību
savas tautas kultūru bagātinot mūsu
«Jelgavas nacionālo kultūvalsts svētkus,» Latvijas Republikas
ras biedrību asociācija» traproklamēšanas 100. gadadienai veltīto
dicionāli aicina uz koncertu
koncertu apmeklēt aicina Sabiedrības
«Caur trejdeviņiem gaismas
integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga
lokiem», kas Jelgavas kultūAntuža. Viņa papildina, ka koncertā
ras nama Mazajā zālē notiks
mazākumtautību biedrības priecēs
9. novembrī pulksten 18.
ar dziesmām, dejām un dzejas lasījumiem.
«Šis mums un pilsētas mazākumtauPasākumā piedalīsies Latvijas Poļu
tību biedrībām ir ikgadējs pasākums, savienības Jelgavas nodaļas ansamblis

«Stokrotki», Jelgavas baltkrievu biedrības «Ļanok» ansamblis «Ļanok», Jelgavas ukraiņu kultūras centra «Džerelo» ansambļi «Džerelo» un «Džereļce»,
Jelgavas Ebreju biedrības deju kolektīvs, Jelgavas krievu biedrības «Istok»
ansamblis «Slavjanočka», Jelgavas
pilsētas un rajona čigānu biedrības
«Romani čačipen» un Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis» pārstāvji, kā arī
viņu sadraudzības kolektīvi.
Koncertu «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem» 9. novembrī pulksten 18
bez maksas aicināts apmeklēt ikviens
interesents.

Novembrī Jelgavā – seši Latvijas kino jaunumi
 Jana Bahmane

Novembrī Jelgavas kultūras
namā notiks sešu Nacionālā kino centra programmas
«Latvijas filmas Latvijas
simtgadei» filmu – «Tēvs
nakts», «Homo novus»,
«Astoņas zvaigznes», «Baltu ciltis», «Mērijas ceļojums» un «Bille» – seansi.
Jāpiebilst, ka Latvijas valsts
svētkos, 18. novembrī, kinofilmas kultūras namā varēs apmeklēt bez maksas.
Latvijas kino jaunumu programmu
kultūras namā ievadīs režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilmas «Tēvs nakts»
seansi, kas notiks 10. novembrī
pulksten 11 un 17. Kinolente stāsta
par pavisam vienkārša latviešu palīgstrādnieka Žaņa Lipkes un viņa
ģimenes centieniem glābt ebrejus
Otrā pasaules kara laikā. «Lai kara
apstākļos apgādātu ģimeni, pa dienu
viņš devās uz darbu vācu militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs
pārvadāja kontrabandu. Taču brīdī,
kad vācu okupācijas vara sāka izrēķināties ar Rīgas ebrejiem, galvenais
varonis pieņēma nebūt ne vienkāršu,
tomēr cilvēcīgu lēmumu, kas varēja
kļūt liktenīgs ne vien viņam pašam,
bet arī viņa sievai un dēlam. Ar to
pašu kravas auto, ar kuru vēl ne-

sen tika pārvadātas kontrabandas
degvīna kastes, tagad burtiski vācu
karavīru acu priekšā no Rīgas geto
un piespiedu darbavietām drošībā
tika nogādāti desmitiem cilvēku,»
sacīts filmas aprakstā. Šis kinodarbs
ir stāsts par Ž.Lipkes drosmes noslēpumu, mēģinot saprast, vai tā pamatā
ir azarts, pārgalvība un spīts, vai
pienākums pret savu tuvāko. Lomās
– Artūrs Skrastiņš, Ilze Blauberga,
Matīss Kipļuks un citi. «Tēvs nakts»
seansi Jelgavas kultūras namā notiks
arī 17. novembrī pulksten 11 un 17,
kā arī 19. novembrī pulksten 15.
Tāpat 10.,17. un 19. novembrī kultūras namā varēs dzīvot līdzi stāstam
par jauna provinces gleznotāja ienākšanu Rīgas mākslinieku bohēmiskajā
vidē 20. gadsimta 30. gados režisores
Annas Vidulejas filmā «Homo novus». «Nabadzīgs mākslinieks Juris
Upenājs ierodas Rīgā no laukiem
tajā pašā laikā, kad izsmalcinātais
Eižens Žibeika atgriežas no gleznošanas Parīzē ar cerībām saņemt
sava tēvoča ievērojamo mantojumu.
Kamēr mākslai uzticīgais Upenājs ar
krāsainās Rīgas bohēmas palīdzību
kāpj arvien augstāk, talantīgais diletants Žibeika krīt aizvien zemāk,»
norāda Nacionālajā kino centrā. Filma uzņemta pēc Anšlava Eglīša tāda
paša nosaukuma romāna motīviem.
Galvenajās lomās – Igors Šelegovskis,
Kaspars Zvīgulis, Kristīne Krūze,

Kaspars Znotiņš, Andris Keišs un citi.
Filmas seansi būs skatāmi 10. un 17.
novembrī pulksten 14 un 20, kā arī
19. novembrī pulksten 18.
Latviešu kinodarbi bagātinās arī
Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienu – 18. novembrī kinofilmas Jelgavas kultūras namā tiks
demonstrētas visas dienas garumā.
Pulksten 11 būs skatāma Askolda
Saulīša filma «Astoņas zvaigznes»,
kas ir stāsts par latviešu nācijas
pašapzināšanās procesa spilgtāko
un traģiskāko parādību – latviešu
strēlniekiem. Savukārt pulksten 13
interesenti aicināti apmeklēt populārzinātnisko dokumentālo filmu par
13. gadsimta baltu tautām, kas pēcāk
izveidoja latviešu nāciju «Baltu ciltis»,
režisori – Raitis un Lauris Ābeles. Tāpat 18. novembrī pulksten 15 gaidāms
Kristīnes Želves kinolentes «Mērijas
ceļojums» seanss, atklājot stāstu par
jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu,
kas Otrā pasaules kara laikā izglāba
lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju,
bet dienas noslēgumā, pulksten 17
un 20.30, Jelgavas kultūras namā
ģimenes pulcēs filmas «Bille» seansi.
18. novembrī kinofilmas Jelgavas
kultūras namā būs iespējams apmeklēt bez maksas, bet biļetes uz
seansiem 10.,17. un 19. novembrī var
iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs. Cena par
katru seansu – 3 eiro.

Sapņu ķērājs kā interjera dekors
 Jana Bahmane

riāliem. Katrs nodarbības dalībnieks,
vadoties pēc savām vēlmēm un ieJelgavas reģionālā Tūrisma
spējām, varēs darināt vienkāršāku
centra organizētā cikla
vai sarežģītāku sapņu ķērāju, tādēļ
«Tradicionālo amatu dienodarbību aicināts apmeklēt ikviens
nas» ietvaros 17. novembrī
interesents,» norāda Z.Beitere-ŠeļeSvētās Trīsvienības baznīcas
govska. Meistare stāsta, ka šoreiz datornī notiks izzinoši-radoša
rinājums pamatā kalpos kā interjera
nodarbība «Sapnis par Latdekors, taču vēsturiski sapņu ķērāji
viju». Tajā interesenti kopā
tika veidoti ar mērķi noķert labos
ar amatu meistari Zani
sapņus un palaist projām – sliktos.
Beiteri-Šeļegovsku mācīsies
«Valstī ne vienmēr viss notiek tā, kā
darināt interjera dekoru –
mēs to vēlētos, tādēļ, veidojot sapņu
sapņu ķērāju – mūsu valsts
ķērājus, varēsim vairot labās domas,
karoga krāsās.
sapņus un ieceres par labāku Latviju,»
stāsta radošās nodarbības vadītāja.
«Sapņu ķērāju, kura pamatā būs
Izzinoši-radošā nodarbība «Sapnis
metāla rāmis, rotāsim ar tautiskām par Latviju» Jelgavas Svētās Trīsvielentēm, mežģīnēm un citiem mate- nības baznīcas tornī notiks 17. novem-

brī pulksten 12. Pieteikties dalībai
nodarbībā var pa tālruni 63005445
vai pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.
Dalības maksa – 7,50 eiro. Visi nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.
Jāpiebilst, ka cikla «Tradicionālo
amatu dienas» nodarbības Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
notiek kopš šī gada sākuma ar mērķi
dāvāt interesentiem iespēju apgūt
dažādu amatu prasmes. Cikla gaitā
klātesošie jau varēja iemācīties darināt maučus, ādas aproces, koka
karotes un skalu paliktņus, apgūt
tekstilmozaīkas pamatus un citas
prasmes. Savukārt cikla noslēdzošā
nodarbība notiks 15. decembrī – tās
dalībnieki kopā ar Zandu Kursīti
apgūs sveču liešanu.

