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Cienījamie jelgavnieki!
Katrai tautai ir savs ceļš uz brīvību. Mūsu neatkarība ir
apliecinājums latviešu gara spēkam, drosmei un sīkstumam.
Latvija ir vērtīgākais mantojums, kas godā turams un rūpīgi
sargājams nākamajām paaudzēm. Lai mums pietiek gudrības un mīlestības Latviju aizstāvēt vārdos un darbos, būt
lepniem par piederību savai tautai un zemei!

Sveicu svētkos visus, kas ar lepnumu saka:
«Gods kalpot Latvijai!»
Mūs vieno brīva, neatkarīga valsts – mājas,
kur ikviens vienmēr ir gaidīts atpakaļ.
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

FK «Jelgava» pēc 19 gadiem
izcīna bronzas medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Izrādot cieņu tautiešiem, kuri 1919. gada brīvības cīņu laikā atdeva savu dzīvību par Latvijas brīvību un neatkarību, vairāki
tūkstoši jelgavnieku 11. novembrī – Lāčplēša dienā – jau tradicionāli vienojās Lāpu gājienā cauri pilsētai līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Daļai ģimeņu, kuras sevi sauc par Latvijas un arī Jelgavas patriotiem, šis ir neatņemams Lāčplēša dienas
pasākums, citas, lai gan tradīcija pilsētā ir sena, Lāpu gājienam pievienojās pirmo reizi. «Gājienā piedalāmies, patriotisku jūtu
vadīti. Manuprāt, svētku izjūtu var rast tikai tad, ja pats tajos piedalies. Lāčplēša dienā tas ir pilsētas Lāpu gājiens, kas ir ļoti
saviļņojošs pasākums,» atzīst jelgavniece Olita Aizkalna, kura Lāpu gājienā devās kopā ar dēliem Mārci un Miķeli.
Jau nākamnedēļ, 18. novembrī, ar dažādiem pasākumiem Jelgavā svinēsim Latvijas 96. dzimšanas dienu. Ar plašāku pasākumu programmu var iepazīties zemāk. Autovadītājiem jārēķinās, ka 18. novembrī būs slēgta satiksme pilsētas centrā svētku
koncerta un uguņošanas laikā. No pulksten 16 līdz 21 tiks slēgta satiksmes kustība Krišjāņa Barona ielas posmā no Uzvaras
ielas līdz Hercoga Jēkaba laukuma stūrim (pie kafejnīcas «Hercogs») un Lielās ielas posmā no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai
(izņemot sabiedrisko transportu). No pulksten 19.45 satiksmes kustība būs slēgta Rīgas un Lielās ielas posmā no Kalnciema
šosejas līdz Pasta ielai (ieskaitot sabiedrisko transportu). Transporta kustība tiks atjaunota pēc svētku uguņošanas. Gaidot
Latvijas dzimšanas dienu, jelgavnieki aicināti bez maksas saņemt sarkanbaltsarkanās lentītes, ko piespraust pie apģērba. Tās
pieejamas Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11), Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (Svētes
ielā 33) un Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26).
Foto: Krišjānis Grantiņš

FK «Jelgava» ir sasniedzis
mērķi, kas tika izvirzīts
līdz ar treneru nomaiņu sezonas vidū – pēc
19 gadu pārtraukuma
kopš «RAF Jelgava» laikiem Jelgavas futbola
komanda ir tikusi pie
Latvijas futbola čempionāta Augstākās līgas
medaļām. Futbolisti un
kluba amatpersonas godam izcīnītās bronzas
medaļas saņems īpašā
pasākumā 20. novembrī, kad tiks nosaukti
un sveikti komandas
labākie spēlētāji.
Lai tiktu pie tik kārotajām medaļām, FK «Jelgava» sestdien bija
jāuzvar vai jānospēlē neizšķirti ar
FS «Metta/LU». Līdz izšķirošajai
spēlei komandas šosezon bija
tikušās trīs reizes, un visas spēles
noslēdzās neizšķirti 1:1. Sezonas
svarīgākajā spēlē jelgavnieki tomēr
spēja apspēlēt sīkstos pretiniekus
ar 3:0. Divus vārtus guva Boriss
Bogdaškins, vienus – Artis Jaudzems. «Šīs medaļas izcīnījām

pelnīti – neviens tās nedāvināja,
tās netika iegūtas ārpus laukuma,
puiši tās izcīnīja ar savu spēli, atdodot visus spēkus. Šī sezona kopumā
bija veiksmīga ne tikai komandai,
bet ikvienam, kas mūs atbalstīja
visas sezonas garumā. Visgrūtākais
šosezon bija noturēt savu vietu
līderu grupā un parādīt stabilu
spēli, bet izcīnīt medaļas palīdzēja
ticība saviem spēkiem,» prieku par
veiksmīgo sezonas noslēgumu neslēpj komandas galvenais treneris
Vitālijs Astafjevs.
FK «Jelgava» aizvadītajā Virslīgas čempionātā izcīnīja 20 uzvaras,
desmit spēles nospēlēja neizšķirti
un piedzīvoja sešus zaudējumus.
Čempionāta 36 spēlēs FK «Jelgava» spēlētāji guva 57 vārtus, ielaida
– 27. Kopumā komanda izcīnīja 70
punktus un kopvērtējuma tabulā
ierindojās trešajā vietā, par vienu
punktu atpaliekot no otrās vietas
ieguvējiem FC «Skonto». Čempionu titulu izcīnīja FK «Ventspils» ar
83 punktiem.
Liels nopelns ir uzbrucējam
Vladislavam Kozlovam, kurš
čempionātā guvis 15 vārtus un
ir trešais rezultatīvākais vārtu
guvējs Virslīgā.
Turpinājums 5.lpp.
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Skola ir tā vieta, kur lielā mērā veidojas jauniešu valstiskuma izjūta un dzimst patriotisms. Valsts svētku priekšvakarā uzrunājam tos aktīvos jauniešus, kuri ar savu darbību ir vistuvāk patriotisma audzināšanai skolās – Jelgavas vidusskolu un ģimnāziju Skolēnu padomju
priekšsēdētājus –, lai uzzinātu, ko viņiem nozīmē Latvija un mūsu valsts svētki.

«Izpratne veidojas,
tikai izzinot vēsturi»
Agnese Blūmane, Jelgavas Valsts ģimnāzijas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:
«Latvija – tā ir mana dzimtene, mīļākā vieta uz zemes,
un esmu pārliecināta, ka
labākas vietas pasaulē vienkārši nav! Pēdējos gados
patriotismu sevī jūtu krietni
vairāk, ar izpratni par mūsu
valsts vēsturi es pret šiem
svētkiem izturos ar daudz
lielāku cieņu. Sākotnēji es
nezināju, kāpēc mēs vispār
svinam 18. novembri, un,
jāatzīst, laikam jau lielākā loma šo svētku
izpratnē ir vēstures stundām. Tas ir ļoti
svarīgi, ka tagad tieši caur vēsturi zinu, kā
notikušas brīvības cīņas, un tāpēc daudz
nopietnāk varu teikt paldies cīnītājiem
par to, ka mums ir sava valsts.
Liela nozīme ir arī Skolēnu padomei.
Pašlaik mēs gatavojamies Patriotisma
nedēļai, griežam sarkanbaltsarkanās
lentītes, gatavojam runas pasākumiem.
Tāpat ik gadu 18. novembrī dodamies
uz Hercoga Jēkaba laukumu, kur arī es

piedalos sveču zīmju veidošanā. Turklāt
gan es, gan mans brālis dejo, tāpēc mums
ir pat vairākas vietas un kolektīvi, ar ko
kopā mēs varam veidot šīs sveču zīmes.
Savukārt ģimenē mums tradīcijas valsts
svētkos laikam īpaši neatšķiras no citiem
– mēs vienmēr gatavojam svētku vakariņas un visi kopā dodamies vērot salūtu.
Arī citiem jelgavniekiem es novēlu, lai
šo īpašo svētku izjūtu, kas virmo valsts
svētku laikā, mums izdodas nepazaudēt
arī pēc svētkiem!»

«Mēs visi kopā
veidojam Latviju»
Elīza Petrova, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Skolēnu padomes
priekšsēdētāja:
«Latvija man nozīmē mājas, ģimeni,
vietu, kur vienmēr sagaida atplestām
rokām. Taču tikai tagad, pieaugot, man
rodas arvien lielāka izpratne par valsts
svētkiem, jo tikai tagad saprotu, ka 18.
novembris nav vienkārši brīvdiena. Ar
laiku sāc apzināties, kāpēc tie vispār
ir svētki un kāpēc mēs jūtamies tik
vienoti novembrī.
Šajā skolā mācos pirmo gadu un jau
esmu Skolēnu padomes priekšsēdētāja.
Cik man zināms, līdz šim skolā svētku
nedēļā nav dalītas sarkanbaltsarkanās lentītes, bet es domāju, ka tas ir
jādara! Es gribu šo tradīciju iedibināt.
Tāpat arī gatavojamies svinīgajam pasākumam skolā. Vairāki skolēni lasīs jābūt saviļņojošam brīdim.
Taču līdz šim visemocionālākais man
runas, ko gatavoja konkursam «Mana
kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas bijis Zolitūdes traģēdijas laiks. Tad es
dzimšanas dienā», un domāju, ka tam patiešām jutu, ka esam vienoti un spējam

mobilizēties, lai viens
otru atbalstītu. Laikam
jau vispār visvienotākie
mēs esam tieši kritiskos
brīžos…
Tāpat domāju, ka
ir svarīgi, lai cilvēks
vispirms jūtas piederīgs savai pilsētai. Nevaru iedomāties citu
pilsētu kā Jelgavu,
kur es gribētu dzīvot.
Jelgava ir tik skaista
pilsēta, mums ir ar ko
lepoties! Uzskatu, ka
patriotisms pret savu
pilsētu ir ļoti svarīgs,
tikai tā mēs varam
izjust piederību valstij.
Jo Latvija nav viens cilvēks, tā nav arī
tikai Rīga, bet mēs visi – katra pilsēta
un tās iedzīvotāji – kopīgi veidojam
Latviju.»

«Pilsētas Lāpu gājiens ir maģisks brīdis»
«Zinu, ka man būs
pašai savs tautastērps»
Gerda Poota, Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas Skolēnu
padomes priekšsēdētāja:
«Latvija man nozīmē ģimeni un drošību, aizsardzību.
Pilnīgi noteikti patriotisms
un valstiskuma izjūta rodas
pieaugot – agrāk domāju, ka
aiziešu ar vecākiem vakariņās, noskatīšos salūtu, un
viss, svētki pagājuši. Tikai
tagad es novērtēju, ka mums
vispār ir sava valsts, kuras
mūsu senčiem nebija. Tāpēc
mums ir jāmīl, jāciena un
jāaizsargā Latvija.
Spīdolas ģimnāzija ir ļoti latviska
skola, tāpēc novembris mums skolā ir
īpašs un ļoti patriotisks. Es uzskatu, ka
skola ir vispirms, tikai tad ir pilsēta un
valsts. Jāsāk ir ar mīlestību un cieņu
pret skolu, tās vērtībām un tradīcijām, un to man Spīdolas ģimnāzija ir
iemācījusi.
Arī mana ģimene ir ļoti patriotiska,
tāpēc mēs ģimenē daudz runājam par

to, kā savulaik Latvija veidojusies,
kā noritējušas brīvības cīņas un cik
grūts bijis ceļš līdz neatkarīgai valstij.
Taču svētsvinīguma brīži man nav
tālu jāmeklē, to ir tik daudz! Es dejoju
bērnu un jauniešu deju kolektīvā «Vēja
zirdziņš», un man katrs koncerts, kad
jāvelk tautastērps, ir īpašs. Es zinu,
ka nākotnē man būs arī pašai savs
tautastērps!»

«Es cienu Latviju»
Darja Guseva, Jelgavas 6. vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezidente:
«Latvija ir mana dzimtene un iedvesmas vieta. Tā ir valsts, kurā esmu
gaidīta un mīlēta. Savukārt valsts svētki
man un manai ģimenei ir svarīgi atceres
svētki, kas pierāda Latvijas neatkarību
un pašnoteikšanos. Es patiešām izjūtu,
ka novembris ir svarīgs mēnesis. To
akcentē gan pilsētā notiekošie pasākumi, gan arī pilsētas rotājumi, kas
ne brīdi neļauj piemirst, ko Latvijai

nozīmē novembris. Esmu pārliecināta,
ka katrs Latvijas valsts iedzīvotājs šajā
laikā tieši vai netieši izjūt lepnumu un
patriotismu. Es cienu Latviju, tās vēsturi un dabas skaistumu. Tādās dienās
man gribas attēlot to visu uz auduma
un gleznot.
Arī ģimenē mēs svinam valsts svētkus,
mēs apmeklējam pasākumus, kas veltīti
Latvijas valsts svētkiem, tāpat dodamies
apskatīt svecīšu rakstus Hercoga Jēkaba
laukumā un 11. novembra Lāpu gājienā.
Kopā ar visiem pilsētas iedzīvotājiem priecājamies par salūtu.
Skolā valsts svētku laikā mums
ir Patriotisma nedēļa, kad notiek
vairāki valsts svētkiem veltīti pasākumi – sarunas un diskusijas,
prezentācijas par vēsturiskajiem notikumiem. Sākumskolā
šajā nedēļā notiek savi deju un
dziesmu svētki, vecākās klases
gatavo dzejas lasījumus, veido
sveču kompozīciju, piedalās 11.
novembra gājienā. Mēs visi kopā
radām sev svētkus.»

Elīna Sargune, Jelgavas 4. vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:
«Latvija ir un būs mana dzimtene,
tā ir nozīmīgākā vieta, kur esmu guvusi lieliskas emocijas, kur varu sevi
attīstīt un pilnveidot. Latvija ir valsts
ar brīnišķīgu kultūru, kuru neviens
nevar pārspēt. Vismaz ne manā sirdī.
Ir tik daudz maģisku brīžu, kad es
esmu jutusi mūsu tautas vienotību un
dziļu patriotismu pret Latviju. Kaut
vai pavisam nesen – mums skolā bija
video konkurss, kurā skolēni veidoja
dažādus video par Latviju, un arī tad
es skatījos un domāju: «Jā, mūsu
valsts ir pati labākā!» Tāpat pilsētas
Lāpu gājiens ir maģisks brīdis, un
esmu priecīga, ka mūsu skolā ir izveidojusies tradīcija nelielā skolēnu lokā
pēc gājiena Jelgavā doties uz Rīgu nolikt svecītes 11. novembra krastmalā.
To darījām arī šogad.
Kopumā jāsaka paldies manai

skolai, kas man iemācīja mīlēt valsts
svētkus, saprast to
nozīmi. Arī tagad,
vadot Skolēnu padomi, es gribu, lai
visi skolā izjustu
valsts svētkus kā
īpašu laiku. Tuvojoties svētkiem,
mums būs neliela
darbnīciņa, kurā
gatavosim lentītes, ko piespraust
pie krūtīm. 11. novembrī mēs skolā
organizējām patriotisku dziesmu
konkursu, vakarā kopā devāmies
Lāpu gājienā, bet 18. novembrī liksim
svecītes Hercoga Jēkaba laukumā.
Manuprāt, ir svarīgi piedalīties pilsētas organizētajos pasākumos, jo valsts
bez pilsētas nav iespējama. Pilsēta

mums dod iespēju pilnveidoties un
attīstīties, arī pati Jelgava pēdējos
gados ir tā izaugusi! Tāpēc aicinu
ikvienu piedalīties valsts svētku pasākumos pilsētā un kopīgi izjust šo
tautas vienotību!»

«Valstiskuma izjūtu ienesu arī
savā ģimenē»
Jeļizaveta Bļinova, Jelgavas 5.
vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētāja vietniece:
«Manā ģimenē tradicionāli 18. novembris bija tikai salūts un izklaides,
bet pieaugot es valsts svētkus novērtēju
daudz vairāk. Man ir gods dzīvot šajā
valstī, es ļoti novērtēju, ka mums ir brīva valsts un mēs varam tajā izpausties.
Varu teikt lielu paldies skolai, ka tieši
skola mūsu dvēselēs šo izjūtu stiprina.
Ar dažādiem pasākumiem skolā ikviens
– jau no pašām mazākajām klasēm
– var sākt izprast un izjust patriotismu
pret valsti.
Pagājušajā gadā pirmo reizi piedalījos pilsētas Lāpu gājienā. Kaut arī esmu
pilsētas patriote un piedalos daudzos
pilsētas pasākumos, Lāpu gājiens man
bija jauns atklājums. Lāpas līdz gājiena
beigām izdzisa, taču tam nav nozīmes,
daudz svarīgāk ir, ka mēs kopā ar
draudzenēm gājienā piedalījāmies un
pārstāvējām savu skolu. Domāju, ka
turpmāk Lāpu gājiens man jau būs
tradīcija.
Arī skolā valsts svētkiem šobrīd gatavojas īpaši aktīvi. Mums ir tradīcija

aktīvākajiem
vidusskolēniem doties
pie mazāko
klašu audzēkņiem un vadīt
interaktīvas
stundas par
v ē s t u r i . Vi ņiem vēl nav
vēstures mācību priekšmeta,
taču uzskatu,
ka arī pavisam
mazākajiem vismaz šajās dienās vajag
stāstīt par valsts simboliem, krāsām,
notikumiem. Cenšos šo valstiskuma
izjūtu nodot ne tikai mazākajiem skolēniem, bet arī savai ģimenei. Mani
vecāki slikti runā latviski, taču es
viņiem mācu latviešu valodu un cenšos
pārliecināt, cik tas ir svarīgi. Jo mēs
taču negribam dzīvot citur – Jelgavā
un Latvijā ir mūsu mājas, un mums
šeit ir vislabāk!»
Sagatavoja Ligita Vaita,
foto Krišjānis Grantiņš
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18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas
 Sintija Čepanone

18. novembrī pasažieri
visos Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedrisko transportu varēs
izmantot bez maksas.
Tradicionāli dome šādu lēmumu
pieņem, lai jelgavniekiem nodrošinātu iespēju piedalīties 18. novembra pasākumos pilsētā.
Jelgavas Autobusu parks (JAP)
informē, ka 17. un 18. novembrī,
pirmdien un otrdien, Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta,
bet sestdien, 22. novembrī, kas ir
pārceltā darba diena, – pēc darba
dienu kustības saraksta. Reģionālie
starppilsētu nozīmes maršruti šajās
dienās kursēs ar izmaiņām, un ar
tām var iepazīties JAP mājas lapā
www.jap.lv.
Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka
18. novembrī svētku uguņošanas
laikā no pulksten 19.45 līdz 20.30
tiks ierobežota satiksmes autobusu
kustība pa Lielo ielu posmā no Pasta
ielas līdz Kalnciema ceļam, saistībā
ar slēgto ielu posmu reģionālie
starppilsētu maršruta autobusi,
kuri šajā dienā kursēs, tiks novirzīti
pa apvedceļiem, savukārt Jelgavas
pilsētas nozīmes maršrutos atseviš-

ķi reisi tiks slēgti vai saīsināti.
1. maršruta reiss Viesturu stacija–Ozolnieki pulksten 19.46 no
Viesturu stacijas kursēs līdz autobusu pieturai Mātera iela uz Lielās
ielas. Reiss Ozolnieki–Centrs pulksten 20.29 netiks izpildīts.
5. maršrutā nekursēs reiss no
Bērzu kapiem pulksten 20 Bērzu
kapi–Blukas un reiss pulksten 20.28
Bērzu kapi–Centrs, no Blukām reiss
pulksten 19.54 kursēs līdz Bankai,
bet reiss pulksten 20.35 no Blukām
18. novembrī nekursēs vispār.
9. maršrutā nekursēs reiss no
Kastaņu ielas pulksten 19.26 Kastaņu iela–Āne un no Ānes reiss
pulksten 19.58 Āne–Kastaņu iela.
14.A maršrutā nekursēs reiss no
RAF pulksten 19.44 RAF dz.masīvs–
Atpūta un no Atpūtas reiss pulksten
20.13 Atpūta–Banka.
15. maršrutā nekursēs reiss
no Cukurfabrikas pulksten 19.35
Cukurfabrika–6. vidusskola–Satiksmes ielas pasts un no Satiksmes
ielas pasta reiss pulksten 20.01
Satiksmes ielas pasts–Pērnavas
iela–Ozolpils.
Bet 22. maršrutā valsts svētku
dienā nekursēs reiss no dzelzceļa stacijas pulksten 20 Dzelzceļa
stacija–Asteru iela un no Asteru
ielas reiss pulksten 20.13 Asteru
iela–Dzelzceļa stacija.

Pasta sala – atvērta
 Ritma Gaidamoviča

Ceturtdien, 13. novembrī, pulksten 16 notiks
svinīga rekonstruētās
Pasta salas, kas pārveidota par daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras
un sabiedrisko aktivitāšu
vietu, atklāšana. Jau no
piektdienas, 14. novembra, jelgavnieki var klātienē iepazīt mūsdienīgo
pilsētvides objektu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte norāda, ka galvenie darbi Pasta salā ir
noslēgušies un to var atvērt apmeklētājiem. Šobrīd būvdarbi vien norit
estrādei blakus esošajā grimētavā,
kuras teritorija ir norobežota, kā arī
turpinās automašīnu stāvlaukuma
izbūve, kas tiks pabeigta nākamgad.
«Šodien svinīgi atklāsim Pasta salu
un jau gaidāmajās svētku brīvdienās aicinām jelgavniekus iepazīt
salas jauno veidolu,» tā G.Osīte.
Jāpiebilst, ka Pasta salā ir izbū-

vēta brīvdabas estrāde amfiteātra
formā ar skatuvi un tribīnes ar
750 sēdvietām, bet kopējā ietilpība
varētu būt ap 1500 apmeklētāju,
publiskā slidotava, kas darbu sāks
jau šosezon, skulptūru laukums
un jauna pludmale, kurā nākamvasar jelgavnieki varēs atpūsties.
Tāpat tur izveidotas atpūtas zonas
ar gājēju celiņiem, soliņiem un
velobraucēju trasēm, kā arī videi
draudzīgs bērnu rotaļlaukums, lai
veicinātu bērnu izpratni par dabu.
Rotaļu laukumu papildina no koka
izgatavoti lauku sētas iemītnieki
– gotiņa, vistas un pīles. Bērnu
rotaļām uzbūvēti trīs koka namiņi,
laukumā atrodas kāpelēšanai un
citām sportiskām aktivitātēm piemēroti impregnēti koku stumbri.
Lai Pasta salu izveidotu par mūsdienīgu un dzīvu pilsētvides objektu,
tās labiekārtošanā investēti vairāk
nekā trīs miljoni eiro, piesaistot
ES finansējumu un īstenojot divus
projektus – «Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās
atpūtas produkta veidošana Jelgavā» un «Vides izpratnes veicināšana
Jelgavas un Šauļu pilsētās».

Pasniegs augstākos apbalvojumus
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētas augstākais apbalvojums «Goda zīme»
valsts svētkos tiks piešķirts diviem cilvēkiem
– bijušajam Jelgavas
tiesas priekšsēdētājam
Albertam Kokinam un
bijušajam pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājam
Andrejam Baļčūnam,
bet Goda rakstu saņems
sešas personas. Augstākie apbalvojumi tiks
pasniegti 17. novembrī
pieņemšanā pie Jelgavas
domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa.
A.Kokins Goda zīmi saņems par
tieslietu sistēmas attīstību un taisnīguma stiprināšanu Jelgavā, bet
A.Baļčūnam tā piešķirta par ilggadējo un godprātīgo darbu iestādē un
ieguldījumu pilsētas attīstībā.
Goda raksts šoreiz piešķirts
sešiem cilvēkiem: cīņas kluba

«Milons» trenerim Vladimiram
Smirnovam par ieguldījumu sporta attīstībā; teātra zinātniekam
Viktoram Hausmanim par radošu
darbu teātra zinātnes un kritikas
veidošanā un mūža ieguldījumu
Jelgavas kultūrvides veidošanā;
Knutam Helleram – Vācijas organizācijas «Austrumeiropas mājokļu iniciatīva» direktoram – par
veiksmīgu sadarbību energoefektivitātes jomā un Jelgavas vārda
popularizēšanu; LLU Tehniskās
fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūta profesorei Anitai
Aizsilai par ilggadēju, godprātīgu
pedagoģisko, zinātnisko darbu un
ieguldījumu skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencēs;
rakstniekam Jānim Joņevam par
pilsonisko aktivitāti un pilsētas
vārda popularizēšanu; Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parka
vadītājam Mārim Ernstsonam par
ieguldījumu profesionālās izglītības
attīstībā un pilsētas stratēģisko
mērķu sasniegšanas veicināšanā
metālapstrādes nozarē.

ziņas
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Tipogrāfijā iesien 4200
grāmatas stundā
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Īsi
Piektdien, 14. novembrī, pulksten 10
VUGD uz trim minūtēm visā Latvijā
iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās
darbību, kā arī konstatētu bojājumus
vai traucējumus trauksmes sirēnu un
to centrālās vadības pults darbībā un
skaņas signāla dzirdamību. Šajā dienā
iedzīvotājiem nav pamata uztraukties
un turpmāka rīcība nav nepieciešama.
Viesnīcu administrācijai jāinformē ārvalstu klienti par gaidāmo pārbaudi, lai
nerastos panika.
 Jelgavas tirgus administrācija informē, ka 17. un 18. novembrī Jelgavas
tirgus būs slēgts.
 «Pasažieru vilciens» informē, ka
19. novembrī saistībā ar sliežu ceļu
remontdarbiem Cenas stacijā tiks
mainīti vairāku maršruta Rīga–Jelgava–Rīga vilcienu kustības saraksti.
Divi vilcieni nekursēs: pulksten 15.17 no
Rīgas un pulksten 16.20 no Jelgavas. Ar
pārējām izmaiņām var iepazīties mājas
lapā www.pv.lv.

Foto: Krišjānis Grantiņš
Pagājušajā piektdienā «Jelgavas tipogrāfijā» tika atklāta jauna ražošanas līnija, kas izgatavo grāmatas
cietajos vākos. Sveikt tipogrāfiju un tās vadītāju Juri Sīli (priekšplānā) bija ieradušies uzņēmuma sadarbības partneri un klienti gan no Latvijas, gan citām valstīm. Apsveikumu bija atsūtījusi arī kultūras ministre
Dace Melbārde: «100 metri piecās minūtēs – tas varbūt ir slikti skrējējam, bet izcili grāmatai. Jaunās
cieto vāku grāmatu ražošanas līnijas atvēršana «Jelgavas tipogrāfijā» ir liels ieguldījums Latvijas kultūras
attīstībā, jo grāmata glabā kultūras mantojumu, atspoguļo aktuālos kultūras procesus un iet roku rokā
ar izglītību.»
 Ilze Knusle-Jankevica

Poligrāfijas uzņēmums
«Jelgavas tipogrāfija»
investējis nepilnus divus
miljonus eiro jaunas cieto vāku grāmatas ražošanas līnijas izveidē. Lai gan
jaunā līnija svinīgi tika
atklāta pagājušajā piektdienā, uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Juris Sīlis
norāda, ka tā jau tikusi
iedarbināta un šajā līnijā
izgatavotas vairāk nekā
150 000 grāmatas.
Šis investīciju projekts tika rūpīgi pārdomāts un analizēts – kad
2013. gadā tika novērots cieto vāku
grāmatu ražošanas apjomu pieaugums par apmēram 40 procentiem,
uzņēmums nolēma investēt tieši
šajā virzienā. Jaunā līnija izveidota
LIAA atbalsta projekta «Augstas
pievienotās vērtības investīcijas»
gaitā, un tās izmaksas ir 1 860 930

eiro. «Tā ir lielākā un likumsakarīgākā investīcija pēc astoņkrāsu
iespiedmašīnas iegādes 2012. gadā,»
norāda J.Sīlis.
Līdz ar jaunās līnijas iedarbināšanu uzņēmuma ražošanas jauda
palielinājusies 2,3 reizes – jaunās
līnijas maksimālā jauda ir 4200 grāmatas cietajos vākos stundā. «Šīs
investīcijas mums ļaus nostiprināt
savu konkurētspēju Latvijas un ārvalstu tirgos, paaugstinās grāmatu
kvalitāti, kā arī ražošanas procesu
efektivitāti, jo aizvietos līdzšinējo
darbietilpīgo procesu,» skaidro
uzņēmuma vadītājs, piebilstot, ka
jaunā līnija ir apmēram simts metrus gara un grāmata tajā pavada
apmēram piecas minūtes. Procesu,
kas jaunajā līnijā notiek ar grāmatu
jeb kā baltu lapiņu kaudzīte pārvēršas par skaistu blociņu cietajos
vākos ar gravējumu, piektdien
varēja vērot arī līnijas atvēršanas
svētku dalībnieki. Jāpiebilst, ka
vienlaicīgi ar jauno ražošanas līniju
SIA «Jelgavas tipogrāfija» ir uzstā-

dījusi jaunu vāku izgatavošanas
iekārtu, kas uzlabo pašu vāku izgatavošanas kvalitāti, un atgriezumu
nosūkšanas sistēmu.
Grāmatas cietajos vākos ir ne
vien produkts ar augstu pievienoto vērtību, bet tam ir arī lielāks
eksporta potenciāls – tipogrāfija
grāmatas eksportē uz Krieviju,
Vāciju, Franciju, Dāniju, Somiju,
Zviedriju, Norvēģiju, Nīderlandi
un citām valstīm. Kā norāda J.Sīlis,
šī gada pirmajos trīs ceturkšņos
eksports ir 54 procenti no kopējā
apgrozījuma – viņš lēš, ka grāmatas
cietajos vākos varētu veidot ap 70
– 75 procentiem no eksporta kopējā
apjoma. Savukārt no kopējā ražošanas apjoma naudas izteiksmē
grāmatas cietajā sējumā veido
apmēram 65 procentus.
«Lursoft» dati liecina, ka «Jelgavas tipogrāfijas» apgrozījums 2013.
gadā bija 8 022 008 eiro, kas ir par
16 procentiem vairāk nekā 2012.
gadā. «Jelgavas tipogrāfijā» šobrīd
strādā 110 darbinieki.

 Jelgavas Lielajā aptiekā Uzvaras
ielā 3 sadarbībā ar uzņēmumu «Linus
Medical» 14. novembrī no pulksten
9 līdz 12 bez maksas varēs noteikt
cukura līmeni asinīs. Ja cukura līmenis
asinīs būs paaugstināts, tiks dāvināts
glikometrs. Interesenti uz pārbaudi lūgti
ierasties tukšā dūšā.
 Gaidāmajās svētku brīvdienās
jārēķinās ar darba laika izmaiņām
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, pilsētas bibliotēkās un muzejos.
Tornī pirmdien, 17. novembrī, vēstures
ekspozīcijas būs atvērtas no pulksten 10
līdz 18, izstāžu zāle un skatu laukums
– no pulksten 10 līdz 21. Otrdien, 18.
novembrī, vēstures ekspozīcijas būs
atvērtas no pulksten 10 līdz 20, izstāžu
zāle un skatu laukums – no 10 līdz 21.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna
muzejs 17. un 18. novembrī būs slēgti.
Slēgtas 17. un 18. novembrī būs arī
pilsētas bibliotēkas – Jelgavas Zinātniskā,
Miezītes, Pārlielupes bibliotēka un bērnu
bibliotēka «Zinītis».
 Pirms Mārtiņiem sveikti mazie
jelgavnieki, kuri pasaulē nākuši septembrī un oktobrī. Rudens bijis ražīgs
– sveikti 133 mazuļi –, un šobrīd pilsētā ir vērojams dabiskais pieaugums.

Līdz 17. novembrim NĪN jābūt nomaksātam
Šogad pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) ceturkšņa nomaksas datums ir 17. novembris, un pašvaldība iedzīvotājus aicina
nekavēties ar nodokļa
maksājumiem – pretējā
gadījumā tiks aprēķināta
nokavējuma nauda un
parāds būs piedzenams
bezstrīda kārtībā.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: 2014. gadā nodokļa maksāšanas termiņi noteikti 31.
marts, 15. maijs, 15. augusts un 17.
novembris, tādējādi 17. novembris ir
pēdējais termiņš, līdz kuram jāveic
kārtējais ceturkšņa maksājums.
Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu
«Par nodokļiem un nodevām» par
nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam tiek
aprēķināta nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto
dienu. Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma nauda
saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir
piedzenama bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja
naudas līdzekļiem, kustamo mantu
un nekustamo īpašumu. Un šajā
gadījumā nodokļa maksātājam ir

jārēķinās ar to, ka viņam papildus
NĪN un nokavējuma naudai būs vēl
jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas, jo saskaņā ar likumu
par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā ir atbildīgs NĪN
maksātājs.
«Finanšu nodaļa vienlaicīgi arī
pateicas visiem tiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem,
kuri godprātīgi un savlaicīgi veic
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, tādējādi izpildot gan
likumdošanā noteiktās saistības,
gan sekmējot pašvaldības noteikto
funkciju, piemēram, pilsētas teritorijas labiekārtošana, sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana,
veselības un izglītības pieejamība
iedzīvotājiem, izpildes nodrošināšanu, jo nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi ir pašvaldības budžeta
sastāvdaļa,» tā Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs.
Tā kā strauji tuvojas gada noslēgums, Finanšu nodaļa atgādina, ka
likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli» ir paredzēta norma, kas
nosaka, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – ir pienākums
no NĪN maksāšanas pienākuma
rašanās brīža turpmākai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot
pašvaldībai savu elektroniskā pasta

adresi. Lai arī obligātais pienākums
likumā deklarēt savu e-pasta adresi
ir noteikts juridiskajām personām,
arī fiziskās personas tiek aicinātas
paziņot savu e-pasta adresi, lai turpmāk NĪN maksāšanas paziņojumu
saņemtu elektroniskā veidā.
Ērtākais veids, kā pieteikties
elektronisko dokumentu saņemšanai e-pastā, kā arī atgādinājumam
īsziņas veidā uz mobilo tālruni
(SMS) par NĪN nomaksas termiņu,
ir portālā www.epakalpojumi.lv
(sadaļā «Nekustamais īpašums»,
pakalpojums «E-dokumentu iesniegums»). Iesniegumu var arī sūtīt pa
pastu vai iesniegt klātienē Jelgavas
domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001),
vai nosūtīt elektroniski parakstītu
iesniegumu pa e-pastu dome@
dome.jelgava.lv.
Portālā www.epakalpojumi.lv var
arī veikt ērtu un drošu NĪN apmaksu, jo tur maksātājam automātiski
parādās visa nepieciešamā informācija. Taču to var izdarīt arī Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
norēķinu punktos vai bankā.
Jautājumus par NĪN, parāda
summas un nokavējuma naudas
apmēru var precizēt arī Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļā Lielajā
ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā,
vai pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005552, 63005550.

Vēlot veselību mazuļiem, mīlestību un
saticību ģimenē, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš mazajiem jelgavniekiem pasniedza simbolisku pilsētas
piemiņas dāvanu – karotīti ar Jelgavas
ģerboni un grāmatu «Mūsu bērns».
Jaundzimušo vidū ir arī divi dvīņu pāri
– Emīlija un Roberts Čudari (attēlā) un
Juris un Andris Falaļejevi. Emīlijai un
Robertam ir tikai sešas nedēļas. Dvīņu
vecāki Monta un Auseklis stāsta, ka viņu
ģimenē bijis viegli ar vārdu došanu: puikam domā tētis, meitai – mamma.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 18. novembrī pulksten
13 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
telpās Akadēmijas ielā 26 notiks
biedrības un Zinātniskās bibliotēkas
svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienai. Piedalīties aicināti visi biedrības biedri un
Zinātniskās bibliotēkas darbinieki.
 Reģistrētā bezdarba līmenis valstī
šī gada oktobra beigās bija 8,2 procenti – Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) oktobra sākumā uzskaitē bija 79
104, bet oktobra beigās – 79 183 bezdarbnieki. Jelgavā bezdarba līmenis
ir sasniedzis zemāko punktu šogad
– 6,2 procentus. Gada sākumā Jelgavā
bezdarba līmenis bija 7,6 procenti, bet
oktobra beigās tas ir vien 6,2 procenti.
Septembra beigās NVA uzskaitē bija
1813 bezdarbnieki.

Ritma Gaidamoviča
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Ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Kā izvēlēties elektrības piegādātāju?

«Ja nepagūsiet noslēgt līgumu līdz 15. decembrim, neuztraucieties – elektrība būs! Nemainīsies ne tās gaisma, ne
krāsa,» tā AS «Sadales tīkls» klientu līgumu direktors Vents
Kleikalīdis.
 Ilze Knusle-Jankevica

No 2015. gada 1. janvāra
Latvijā tiks atvērts elektrības tirgus mājsaimniecībām. Tas nozīmē, ka tirgū
ienāks vairāki spēlētāji, kas
piedāvās mājsaimniecībām
iegādāties elektrību. Katra
paša ziņā ir izvērtēt visus
piedāvājumus un izvēlēties
piemērotāko. Sava izvēle
jāizdara līdz 15. decembrim, bet, ja līgums nebūs
noslēgts, elektrību piegādās
«Latvenergo» universālā
pakalpojuma ietvaros.

«Šodien ir grūti iedomāties, ka citās jomās nebūtu konkurences, «Ja līgumā ir paredzēts līgumsods par tā laušanu, tad tas var
piemēram, degvielas, apģērbu, mobilo sakaru tirgū,» tā Ekonomi- attiekties maksimāli uz diviem gadiem,» uzsver Patērētāju tiekas ministrijas, kas veido enerģētikas politiku valstī, Enerģētikas sību aizsardzības centra juriskonsulte Evita Dzene.
departamenta vecākais referents Dainis Dravnieks.
Foto: Krišjānis Grantiņš

mēnesī vidēji patērē līdz 200 kilovatstundām elektrības. Šobrīd saskaņā
ar «Latvenergo» piedāvāto Starta
tarifu elektrība maksā aptuveni 12
centus par kilovatstundu – cenu
veido ražošanas izmaksas, pārvades
izmaksas, OIK un PVN. «Starta tarifā
ražošanas izmaksas bija 2,08 centi
par kilovatstundu, bet par tādu cenu
elektrību nevar saražot. Šo starpību
subsidēja uzņēmumi, kuriem līdz
ar tirgus atvēršanu elektrības cenā
tika iekļautas augstākas ražošanas
izmaksas, un «Latvenergo». Analogs
piedāvājums pēc tirgus atvēršanas
varētu būt «Latvenergo» piedāvātais
«Elektrum universālais» tarifs, kur
elektrība maksās apmēram 17 centus
par kilovatstundu. Lielākais cenu palielinājums šajā gadījumā ir OIK un
ražošanas izmaksas (5,65 centi), līdz
ar to arī aug PVN.

Lai skaidrotu elektrības tirgus atvēršanas nepieciešamību, elektrības
cenas veidošanos un citus jautājumus,
pagājušajā nedēļā Jelgavā notika seminārs, kurā piedalījās Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas Jāizvēlas līdz 15. decembrim
(regulatora), Ekonomikas ministrijas,
Lai jau ar janvāri elektrību pirktu
AS «Sadales tīkls» un Patērētāju tiesī- par sevis izvēlētu cenu, līgums ar tirbu aizsardzības centra speciālisti.
gotāju jānoslēdz līdz 15. decembrim.
«Sadales tīkla» klientu līgumu direkVisā valstī būs atvērtais
tors Vents Kleikalīdis iedzīvotājus aicielektrības tirgus
na rūpīgi izvērtēt katru piedāvājumu.
No nākamā gada mājsaimniecības «Nebūtu pareizi skatīties tikai uz cenu
varēs pašas izvēlēties, no kā pirkt par vienu kilovatstundu, jo elektrības
elektrību, izvērtējot gan piedāvāto maksu veido vēl citi komponenti, tāpēc
cenu, gan citus kritērijus. Ekonomikas jāskatās visi kopā. Būtiski ir arī citi
ministrijas Enerģētikas departamenta nosacījumi, piemēram, rēķina piegāvecākais referents Dainis Dravnieks des veids, apmaksas iespējas, līguma
norāda, ka Latvijā tas nav jaunums laušanas nosacījumi, līgumsods,» tā
– 2008. gadā elektrības tirgus tika viņš, norādot – vispirms gan jāsaprot,
atvērts lielajiem uzņēmumiem, 2012. kāds ir mājsaimniecības vidējais elekgadā – mazajiem un vidējiem uzņēmu- trības patēriņš mēnesī, lai piemeklētu
miem, tagad pienākusi kārta mājsaim- atbilstošāko piedāvājumu. Te svarīgi
niecībām. Viņš skaidro: runas par to, ir zināt, ka pastāv iespēja vairākus
ka līdz ar elektrības tirgus atvēršanu objektus apvienot vienā līgumā – līdz
mājsaimniecībām kāps elektrības ar to arī elektrības patēriņš šajos obcena un tas ietekmēs arī preču cenu jektos tiks summēts.
veikalos, nav patiesas, jo uzņēmēji
Patērētāju tiesību aizsardzības
elektrību jau iepērk brīvajā tirgū; tie- centra juriskonsulte Evita Dzene
sa, elektrības cena mājsaimniecībām patērētāju uzmanību vērš uz to, ka
pieaugs, taču tam ir citi aspekti.
piedāvājuma apstiprināšana automātiski būs arī līguma noslēgšana,
Cena augs uz ražošanas
tāpēc jābūt uzmanīgiem, lai netiktu
izmaksu rēķina
pieņemti sasteigti lēmumi.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšaMaksāt par elektrību varēs divos
nas komisijas Komunikācijas nodaļas veidos – iesniegt skaitītāja rādījumus
vadītāja Inese Krūmiņa skaidro, ka un apmaksāt piegādātāja izrakstīto
elektrības cenu veido vairāki kompo- rēķinu vai izvēlēties izlīdzināto maknenti – elektroenerģijas cena (cena, sājumu un visus mēnešus maksāt
ko piedāvās tirgus spēlētāji), maksa vienu summu, kas tiks aprēķināta,
par sistēmas pakalpojumu (maksu izmantojot vēsturiski konstatēto mājpar «Sadales tīkla» infrastruktūras saimniecības vidējo patēriņu un būs
izmantošanu noteiks regulators), spēkā, līdz «Sadales tīkla» speciālisti
obligātā iepirkuma komponente veiks ikgadējo apgaitu un novērtēs, vai
jeb OIK (atbalsta maksājumu zaļās reālais patēriņš sakrīt ar noteikto.
elekroenerģijas ražošanai apstiprina
regulators) un PVN. Līdz šim regu- Elektrību neatslēgs
lators apstiprināja vienotu elektrības
Kas notiks, ja līdz 15. decembrim
tarifu, bet no nākamā gada maksu par līgums par elektrības iegādi nebūs nosistēmas pakalpojumu un OIK apstip- slēgts? «Sadales tīkla» pārstāvis norāda,
rinās regulators, bet elektroenerģijas ka elektrības piegāde netiks atslēgta
cenu noteikts elektrības tirgotāji – šīs – to nodrošinās līdzšinējais piegādākomponentes kopā veidos maksu par tājs atbilstoši universālā pakalpojuma
elektrību, plus vēl PVN.
piedāvājumam («Latvenergo» tarifs
Kā skaidro Ekonomikas ministri- «Elektrum universālais»). Šajā gadījujas pārstāvis, elektrības cena patē- mā būs noteikta fiksēta elektroenerģijas
rētājiem pieaugs apmēram par 40 cena 12 mēnešiem, bet līgumu varēs
procentiem – tas tādā gadījumā, ja lauzt jebkurā brīdī bez līgumsoda. Tikai

jāatceras: lai elektrību no izvēlētā piegādātāja saņemtu no 1. datuma, līgums
ar piegādātāju jānoslēdz līdz iepriekšējā
mēneša 15. datumam.
Šobrīd gatavību startēt elektrības
tirgū pauduši seši uzņēmēji. «Sadales
tīkls» būs visu tirgotāju sadarbības
partneris un nodrošinās elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, pieslēguma
pakalpojumus un elektroapgādes tīkla
uzturēšanu. Bojājumus var pieteikt
pa tālruni 80200404, klientu serviss
– 80200403.

Atlaides – trūcīgajiem un
daudzbērnu ģimenēm

Arī 2015. gadā darbosies atbalsta
programma elektrības iegādei maznodrošinātajām personām un daudzbērnu ģimenēm. To 2015. gadā nodrošinās
«Latvenergo». Lai saņemtu atbalstu,
jāatbilst noteiktajiem kritērijiem un
jābūt līgumattiecībās ar «Latvenergo»
(pašam, ja pieder īpašums, vai mājokļa
īpašniekam, ja dzīvoklis tiek īrēts).
Daudzbērnu ģimenēm tiks piešķirtas 300 kilovatstundas mēnesī
par tādu pašu cenu kā šobrīd Starta
tarifā. Lai saņemtu atbalstu, jāpiesakās «Latvenergo» klientu apkalpošanas centros vai elektroniski
www.e-latvenergo.lv.
Trūcīgām un maznodrošinātām
personām tiks piešķirtas 100 kilovatstundas mēnesī par tādu pašu cenu
kā šobrīd Starta tarifā. Lai saņemtu
trūcīgā vai maznodrošinātā statusu,
jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē. Pārvalde tālāk informēs «Latvenergo».
Šīm iedzīvotāju grupām arī jāizvēlas
kāds no «Latvenergo» piedāvājumiem.
Lai noteiktu piemērotāko, «Sadales
tīkla» pārstāvis iesaka no vidējā
mēneša patēriņa atņemt 300 kilovatstundas, par kurām ģimene atbalsta
programmas ietvaros maksās lētāk.
Šobrīd vēl nav zināms, kāda būs
atbalsta programma 2016. gadā un
kas to īstenos.

Piedāvā arī komplektus

Šobrīd gatavību startēt elektrības
tirgū pauduši seši uzņēmumi: «Latv
energo», «WIN Baltic», «Baltcom»,
SIA «BCG RIGA», SIA «Starfit energy» un SIA «220 Enerģija». Patlaban
savu piedāvājumu publicējuši tikai
trīs no viņiem – elektrības ražotājs un
līdzšinējais piegādātājs «Latvenergo»,
«WIN Baltic» un kabeļtelevīzijas operators «Baltcom» –, bet šonedēļ savu
piedāvājumu atklāt solījis uzņēmums
«220 Enerģija». Jāsaka, ka elektrības tirgū var darboties gan elektrības ražotāji, gan pārpircēji, turklāt
kombinējot elektrību paketē arī ar
citiem pakalpojumiem. Pagaidām gan
«Baltcom» ir vienīgais komersants,
kas klientiem piedāvā komplektu
– iegādāties gan kabeļtelevīziju, gan
internetu, gan telefonsakarus, gan
elektrību.
Ar komersantiem, kas pauduši gatavību startēt tirgū un kas publicējuši savus
piedāvājumus, var iepazīties mājas lapā
www.sadalestikls.lv, sadaļā «Tirgus».

«No 1. janvāra regulators vairs nenoteiks
elektrības cenu – to
darīs tirgotāji paši.
Tāpēc aicinu patērētājus neskaidrību
gadījumā sazināties
ar komersantu un
uzdot interesējošos jautājumus,»
mudina Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja Inese
Krūmiņa.

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Jauns rekords

Jelgavas Ledus sporta
skolas daiļslidotāja
Diāna Ņikitina starptautiskās
sacensībās
«Volvo Open Cup 2014», kas notika Rīgā,
ne tikai izcīnīja uzvaru 38 slidotāju konkurencē junioru grupā, bet kārtējo reizi laboja
savu rekordu. Īsajā programmā D.Ņikitina
ieguva 53,67 punktus un bija pirmā, arī
izvēles programmā viņa parādīja labāko
sniegumu un ieguva 96,76 punktus. Kopsummā iegūtie 150,43 punkti ir Diānas
karjeras rekords. Jāpiebilst, ka Diānu trenē
Romāns Panteļejevs.

Noteiks labāko riteņbraucēju

Latvijas Riteņbraukšanas federācija mājas
lapā www.lrf.
lv aicina ikvienu piedalīties
līdzjutēju balsojumā par 2014. gada Latvijas labāko
riteņbraucēju. Šim titulam šogad nominēti
septiņi sportisti, kuri pārstāv šosejas, BMX un
MTB riteņbraukšanas veidus. Viņu vidū ir arī
jelgavnieks Kristens Krīgers – 2014. gada sezonas Eiropas junioru vicečempions, pasaules čempionāta 8. vietas ieguvējs junioriem,
BMX Eiropas līgas vicečempions, Latvijas
čempions. Par savu favorītu nobalsot var
reizi dienā no vienas IP adreses. Balsojums
ilgs līdz 30. novembrim.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Paliek bez medaļas

Jelgavnieks Kalvis
Kalniņš pasaules
čempionātā otrajā duelī piedzīvoja
zaudējumu un palika bez godalgām.
«Pirmajā cīņā ar 4:0
vinnēju tunisieti, bet
otrajā cīņā zaudēju korejietim ar 3:5. Viņš
iepriekšējā pasaules čempionātā izcīnīja 5.
vietu un šogad Āzijas olimpiādē – 3. vietu,»
tā sportists, piebilstot, ka šoreiz nepaveicās
– viņš ielaida sitienu ar kāju. Kalvis startēja
svarā līdz 60 kg, šajā grupā piedalījās 68
sportisti no 68 valstīm. Kalvis pārstāvēja
Latviju arī komandu cīņās: mūsu izlase zaudēja Krievijas komandai, līdz ar to dalība
pasaules čempionātā tai beidzās.

Kauss paliek Jelgavā

Aizvadītas sestās ziemas peldēšanas sacensības «Jelgavas roņu kauss». Tajās galvenā cīņa
ir 4x25 metru stafetē. Pirmos četrus gadus
kausu izcīnīja igauņi, bet pērn tas pirmo reizi
izdevās jelgavniekiem. Lai noturētu kausu pie
sevis, šogad «Jelgavas roņu» jaunā paaudze
nokomplektēja komandu no peldētājiem.
Šis plāns attaisnojās – Dmitrijam Žigunovam,
Andrejam Iļjukam, Diānai Timermanei un
Jānim Freimanim izdevās izcīnīt kausu. Jānim
tā bija debija ziemas peldēšanā. «Dienu
pirms sacensībām ielēcu ūdenī un domāju,
kā izturēšu tos 25 metrus. Bet laikam, kā jau
peldētājam, kā ielec ūdenī, tā tik peldi, ne par
ko nedomājot,» tā Jānis. Sacensībās startēja
arī roņi no Anglijas, Somijas, Igaunijas, Vācijas, Krievijas. Ūdens Lielupē sacensību laikā
bija plus pieci grādi.

FK «Jelgava» izcīna bronzu
No 1.lpp.

«Šī mūsu komandai bija gara un
grūta, bet pozitīva sezona. Smags
moments bija treneru maiņa – sezonas
sākumā komandu trenēja Vladimirs
Beškarevs, bet pēc uzvaras Latvijas
kausā viņš komandu veselības apstākļu dēļ pameta. Dažas nedēļas bijām vispār bez trenera, tad nāca V.Astafjevs.
Sākumā mēs nesapratām, ko viņš grib,
un apmēram mēnesi bija pielāgošanās
periods – mainījās spēles taktika,
komanda atrada savu spēles stilu.
Vitālijs katram spēlētājam deva savus
uzdevumus. Tā kā viņš gribēja, lai
spēlējam uzbrūkošu futbolu, malējiem
aizsargiem bija vairāk jāpieslēdzas
uzbrukumā, bet, piemēram, man, lai
gan esmu uzbrucējs, bija jāpalīdz aizsardzībā. Var teikt, ka aizsargi kļuva
par uzbrucējiem, bet uzbrucēji – par
aizsargiem, taču galvenais, ka mērķis
ir sasniegts,» tā uzbrucējs. Labāko
vārtu guvēju topā V.Kozlovu apsteidz
Vladislavs Gutkovskis no «Skonto»
ar 28 vārtiem un Jānis Ikaunieks no
«Liepājas» ar 23 vārtiem.
Komandas kapteinis Gints Freimanis uzskata, ka šosezon komanda
izpildīja maksimumu. Lai gan FK
«Jelgava» no otrās vietas šķir tikai
viens punkts, G.Freimanis lēš, ka
sezona bija gara, tās sākumā vairāk
akcents tika likts uz dalību Latvijas

Distances garums atšķirsies pa vecuma
grupām – 20 vai 30 kilometri. Dalībniekiem laikā no pulksten 10 līdz 17 jāapmeklē kontrolpunkti, pa starpu veicot dažādus

uzdevumus. N.Hofmanis stāsta, ka tie būs
saistīti ar virvēm un alpīnismu, orientēšanos, bet būs arī atjautības uzdevumi.
«Ja dalībnieki kaut ko nemācēs, tiesneši

Piedāvā darbu

Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Varu aprūpēt vecu cilvēku, ir pieredze. Varu dzīvot
uz vietas. Tālrunis 20418581.

SIA «Kulk» piedāvā darbu sētniekam(-cei). Darba
vieta – viesnīca «Jelgava», Lielā iela 6. Pieteikties
pa tālruni 28357481 vai viesnīcas recepcijā.
SIA «Kulk» piedāvā darbu pieredzējušam(-i) autovadītājam(-i) (C kat., 95. kods) un specializēto
iekārtu operatoram(-ei). Vairāk informācijas pa
tālruni 29113470.

Meklē darbu
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.

Sieviete (56 gadi) meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 26720385.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
T.28873130.
Auklītes darbu. T.28236557.
Sieviete – profesionāla pavāre – meklē
darbu. Varu palīdzēt arī saimniecības
apkopšanā. Tālrunis 28196848.

Krāšņu mūrnieks – mūrēju kamīnus, plītis,
siltummūrus, pirtskrāsnis, skursteņus,
dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

Sarga, naktssarga darbu. Varu pieskatīt vai
apsargāt māju, dzīvokli, privātīpašumu. Ir
pieredze. Strādāšu ar brīvdienām. Tālrunis
20657807 (Inga).

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Izīrē

Sertificēts mūrnieks. Varu veikt dažādus
celtniecības darbus – kamīni, krāsnis, flīzēšana. Tālrunis 29674324, 29422824.

Kravas mikroautobusu, 25 EUR/dienā.
T.27116666

Vīrietis – varu palīdzēt mājas, dārza darbos. Tālrunis 28857770.

1istabas dzīvokli Jelgavā. T.20286255

Pārdod

 Ilze Knusle-Jankevica

19. novembrī pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
Eiropas CEV Izaicinājuma kausa
spēle starp vīriešu volejbola komandām «Biolars/Jelgava» un
«Guberniya Nizhniy-Novgorod»
no Krievijas. Tā būs komandu
otrā tikšanās – pirmajā spēlē
jelgavnieki izbraukumā zaudēja
ar 0:3.

tas klase (1994. dz.g. un vecāki); A grupa
(1995. – 1998. dz.g.); B grupa (1999. dz.g.
un jaunāki); ģimenes grupa. Pieteikties
var pa e-pastu normunds.remoss@inbox.
lv vai tālruni 29539836 (N.Hofmanis). Ar
sacensību nolikumu var iepazīties mājas
lapā www.jelgavasvestnesis.lv.
Sacensības notiks 16. novembrī Ozolniekos. Starts tiks dots pulksten 10 pie
Ozolnieku Sporta nama, turpat arī finišs
pulksten 17.
Sacensības organizē Sporta servisa
centrs un biedrība «Remoss» sadarbībā ar
orientēšanās klubu «Alnis».

Skaldītu malku. T.20500836

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Veicam kravu pārvadājumus līdz 5t.
T.27749901

konkrētiem mērķiem un komandas
sastāvu vēl pāragri, jo pēc sezonas no
slēguma pasākuma gan futbolisti, gan
treneris dosies atvaļinājumā. Darbs
pie jaunās komandas komplektēšanas
sāksies apmēram decembra vidū.
Pēc tik veiksmīgas FK «Jelgava»
sezonas, iespējams, daudziem zudušas šaubas, ka Jelgavā sporta veids

Izveido distanci līdzjutējiem
Valsts svētku brīvdienu laikā, 16. novembrī, biedrība «Remoss»
interesentus aicina piedalīties sezonas pēdējās piedzīvojumu
sacensībās. Šogad jaunums ir ģimenes grupa. «Novērojām, ka
sacensības apmeklē arī līdzjutēji – mammas ar bērniem –, un
nolēmām, ka viņiem nav jānoraugās no malas. Šīs sacensības ir
tādas, ka ikviens dara pēc savām spējām un jebkurā mirklī var
piebremzēt,» norāda organizators Normunds Hofmanis.

Eiropas līmeņa
volejbols Jelgavā –
19. novembrī

turpat paskaidros un parādīs,» iedrošina
organizators.
Sacensībās var piedalīties komandas četru cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz viena
ir sieviete. Ģimenes grupā minimālais
dalībnieku skaits ir viens pieaugušais un
vismaz viens bērns līdz 12 gadu vecumam,
bet kopējais dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalības maksa: pieaugušo grupas
komandām – 60 eiro, A, B grupas (jauniešu) komandām un ģimenēm – 30 eiro.
Sacensībās var piedalīties visi interesenti
šādās grupās: P pieaugušie – sporta klase
(1994. dz.g. un vecāki); P pieaugušie – tau-

FK «Jelgava» pēc 19 gadu pārtraukuma izcīnījis Latvijas čempionāta medaļu – bronzu.
1995. gadā komanda «RAF» Latvijas čempionātā tika pie sudraba medaļām, bet tagadējais FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs Astafjevs «Skonto» sastāvā kļuva par
čempionu un tika atzīts par sezonas rezultatīvāko spēlētāju ar 19 gūtiem vārtiem.

 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
 14. novembrī pulksten 19 – volejbols
sievietēm: «Jelgava/LU» – «Kohila VK»
(Sporta hallē).
 19. novembrī pulksten 19.30 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga/Prizma»
(Ledus hallē).
 22. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
atklātais karatē čempionāts (6. vidusskolā).
 23. novembrī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – «RTU/Robežsardze»
(ZOC).

Pirms došanās uz Krieviju komanda
bija labā noskaņojumā, bet, kā uzsver komandas menedžeris Andrejs Jamrovskis,
nekādas lielās cerības jelgavnieki neloloja,
jo šī komandai ir debija Eiropas CEV
Izaicinājuma kausā, turklāt «Guberniya
Nizhniy-Novgorod» pagājušajā sezonā bija
piektā spēcīgākā komanda Krievijā. Līdz ar
to rezultāts likumsakarīgs – zaudējums ar
0:3. Jelgavnieki solīdi nocīnījās pirmajā setā
(22:25), tomēr turpinājumā spēka nepietika
(20:25 un 15:25). «Pirmie divi seti gāja diezgan līdzīgi, un tas mums jau ir sasniegums.
Uzbrukumā nospēlējām ļoti labi – labāk
nekā varbūt bija cerēts. Bet būsim godīgi
– iespēju uzvarēt šo komandu mums nav,
lai gan mājās varbūt mums izdosies kādu
setu uzvarēt,» tā A.Jamrovskis.
Dueļa uzvarētājs tiks noteikts divu spēļu
summā, un atbildes mačs paredzēts 19.
novembrī Jelgavā. Komandas pārstāvis norāda, ka jāpiestrādā pie servju uzņemšanas.
«Šajās abās spēlēs maksimāli gribam saprast, kā jāspēlē pret šāda līmeņa komandu.
Kaut vai salīdzinājumam – Krievijas kluba
budžets ir vairāki miljoni, un tur viens spēlētājs saņem vairāk nekā ir mūsu komandas
budžets. Vēl, piemēram, «Guberniya Nizhniy-Novgorod» sastāvā spēlē diagonāles
spēlētājs, kas atzīts par pasaulē labāko
uzbrucēju,» tā A.Jamrovskis, piebilstot, ka
šāda līmeņa komandai arī serve atšķiras
no «Schenker» līgas komandu servēm
– tām ir cits augstums un ātrums. «Ja mēs
arī nākamgad nolemsim startēt Eiropas
CEV Izaicinājuma kausā, maz ticams, ka
otro reizi pēc kārtas pretiniekos ielozēsim
šo komandu, tāpēc aicinu jelgavniekus
izmantot iespēju un klātienē paskatīties, kā
volejbolu spēlē tik augsta līmeņa komanda,»
tā komandas menedžeris. Skatītājiem ieeja
uz spēli būs bez maksas.
Pāra uzvarētāji otrajā kārtā tiksies ar
Bulgārijas «CVC Gabrovo» un Turcijas
«Arkas Izmir» dueļa zaudētāju.

Foto: Krišjānis Grantiņš

kausā, un varbūt tur arī kāds punkts
paskrēja garām. «Tomēr domāju, ka
ar sezonas noslēgumu apmierināti ir
visi,» tā kapteinis.
FK «Jelgava» izpilddirektors Jānis
Vuguls norāda, ka kluba vadība ar
V.Astafjevu ir panākusi vienošanos
par to, ka viņš Jelgavas komandu trenēs arī nākamsezon. Tiesa, runāt par

numur viens ir tieši futbols. «Futbols
Jelgavā pulcē visvairāk skatītāju, arī
iesaistīto bērnu un jauniešu skaits ir
ap 400 – apmēram 300 audzēkņu ir
Futbola jaunatnes akadēmijā, vēl ap
70 audzēkņu trenējas BJSS. Tāpat
futbolisti pēc 19 gadu pārtraukuma
izcīnīja Latvijas čempionāta medaļas,»
norāda Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis.
Tas sakrīt ar situāciju valstī – pētījums par sporta aktualitātēm Latvijā
liecina, ka futbols atguvis sporta karaļa
titulu un atkal ir populārākais sporta
veids valstī. «Mani tas mazliet izbrīnīja: par to, ka futbols ir populārākais
sporta veids valstī, man nav tādu izjūtu, bet, ka tas ir sporta veids numur
viens Jelgavā, gan ir,» tā FK «Jelgava»
izpilddirektors. Viņš spriež, ka futbola
reitingu cēla šogad notikušais Pasaules
kauss, turklāt tas ir sens, tradīcijām
bagāts un demokrātisks sporta veids.
Jāpiebilst, ka FK «Jelgava» ir otrā
komanda mājas spēļu apmeklētības
ziņā – Jelgavā vidēji spēli skatījušies
462 cilvēki.
Pētījums «Latvijas sporta veidu tops
2014» liecina, ka Latvijā populārākais
sporta veids ir futbols/minifutbols/
pludmales futbols, otrais – basketbols,
trešais – volejbols/ pludmales volejbols,
ceturtais – vieglatlētika/skriešana,
piektais – hokejs.
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Briketes apkurei 135 EUR/t, piegāde.
T.27177411
1 ist. dzīvokli ar krāsns apkuri.
T.29558600
Māju. T.26743846
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti.
T.26782868
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas,
kokskaidu briketes. T.26488881

Dažādi
SIA «Rubeņi» katru ceturtdienu no plkst.8 līdz
15 veic izbraukuma tirdzniecību ar gaļas kūpinājumiem uz Jelgavas tirgu (Uzvaras ielā 56).
«Cita autoskola» piedāvā 95. koda apmācības no 14.11.14. T.26950404
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu reģistrācija; dažādi līgumi; prasības pieteikumi.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv

Pērk

Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816

Visu veidu dzintaru. T.22026049

Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407

Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Latviešu kolekcionārs pērk senlaiku porcelāna figūras, vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
gleznas. T.29954171

Izgatavo metāla – kāpnes, vārtus, margas, balkonus, sētas, nožogojumus, jumtiņus, nojumes, soliņus utt. No melnā metāla un nerūsējošā tērauda.
Sametināsim visu, kas nepieciešams! Piedāvājam
smilšu strūklas pakalpojumus. T.28678242.

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
LUKA JERŠOVS (1938. g.)
JURIS ODIŅECS (1970. g.)
ALBĪNA DĀRZIŅA (1940. g.)
ALMA JEZDOVSKA (1932. g.)
TATJANA SUDŅIKA (1923. g.)
STEFANIDA BABENKO (1921. g.)
MARIJA JEVSEJEVA (1927. g.)
ANETE KOCIŅA (1994. g.)
VADIMS BABULIS (1933. g.)
ARVĪDS KAČEVSKIS (1931. g.).
Izvadīšana 13.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ALEKSEJS GRIGORJEVS (1924. g.).
Izvadīšana 13.11. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ILGVARS BRŪVERIS (1931. g.).
Izvadīšana 14.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3.55 «Bez tabu».
4.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Pirmdiena, 17. novembris
LTV1

Otrdiena, 18. novembris
LTV1

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Si-si-dra». Animācijas filma.
6.45 «Mazais bruņinieks». Animācijas filma.
7.10 «Eliass un karaļkuģis». Snimācijas filma. 2007.g. (ar subt.).
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1918.sērija.
9.35 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1985.g.
10.55 «Balss pavēlnieks».*
12.30 «Zili brīnumi!»*
13.00 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
13.05 «Kā Lupatiņi mazgājās». Animācijas filma.
13.15 «Kā Lupatiņi šūpojās». Animācijas filma.
13.20 «Kā Lupatiņi uzminēja». Animācijas filma.
13.25 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.05 ««Teātris.zip» iesaka... A.Upīts. «Zaļā zeme»».*
Nacionālā teātra izrāde.
17.00 «Brīvās Latvijas dziesmas».* 1.daļa.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Latvijai – 96! Robežlīnija».*
Latvijas 96. dzimšanas dienas apsveikums.
18.50 «Brīvās Latvijas dziesmas».* 2.daļa.
19.50 «Latvijai – 96! Robežlīnija».*
Latvijas 96. dzimšanas dienas apsveikums.
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Pēdējais zvans».
Dok.filma.
20.25 «Staro Rīga».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 12.sērija.
0.25 «Čikāgas piecīši. Par mani, draudziņ, nebēdā!» Dok.filma.
1.35 «Momentuzņēmums».*
1.50 «Mūsu tautasdziesma». 1.daļa.
3.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix
2013»».*

5.00 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Latvija bilžu rāmītī».
6.40 «Mūsu tautasdziesma». 2.daļa.
8.50 «Latvijai – 96! Robežlīnija».*
Latvijas 96. dzimšanas dienas apsveikums.
8.55 TIEŠRAIDE. «Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums».
Pāraide no Rīgas Doma (ar surdotulkojumu).
10.20 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma. 1985.g.
11.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas Saeimas svinīgā sēde».
(ar surdotulkojumu).
12.25 «Kas var būt labāks par šo?»
12.55 TIEŠRAIDE. «Nacionālo bruņoto spēku parāde».
Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
13.50 ««Teātris.zip» iesaka... F.Molnārs. «Lilioms»». Liepājas teātra izrāde.
16.50 «Staro Rīga».
17.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
17.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītais svētku koncerts».
19.15 «Staro Rīga».*
19.20 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Lones soms». Dok.filma.
19.55 TIEŠRAIDE. «Valsts prezidenta A.Bērziņa svētku uzruna pie
Brīvības pieminekļa». (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.45 Sporta ziņas. 20.51 Laika ziņas.
20.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas himna – visā pasaulē! Svētku uguņošana».
Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.15 «Sapņu komanda 1935». Latvijas sporta drāma. 2012.g. (ar subt.).
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncerts».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts».*
8.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 510.sērija.
9.45 «Alpu dakteris». Seriāls. 3.sērija.
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Nīderlande – Latvija.
14.50 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu
apskats».
15.25 «Staro Rīga».
15.30 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 511.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «CSKA».
21.00 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
21.55 «Cilvēki tur». Latvijas krimināldrāma. 2012.g.
23.35 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu
apskats».
0.05 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.50 «Vinila valdzinājums».* Vasaras koncerts Kuldīgā.
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Galileo».
6.45 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.10 «Alfa un Omega». ASV animācijas filma. 2010.g.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
12.10 «Runā Rīga! 3».
12.45 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
13.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 1.sērija.
14.45 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 2.sērija.
16.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ceplis». Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Purvāji». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «Alfa un Omega». ASV animācijas filma. 2010.g.
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 10.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.05 «Māmiņu klubs».
8.40 «Gatavo 3».
9.15 «Zatura. Piedzīvojumi kosmosā».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2005.g.
11.30 «Varenais Džo Jangs». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
13.50 «Kazino «Royale»». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
16.55 «Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē». Ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. ««Cirque du Soleil»: Pasaulēm tālu».
22.50 «Raganas laiks». ASV fantāzijas filma. 2011.g.
0.50 «Zatura. Piedzīvojumi kosmosā».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2005.g.
2.40 «Nekā personīga».
3.25 «TV3 ziņas».

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 2.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 511.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 4.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai viegli būt jaunam?» Dokumentāla filma.
17.00 «Staro Rīga».
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 512.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 TV PIRMIZRĀDE. «Ekstrēmie kadri 2».
Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 TV PIRMIZRĀDE. «Melot, lai izdzīvotu».
Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 10.sērija.
23.50 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

tv programma
2.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 11.sērija.
3.25 «TV3 ziņas».
3.55 «Bez tabu».
4.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Trešdiena, 19. novembris
LTV1
5.00 «Laiks atkal mosties». LTV videofilma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1919.sērija.
9.35 «Lielā lasīšana».*
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.10 «Latvija var!»*
12.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1919.sērija.
16.20 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 2.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Eksperti dīvānā».
20.00 «Konkursa «Sējējs» balva».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Festivāls «Artissimo». Galā koncerts «Ceļojumu gadi»».
2.daļa.
0.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.15 «Valdība». Seriāls. 12.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 512.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 5.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
15.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 513.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.). Vada O.Ignatjevs.
19.20 «Eirokausa izcīņa basketbolā». «VEF Rīga» – «Khimki».
21.35 «Lielais pārgājiens».
22.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.55 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
23.50 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
0.50 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija.
1.20 «Melot, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.

LNT

LNT

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.15 «Gaisa spēki 3D».
ASV un Honkongas animācijas filma. 2012.g.
9.00 «Dzīvīte».
9.20 «Karamba!» Humora raidījums.
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Dzintara dziesmas 3».
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 4.sērija.
13.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 5.sērija.
14.35 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 6.sērija.
16.10 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Latvijas faili. Simboli».
Latvijas dokumentāla filma. 2013.g.
18.55 «Vienīgā fotogrāfija». Latvijas vēsturiska filma. 2008.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadiena. Svētku salūts». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Mammu, es tevi mīlu!»
Latvijas drāma. 2013.g.
23.25 «Nakts un diena». ASV komiska spraiga sižeta filma.
2010.g.
1.35 «Dzīvīte».
1.55 «Dombura studija».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Gaisa spēki 3D».
ASV un Honkongas animācijas filma. 2012.g.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Karamba!»
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
11.50 «Dzintara dziesmas 3».
12.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g.
21. un 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g.
34.sērija.
22.10 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.25 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Visskaistākā un vispievilcīgākā». Krievijas komēdija. 1985.g.
2.10 «Precamies!?! 2».
2.55 «Zīlniece». (ar subt.).
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 11.sērija.
5.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
9.00 «Īstais Garfīlds». ASV animācijas filma. 2007.g.
10.35 «Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē».
Ģimenes komēdija. 2011.g.
12.45 «Eragons». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g.
14.50 «Viesnīca suņiem». ASV un Vācijas komēdija. 2009.g.
16.50 «Alise Brīnumzemē».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
20.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadiena».
21.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadiena. Svētku salūts». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Atriebēji». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
0.05 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
1.05 «Eragons». ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 12.sērija.
5.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.15 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 46.sērija.
10.10 «Atriebēji». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 45. un
46.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
22.40 «Vikingi». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
23.40 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 13.sērija.
0.40 «Uz robežas». Austrālijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
1.35 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 12.sērija.
2.25 «Medikopters 4». Seriāls. 46.sērija.
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3.10 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 20. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1920.sērija.
9.35 «Mājdzīvnieki. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 2.sērija.
10.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.50 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.05 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
13.15 «Zebra».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Kas te? Es te!»*
14.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1920.sērija.
16.20 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Ciemos». TV spēle.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zolitūde. Kurš vainīgs?»
Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».
22.15 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 513.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 6.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 514.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val.). Vada V.Radionovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Mikrotopija: kompaktā dzīve».
Dok.filma.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
23.45 «Autosporta programma nr.1».
0.15 «Tavs auto».*
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 111.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīlestība uz kredīta».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
11.50 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 5.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 89.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 112.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 23. un
24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Latvijas faili. Zolitūdes mācība».
Latvijas dokumentāla filma.
22.15 JAUNUMS. «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
23.15 «Atceries mani!» ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.30 «Dzīvīte».
1.55 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 5.sērija.
2.35 «Precamies!?! 2».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 13.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.15 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
10.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g.
46. un 47.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».

20.20 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 «Ātrs un bez žēlastības 4».
ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Medikopters 4». Seriāls. 47.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 2». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
3.25 «TV3 ziņas».
3.55 «Bez tabu».
4.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Piektdiena, 21. novembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 2013.g.
6.sērija.
9.30 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.05 ««De facto»».* (ar subt.).
12.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.25 «Konkursa «Sējējs» balva».*
14.00 «Brīnumskapja skola».*
14.30 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.45 «Tīģeris». Animācijas filma.
14.55 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums Zolitūdes upuru piemiņai».
Pārraide no Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes ev.lut. baznīcas.
16.05 «Rīga 2014. Z.Liepiņš. «Transcendentālā oratorija»».
17.15 «Aculiecinieks».*
17.30 TIEŠRAIDE. «Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas brīdis».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Zolitūde. Pēcvārds». Dokumentāla filma.
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.15 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde.
Sakrālās mūzikas koncerts».*
1.35 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.10 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
4.50 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 514.sērija.
9.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 7.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.45 «Alpu dakteris». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 515.sērija.
17.30 «Personīga lieta». Speciālizlaidums (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val.).
19.05 «J.S.Bahs. Jāņa pasija».* Koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
21.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
22.20 «Eiropas kinovakari».
22.35 «Labākā pasaulē». Dānijas un Zviedrijas drāma. 2010.g.
0.45 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
1.35 «Lielais pārgājiens».*
2.25 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
2.50 «Tas ir Igo. Dzied R.Fomins».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 112.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestības namiņš». Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 90.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Galileo».
15.00 TIEŠRAIDE. «Zolitūdes upuru piemiņai veltīts ekumēniskais
dievkalpojums». Pārraide no Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo
piemiņas pasākuma.
16.00 «Latvijas faili. Zolitūdes mācība».
Latvijas dokumentāla filma.
17.00 «Gads pēc traģēdijas». Dokumentāls apskats.
17.35 TIEŠRAIDE. «Pieslēgums no Zolitūdes traģēdijas piemiņas
pasākuma».
17.41 «Piemiņas brīdis Zolitūdes traģēdijā bojāgājušajiem».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 25. un
26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Labdarības vakars «Cerību un spēku meklējot»».
23.50 «Neaizskaramie».
Francijas biogrāfiska traģikomēdija. 2011.g.
1.55 «Dzīvīte».
2.10 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 6.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!»

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 14.sērija.
5.40 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
6.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
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7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.05 «Dzīves krustcelēs 4».
9.05 «Medikopters 4». Seriāls. 47.sērija.
10.10 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 1.sērija.
11.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
15.00 ««TV zvaigzne» dienasgrāmatas». Realitātes šovs.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 47. un
48.sērija.
17.35 TIEŠRAIDE. «Pieslēgums no Zolitūdes traģēdijas piemiņas
pasākuma».
17.40 TIEŠRAIDE. «Piemiņas brīdis Zolitūdes traģēdijā bojāgājušajiem».
17.45 «TV3 ziņas piedāvā: Zolitūdes gads».
18.05 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.35 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Timotija Grīna savādā dzīve».
ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
23.40 «TV3 ziņas piedāvā: Zolitūdes gads».
23.55 «Zvaigžņu putekļi». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
2.25 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 22. novembris
LTV1
5.20 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
5.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Latvijas kods. Cukurvate, degunlāči un monocikls». Dok.filma.
11.30 «Latvijas kods. Īsā diena». Dokumentāla filma.
12.05 «Latvijas kods. Vilciens pienāk 20:14». Dokumentāla filma.
12.35 «Latvijas kods. Re starts». Dokumentāla filma.
13.05 «Latvijas kods. Pēdējais zvans». Dokumentāla filma.
13.40 «Latvijas kods. Lones soms». Dokumentāla filma.
14.15 «Eksperti dīvānā».*
15.00 «Ciemos».* TV spēle.
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.35 «N.Gogolis. «Revidents»». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
22.35 ««Teātris.zip»».
22.50 «N.Gogolis. «Revidents»». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.

2.35 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*
4.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.55 «Jautrību meitenēm!» ASV muzikāla komēdija. 1985.g.
17.35 «Lielais pārgājiens».*
18.25 «Mikrotopija: kompaktā dzīve». Dokumentāla filma.
19.25 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.45 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
21.15 «Midsomeras slepkavības 9». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 33.sērija.
23.50 «Labākā pasaulē». Dānijas un Zviedrijas drāma. 2010.g.
1.50 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
3.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.05 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Karamba!»
12.15 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g.
35.sērija.
13.15 «Neaizskaramie». Francijas biogrāfiska traģikomēdija. 2011.g.
15.40 «Čārlija Vilsona karš». ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Milestība uz kredīta».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
3.25 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 15.sērija.
5.40 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.35 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.10 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Valentīnas
Kovšovas (dzimusi 1939. gada 18. novembrī, mirusi 2014. gada 22. oktobrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Valentīnas Kovšovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Valentīnas Kovšovas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

8.35 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
9.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Ziņkārīgais Džordžs». ASV animācijas filma. 2006.g.
12.10 «Timotija Grīna savādā dzīve». ASV ģimenes komēdija.
14.15 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
17.00 «Beverlihilsas lauķi». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
20.45 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma. 2006.g.
22.20 «Brīvdienu terapija». ASV komēdija. 2009.g.
0.50 «Superzvaigzne». ASV komēdija. 1999.g.
2.20 «Zvaigžņu putekļi». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 23. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.05 «Bērnu stāsti».*
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola».
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 3».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Spēlmaņu nakts 2014».
0.00 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.00 «Brīvās Latvijas dziesmas».*
2.55 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Lietuvas studentu koncerts.
3.55 «Personība. 100 g kultūras».*
4.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».

12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
12.45 «Jautrību meitenēm!» ASV muzikāla komēdija. 1985.g.
14.15 «Sapņu ceļojums. Sanfrancisko».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
15.55 TV PIRMIZRĀDE. «Marokenrols». Dokumentāla filma.
16.45 «VTB vienotās līgas spēle». «Unics» – «VEF Rīga».
19.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
19.30 «Atceries, es vienmēr tevi mīlēšu».
Vācijas drāma. 2011.g.
21.15 ««Strongman Champions League 2014 Latvia»».
22.15 «Noziegums».
Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 11.sērija.
23.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.15 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
1.30 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
5.45 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Krievijas seriāls (ar subt.).
1.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 4.–6.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
13.35 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
14.45 «Greizais spogulis».
Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņu un «Top 10» apvienotais speciālizlaidums».
21.00 JAUNUMS. «Kurts Seits un Šura».
Turcijas seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
23.20 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.20 «Līdz nāve mūs šķirs». Vācijas trilleris. 2007.g.
2.00 «Mīlestības namiņš».
Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
3.30 «LNT brokastis».
4.15 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu automazgātavā

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Piedāvājam:
• stabilu un pastāvīgu darbu ar sociālām garantijām.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV pa e-pastu i.birojs@itsauto.lv.
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Jelgavas pilsētas dome aicina Hristinas
Svaines (dzimusi 1940. gada 9. augustā,
mirusi 2014. gada 29. oktobrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar Hristinas Svaines īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Hristinas
Svaines piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

Jelgavas pilsētas dome aicina Jurija Polovinkina (dzimis 1960. gada 6. septembrī,
miris 2014. gada 23. oktobrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar Jurija Polovinkina īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Jurija Polovinkina piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 16.sērija.
5.40 «Nepieskatītie». Animācijas seriāls.
6.40 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Suns meklē mājas». Latvijas raidījums. 2014.g.
12.40 «Beverlihilsas lauķi». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
14.45 «Rezervisti». ASV komēdija. 2006.g.
16.15 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma. 2006.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Mierinājuma kvants». Spraiga sižeta filma.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. ««Super 8»». ASV šausmu trilleris. 2011.g.
0.30 «Rezervisti». ASV komēdija. 2006.g.
2.10 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 15. un 16.sērija.
4.25 «Nepieskatītie». ASV animācijas seriāls.

«Vārds uzņēmējiem»
Aicina darināt eglīšu rotājumus

Biedrība «Mājas vides skola», īstenojot Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansēto projektu ««Mājas vides skola»
darbības popularizēšana Jelgavā», turpina rīkot radošās
darbnīcas. Biedrība LLU Tehniskajā fakultātē J.Čakstes
bulvārī 5 21. novembrī plkst.16 aicina darināt dažādus
eglīšu rotājumus no filca un 27. novembrī plkst.16.30
– dažādus Ziemassvētku rotājumus un nelielas dāvaniņas tapošanas un dakšiņtamborējumu tehnikā.
Vairāk informācijas – http://majasvidesskola.wix.com/biedriba
vai www.draugiem.lv/majasvidesskola/.
Nodarbības – bez maksas, bet biedrība aicina iepriekš
pieteikties pa e-pastu majasvidesskola@inbox.lv vai
pa tālruni 29527047.

Atvērta jauna veļas mazgātava – ķīmiskā
tīrītava «G@L Prim»

Piedāvājam veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas
pakalpojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām.
Aicinām uz sadarbību kafejnīcas, viesu namus,
izglītības iestādes. Mazgājam darba apģērbus.
Adrese: Satiksmes iela 57, Jelgava, tālrunis 29665502.

Ziemas andele «Hercogā»

Ziemas andele: sieviešu apģērbi, apavi un aksesuāri
– 16. novembrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs». Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 14. novembrim, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas pa tālruni 26456942.
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Pasākumi pilsētā
 13. novembrī pulksten 11 – Liepājas teātra muzikāla izrāde bērniem pēc A.Brigaderes
lugas motīviem «Sprīdītis». Režisors V.Lūriņš. Biļešu cena – € 4; 5 (kultūras namā).
 13. novembrī pulksten 17 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu dzejas krājuma
atvēšana (Valsts ģimnāzijā).
 14. novembrī pulksten 18 – Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīts
koncerts «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...». Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijas sarīkojums. Ieeja – bez maksas (k/n Mazajā zālē).
 14. novembrī pulksten 15 – nodarbība topošajiem vecākiem «Kā saprast savu
jaundzimušo mazuli» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 15. novembrī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts «Mans
veltījums manai zemei». Ieeja – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 15. novembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde eksperiments «Viens pret
viens». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 19. novembrī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Mārtiņdiena»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. novembrī no pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 21. novembrī pulksten 12 – ekskursija «Brīvības cīņu vietas Jelgavas apkārtnē».
Ekskursiju vada gids Andris Tomašūns. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv (no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 23. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 26. novembrī pulksten 19 – Olgas Rajeckas Latvijas koncerttūre «Buramdziesmas».
Piedalās TDA «Rotaļa XO», «Līgo» un «Dzintariņš» dejotāji. Biļešu cena – € 7 – 17
(kultūras namā).
 27. novembrī pulksten 15 – radošā vēstures konkursa skolēniem «Reiz Jelgavā…»
1. kārta (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 27. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Pa ķenguru pēdām». Par
Austrāliju stāstīs aizrautīgais ceļotājs Pēteris Strūbergs (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Adventes vainaga veidošana»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. novembrī pulksten 19 – Krievijas Nacionālā baleta viesizrāde. Vadītājs
S.Radčenko. 1. daļa: P.Čaikovskis, uvertīra no nepabeigtās operas «Romeo un Džuljeta». 2. daļa: «Šopeniāna». M.Fokina iestudējums – emocijām piepildīts bezsižeta
balets, kas liek atdzimt 19. gadsimta romantiskā baleta tēliem. Biļešu cena – € 7 – 25
(kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 16 – grupas «Menuets» 45 gadu jubilejas koncerts «Esam!».
Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 17 – lielās pilsētas egles iedegšana (Hercoga Jēkaba laukumā).

Izstādes
 No 7. novembra līdz 21. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Lielā iela laika ritējumā»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 27. novembrim – ceļojošā izstāde «Muminu ģimene no Somijas» (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 14. novembrī pulksten 15 – izstādes «Rīgas mākslas porcelāns (1925 – 1940) no
Pētera Avena krājuma» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 8. februārim (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 16. novembrim – Giedrjus Šukščus (Lietuva) plakātu un fotografikas izstāde
«Laika zīmes: nojauta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 19. novembrim – Raita Junkera gleznu izstāde «Pilsētas svētki» (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Līdz 20. novembrim – fotoizstāde «Poļu ieguldījums fotogrāfijas attīstībā Latvijā»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 28. novembrim – Lindas Freibergas gleznu izstāde «Sakustēšanās» (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Līdz 30. novembrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku 2013./2014. gada
sezonas noslēguma izstāde. Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 1. un 2. stāva
foajē).
 Līdz 30. novembrim – Ievas Šustikas personālizstāde. Gleznas (k/n 1. stāva lielajā
foajē).
 Līdz 1. decembrim – Silvas Linartes gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 Līdz 21. decembrim – Elitas Viliamas grafiku un pastmarku izstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 24. decembrim – Serafimas Buldinskas izšūto gleznu izstāde (Pārlielupes bibliotēkā Loka maģistrālē 17).

Jelgavas atbrīvošanas
gadadienā – ekskursija
pa brīvības cīņu vietām
 Ritma Gaidamoviča

21. novembrī pulksten 12
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) aicina doties
ekskursijā pa brīvības cīņu
piemiņas vietām Jelgavas apkārtnē. Kopā ar vēsturnieku
Andri Tomašūnu ekskursijā
varēs uzzināt vairāk par 1919.
gada notikumiem Jelgavā, kā
arī nolikt svecītes piemiņas
vietās.
Ik gadu 21. novembrī tiek atzīmēta Jelgavas atbrīvošana no bermontiešiem. Kā
norāda A.Tomašūns, Jelgavā un tās apkārtnē Latvijas brīvības cīņu laikā 1919. gadā
tika doti iznīcinoši triecieni bermontiešu
armijai, kas piespieda ienaidnieku pamest
Latviju. Šodien par kaujām mums stāsta
pieminekļi un kritušo karavīru Brāļu kapi.
Atzīmējot 95. gadadienu kopš šī Latvijas
neatkarībai nozīmīgā notikuma, ikviens
aicināts piedalīties ekskursijā ar autobusu
un kopā ar A.Tomašūnu doties uz piemi-

ņas vietām Jelgavas apkārtnē.
Ekskursijas maršrutā iekļautas piemiņas vietas Cenu kapos, pie Skuju skolas,
pie Vareļu pieminekļa, pulksten 14 būs
svinīgais piemiņas brīdis Meža kapos, Miera ielas kapos, bet noslēgumā – piemiņas
vietas apmeklējums Tušķos.
Ekskursijas dalībnieki aicināti līdzi
ņemt svecīti (āra apstākļiem) un sauso
ziedu pušķīti, ko atstāt piemiņas vietās.
«Vairākas piemiņas vietas nav sasniedzamas ar autobusu, tāpēc aicinām ekskursijas dalībniekus ņemt vērā, ka nelieli
attālumi būs jāveic kājām. Visi apskates
objekti atrodas ārā, tāpēc nepieciešams laikapstākļiem piemērots apģērbs un apavi,»
tā JRTC pārstāve Alise Ozoliņa.
Ekskursijas sākums – pulksten 12 no
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa stāvlaukuma, atgriešanās Jelgavā
– ap pulksten 16. Dalības maksa ekskursijā
– 3 eiro, skolēniem – 1,50 eiro. Ņemot vērā
to, ka vietu skaits autobusā ir ierobežots,
dalībniekiem iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Somijas vēstnieks
atklāj Muminu izstādi
Foto: Krišjānis Grantiņš

 Ligita Vaita

Slaveno trollīšu Muminu piedzīvojumus ir lasījuši bērni un
pieaugušie teju visā pasaulē.
Šogad par Muminu mammu
dēvētajai somu rakstniecei
Tūvei Jānsonei apritētu simts
gadi, un tieši jubilejas gadā
uz Jelgavu atceļojusi izstāde
«Muminu ģimene no Somijas»,
kuras atklāšanā piedalījās arī
Somijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Olli Kantanens ar kundzi Tinu Nordkvistu.
Izstāde Zinātniskās bibliotēkas
bērnu stūrītī skatāma līdz 27.
novembrim.
Izstādē apkopotas dažādas ar Muminu
fantāzijas pasauli saistītas lietas – grāmatas, ilustrācijas grāmatām, apģērbs ar
Muminiem, suvenīri un rotaļlietas, kā arī
daudzu bērnu sapnis Muminu māja un citi
priekšmeti. T.Jānsone Muminu grāmatiņas
rakstījusi un ilustrējusi no 1945. līdz 1980.
gadam, viņa ir zīmējusi arī pieaugušajiem
domātos Muminu komiksus.
«Esam priecīgi, ka Jelgava ir izvēlēta par
vietu, kur varam izzināt somu kultūru.
Pats svarīgākais, ka tā ir bērnu literatūra
un ka bērni caur šīm grāmatām iepazīst
daļiņu citas un tajā pašā laikā mums tik
tuvas kultūras, jo gan Latviju, gan Somiju
vieno Baltijas jūra, pa kuru grāmatās daudz

ceļojuši arī paši Mumini,» izstādes atklāšanā uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Interesanti, ka grāmatiņas par somu
pazīstamākajiem pasaku tēliem sākotnēji
izdotas zviedru valodā, kas ir otra oficiālā valoda Somijā. Tā kā arī vēstnieka
O.Kantanena sieva T.Nordkvista ir augusi
zviedru ģimenē, izstādes atklāšanā viņa
iepazīstināja ar pasaku skanējumu tās
sākotnējā valodā. Somijas pāris izstādes
atklāšanā rādīja grāmatiņu, no kuras
lasa viņu pašu meita. «Var redzēt, ka tā
mājās ir daudz lasīta,» smejas vēstnieks
ar kundzi.
Kopumā par omulīgo trollīšu Muminu
ģimeni izdotas deviņas grāmatas, un tās
visas tulkotas latviešu valodā. «Muminu
mamma ir dzimusi pirms simts gadiem,
un viņa savus Muminu tēlus radīja laikā,
kad pasaule izskatījās diezgan melnbalta.
Mumini ienesa spilgtas krāsas somu bērnu
dzīvē,» akcentē O.Kantanens.
Vēstnieks uzsver, ka Muminu stāsti
atklāj, kā ar fantāziju pasauli var izkrāsot.
«Mumini bieži paņēma līdzi ko ēdamu,
sēdās laivā un devās ceļojumos pa Baltijas
jūru,» tā O.Kantanens, piedāvājot arī klātesošajiem bērniem cienāties ar vēstniecības
sarūpētiem saldumiem un iedomāties,
ka viņi kopā ar Muminiem dodas savā
ceļojumā.
Izstādi «Muminu ģimene no Somijas»
iniciējuši un izveidojuši Somijas institūtā
Igaunijā, taču Latvijā par izstādes ceļu

tālāk rūpējas Somijas vēstniecība Latvijā.
Kā norāda vēstniecībā, izstāde galvenokārt
pa Latvijas bibliotēkām ceļo jau trešo gadu,
nupat tā pabijusi Rūjienā, bet pēc Jelgavas
dosies uz Krāslavas bibliotēku.
Jelgavā izstāde skatāma līdz 27. novembrim, un tā iekārtota Zinātniskās bibliotēkas bērnu stūrītī.
Jāpiebilst, ka oficiālās vizītes laikā
Somijas vēstnieks tikās ar Jelgavas domes vadību, apmeklēja siltumapgādes
uzņēmumu «Fortum» un LLU. Delegācija
no LLU uz pilsētas centru devās kājām,
ejot pāri Mītavas tiltam. «Tieši gājiens
pāri Mītavas tiltam mani pārliecināja, ka
pilsēta rūpējas par saviem iedzīvotājiem.
Redzējām Pasta salu, kas paredzēta, lai
iedzīvotājiem būtu vieta, kur atpūsties.
Taču arī pārējās vietās, kur viesojāmies, jūtams, ka šī ir pilsēta, kas skatās nākotnē un
strādā izaugsmei,» ar gūtajiem iespaidiem
Jelgavā dalās vēstnieks. Viņš akcentē, ka
nākamgad gaidāmie notikumi – pilsētas
750 gadu jubileja un Latvijas prezidentūra
ES padomē – ir nozīmīgas iespējas, kā sevi
prezentēt visai Eiropai.
Līdz ar Somijas vēstnieku O.Kantanenu
un viņa kundzi T.Nordkvistu oficiālā vizītē
Jelgavu apmeklēja arī vēstnieka vietniece
pirmā sekretāre Anna Mari Hamalainena,
Somijas konsule kultūras atašeja Asta
Puolakka, vēstnieka asistente Karīna
Klancberga, «Finpro» pārstāve Lolita Pankova un Somijas tirdzniecības ģildes Latvijā
sekretārs Kimmo Koroilahti.

Alunānieši ar četrām izrādēm svin 55. dzimšanas dienu
 Ritma Gaidamoviča

Šomēnes svētki Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrim – 55.
dzimšanas diena –, un alunānieši jelgavniekus ielūdz
uz četrām izrādēm, kurās uz
skatuves būs iespējams darbībā vērot teju visus teātra
trupas aktierus. Zīmīgi, ka
izrāžu cikls tiks sākts tieši ar
Jāņa Jaunsudrabiņa lugu «Jo
pliks, jo traks», ar kuru pirms
55 gadiem A.Alunāna teātris
uzvarēja republikas teātru
skatē, iegūstot goda nosaukumu Ā.Alunāna Jelgavas
Tautas teātris.
Teātra īstā dzimšanas diena bija otrdien – Lāčplēša dienā. «Atzīmējot savu
pusapaļo jubileju, vēlamies kopā aicināt
teātra mīļus, lai parādītu savu veikumu,»
stāsta teātra direktors Arvīds Matisons,
piebilstot, ka šobrīd Ā.Alunāna teātrī

spēlē ap 50 jelgavnieku no 16 līdz pat
vairāk nekā 70 gadiem. Jautāts par izrāžu izvēli svētkiem, A.Matisons atzīst,
ka nekas jauns šoreiz neesot iestudēts,
jo jubileja esot pusapaļa, taču izvēlētas
tādas izrādes, lai uz skatuves spēlētu pēc
iespējas vairāk aktieru, kas šobrīd darbojas teātrī. Izrāžu ciklu iesāks «Jo pliks,
jo traks», bet noslēgs – izrāde «Sievietes,
sievietes», kā A.Matisons saka, parādot
mūsu daiļo sieviešu blici.
Teātra direktors, mazliet pārdomājot,
atzīst, ka 55 «uz papīra» izskatās daudz,
taču pašam šķiet, ka šis laiks radošiem
kūleņiem paskrējis ļoti ātri. «Grūti
aptvert, ka pusgadsimts un vēl mazliet
jau pagājis. Taču strādājuši esam daudz
un dikti,» tā A.Matisons, piebilstot, ka
šis laiks bijis piepildīts, darba pilns, jo
nospēlētas neskaitāmas lugas, skoloti
neskaitāmi aktieri. «Iedomājieties,
savulaik izrāde «Visi mani radi raud»
rādīta 120 reizes! Diemžēl šobrīd uz ko
tādu nevaram cerēt, jo šovi un piesātinātā kultūras programma teātri mazliet

pastūmusi malā. Taču teātrī joprojām ir
aktieri, kuri savā radošajā mūžā nospēlējuši pat 50 lomas,» stāsta A.Matisons,
aicinot jelgavniekus uz teātra dzimšanas
dienas izrāžu ciklu, lai paskatītos savas
pilsētas teātri.

Ādolfa Alunāna teātra
55. dzimšanas dienas
izrāžu programma
• 19. novembrī pulksten 19 – izrāde «Jo
pliks, jo traks» (J.Jaunsudrabiņš). Režisori
– A.Bolmanis un A.Matisons. Biļešu cena
– € 2,50; 2 (kultūras namā).
• 20. novembrī pulksten 19 – «Slazdu
krogs un divi nami Rīgā» (M.Svīre). Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2,50; 2
(kultūras namā).
• 21. novembrī pulksten 19 – izrāde
«Divu kungu kalps» (K.Goldoni). Režisors
– A.Matisons. Biļešu cena – € 2,50; 2
(kultūras namā).
• 22. novembrī pulksten 17 – izrāde
«Sievietes, sievietes» (K.Būza). Režisore
– L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2,50; 2
(kultūras namā).

