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Šis ir pilsētas 750. jubilejas gads, un šogad
Jelgavā valsts svētki būs
jo īpaši krāšņi, atklāj Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece
Inta Englande. Viens no
grandiozākajiem pasākumiem paredzēts no
pulksten 18 līdz 22, kad
iedzīvotājiem būs iespēja
redzēt unikālu projektu.
Uz Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa taps
interaktīva 3D projekcija
«Tu esi Latvija», kas radīs
ilūziju, ka tornis atdzīvojas, runā tautā iemīļotu
dzejnieku dzejoļus un
vizuāli transformējas.

Kā atklāj režisors Jānis Elsts,
šis svētku pasākums būs neliela
alternatīva gaismas festivālam
«Staro Rīga!». Multimediālā 3D
projekcija sastāvēs no trīs minūšu
garām gaismas spēlēm patriotiskā
noskaņā, kas atkārtosies ik pēc desmit minūtēm. Savukārt starplaikos,
sasaucoties ar svecīšu kompozīcijām
Hercoga Jēkaba laukumā, torni
rotās latvju rakstu zīmes. Paredzēts,
ka no pulksten 17 laukumu izgaismos 37 skolu jaunatnes veidotas
svecīšu kompozīcijas. Šogad tās
būs veltītas ne tikai valsts, bet arī
Jelgavas dzimšanas dienai.
Svētkus 18. novembrī pulksten
16 ieskandinās tradicionālais svētku
ekumēniskais dievkalpojums Jelgavas Svētās Annas baznīcā. Uzstāsies
Jelgavas Svētās Annas draudzes
koris, solistes Evija Mauševica un
Solvita Bukšāne. Dievkalpojumu

vadīs bīskaps Pāvils Brūvers.
No pulksten 16 līdz 18 Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
Konferenču zālē notiks kinolektorijs
«Nepārejošā Latvija. Salas laika
upē» (vadīs lektors A.Redovičs)
jeb kinoprogramma ar Jelgavai
veltītām kinohronikām. Tajās varēs
redzēt notikumus, vēsturiskās pārmaiņas, kas 20. gadsimtā skārušas
Latviju. Jelgavu un tai nozīmīgus
notikumus vēsturiskos kino kadros
laikā no pulksten 17.45 līdz 19 varēs
redzēt arī uz ekrāna pie kultūras
nama. Tam sekos grupas «Zvaigžņu
lietus» uzstāšanās.
Pirms svinīgās ziedu nolikšanas
pie Jāņa Čakstes pieminekļa, kas
paredzēta pulksten 17.30, patriotiskas un tautā iemīļotas dziesmas
dziedās Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona ansamblis «Junda», pēc
tam būs 501. Jelgavas Jaunsargu

vienības ieroču defilē.
Savukārt pulksten 18 kultūras
nama Lielajā zālē būs svētku koncerts – deju uzvedums «Zvaigžņu
rakstu kalējiņi». Bezmaksas biļetes
var saņemt kultūras nama kasē.
Svētku kulminācijā būs uguņošana no Pasta salas, par ko gādā Jelgavas uzņēmēji. Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška stāsta, ka šogad
par godu pilsētas 750 gadu jubilejai
salūts būs jo īpaši krāšņs. Pērn tam
atvēlēti 6430 eiro, šogad – 8500 eiro.
Pirmo reizi svētku uguņošanā tiks
akcentētas Jelgavas pilsētas krāsas
– sarkanā un zilā. Pēc uguņošanas,
pulksten 20.15, jelgavniekiem jubilejā dāvanu pasniegs «Latvijas
dzelzceļš», izgaismojot dzelzceļa
tiltu pār Lielupi. Plānots, ka turpmāk diennakts tumšajā laikā tilts
būs izgaismots regulāri.

Jelgavas industriālajā vēsturē bija visā Padomju
Savienībā zināma rūpnīca, kurā ražoja mikroautobusus RAF.
1949. gadā Rīgas 2. autoremontrūpnīcā tika
izveidota autobusu virsbūvju rūpnīca, kuru 1955.
gadā pārdēvēja par Rīgas Eksperimentālo autobusu
fabriku, saīsinājumā – RAF. Tieši tur 20. gadsimta 50.
Attēls:
gadu beigās sāka ražot pirmos mikroautobusus
RAF
PSRS teritorijā – desmitvietīgo RAF-10 «Festivāls»
simboliskā
un astoņvietīgo RAF-08 «Sprīdītis». Savukārt
atslēga
RAF-977 modeļa nosaukums «Latvija» kļuva par
atpazīstamu zīmolu, kas arī turpmāk rotāja RAF
ražotos mikroautobusus.
Rīgas rūpnīcai trūka jaudas – gadā tā spēja
saražot tikai ap 3000 automašīnu. Par jaunās
Vissavienības rūpnīcas celtniecības vietu tika
izvēlēta Jelgava. 60. gadu beigās Jelgavā sākās
tās būvniecība, un mērķis bija, lai rūpnīca spētu saražot ap 17 000
mikroautobusu gadā. PSKP XXV kongresa vārdā nodēvētā rūpnīca
Jelgavā tika atklāta 1975. gadā, bet pilnvērtīgs ražošanas process
tika nodrošināts kopš 1976. gada.
Pirmais mikroautobusa modelis bija RAF-2203 «Latvija». Mikroautobusā bija 11 sēdvietas, un šis modelis kļuva par visvairāk ražoto
mikroautobusu PSRS vēsturē. Pateicoties eksportam uz sociālistiskajām un PSRS draudzīgajām jaunattīstības valstīm, RAF-2203 kļuva
par visatpazīstamāko RAF ražojumu ne tikai PSRS, bet arī ārzemēs.
Mikroautobusu RAF-2203 ar vairākām modifikācijām ražoja līdz pat
1997. gadam. Tas tika plaši lietots sabiedriskajā transportā, valsts
iestāžu autoparkos un pat olimpiskajās spēlēs Maskavā 1980. gadā.
Lai nodrošinātu rūpnīcas strādniekus ar dzīvojamo platību, rūpnīca
finansēja dzīvojamā mikrorajona celtniecību.
Sabrūkot PSRS, produkcijas pieprasījums samazinājās, un 1997.
gadā mikroautobusu ražošanu apstādināja pilnībā. Pēdējie RAF
modeļi bija maršruta taksometrs RAF-22039 ar 13 sēdvietām un
Maskavas pilsētas pasūtījums – katafalks. Likteņa ironija, bet tieši
katafalks bija pēdējā automašīna rūpnīcas vēsturē. RAF pārtrauca
darbību 1998. gadā.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Cienījamie jelgavnieki!
Dzimtenes mīlestība ir cilvēka dvēseles
stāvoklis, piederības un atbildības izjūta pret
savu valsti. To nespēj iespaidot ne ekonomika, ne politiskās norises vai dzīvošana svešā
zemē. Ikviens no mums ar šo izjūtu stiprina
Latviju un sekmē tās attīstību!

Sveicu visus
Patriotu nedēļā un
Latvijas valsts svētkos!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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atbildam

Par Platones ielas stāvokli
pretenziju vairs nav
ka tie nodrošināti, ievērojot ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas. «Pēc darba
izpildes «Pilsētsaimniecības» speciālists apsekoja Platones ielas brauktuvi un konstatēja, ka ceļa klātne
atbilst specifikāciju prasībām,» tā
E.Rubenis, gan akcentējot, ka intensīvās satiksmes un nokrišņu ietekmē
uz brauktuves seguma pastiprināti
veidojas bedres un šķērsviļņi, kas
periodiski ir jānoplanē.
Jāpiebilst, ka jau nākamajā dienā
pēc lasītāja sūdzības iesniegšanas
pašvaldības iestādei «Pilsētsaimniecība» Jānis vērsās «Jelgavas Vēstneša»
redakcijā, lai izteiktu pateicību par
kvalitatīvi veikto darbu. «Atbrauca
traktors un ielu vēlreiz nogreiderēja.
Platones ielas greiderēšanas un Šoreiz, jāatzīst, darbs paveikts tiešām
atputekļošanas darbi veikti 19. ok- kvalitatīvi. Pavisam cita braukšana,»
tobrī, informē pašvaldības iestādes tā viņš.
«Pilsētsaimniecība» ielu uzturēšanas
inženieris Edgars Rubenis, uzsverot,
Sagatavoja Sintija Čepanone
««Jelgavas Vēstnesis» skaisti raksta, ka pirms ziemas sezonas tiek
greiderētas ielas pilsētā, bet kāpēc
netiek rakstīts, cik nekvalitatīvi tas
darbs tiek veikts? Platones ielā un
arī citās, šķiet, strādā viens un tas
pats greiderists, kurš īsti savu darbu
neprot – greiders pa ielu brauc tik
lielā ātrumā, ka iela pēc tam kļūst par
vieniem lieliem viļņiem, izdangāta.
Iela nu ir nevis skaisti nogreiderēta,
bet sabojāta – var salauzt mašīnu,
un ātrāk par 20 kilometriem stundā
pabraukt nav iespējams. Un šī nav
pirmā reize – tas atkārtojas gadu no
gada. Vai tiešām neviens nekontrolē
šo greideristu darbu?» «Jelgavas
Vēstnesim» jautā Jānis.

Lemj par ātrumvaļņa
nepieciešamību Zvaigžņu ielā
«Lūgums ierīkot Zvaigžņu ielā «gulošos policistus», jo vecāki, kas ved bērnus
uz bērnudārzu, neievēro ātrumu. Abās
pusēs ir bērnu laukumi un nepārredzams ceļš. Laika jautājums līdz nelaimei,» ar šādu lūgumu sociālajos tīklos
pie pašvaldības vērsās Jevgēnijs.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka jautājumu par
ātruma vaļņu uzstādīšanu Zvaigžņu
ielā tika plānots izskatīt Satiksmes
kustības drošības komisijā, un kārtējā sēde notika vakar, 11. novembrī.
Ņemot vērā, ka trešdienās laikraksts

«Jelgavas Vēstnesis» tiek nodots drukāšanai tipogrāfijā, komisijas lēmumu
nebija iespējams uzzināt. Taču «Pilsētsaimniecība» lasītājam rakstisku
atbildi par lēmumu sola sniegt līdz 30.
novembrim.
«Pilsētsaimniecība» atgādina, ka
dzīvojamās zonās atļautais braukšanas
ātrums nedrīkst pārsniegt 20 kilometrus stundā un par ātruma pārkāpšanu
ir jāziņo Valsts policijai, kas nodrošina
kārtību uz ceļiem un regulē transportlīdzekļu kustību.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

Māras ielas 6 iedzīvotāji
novērtē sadarbību ar JNĪP
«Daudzdzīvokļu mājas Māras ielā 6 dzīvokļu īpašnieku vārdā vēlos izteikt pateicību mūsu mājas pārvaldniekam SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) par atsaucību, sapratni, palīdzot savest kārtībā mājas jumta segumu.
Īpašs paldies personīgi uzņēmuma valdes loceklim Jurim Vidžim un JNĪP 3.
iecirkņa inženierei Svetlanai Sinaginai par pretimnākšanu. Tāpat paldies SIA
«Sakta būve» un tās vadītājam Vladimiram Bogdanovam par ātru un kvalitatīvu
darbu. Viss jumta segums tika savests kārtībā divarpus nedēļu laikā!»
Māras ielas 6 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Vera Tarbejeva

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Kvotu trūkuma dēļ līdz
gada beigām vizīte pie
acu ārstes maksā 20 eiro
«Ik pa trīs mēnešiem eju pie acu ārsta
pārbaudīt redzi. Vienmēr šī procedūra
man maksājusi piecus eiro, bet, pagājušajā nedēļā aizejot pie savas dakteres
Valdas Rozentālbergas, viņa paziņoja, ka
vizītes cena būs 20 eiro. Man tiešām tādas
naudas nebija, tāpēc palūdzu, lai man par
tiem pieciem eiro vismaz pagarina recepti
un izmēra acs spiedienu. Gribas saprast,
kur tās cenas tā augušas?! Daktere saka,
ka medicīnā naudas trūkstot, valsts neko
neapmaksājot, bet vai tiešām daktere
varēja man pēkšņi piecu eiro vietā prasīt
20? Vēl jo vairāk, ka pēdējo reizi pie šīs
pašas ārstes biju pirms trīs mēnešiem un
par vizīti maksāju piecus eiro,» ar šādu
jautājumu pie «Jelgavas Vēstneša» vērsās
Maija Lazdiņa.
Kopš 2. novembra Valdas Rozentālbergas acu ārsta praksē pieaugušajiem pieejami tikai maksas pakalpojumi. «Diemžēl, kā
jau gada nogalē mēdz būt, ārsta praksei ir
beigušās valsts piešķirtās kvotas, līdz ar
to pacientiem jārēķinās ar maksas vizīti.
Šāda kārtība būs spēkā līdz gada beigām,
bet jau no janvāra atkal daļu izmaksu segs
valsts,» norāda V.Rozentālberga, uzsverot,
ka tas attiecas tikai uz pieaugušajiem,
nevis uz valsts apmaksātajiem acu ārsta
pakalpojumiem bērniem.

Foto: Raitis Supe
Acu ārste norāda, ka informācija par
vizītes maksu praksē izvietota labi redzamā vietā – uz durvīm. «Tāpat, kopš fiksēta
kvotu pārstrāde, kad pacients piesakās vizītei, reģistratore godprātīgi izskaidro radušos situāciju un piedāvā vai nu maksas
vizīti, vai nogaidīt līdz jaunajam gadam,
kad atkal būs pieejamas valsts kvotas.
Jāatzīst gan, ka šobrīd reģistratore ir
slima, līdz ar to, iespējams, uz telefona

zvanu atbildējis kāds cits speciālists, kurš
pacientu varbūt par to nav informējis,»
pieļauj ārste, šādā gadījumā atvainojoties
pacientei par pārpratumu.
Piesakoties uz pārbaudi V.Rozen
tālbergas acu ārsta praksē līdz gada
beigām, pacientiem jārēķinās, ka vizītes
cena ir 20 eiro.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nākamgad pie «Lācīša» salabos bedrītes;
visu segumu atjaunos vēl pēc gada
«Pie bērnudārza «Lācītis» ceļa stāvoklis ir katastrofāls – viss vienās
bedrēs, peļķēs! Tur taču ik dienu brauc
vecāki ar savām automašīnām, ceļa segumu vēl vairāk izdangājot. Pieļauju,
ka tā oficiāli skaitās iebrauktuve un
tā būtu jāsakārto apkārtējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, taču nevar
neņemt vērā, ka šo ceļu izmanto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņu vecāki, tādēļ pašvaldībai arī
būtu jāuzņemas zināma atbildība,»
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta Valentīna,
kura dzīvo Māras ielā 8. Viņa lēš, ka
brauktuves sakārtošana pašvaldībai
nemaz tik dārgi neizmaksātu, tāpēc
lūdz izskatīt šādu iespēju. Tāpat viņai
ir pretenzijas par paša bērnudārza teri-

toriju. «Varbūt reizi nedēļā tur kāds gar cītis» teritoriju, pirmsskolas izglītības
žogu noslauka lapas, arī zāle vasarā iestādē uzsver: «Mums tiešām ir ļoti
regulāri netika pļauta,» tā viņa.
paveicies ar mūsu iestādes sētnieku,
un mums nav nekādu pretenziju par
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaim- viņa darbu – viņš strādā ļoti cītīgi un
niecība» ielu ekspluatācijas inženieris atbildīgi. Ikviens var pārliecināties,
Edgars Rubenis, atbildot uz jautājumu ka teritorija gan vasarā, kad jāpļauj
par Māras ielas iebraucamā ceļa uz zāle, gan rudenī, kad jāgrābj lapas, ir
pirmsskolas izglītības iestādi «Lācītis» sakopta, tāpēc, mūsuprāt, iedzīvotājas
sakārtošanu, informē, ka 2016. gadā pārmetumi ir nepamatoti.» Ja tomēr
pašvaldības iebrauktuvei tiek plānots kādam no apkārtējo māju iedzīvotāasfalta bedrīšu remonts. «Iebrauktuves jiem vēl aizvien ir iebildumi par kārvisa seguma atjaunošana tiks plānota tību «Lācīša» teritorijā, viņš aicināts
2017. gada budžeta projektā un tiks vērsties pie pirmsskolas izglītības
veikta saskaņā ar piešķirto finansēju- iestādes vadības, darot zināmas savas
mu,» uzsver viņš.
pretenzijas.
Savukārt, komentējot lasītājas iebildes par it kā nekopto bērnudārza «LāSagatavoja Sintija Čepanone
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Jelgavas pilsētas pašvaldība 2015. gada 12. decembrī
plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā
īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 2145 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 09000090113 Dobeles šosejā
59A, Jelgavā – atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – EUR 19 000,00. Izsoles solis
– EUR 500,00. Izsoles nodrošinājums – EUR 1900,00.
Reģistrācijas maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma
noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2015. gada 8. decembra
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās
no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no
plkst.8 līdz 12. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties
izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums – EUR
1900,00 – un reģistrācijas maksa – EUR 50,00 –,
kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas filiāles kontā
Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes
Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Pirkuma
nodrošinājums un reģistrācijas maksa par zemesgabala
Dobeles šosejā 59A, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā
iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājas lapā
www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2015. gada 12. decembrī
plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes starpgabala 422 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 09000110589 Vasarnieku ielā 40,
Jelgavā – mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, tas ir, starp zemes starpgabalam piegulošo
zemesgabalu īpašniekiem vai visiem kopīpašniekiem,
kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena
– EUR 2200,00. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles
nodrošinājums – EUR 220,00. Reģistrācijas maksa
– EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2015. gada 8. decembra
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no
plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz
12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12.
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā
pirkuma nodrošinājums – EUR 220,00 – un reģistrācijas
maksa – EUR 50,00 –, kuru ieskaita AS «SEB banka»
Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601
Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas
mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas
maksa par zemes starpgabala Vasarnieku ielā 40,
Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2015. gada 12. decembrī
plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes starpgabala 658 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 09000360331 Strazdu ielā 24A,
Jelgavā – mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, tas ir, starp zemes starpgabalam piegulošo
zemesgabalu īpašniekiem vai visiem kopīpašniekiem,
kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena
– EUR 5800,00. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles
nodrošinājums – EUR 580,00. Reģistrācijas maksa
– EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2015. gada 8. decembra
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no
plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz
12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12.
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā
pirkuma nodrošinājums – EUR 580,00 – un reģistrācijas
maksa – EUR 50,00 –, kuru ieskaita AS «SEB banka»
Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601
Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas
mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas
maksa par zemes starpgabala Strazdu ielā 24A, Jelgavā,
izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2015. gada 12. decembrī plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028516, dzīvokļa Nr.7
(telpu grupas kadastra apzīmējums 09000210209001003) 2. līnijā 3, Jelgavā, un tam
piekrītošo kopīpašuma 143/1278 domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(būves kadastra apzīmējums 09000210209001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums
09000210209002) un zemes (kadastra numurs 09000210209) mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, tas ir, starp nekustamā īpašuma 2. līnijā 3, Jelgavā,
kopīpašniekiem. Izsoles sākumcena – EUR 2400,00. Izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles
nodrošinājums – EUR 240,00. Reģistrācijas maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma
termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2015. gada 8. decembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz
12. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums
– EUR 240,00 – un reģistrācijas maksa – EUR 50,00 –, kuru ieskaita AS «SEB banka»
Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu
nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa
par dzīvokļa īpašuma 2. līnijā 3 – 7, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «KDM»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Svētku laikā – būtiski
satiksmes ierobežojumi
 Sintija Čepanone

18. novembrī, kad pilsētas centrā sāksies
valsts svētku pasākumi, autovadītājiem
jārēķinās ar būtiskām
izmaiņām satiksmes
organizācijā. Tostarp
no pulksten 19 līdz
20.30 satiksmei būs
slēgts Lielupes un
Driksas tilts.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka 18.
novembrī jau no pulksten 12
līdz 21 būs spēkā aizliegums
novietot transportu stāvvietās
Lielās ielas malās posmā no
Pulkveža Oskara Kalpaka ielas
līdz krustojumam ar Akadēmijas ielu. Svētku pasākumu apmeklētāju ērtībām automašīnas
būs iespējams novietot četros
stāvlaukumos: aiz Jelgavas pils,
Peldu ielas galā, Cukura ielā un
Vecajā ceļā.
No pulksten 16 līdz 20 trans-

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Jelgavas sievietes –
pilsētas lepnums»

portlīdzekļiem būs slēgta satiksme K.Barona ielas posmā no
Pasta līdz Uzvaras ielai, bet no
pulksten 16 līdz 21 – Lielās ielas
posmā no Pasta līdz Akadēmijas
ielai. Savukārt no pulksten 19
līdz 20.30, lai droši varētu sagatavoties svētku uguņošanai
un to vērot, ar auto būs aizliegts
pārvietoties pa Lielo un Rīgas
ielu no Akadēmijas ielas līdz
Kalnciema ceļam un Čakstes
bulvāri no Lielās ielas līdz pat
Raiņa ielas krustojumam ar
Akadēmijas ielu. Tāpat būs slēgta Pilssalas iela un Pasta sala,
kā arī gājējiem slēgts Mītavas
tilts. Taču gājēju kustība būs
atļauta pa Lielupes labā krasta
promenādi.
Satiksmes kustības ierasto
kārtību pilsētas centrā pilnībā
paredzēts atjaunot pēc pulksten 21.
Detalizēta 18. novembra satiksmes organizācijas shēma Jelgavas Zonta kluba biedre pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne sveic «ForFoto: Raitis Supe
pieejama «Pilsētsaimniecības» tum Jelgava» valdes priekšsēdētāju Gintu Cimdiņu.
mājas lapā www.pilsetsaimnie Egija Grošteine
gale» vadītāja, kā arī sabiedriskās daru, man tika ielikts jau šūpulī.»
ciba.lv.
organizācijas «Lauku sieviete
SIA «Fortum Jelgava» valdes
Ģederta Eliasa Jelgavas
pret vardarbību» valdes locekle, priekšsēdētājai G.Cimdiņai, kura,
Vēstures un mākslas mupaldies teikts par ilgstošu un paš- starp citu, ir ierindota Ziemeļeirozejā jau trešo gadu Jelgaaizliedzīgu darbu sociālajā jomā pas biznesa sieviešu «Top 20» 20.
vas Zonta kluba pārstāun cilvēku dzīves uzlabošanā. vietā, balva «Jelgavas sieviete – pilves godinājušas Jelgavas
Jelgavas Zonta kluba biedre LLU sētas lepnums» pasniegta par iegulsievietes, kuras par savu
profesore Baiba Rivža, pamatojot, dījumu Jelgavas iedzīvotāju dzīves
ierobežojumi, tostarp uguņodarbu un ieguldījumu ir
kādēļ tieši A.Kroģere ir pelnījusi kvalitātes uzlabošanā un augstu
šanas laikā no pulksten 19.45
pelnījušas īpašu uzslavu.
šo pilsētas lepnuma titulu, norāda, profesionālismu. Viņa stāsta, ka
līdz 20.30 tiks ierobežota saBalvu «Jelgavas sieviete
ka aprūpes centrs «Zemgale» ir ir nākusi no Vidzemes un 2008.
tiksmes autobusu kustība pa
– pilsētas lepnums» šoviens no lielākajiem Latvijā. Tajā gadā, kad sāka strādāt uzņēmumā,
Lielo ielu posmā no Pasta ielas
reiz saņēma Jelgavas Latuzturas vairāk nekā 200 cilvēku, Jelgava viņai bija pavisam sveša,
līdz Kalnciema ceļam. Saistībā
viešu biedrības aktīviste
no kuriem tikai 45 ir spējīgi staigāt tādēļ šeit ieradusies, vadoties pēc
ar slēgto ielas posmu reģionālie
Maija Kravinska, sociālā
un sevi iespēju robežās aprūpēt, kartes. «Man ir jāsaka liels paldies
starppilsētu maršruta autobusi
aprūpes centra «Zemsavukārt pārējiem ir nepieciešama par to, ka devāt iespēju te strādāt.
tiks novirzīti pa apvedceļiem,
gale» direktore Astrīda
īpaša aprūpe, tādēļ kluba biedres Godīgi sakot, nemaz nezināju, ka
savukārt atsevišķi pilsētas auKroģere un siltumenerneapšauba, ka 18 centra vadītājas to, ko esmu izdarījusi šeit, varu,»
tobusu maršruti tiks slēgti vai
ģijas un elektroenerģijas
amatā pavadītie gadi ir bijuši grūti tā G.Cimdiņa.
saīsināti. Reisus, kurus skars
ražošanas uzņēmuma
un atbildīgi, nesavtīgi domājot, kā
Otro gadu tika godināta arī
izmaiņas, var uzzināt JAP mā«Fortum Jelgava» valcilvēkiem palīdzēt, tādēļ balva ir uzvarētāja papildu nominācijā «Jeljas lapā www.jap.lv.
des priekšsēdētāja Ginta
godam nopelnīta.
gavas jauniete – pilsētas cerība»,
Tāpat 18. novembrī no pulkCimdiņa.
Par ieguldījumu sabiedriskajā un šis tituls tika Maijai Tomasei,
sten 15 līdz 21 jelgavniekiem
darbībā, pilsētas un valsts kultūras kura kā brīvprātīgā iesaistījusies
nebūs jāmaksā par sabiedrisko
Pateicībā par ieguldījumu jelgav- vērtību saglabāšanā godināta Jel- dažādu Jelgavas jauniešiem svarīgu
labierīcību apmeklējumu skvē- nieku dzīves kvalitātes uzlabošanā gavas Latviešu biedrības aktīviste pasākumu norisē, organizēšanā un
rā aiz kultūras nama un pie katrai titula «Jelgavas sieviete – pil- M.Kravinska. Viņa atzīst, ka sa- vadīšanā. Jaunietei balva pasniegta
Jelgavas Svētās Trīsvienības sētas lepnums» ieguvējai Jelgavas ņemtā balva reizē ir arī simboliska par viņas aktīvo sabiedrisko darbībaznīcas torņa. Kā norāda SIA Zonta klubs pasniedza Zonta starp- atzinība visiem, kuri spēj rast spēku bu, radošumu un pašatdevi.
«Zemgales Eko» valdes loceklis tautisko simbolu – dzeltenu stikla un laiku, lai koptu mazās Latvijas
Apbalvotās jelgavnieces sveica arī
Aleksejs Jankovskis, svētku rozi, kas simbolizē godprātību.
un dižās Jelgavas kultūrvidi, pie- Jelgavas pilsētas domes, Hercoga
pasākumi galvenokārt konA.Kroģerei, kura jau 18 gadus bilstot: «Katram cilvēkam ir sava Jēkaba kluba un Jelgavas Rotari
centrēsies pilsētas centrā un ir sociālās aprūpes centra «Zem- sūtība šajā pasaulē. Šķiet, ka tas, ko kluba pārstāvji.
kulmināciju sasniegs pievakarē,
tādēļ pieņemts lēmums divās
sabiedriskajās tualetēs – skvērā
aiz Jelgavas kultūras nama un
pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa – no apmeklētājiem  Ritma Gaidamoviča
skatīties fotogrāfiju, video un faktu
neiekasēt maksu par labierīcību
prezentāciju par nozīmīgākajiem  Sintija Čepanone
apmeklējumu.
17. novembrī ar dažānotikumiem un būtiskākajiem

Pilsētas autobusos varēs
braukt bez maksas
 Sintija Čepanone

Lai Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienā jelgavniekiem
nodrošinātu iespēju
apmeklēt svētku pasākumus pilsētā un pēc
tiem nokļūt mājās,
plānots, ka arī šogad
18. novembrī pilsētas
autobusos pasažieri
varēs braukt bez maksas. Tas gan vēl šodien
jāapstiprina deputātiem domes sēdē.
Lēmumprojekts paredz, ka
pasažieri visos Jelgavas pilsētas
nozīmes maršrutos sabiedrisko
transportu 18. novembrī varēs
izmantot bez maksas. Ar lēmuma izpildi saistītie izdevumi
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) tiks apmaksāti no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta programmas «Dotācijas reliģiskajām un citām biedrībām
un nodibinājumiem». Plānotā
izdevumu summa – 8700 eiro.
Pasažieri gan aicināti ņemt
vērā, ka valsts svētku pasākumu laikā noteikti satiksmes

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO» (reģ.Nr.90002314238)

aicina darbā žurnālistu(-i)
darbam laikrakstā un portālā «Jelgavas Vēstnesis»
uz noteiktu laiku (18 mēneši).

Galvenie
pienākumi:

Pretendentam
izvirzītās
prasības:

Piedāvājam:

• ziņu un publikāciju materiālu veidošana
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• dalība citu iestādes informatīvo
materiālu sagatavošanā.
• darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību
jomā darbā ar teksta materiālu sagatavošanu;
• ļoti laba rakstītprasme;
• labas datorlietošanas prasmes;
• plašs redzesloks un izpratne par sociālpolitiskajiem
procesiem valstī.
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• dinamisku darba vidi.

Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv.
Vakance pieejama no 2016. gada 4. janvāra.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63048800.

Tornis 17. novembrī
svinēs piekto jubileju
dām aktivitātēm un pasākumiem Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis svinēs piecu gadu
jubileju pēc tā rekonstrukcijas 2010. gadā. Jelgavnieki svētkos aicināti
griezt laimes ratu, atklāt
jaunus faktus, apskatīt
torni Jelgavas mākslinieku acīm, kā arī torņa
skatu laukumā baudīt
Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BJMK) dalībnieku koncertu.

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Alise Ozoliņa stāsta, ka
17. novembrī no pulksten 10 līdz 18
torņa apmeklētāji varēs griezt laimes ratu, pārbaudot zināšanas par
torni un, atbildot pareizi, dāvanā
saņemot gardu balvu. Torņa kāpnēs
no 1. līdz pat 9. stāvam būs skatāma
izstāde «Labie vārdi tornim cauri
iet». Izstādē apkopoti spilgtākie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa viesu grāmatas ieraksti.
Savukārt Konferenču zālē torņa
7. stāvā no pulksten 10 līdz 15 varēs

faktiem torņa vēsturē šajā piecgadē.
Konferenču zālē būs arī izstāde «Senais tornis» – tajā apskatāmi darbi,
kuros atspoguļota vēsturiskā Svētās
Trīsvienības baznīca, sākot no 20.
gadsimta 20. gadiem.
Pulksten 17 skatu laukumā
notiks svētku koncerts, kurā uzstāsies BJMK dalībnieki – klasisko
ģitāristu kvartets un pārstāvji no
stīgu kvarteta «Belezza». Koncertā
skanēs dažādas melodijas no baroka
laika līdz mūsdienām. Ieejas maksa
– 1 eiro pieaugušajiem, 0,50 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem.
Bet torņa 9. stāva Izstāžu zālē
jau no 13. novembra būs skatāma
īpaša torņa piecu gadu jubilejai
veltīta izstāde. Tajā eksponēti vairāku atzītu Jelgavas mākslinieku jaunākie darbi, kuros attēlots
tornis pēc 2010. gadā pabeigtās
rekonstrukcijas. Svētku dienā
– 17. novembrī – Izstāžu zālē būs
izveidots arī stūrītis apsveikumiem,
kurā apmeklētāji varēs uzrakstīt
savu sveicienu tornim jubilejā, kā
arī apskatīt grāmatu, kur apkopoti
apsveikumi, ko tornis saņēma gada
jubilejā – 2011. gadā.

«Fortum» rēķinu
var apmaksāt līdz
30. novembrim
SIA «Fortum Jelgava» arī
šomēnes pagarina rēķinu
apmaksas termiņu – kārtējo rēķinu var apmaksāt
līdz 30. novembrim.

SIA «Fortum Jelgava» pārstāve
Guntra Matisa skaidro, ka no oktobra uzņēmums pārgāja uz jaunu
rēķinu sagatavošanas programmu.
«Šī iemesla dēļ jau septembra rēķini
tika izsūtīti ar kavēšanos, par ko
klientiem atvainojamies. Tā kā rēķinus nepiegādājām laikā, rēķina apmaksas termiņš tika pagarināts līdz
31. oktobrim, atsevišķiem klientiem
– vēl ilgāk,» norāda G.Matisa. Rēķini ar kavēšanos izsūtīti saistībā ar
pāreju uz jauno rēķinu veidošanas
programmu un liela datu apjoma
pārnešanu jaunajā sistēmā.
«Paldies klientiem, kuri ziņoja
par neprecizitātēm, kas bija ieviesušās datu pārnešanas rezultātā,»
norāda G.Matisa, neskaidrību gadījumā aicinot klientus sazināties
ar «Fortum» Klientu apkalpošanas
centru pa tālruni 63007055, klātienē Pasta ielā 47, 4. stāvā, vai pa
e-pastu klienti@fortum.com.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne
šonedēļ pasniedza pilsētas piemiņas karotītes ar Jelgavas simboliku un grāmatu «Mūsu bērns»
mazajiem jelgavniekiem, kuri
piedzimuši no 20. augusta līdz 3.
novembrim. Vasaras nogalē un
rudenī pasaulē nākuši 127 mazuļi.

Mārtiņdienā īpaši sveikti arī gaviļnieki – Mārcis un divi Markusi.
Jāpiebilst, ka vecāki, kuri nevarēja
ierasties uz tradicionālo svinīgo pilsētas piemiņas karotīšu pasniegšanas
pasākumu, tās var saņemt Jelgavas
pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11 darba laikā.
 Sestdien, 14. novembrī, no
pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a
notiks zemnieku un amatnieku
Brāļu tirgus, informē organizatore
Ilze Mauriņa.
 Valsts svētkos mainīts Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja un Ādolfa Alunāna muzeja darba laiks. Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs informē,
ka 16. novembrī Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis un tajā
esošais restorāns būs slēgts. Savukārt 18. novembrī būs pagarināts
vēstures ekspozīciju darba laiks:
vēstures ekspozīcijas atvērtas no
pulksten 10 līdz 20, bet Izstāžu zāle
un skatu laukums – no pulksten 10
līdz 21. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs un Ā.Alunāna muzejs 17. un 18. novembrī būs slēgti.
 SIA «Jelgavas tirgus» administrācija informē, ka tirgus un arī
tirdzniecības centrs «Rosme» 18.
novembrī apmeklētājiem būs
slēgts. 17. un 19. novembrī tie
strādās bez izmaiņām.
 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka svētdien,
22. novembrī, Jelgavas pilsētas
kapos notiks Mirušo piemiņas
diena. Piemiņas pasākums pulksten
11 paredzēts Miera kapsētā, pulksten 12 – Meža kapsētā, pulksten
13.30 – Bērzu kapsētā, pulksten 15
– Zanderu kapsētā, pulksten 16.30
– Baložu kapsētā. Mirušo piemiņas
dienas pasākumā piedalās SIA «Velis-A» mākslinieki – Andris Jansons
(koncertmeistars), Inita Graudēvica
(taustiņinstrumenti), Ilvija Bensone
(flauta), Maija Andersone (vijole),
Jānis Kupčs, Irēna Upīte (vokāls).
Ceremoniju vadītāji – Aldis Barons un
Māris Neilands. Piedalīsies arī vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Laipa»
(vadītāja Mārīte Skrinda) un Jelgavas
Romas katoļu katedrāles priesteris
Jurijs Gorbačevskis.
 No 16. līdz 22. novembrim
«Pasažieru vilciens» daudzbērnu
ģimenēm piedāvā vienreizējās
braukšanas biļetes iegādāties
ar 50 procentu atlaidi. «Atlaides
braucieniem ir iecerētas kā dāvana
mūsu klientiem Latvijas Proklamēšanas dienā,» tā uzņēmums. Lai
iegādātos biļetes, jāuzrāda šādi
dokumenti: vecākiem vai vecākiem
ar bērniem – pase ar tajā norādītiem
bērnu vārdiem un uzvārdiem vai «3+
Ģimenes karte» kopā ar personu
apliecinošu dokumentu; bērniem
– «3+ Ģimenes karte» kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Ja nav
Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb
«3+ Ģimenes kartes», tad pasē jābūt
minētiem vismaz trim bērniem līdz
18 gadu vecumam. Papildus biļešu
atlaidēm «Pasažieru vilciens» piedāvā
apmeklēt arī Dzelzceļa muzeju Rīgā
un Jelgavā. Ar «Latvijas dzelzceļa»
atbalstu svētku nedēļā, uzrādot
daudzbērnu ģimenes vilciena biļeti,
ieeja muzejos ir bez maksas.

Ritma Gaidamoviča
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tēma

Patversme praktiski
vienmēr ir pārpildīta

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Mazo dzīvnieku patversmē Jelgavā ik gadu nonāk simtiem nomaldījušos un pamestu dzīvnieku. Šogad pirmā pusgada laikā vien uz
patversmi nogādāts 131 suns un 216 kaķi, no kuriem tikai daļa
atgriezušies pie saimniekiem vai atraduši jaunus. Daudzi dažādu
iemeslu dēļ devušies citos medību laukos, bet citi vēl joprojām
gaida patversmē ierodamies gādīgus un mīlošus saimniekus, kuri
pasaudzēs viņus no skumju pilnas dzīves krātiņā.

 Egija Grošteine

Jau gadiem norit cīņa ar klaiņojošu bezsaimnieka dzīvnieku
problēmu. Plānots, ka, sākot
ar nākamā gada jūliju, visiem
suņiem, kuri līdz šim laikam būs
sasnieguši sešu mēnešu vecumu, jābūt reģistrētiem vienotajā
mājas dzīvnieku datu bāzē, kā
arī iezīmētiem ar mikroshēmu
jeb čipētiem, kā rezultātā noklīdušam dzīvniekam būs vieglāk
atrast saimnieku. Cik daudzi šo
prasību ievēros un vai tādējādi
klaiņojošo dzīvnieku problēma
vismaz attiecībā uz suņiem
tiešām saruks, rādīs laiks, bet
pagaidām, kamēr zināmas vien
aplēses, cik Latvijā pavisam ir
suņu un kaķu, šajā jomā valda
diezgan liels haoss, kas ilgst jau
daudzu gadu garumā.

Foto: Raitis Supe
Patversmes vadītāja Unda Ģēģere stāsta, ka šobrīd patversme dod
pajumti 67 kaķiem un 34 suņiem. Pirmās 14 dienas finansiālo pusi
par Jelgavā noķerto klaiņojošo dzīvnieku uzturēšanos tajā uzņemas
pašvaldība. Dienā par vienu patversmē esošo dzīvnieku pilsēta maksā
no 1,65 līdz 3,80 eiro, kas gada laikā veido ievērojamu summu.

– esam patversmes pakalpojuma sniedzēji
stingri pēc iepirkuma konkursa nolikuma
un līguma punktiem. Pilsēta pirmās 14 die«LLU Veterinārmedicīnas fakultātes nas rūpējas tikai par tiem dzīvniekiem, kas
Mazo dzīvnieku patversme (Helmaņa ielā patversmē nonāk caur nolīgtā dzīvnieku ķē8) tika izveidota 1996. gadā ar aktīvu Jel- rāja rokām vai pēc rūpīgas saskaņošanas ar
gavas pilsētas domes atbalstu, lai risinātu Pašvaldības operatīvās informācijas centru
situāciju ar klaiņojošiem bezsaimnieka (POIC tālrunis – 8787), pašvaldības iestādes
dzīvniekiem Jelgavas pilsētas teritorijā. «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas noPārmaiņu laikos Latvijā šī joma bija ļoti daļas speciālisti Ingu Larinu. Tādēļ, pirms
nesakārtota, kaķu un
nogādāt dzīvnieku
suņu populācija ielās Lai organizētu klaiņojošo bezsaimnieka dzīv- patversmē, ir jāpie
nieku izķeršanu māju pagalmos, mājas apbija tālu no vēlamās, saimniekotāja pilnvarotai personai jāiesniedz zvana atbildīgajiem
kā arī stipri piekliboja
dienestiem. Pārējais
rakstisks iesniegums pašvaldības iestādei
pat pie saimniekiem «Pilsētsaimniecība», un minētā adrese tiks ie- periods – dzīve no
esošo mājdzīvnieku kļauta plānveida dzīvnieku izķeršanas grafikā. 15. dienas, ārstēšana,
labturības prasību
«Pilsētsaimniecība» informē, ka šogad līdz
socializācija, vakcinā1. novembrim saņemti 15 šādi iesniegumi.
joma. Tobrīd Jelgavā
cijas, sterilizācijas un
bija daudz ne tikai
citas prasības – gulkaķu, bet arī suņu, kuri piedzimuši uz ielas stas uz mūsu pašu un atsaucīgo, dzīvnieun nevienam nebija vajadzīgi, drīzāk – trau- kiem palīdzēt gribošo un varošo cilvēku
cējoši un reizēm bīstami,» atzīst patversmes pleciem. Šiem cilvēkiem – liels paldies!
vadītāja Unda Ģēģere.
Ņemot vērā, ka fakultātes pamatuzdevums
Lai gan mazāk, tomēr arī mūsdienās ir studentu apmācība, sakombinēt visas darpilsētā tiek konstatēti dzīvnieku turēšanas, bības, lai nekādā ziņā neciestu fakultātes
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas darbs un patversme atbilstu savai sūtībai,
prasību pārkāpšanas gadījumi. Piemēram, kļūst arvien sarežģītāk, bet pagaidām turaJelgavas Pašvaldības policija pērn par to mies,» tā U.Ģēģere.
pieciem suņu saimniekiem izteica brīdiViņa stāsta, ka patversme praktiski
nājumu un sastādīja divus administratīvā vienmēr ir pārpildīta un ik dienu daudzi
pārkāpuma protokolus, savukārt šogad suņi un kaķi cer sastapt savus kādreizējos
sastādīti jau 17 protokoli, no kuriem septiņi vai jaunos saimniekus. Tomēr pozitīvi, ka
ir par atkārtotu prasību pārkāpšanu gada pēdējos gados pieaudzis to suņu skaits, kas
laikā, liecina Pašvaldības policijas apkopotā atgriežas pie saimniekiem. Būtiski samazistatistika.
nājies pieklīdušo kucēnu skaits. Kādreiz tie
regulāri pieklīda veseliem metieniem…

Pirms ved uz patversmi,
piezvani 8787!

«Pēdējos gados situācija bezsaimnieka
dzīvnieku jomā Jelgavā ir nesalīdzināmi
uzlabojusies. Mainījusies arī sadarbības
forma starp pilsētas domi un patversmi

Piemēram, brīdis, kad jāpieņem nepopulāri lēmumi, bet citādi diemžēl nevar,» tā
U.Ģēģere, skaidrojot, ka dzīvnieku veselība ir ļoti svarīgs jautājums. Lēmums par
ārstēšanu vai palaišanu uz citiem medību
laukiem nekad nav viennozīmīgs, un katrs
gadījums ir īpašs un tiek izvērtēts. Tas pats
ir par mēģinājumiem socializēt agresīvus,
bailīgus dzīvniekus, samierināt dzīvnieku
ar dzīvi patversmē, jo daži to vienkārši
nespēj pieņemt. Ikvienai patversmei ir
piesaistīti veterinārārsti, zinoši un pieredzējuši speciālisti, kuriem jāuzticas. Ir svarīgi
saprast, ka naidīgi komentāri interneta
portālos, nepārbaudītu faktu tālāka atreferēšana, ko lepni mēdz dēvēt par viedokli,
ļaudis, kuri patversmes ikdienā pat dienu
nav pavadījuši, situāciju neuzlabos. Mēs
jau te ar sekām cīnāmies, nevis ar cēloņiem
strādājam,» tā U.Ģēģere.

periods, visiem adoptācijai pieejamajiem Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA),
kaķiem tiek veikti panleikopēnijas testi. uz procesa laiku nogādā izmitināšanai un
Adopcijai nododamie minči tiek vakcinēti aprūpei patversmēs, kurām ir atbilstoši līun, ja ir atbilstošā vegumi par šāda pakal«Pilsētsaimniecība» informē,
cumā, arī kastrēti.
pojuma sniegšanu.
ka šogad patversmē nogādāti:
Saskaņā ar likumTādā ceļā patversmē
plānotās ķeršanas rezultātā – 44 kaķi,
došanu visi dzīvnieki,
Jelgavā nonāca arī
22 kaķēni (līdz 6 mēnešu vecumam);
kas uzņemti patvers- neplānotās ķeršanas rezultātā – 34 suņi, 2 10 sunīši no Mārupē
mē, obligāti jāizmi- kucēni (līdz 9 mēnešu vecumam), 62 kaķi, konfiscētās Jorkšīras
tina 14 diennaktis,
terjeru saimes.
24 citi dzīvnieki svarā līdz 5 kg, piemēun uzturēšanās iz- ram, putni, to mazuļi, jūrascūciņas; 6 citi
Tiklīdz dzīvnieki
devumus apmaksā dzīvnieki svarā no 5 līdz 20 kg, piemēram, tika atvesti uz Jelgalapsa, ūdele, jenotsuns, bruņurupucis.
pašvaldība (LLU
vu, patversmi burVeterinārmedicīnas
tiski «bombardēja»
fakultātes Mazo dzīvnieku patversme ap- telefona zvani, atklāj U.Ģēģere. Viņa gan
kalpo Jelgavas pilsētu, Ozolnieku novadu, uzsver, ka patversmē dzīvnieki ir izmitināti
Olaines pilsētu un novadu). Tos, kas uz- vien uz laiku, kamēr notiek visi tiesiskie
ņemti kā bezsaimnieka klaiņojoši dzīvnieki, procesi. Pašlaik suņi ir klasificēti kā liešo divu nedēļu laikā adopcijai nodot nevar, tiskais pierādījums, tādēļ patversme nav
jo jāgaida īpašnieks. Jāpiebilst, ka saimnieki tiesīga pieņemt jebkādu lēmumu attiecībā
tiek aicināti rūpīgi pieskatīt savus mīluļus, uz tiem. Kamēr oficiāli netiks paziņots par
Izdzīvo tikai
jo gadījumā, ja dzīvnieks tiek nogādāts pat- suņu tālāku realizāciju, neviens patversmes
20 procenti jaundzimušo
versmē, saimniekam jāsedz visi izdevumi, apmeklētājs pie šiem dzīvniekiem nemaz
Īpaši smaga situācija ir ar kaķiem, atklāj kas saistīti ar tā noķeršanu, nogādāšanu netiks pielaists, arī nekāda informācija par
dzīvnieku patversmes vadītāja. 80 procenti patversmē un uzturēšanu. Savukārt, sākot tiem netiks izpausta. Vien pēc tam, kad juno jaundzimušajiem kaķēniem, kuri ir bez ar 15. dienu, dzīvnieks nonāk patversmes ridiskais ceļš būs gājis savu gaitu, NVA dzīvmammas, patversmē
īpašumā.
niekus realizēs atbilstoši Ministru kabineta
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes mazo
neizdzīvo. Liela daļa
noteikumiem. «Reiz viena izņemta suņa
dzīvnieku patversmē dzīvniekus var
izķerto ielas kaķu ir
Daļu atsavināto
gadījumā tiesvedība ilga astoņus mēnešus,
apskatīt katru dienu no pulksten
ar acīmredzamām 10 līdz 16; dzīvniekus var izņemt darba Jorkšīras terjeru ceļš līdz adopcijai – vēl piecus. Dzīvniekam
slimības pazīmēm.
tur Jelgavā
tas ir liels pārbaudījums. Labi, ka Rodžers
dienās no pulksten 10 līdz 16.
Viņa stāsta, ka ik
Reizēm, lai dzīv- tāds lustīgs suns bija gadījies. Ne visi to spēj
Kontakttālrunis 25466077, 63024665
pa laikam pāri visai
niekus paglābtu no izturēt, un pie tā nav vainojami apstākļi,
(administrācija).
Latvijai pārsoļo panpaviršības, no nelai- kas ir patversmē. Tie nav cietsirdīgi vai kā
leikopēnijas vīrusa slimība jeb kaķu mēris, mē nonākuša, īstu sapratni par lietām citādi nelabvēlīgi, vienkārši dzīvniekam
kas ir ļoti bīstama, mokoša un diemžēl ar zaudējuša vai dzīvnieku mīlestību absurdi vajag savu ģimeni, sabiedrību, cilvēkus…»
niecīgu izdzīvošanas procentu. Daudziem saprotoša cilvēka, nākas dzīvniekus izņemt saka U.Ģēģere. Patversmes darbinieki ne
Dzīvnieku eitanāzija – smags
uz patversmi atvestajiem ielas kaķiem ar varu – konfiscēt. Šo procedūru veic vienu vien reizi ir nonākuši pie secinājuma,
lēmums arī veterinārārstiem
konstatē ādas sēnīti un citas slimības, un Pārtikas un veterinārais dienests, un kon- ka liela daļa cilvēku aktīvi ir interneta vidē,
«Ir tēmas, kas, neraugoties uz ikdienas rezultātā statistika diemžēl nav iepriecino- fiscētos dzīvniekus (dokumentos tie figurē bet, ja lieta nonāk līdz reālām darbībām,
darbu patversmē, joprojām ir sāpīgas ša. Lai pēc iespējas nodrošinātu, ka adopcijā kā lietiskais pierādījums – izņemtā manta), piemēram, problemātisku, vecu dzīvnieku
mums pašiem – patversmes darbiniekiem. nonāk vesels dzīvnieks, noteikts karantīnas kuru pārraudzību veic Iekšlietu ministrijas adopcijai, iestājas klusums…

No patversmes paņemtie kļuva par mīluļiem Savu saimnieci gaidīja teju divus gadus
Kaķi Brālis un Dāra ir Ināras Zuteres mīļdzīvnieki,
kuri savulaik paņemti no mazo dzīvnieku pa
tversmes Jelgavā.
I.Zutere stāsta: «Pavisam man bijuši četri kaķi.
Pirmajai kaķenītei dot mājas 2001. gadā man
lūdza viena patversmes darbiniece, sakot, ka
citādi dzīvnieciņu nāksies iemidzināt. Tā kā tobrīd
mājdzīvnieku mums nebija, paņēmu. Tā bija dāma
gados. Viņai bija kādi pieci seši gadi. Nosaucām
par Noiru, atvasinot no franču vārda, kas tulkojumā nozīmē «melns». Pēc dažiem gadiem
pie mums pieklīda stipri līdzīgs kaķītis mājās jau
esošajam, arī kastrēts. Sāku to barot – sākumā
ārpus sētas, vēlāk – radinot mājās. Minka bija
bezgala mīļš un jauks. Kad pieradinājām, sākām
domāt viņam vārdu. Tā kā bijām viņu iesaukuši
par Kaķi, pie šī vārda arī palikām. Diemžēl pirms
diviem gadiem Kaķis nepārnāca mājās. Iespējams,
mežā viņu lapsa nokoda. Kā izrādījās, šis kaķītis
bija vīra mīļākais, lai gan, kad sāku dzīvnieku
barot, vīrs teica, ka, tiklīdz kaķis ienāks pa mājas
durvīm, viņš pats būs ārā…
Jau uzreiz pēc Kaķa pazušanas ierosināju vīram
braukt uz patversmi pēc cita kaķīša, tomēr viņš
atteica, sakot, ka tam vēl neesot gatavs. Vienreiz,
braucot mājup no darba, teicu viņam: izmetīsim
kādu līkumiņu! Vīrs uzreiz saprata, kurp brauksim,
bet mierināju viņu, sakot, ka uz kaķīšiem tikai paskatīsimies. Patversmē darbiniecei nosaucu savas
prasības – vēlējāmies melnbaltu, garspalvainu,

dzīves pieredzējušu un kastrētu puiku. Tad, kad
viņa teica: «Nu tad…», biju pārliecināta, ka tūlīt
sekos pārmetumi, ka esam ieradušies ar tādām
prasībām, bet man par pārsteigumu sekoja: «Nu
tad… varbūt viņš beidzot tiks mājās…» Tajā dienā
Brāli jeb Fīreru, kā viņu bija iesaukuši patversmē,
vedām sev līdzi…
Diemžēl 2014. gadā veco kundzīti Noiru nācās
vest uz patversmi, lai eitanizētu. Brālītis mums
palika viens. Pagāja mēnesis, un sapratu, ka vajag
vēl vienu kaķīti – melnbaltu, sterilizētu meitenīti.
Interesanti, ka jaunā meitenīte bija ievietota būrī
tieši tajā dienā, kad veco kundzīti aizvedu eitanizēt. Kā sava veida reinkarnācija. Tagad mums ir
paši skaistākie un mīļākie kaķi.»

Suņumeitene Bella 2013. gada 10. novembrī
patversmē nonāca, tikko dzimusi desmit
kucēnu ģimenē. Viņas brāļus, māsas un
arī mammu adoptēja ātri, bet Bella savu
tagadējo saimnieci Tamāru Bisnieci sagaidīja jau krietni paaugusies – 2015. gada 6.
augustā.
T.Bisniece stāsta, ka 6. augusta rītā 17 gadu
vecumā nomira viņas iepriekšējais zemnieku
saimniecības sargs un mājinieku mīlulis.
«Nespēju skatīties uz tukšo vietu, tādēļ tajā
pašā dienā aizbraucām uz dzīvnieku patversmi Jelgavā. Kur gan citur tik ātrā laika
posmā dabūšu suni? Biju gatava apmeklēt
arī patversmes citviet Latvijā, līdz atrastu
mums piemērotu suni, bet, kā izrādījās,
tas nebija nepieciešams. Mums vajadzēja
kārtīgu liela auguma suni. Tādi bija vairāki,
bet ar nevienu no viņiem man neradās
vajadzīgais kontakts. Dažs pat bija tik ļoti
agresīvs pret mani, ka briesmīgi rēja un rūca.
Tad patversmes darbinieks mani aizveda
krietnu gabalu prom no voljēriem, norādīja
uz Bellu un sacīja: «Man šķiet, ka šis jums
būs piemērots.» Sunene pienāca man klāt,
nolaizīja rokas, un es sapratu, ka tā ir īstā,
ko meklēju. Nokārtojām visas nepieciešamās
«papīru lietas» un trešajā dienā vedām suni
uz saimniecību.
Jāsaka, tāda mīlestība, kāda Bellai ir pret

Svarīgi zināt, pirms adoptēt
dzīvnieku no patversmes:

• tev jābūt vismaz 18 gadus vecam;
• pirms adopcijas tiksi intervēts, lai
noskaidrotu psiholoģisko un materiālo
gatavību uzņemties rūpes par dzīvnieku,
sagaidāmos dzīvnieka dzīves apstākļus,
dzīvnieka adopcijas mērķi un citus jautājumus, kas var būt svarīgi dzīvnieka
tālākajam liktenim;
• par dzīvnieku ir jāmaksā ziedojums (vidēji
30 eiro), tā daļēji sedzot dzīvnieka uzturēšanas izmaksas patversmē (sterilizēšanu/kastrēšanu, vakcinēšanu, attārpošanu).
Ziedojums tiks izlietots pārējo dzīvnieku
uzturēšanai patversmē.

Kā palīdzēt?

Foto: no
Tamāras Bisnieces albuma
mums, nav bijusi nevienam no suņiem,
kas mums bijuši, lai gan arī viņi mums bija
ļoti mīļi. Katru reizi, kad iebraucam sētā,
viņa smilkst, izrādot, cik ļoti pēc mums ir
sailgojusies. Ne mirkli neesmu nožēlojusi,
ka paņēmām suni no patversmes. Tieši pretēji – patversmes darbiniekiem esmu lielu
pateicību parādā, jo ieguvu lielisku, veselu
un jau sapotētu suni – saimniecības sargu,»
tā T.Bisniece.

Ziedot «Universitātes Vetfonda» veterinārās aptiekas kasē (pozīcija «Barības»)
vai LLU Veterinārās klīnikas reģistratūrā
(pozīcija kasē «Patversme»). Līdzekļi tiks
izlietoti dzīvnieku profilakses pasākumiem,
ārstniecībai, sterilizācijai, papildbarības
iegādei.
Nepieciešama arī kvalitatīva dzīvnieku
barība – gan sausā, gan konservi (īpaši
kucēnu un kaķēnu barība, jo mazie bieži
vien patversmē nonāk novārguši).
Noderēs arī segas, pledi, dvieļi, mīkstās
kaķu mājiņas, kaklasiksnas un citi dzīvnieku aprūpes priekšmeti.

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Uzrāda Latvijas labāko
rezultātu

Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkne
Diāna Ņikitina (attēlā – centrā) starptautiskās daiļslidošanas
sacensībās «Volvo
kauss» Rīgā uzvarējusi junioru konkurencē. Viņas kopējā
iegūtā punktu summa – 170,28 – ir šobrīd
augstākā Latvijā starp sievietēm. Par īso
programmu tiesneši Diānai piešķīra 59,90
punktus, kas ir daiļslidotājas personiskais
rekords, savukārt brīvo programmu novērtēja ar 110,38 punktiem. Sudrabu junioru grupā izcīnīja Annika Hoke no Vācijas
(133,71 punkts), bronzu – Kima Čeremska
no Ukrainas (125,26 punkti).

Krīt pieci Jelgavas rekordi

Latvijas sprinta čempionātā peldēšanā
jelgavnieki izcīnījuši četras medaļas un
labojuši piecus pilsētas rekordus. Sudrabs Denisam Komaram 50 m brasā
(27,21 s) – tas ir arī jauns Jelgavas rekords
– un 100 m brasā (arī Jelgavas rekords,
kā arī otrs augstvērtīgākais sacensību
rezultāts absolūtajā vērtējumā starp
Latvijas peldētājiem) un Jevgeņijam Boicovam 200 m brīvajā stilā. Bronza – Iļjam
Boicovam 200 m kompleksā. Jelgavas rekordu vēl laboja Vladimirs Šinkus 100 m
kompleksā 15 – 16 gadu vecuma grupā
jauniešiem un Kristiāna Kalniņa 100 m
tauriņstilā 15 – 16 gadu vecuma grupā
un absolūtajā vecuma grupā. Sacensībās
piedalījās 397 dalībnieki. Jelgavu pārstāvēja 45 dalībnieki.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Nosargā Latvijas
čempiona titulu

Latvijas čempionātā badmintonā jauniešiem U-13 grupā par čempionu zēnu
dubultspēlēs kļuvis Jelgavas 4. vidusskolas
5.b klases skolnieks Pauls Rozenvalds, spēlējot pārī ar siguldieti Alenu Zandovski. Viņi
uzvarēja ne tikai visas spēles, bet arī visus
setus. Jāpiebilst, ka P.Rozenvalds Latvijas
čempionāta zelta medaļu izcīnīja jau otro
gadu pēc kārtas – arī 2014. gadā viņš kļuva
par čempionu dubultspēlēs savā vecuma
grupā (U-11) pārī ar Tomiju Dēringu no
Talsiem. Jaunieši Jelgavā badmintonā
trenējas LLU Sporta namā – pirmdienās
un trešdienās no pulksten 16.30 līdz 18,
ceturtdienās no pulksten 16 līdz 17.30,
svētdienās no pulksten 11 līdz 13. Aicināti
pievienoties arī citi.

Iekļūst kausa pusfinālā

HK «Zemgale/LLU» Latvijas kausa ceturtdaļfināla atbildes spēlē ar 3:1 uzvarēja HK «Prizma». Divi vārti – Raimondam Vilkoitam (viņš
arī labākais komandas spēlētājs), vieni – Artūram Āboliņam. Līdz ar to mūsu komanda
iekļuvusi pusfinālā, jo pretinieki divu spēļu
summā pieveikti pārliecinoši (pirmajā spēlē
HK «Zemgale/LLU» uzvarēja ar 8:5). Precīzs
Latvijas kausa pusfināla spēles datums
un laiks vēl nav zināms, savukārt Latvijas
čempionāta regulārā turnīra nākamā spēle
HK «Zemgale/LLU»
būs 14.
novembrī
izbraukumā pret
«Mogo».

Eiropā – solis uz priekšu, Latvijā –
bez medaļām, bet ar kausu
 Krišs Upenieks

Sporta pasākumi
 14. novembrī pulksten 10 – SSC kausa
izcīņa basketbolā (Sporta hallē).
 14. novembrī pulksten 10 – piedzīvojumu sacensības «Remoss» (sporta kompleksā «Mālzeme» Ozolnieku novada Ānē).
 18. novembrī pulksten 16 – hokejs:
«Prizma» – «Zemgale/LLU» (Ledus hallē).
 19. un 20. novembrī pulksten 14
– skolēnu spartakiāde basketbolā: 2000.
– 2001. g.dz. (Sporta hallē).
 21. novembrī pulksten 10 – Jelgavas
atklātais čempionāts svaru stieņa spiešanā
guļus ar ekipējumu (Sporta hallē).
 21. novembrī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – VK «Rakvere»
(ZOC).

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 29875546.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi.
Tālrunis 20084475.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 24848571.
Krāšņu mūrnieks meklē darbu. Mūrēju
kamīnus, plītis, krāsnis, siltummūrus, pirts
krāsnis, skursteņus. Tālrunis 28893830.

7. novembrī 1450 skatītāju
klātbūtnē Zemgales Olimpiskajā centrā 2015. gada sezonu
noslēdza futbola klubs «Jelgava». Komanda aizvadīja gandrīz
teicamu sezonu. SMScredit.lv
Latvijas futbola Virslīgas čempionātā sperts viens solītis
atpakaļ un izcīnīta 4. vieta, bet
otro gadu pēc kārtas izdevās
izcīnīt Latvijas kausa trofeju,
kā arī pirmo reizi kluba vēsturē
pārvarēt Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra 1. kārtu. «Esmu
ļoti apmierināts ar sezonu un
komandu – mēs progresējam
un augam,» īsi pēc sezonas
noslēguma vērtē komandas
galvenais treneris Vitālijs Astafjevs.
Latvijas čempionātā šogad piedalījās
astoņas komandas, bet pēc Gulbenes vienības izslēgšanas no turnīra palika tikai
septiņas, kas paredzēja 24 spēles, tādējādi
šogad katrai spēlei bija vēl lielāka vērtība.
Tuvojoties sezonas beigām, «Jelgava» itin
droši bija labāko četriniekā un varēja izcīnīt gan zeltu, gan arī palikt bez medaļām.
Diemžēl piepildījās otrais variants. Pēdējā
spēlē pret «Ventspili» mūsējiem bija vajadzīga uzvara, taču nespējām gūt vārtus
(0:0), kas nozīmēja, ka pagājušās sezonas
panākumu – bronzas medaļas – atkārtot
neizdosies, tādējādi arī viens no sezonas
mērķiem palika neizpildīts.
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Piedāvā darbu
Armatūras pārstrādes uzņēmums SIA «VMS
Group» (reģ.Nr.44103055677) aicina darbā
metinātājus(-as). Darbs Jelgavā, Rūpniecības
ielā 39. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu Andris@
vms.lv vai zvanīt pa tālruni 29456739.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā
darbu (uz noteiktu laiku) profesionālam celtniekam iekšējiem apdares darbiem viesnīcā
«Jelgava». CV sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv vai pieteikties pa tālruni 29249472.

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553

Pērk
Foto: Raitis Supe

Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.

Šīs sezonas pēdējā kaujā pret «Ventspili» uzbrukumā devās arī aizsargs Mārcis Ošs, kuru FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs
Astafjevs nosaucis par labāko spēlētāju 2015. gada sezonā. Tomēr arī ar viņa pūlēm aizsniegties līdz medaļām neizdevās.
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
donija) gūta 1:0 uzvara savā laukumā, bet var strādāt labāk. Tagad jāizdara pareizie trenera jautājumu komentē J.Vuguls.
viesos zaudēts ar 0:2, kā rezultātā dalība uz secinājumi, lai nākamgad būtu spēcīgāki.
Kluba direktors atklāj, ka komanda vēl Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Eiropas skatuves noslēgta. Atliekot malā šo V.Astafjevs uzreiz pēc sezonas pievienojās aizvada vieglus treniņus, lai futbolisti strau- Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
4. vietu čempionātā, arī V.Astafjevs sezonu izlasei (Latvija 13. novembrī aizvadīs ji netiktu atrauti no slodzes, bet sezonas
Vēlas īrēt
vērtē ar plus zīmi: «Ja vērtējam gadu, esmu draudzības spēli Belfāstā pret Ziemeļīriju pēdējā diena paredzēta 16. novembrī, kad
ļoti apmierināts ar sezonu un komandu – red.), tāpēc uz tādu ilgāku sarunu visiem notiks tradicionālais sezonas noslēguma Apkurināmu telpu T.25852628
Pietrūka bombardiera
– mēs progresējam un augam. Rezultātu nav izdevies apsēsties un izteikt savas do- pasākums, kurā komanda atskatīsies uz Dažādi
«Tā bija visas sezonas problēma – ja ziņā varbūt tas bija solis atpakaļ, taču paliek mas, to vēl izdarīsim. Treneris ļoti pārdzīvo šogad paveikto un sveiks labākos vairākās
paskatāmies uz čempionāta rezultatīvāko cerība, ka nākamgad būs labāk un cīnīsi- šo situāciju, bet kā treneris viņš ir savas nominācijās. Treniņus vienībai paredzēts Zemes frēzēšana. Attīru nelielas teritorijas
spēlētāju sarakstu, mūsu spēlētājus tur mies par augstākām vietām.» Viņaprāt, karjeras sākumā. Sapņu sezonai pietrū- atsākt pēc Jaunā gada, bet prakse rāda, no krūmiem. T.25994203
vienkārši nav iespējams atrast (rezultatī- šogad visvairāk progresējis aizsargs Mārcis ka vienu gūtu vārtu – Eiropas līgā pret ka V.Astafjevs ar vairākiem futbolistiem Remonta darbi mājoklim un birojam. Labs
vākais ar septiņiem gūtiem vārtiem bija Ošs, kurš trenera vērtējumā bijis labākais «Rabotnički» viesos, pret «Skonto» savā strādāt sāks jau decembrī.
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773.
Oļegs Malašenoks, kas deva 6. vietu līgā spēlētājs komandā.
laukumā vai pret «Ventspili» pēdējā spēlē.
Kvalificēts metinātājs piedāvā savus
– red.), jo mums nav tāda izpildītāja, kurš
Ar V.Astafjevu par darbu nākamajā sezonā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pakalpojumus ar nelielu darba apjomu.
izšķirošā mačā varētu atrast momentu Astafjevs paliek Jelgavā
bijām vienojušies jau iepriekš, un klubs (turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod 17 (septiņpadsmit) T.28472163
un gūt vārtus,» pēc pēdējās spēles vīlies ir
Arī kluba direktors Jānis Vuguls atzīst, šajā ziņā savas domas negrasās mainīt,» metāla rezervuārus, kas atrodas Meiju ceļā 66, Jelgavā (turpmāk
– izsoles priekšmets), rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Katrs Granīta pieminekļi (Lietuva). Pasūti tagad,
V.Astafjevs. Taču, kaut arī sezona noslēgta ka sezona bijusi laba: «Skaidrs, ka šobrīd
metāla rezervuārs tiek izsolīts atsevišķi kā viena vienība.
maksā pavasarī. Skolotāju 1. T.29379052
uz ne tik pozitīvas nots, patīkamu momentu esam sarūgtināti un izjūtas pēc zaudējuma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/tos saņemt JPPI Datoru remonts. T.26533575
sezonas gaitā netrūka. Otro gadu pēc kārtas izšķirošajā spēlē ir nepatīkamas, tomēr (turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod Valsts meža dienesta
«Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6.
un jau trešo reikopumā sezo- Zemgales virsmežniecības 3. centra apgaitas 307. kvartāla 1. un
kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā Izved nolietotu sadzīves tehniku bez makzi kluba pastāna bija veik- 3. nogabalā augošu koku koksnes kopējo krāju 1232 m3 (turpmāk
SMScredit.lv Latvijas futbola
sas. T.28262407
«Iepirkumi un izsoles».
–
izsoles
priekšmets)
rakstiskā
izsolē
ar
augšupejošu
soli.
vēšanas vēssmīga.
Eiropas
Virslīgas noslēguma tabula
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt 2015. gada 4., 9.
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
turē komanda
līgā pretinieks 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/tos saņemt JPPI
un 11. novembrī laikā no plkst.13 līdz plkst.15, iepriekš saziS U N Z Vārti P bija tāds, ka «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6.
triumfēja Lat- V Komanda
noties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt
24 15 7 2 48:23 52 neviens mums kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
vijas kausa iz- 1. «Liepāja»
vadītāju-ielu ekspluatācijas inženieri Imantu Auderu, tālrunis uzņēmumu; noslēgt līgumu, iesniegt prasīcīņā, finālā ar 2. «Skonto»
24 13 6 5 43:21 45 izredzes nede- «Iepirkumi un izsoles».
63084479, 28634635.
bu tiesā. Raiņa 14, t.29179847
2:0 pārspējot 3. «Ventspils» 24 11 10 3 39:16 43 va, bet bulgā- 2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt no 2015. gada 2.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 16. novembra
novembra līdz 12. novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri
«Ventspili», lai 4. «Jelgava»
plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
24 11 8 5 26:18 41 rus, kuriem ir Vēveri, tālrunis 26542142.
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāielā 16a, 9. kabinetā.
gan jau pašā
krietni iespai5. «Spartaks»
24 5 6 13 20:36 21 dīgāki resursi 3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 16. novembra
4. Izsole notiks 2015. gada 16. novembrī plkst.11 JPPI šana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
finālspēles ieplkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
vadā sarkano 6. «Daugavpils» 24 2 8 14 14:37 14 un tradīcijas,
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā
ielā
16a,
9.
kabinetā.
kabinetā.
kartīti nopelnī- 7. «Metta/LU» 24 3 3 18 19:56 12 p ā r s p ē j ā m . 4. Izsole notiks 2015. gada 16. novembrī plkst.10 JPPI «Pilsētsaim5.
Izsoles
priekšmeta
vienas
vienības
nosacītā
cena
–
565
ja senegālietis
Latvijas kausā niecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
euro.
Aizsaulē aizgājuši
Abdulajs Diallo. Lieliskas emocijas gan sev, izcīnījām uzvaru dramatiskos apstākļos. 5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena – 38 500 euro.
6. Izsoles nodrošinājums – 56,50 euro par izsoles priekšmeta
gan līdzjutējiem futbolisti sniedza Eiropas Domāju, tas arī paņēma daudz spēka un 6. Izsoles nodrošinājums – 3850 euro. Nodrošinājuma maksākatru vienību, uz ko tiek iesniegts piedāvājums. Nodrošinājuma
TEODORS GĀZNERS (1948. g.)
līgas turnīrā. Kvalifikācijas turnīra 1. kārtā enerģijas, un turpinājumā punkti tik labi jums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniemaksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «PilsētROBERTS STEPANS (1975. g.).
cība»:
AS
«SEB
banka»,
kods
UNLALV2X,
konts
LV61UNLA
0050
mūsējie pārsteidza daudzus un divu spēļu nekrājās. Čempionāta beigās kaut kā piesaimniecība»: AS «SEB banka», kods UNLALV2X, konts LV61UNLA
Izvadīšana 12.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
summā, pateicoties vairākiem gūtiem vār- trūka. Neizturējām slogu. Bija brīdis, kad 0010 0312 1, norādot maksājuma mērķi – «Augošu koku cirsmas
0050 0010 0312 1, norādot maksājuma mērķi – «Kustamās
JANĪNA APAĻKA (1931. g.).
tiem viesos, spēja pieveikt (1:1, 2:2) spēcīgo varējām izcīnīt zeltu, bet beigās palikām izsoles nodrošinājums».
mantas: metāla rezervuāru, rakstiska izsole».
Izvadīšana 14.11. plkst.11 Bērzu kapsētā.
7. Samaksas kārtība – bezskaidras naudas norēķins vienas
Lovečas «Litex» (Bulgārija). Nākamajā bez medaļām. Jebkurā gadījumā šī situā- 7. Samaksas kārtība – bezskaidras naudas norēķins vienas
DROSMA FREIMANE (1922. g.).
nedēļas laikā no izsoles dienas.
Izvadīšana 14.11. plkst.11 Meža kapsētā.
kārtā pret Skopjes «Rabotnički» (Maķe- cija ir ļoti pedagoģiska. Visa organizācija nedēļas laikā no izsoles dienas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2124.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 59.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Korida». Animācijas filma.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Aculiecinieks».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 206.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 58.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2124.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Selfridžs 2». Seriāls. 9.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.45 «Neatklātā pērle Japāna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 663.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 205.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Radīti mūzikai».*
11.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.25 «Sporta studijas diskusija».
13.25 «Pasaules kausa izcīņas bobslejā un skeletonā posma
apskats». Laplaņa, 30.01–01.02.2015.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 664.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 13.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Starp pasaulēm». Dokumentāla filma.
21.00 «Tālu prom». Piedzīvojumu filma. 2012.g.
23.00 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.45 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 19.sērija.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
11.00 «Latvijas faili. 25 neatkarības gadu cilvēkstāsti». Dok.filma.
12.00 TV PIRMIZRĀDE. «Aiz okeāna». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Galileo 3».
15.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
16.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 6.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Brāļi Kokari». Latvijas dokumentāla filma. 2014.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 8.sērija.
23.25 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
1.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.20 «Attīstības kods».
1.45 «LNT ziņu «Top 10»».
2.35 «900 sekundes».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 20.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 196. un 197.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». Seriāls. 19. un 20.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Ēdiena daba».
12.20 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 199.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 5.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 40. un 41.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 31. un 32.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 12.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 2.sērija.
2.00 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 31.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 5.sērija.
3.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 20.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 17. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».
A.Anužīte-Lauciņa (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2125.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 60.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Bali». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.

13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 207.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 59.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2125.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Dieva putniņi». Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
0.05 «12 gadi verdzībā». ASV drāma. 2013.g.

tv programma
19.00 «Latvijai – 97!»*
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Viens ciems. Visa Latvija». Slutišķi.
19.50 «Latvijai – 97!»*
19.55 TIEŠRAIDE. «Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 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 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g. (ar subt.).
23.30 «Latloto. «Viking Lotto»».
23.35 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.30 «Selfridžs 2». Seriāls. 9.sērija.

LTV7

5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 664.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 206.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņas bobslejā un skeletonā posma
apskats». Īglisa, 06.–08.02.2015.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 665.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Viņas Majestāte Temza». Dokumentāla filma.
19.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 14.sērija.
20.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 15.sērija.
21.55 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.50 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 665.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 207.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 14.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Viesnīca «Adlon»». Vācijas drāma. 2013.g. 1.–3.sērija (ar subt.).
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 666.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 15.sērija.
20.00 «Sirdis un prāti». Dokumentāla filma.
21.00 «Latvietim būt?» Dokumentāla filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Lāsma Ābele. Pagalmu Rīga». Īsfilma.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Jānis Dunkurs. Debess». Īsfilma.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Artūrs Hnikinss. Rokpelnis». Īsfilma.
23.10 «Viņas Majestāte Temza». Dokumentāla filma.
23.45 «Starp pasaulēm». Dokumentāla filma.
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT

LNT

5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
11.00 «Latvijas faili. Brāļi Kokari». Latvijas dokumentāla filma. 2014.g.
12.00 «Negals ar jaunavību». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Galileo 3».
15.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
16.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.20 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 7.sērija. Turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Mūris». Dokumentāla filma. 2015.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Zirgu aicinājums». Austrijas romantiska drāma.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 7.sērija.
1.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.55 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
2.35 «Galileo 3».
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Šodien novados».
6.40 «Uta Danella. Saldā vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
8.30 «Degpunktā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dzīvīte».
10.35 «Karamba!» Humora raidījums.
10.50 «Latvijas faili. Simboli». Latvijas dokumentāla filma. 2013.g.
11.50 «Dzintara dziesmas 5».
12.50 «Vienīgā fotogrāfija». Latvijas vēsturiska filma. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Dokumentāla filma».
15.05 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
16.55 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas kinostudijas
piedzīvojumu komēdija. Filmas turpinājums.
19.00 «Latvijas faili. Manai Dzimtenei». Latvijas dok.filma. 2014.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas
97.gadadiena». Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
21.15 «Lielkoncerts «Latvijas spēka dziesmas»».
23.50 «Svētku salūts».
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Aiz okeāna». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
2.00 «Nikita 2». ASV seriāls. 35.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «Negals ar jaunavību». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

LTV7

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 21.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 198. un 199.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 200. un 201.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 6.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 41. un 42.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 33. un 34.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
2.00 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 32.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 6.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 21.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 18. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.35 «Baltā». Animācijas filma.
6.45 «Si-Si-Dra». Animācijas filma.
6.55 «Uzpasaka». Animācijas filma.
7.10 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
7.20 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
8.50 «Latvijai – 97! Vārdi».
8.55 TIEŠRAIDE. «Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums».
Pāraide no Rīgas Doma (ar surdotulkojumu).
10.20 «Mana dziesma».*
11.50 «Latvijai – 97!»
11.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas
97.gadadienai veltītā Saeimas svinīgā sēde». (ar subt.).
12.35 «Aculiecinieks».*
12.55 TIEŠRAIDE. «Nacionālo bruņoto spēku parāde».
Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
13.55 «Latvijai – 97!»
14.05 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».
15.05 «Latvijai – 97! Vārdi».*
15.10 TV PIRMIZRĀDE. «Viens ciems. Visa Latvija». Ape.
15.55 «Latvijai – 97!»*
16.00 TV PIRMIZRĀDE. «Viens ciems. Visa Latvija». Valgalciems.
16.45 «Latvijai – 97!»*
16.50 «Latvijai – 97! Vārdi».*
16.55 «Latvija bilžu rāmītī».*
17.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
17.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītais svētku koncerts».

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 22.sērija.
5.45 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
6.35 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 TV PIRMIZRĀDE. «Septītais rūķītis». Vācijas animācijas filma. 2014.g.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Džūdijas Mūdijas aizraujošā vasara».
ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
12.30 «Mapeti». ASV muzikāla komēdija. 2011.g.
14.40 «Beverlihilsas čivava». ASV komiska
piedzīvojumu filma. 2008.g.
16.35 «Šanhajas bruņinieki». Komiska spraiga sižeta filma. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE. «Svētku salūts».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Zaļais lukturis».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.25 «Mapeti». ASV muzikāla komēdija. 2011.g.
1.35 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
2.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 33. un 34.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 22.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 19. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2126.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 61.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».*
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 208.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 60.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2126.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Skola «Murjāņi»».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».
22.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Dieva putniņi». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 666.sērija.
8.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 15.sērija.
10.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
A.Anužīte-Lauciņa (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». Dokumentāla filma.
13.00 «Latvietim būt?» Dokumentāla filma.
14.00 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 667.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 11.sērija.
21.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.45 «Personība. 100 g kultūras».*
22.40 «Ar sapni mugursomā».*
23.25 «Sporta studija».
0.15 «Sirdis un prāti». Dokumentāla filma.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
11.00 «Latvijas faili. Mūris». Dokumentāla filma. 2015.g.
12.00 «Zirgu aicinājums». Austrijas romantiska drāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 30.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
19.54 «Staro Rīga. Dienasgrāmata».
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 20.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 18.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 2». ASV seriāls. 36.sērija.
1.15 «Mīlestība bez noteikumiem».
Romantiska komēdija. 2008.g.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 23.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 200. un 201.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
6.55 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.15 «Ģeniālais Džimijs Neitrons». ASV animācijas filma. 2001.g.
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 202. un 203.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 3.sērija.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 7.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 43. un 44.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 35. un 36.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā». Pēc patiesiem notikumiem veidoti stāsti.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bada spēles. Spēle ar uguni».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
1.00 «Kinomānija 6».
1.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 7.sērija.
3.15 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 23.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 20. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 62.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 209.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 61.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 JAUNUMS. «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls (ar subt.).
2014.g. 1.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.10 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
2.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.45 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 667.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 208.sērija.
9.15 «Nesasniegtā Eiropas Savienība». Dokumentāla filma.
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 668.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).

18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 «Karš ar laikapstākļiem». Dokumentāla filma.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Bohēma».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nulles teorēma».
Lielbritānijas fantāzijas drāma. 2013.g. (ar subt.).
0.00 «Mana tēva divritenis». Polijas traģikomēdija. 2012.g.
1.45 «Lāsma Ābele. Pagalmu Rīga». Īsfilma.
1.55 «Jānis Dunkurs. Debess». Īsfilma.
2.15 «Artūrs Hnikins. Rokpelnis». Īsfilma.
2.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Mīlestība ievaino». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 32.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
19.54 «Staro Rīga. Dienasgrāmata».
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 10.sērija.
21.45 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Geimeris». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 24.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 202. un 203.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 204. un 205.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 8.sērija.
15.45 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 37. un 38.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 «Muļķu laime». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.20 «Izdomātie meli». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
1.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 37.sērija.
1.55 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
2.25 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 8.sērija.
3.10 «NCIS: izmeklēšanas dienests 7». Seriāls. 24.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 21. novembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Varžu karalis». Vācijas pasaku filma. 2008.g. (ar subt.).
11.40 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
13.10 «Aculiecinieks».*
13.30 «Adreses».*
14.05 «Latvijas kods. Skola «Murjāņi»». Dok.filma (ar subt.).
14.35 ««De facto»».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.05 TIEŠRAIDE. «Zolitūdes traģēdijas gadadiena.
Aizlūgums par bojāgājušajiem».
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.20 «Nulles teorēma». Lielbritānijas fantāzijas drāma. 2013.g.
1.20 «Rīga 2014. Dzimuši Rīgā. Latvijas klasiskās mūzikas
zvaigžņu koncerts Latvijas Nacionālās operas skvērā».*
3.00 «Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri».
LTV dokumentāla filma.
3.55 «Momentuzņēmums».*
4.10 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.45 «Balss pavēlnieks».*
9.20 «Eksperti dīvānā».*
10.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.50 «Kas tur dzīvo?»*
14.50 «Karš ar laikapstākļiem». Dokumentāla filma.
15.55 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.50 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā sievietēm».
Latvija – Lietuva.
19.00 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 11.sērija.
19.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.25 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 20.sērija.
21.15 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
0.00 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.45 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.15 «Mana tēva divritenis». Polijas traģikomēdija. 2012.g.
3.50 «Eksperti dīvānā».*

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.59 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 5.sērija.
6.35 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
12.30 «Noteikti, varbūt». Romantiska komēdija. 2008.g.
14.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 26.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 2.sērija.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Mīlestība ievaino». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
3.25 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 297.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». Kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 14.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.

SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)

aicina darbā sertificētu
ceļu būvdarbu vadītāju.

Darba pienākumi:
• plānot, vadīt un koordinēt darbus objektā;
• vadīt un kontrolēt uzņēmuma darbinieku/strādnieku un
apakšuzņēmēju veiktos darbus un to kvalitāti;
• nodrošināt objekta kvalitatīvu un savlaicīgu nodošanu
ekspluatācijā atbilstoši likumdošanai.
Prasības kandidātiem:
• izglītība ceļu būvniecības specialitātē;
• spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā;
• vismaz 3 gadu patstāvīgas prakses darba pieredze ceļu
būvdarbu vadīšanā būvniecības objektos;
• labas valsts valodas zināšanas;
• datorprasmes («MS Office», «AutoCad») tiks uzskatītas
par priekšrocību.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas.
Interesentus CV un pieteikumu lūdzam sūtīt pa e-pastu
birojs@buvenergoa.lv ar norādi «Ceļu būvdarbu vadītāja(-s) amatam» līdz 2015. gada 20. novembrim.
SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)

aicina darbā tehnisko sekretāri(-u).
Darba pienākumi:
• būvdarbu vadītāju asistēšana – informācijas aprites
nodrošināšana;
• patstāvīga informācijas iegūšana dokumentācijas izstrādei;
• būvniecības procesa dokumentācijas izstrāde, saskaņošana;
• būvobjektā izejošo/ienākošo dokumentu apkopošana,
reģistrēšana;
• būvobjekta datu bāzu uzturēšana;
• būvniecības procesa izpilddokumentācijas sagatavošana, komplektēšana.
Prasības kandidātiem:
• ļoti labas datora lietošanas prasmes («MS Office»);
• labas saskarsmes un komunikācijas spējas;
• precizitāte;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• iepriekšēja pieredze būvdarbu vadītāja asistenta(-es)/
tehniskā(-ās) sekretāra(-es) amatā. Krievu valodas un
angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas.
Interesentus CV un pieteikumu lūdzam sūtīt pa e-pastu
birojs@buvenergoa.lv ar norādi «Tehniskā(-ās) sekretāra(-es) amatam» līdz 2015. gada 20. novembrim.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
(reģ.Nr.90002266173)
izsludina konkursu uz 2 (divām)

Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
locekļu amatu vietām.
Galvenie pienākumi: noteikti Bāriņtiesu likuma 17. pantā.
Prasības pretendentam: uz bāriņtiesas locekļa amatu
var pretendēt personas, kuras atbilst Bāriņtiesu likuma 10.
panta otrajā daļā noteiktajām prasībām un kurām ir:
1. bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze;
2. darba pieredze dokumentu (lēmumu, prasības pieteikumu tiesai u.c. dokumentu) izstrādē;
3. labas krievu un angļu valodas zināšanas;
4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
5. pamatiemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»,
internets).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses
pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas
Bāriņtiesā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 118. kabinetā,
slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas
locekļa amata konkursam» līdz 2015. gada 16. novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63084415, e-pasts
marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv.

10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.05 «Zvaigžņu putekļi». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
13.50 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
16.35 «Muļķu laime». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2008.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Apslēptās karaļvalsts sargi».
ASV animācijas filma. 2013.g.
21.50 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
1.10 «Olgalvji». ASV komēdija. 1993.g.
2.40 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 4.sērija.
3.25 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 297.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.

Svētdiena, 22. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Jēzus ev.lut. draudzes.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.50 JAUNUMS. «Poldarks». ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV spēle.
22.50 «Rēgu rakstnieks». Francijas un Vācijas trilleris. 2010.g. (ar subt.).
1.10 «Mana dziesma Latvijai».*

valodu kursi Jelgavā

FRANČU, KRIEVU,
ANGĻU
FRANČU, KRIEVU 36 EUR/M
ANGĻU 30 – 32 EUR/M

Materiāli, kafija/tēja iekļauti cenā
Angļu valodai pieejamas 3 dažādu zināšanu līmeņu grupas
Zemgales NVO Centrs
Lielā iela 15, Jelgava

T. 29751732
info@zemgalei.lv

www.zemgalei.lv/valodas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
2.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
3.40 «Manā mežā nav neviens. Multimākslinieks Hardijs Lediņš».*
4.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Momentuzņēmums».*
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
A.Anužīte-Lauciņa (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.55 «Kūku kari».*
11.55 «Varžu karalis». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
14.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
14.35 «Nesasniegtā Eiropas Savienība». Dokumentāla filma.
15.40 «Sapņu viesnīca. Meksika». Melodrāma.
17.20 «Kas tur dzīvo?»*
18.20 «Tās tik ir operas! Bohēma». Dokumentālu filmu cikls.
19.15 «Atklātā tuksnesī». Vācijas piedzīvojumu melodrāma. 2013.g.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Kavalieru viltība». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
0.15 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.10 «Anekdošu šovs 2».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 6.sērija.
6.30 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 20.sērija.
12.05 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 8.sērija.
13.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.10 «Dzintara dziesmas 5».
16.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 10.sērija.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 3 gadu
laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 20. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.

16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 4. un 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Operācija «Skyfall»». Spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
0.50 «Tālumā». Lielbritānijas un Austrālijas
šausmu trilleris. 2007.g.
2.10 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
2.55 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 298.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». ASV kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 15.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 23».
12.15 «Apslēptās karaļvalsts sargi». ASV animācijas filma. 2013.g.
14.30 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 3».
Latvijas realitātes šovs. 12.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
22.50 «Viltība. 44». ASV spraiga sižeta drāma. 2011.g.
0.40 «Cietais mērķis». ASV spraiga sižeta filma. 1993.g.
2.35 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 298.sērija.
4.10 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 14. un 15.sērija.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā sociālo
darbinieku(-ci).

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• darba pieredze specialitātē pēdējo
3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Word», «Exel», «Outlook», pamatzināšanas «Internet Explorer» lietošanā.
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Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo
lietu pārvalde» (reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā ergoterapeitu(-i).
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• darba pieredze specialitātē pēdējo 3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Word», «Excel», «Outlook», «Internet
Explorer» lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt personas ergoterapeitisko novērtēšanu un
funkcionālo traucējumu noteikšanu;
• novērtēt pašvaldības un sabiedrisko ēku pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem,
konsultēt un izstrādāt rekomendācijas pieejamības
nodrošināšanai;
• sagatavot dokumentus par sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nepieciešamību, atbalsta pasākumiem
vides pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 20. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007523.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā
(darbs ar veciem cilvēkiem).

Prasības kandidātiem:
• profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā un
sociālā darbinieka kvalifikācija;
• spēja strādāt komandā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 3 gadu laikā.

Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pieaugušām personām;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā pieaugušām personām.

Galvenie pienākumi:
• nodrošināt vecu cilvēku un personu ar invaliditāti apsekošanu dzīvesvietā un novērtēt vajadzības pēc sociālajiem
pakalpojumiem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 2015. gada 20. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63007523.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz 2015. gada 27. novembrim.
Tālrunis informācijai – 63050876, 63050882.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz pārrunām.
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notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

Cer, ka arī nākamgad pasaules roņi
sabrauks Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē Pasta salā
pulcējās vairāk nekā 200 ziemas peldētāju no 18 valstīm,
kuri cīnījās par Jelgavas roņu
kausu un reizē atklāja pasaules ziemas peldētāju sezonu.
Šis bija IWSA Pasaules kausa
1. posms. Dalībnieki uzteica
labo sacensību organizētību
un īpašā sajūsmā bija par to,
ka tās notiek pašā pilsētas
centrā sakārtotā vidē, kur ērti
var piekļūt arī skatītāji. Gan
dalībnieki, gan organizatori ir
cerību pilni, ka arī nākamgad
pasaules ziemas peldētāju
sezona sāksies tieši pie mums.
«Izredzes mums ir, un mēs uz
to pretendēsim,» saka «Jelgavas roņu» vadītājs Aleksandrs
Jakovļevs.

Jelgavā un arī Latvijā viesojās pirmo reizi.
«Jau naktī pirms sacensībām iemēģināju
trasi. Viss apkārt tik skaisti izgaismots
– sajūta gandrīz kā Ņujorkā,» tā Kapri.

Uzslava Jelgavai

Viena no kuplāk pārstāvētajām komandām bija no Beļģijas – 14 roņi, kuri mūsu
pilsētu apmeklēja pirmo reizi. Ziemas peldētāji nenoliedz, ka viņus uz sacensībām
Jelgavā pamudinājušas braukt organizatoru iesūtītās bildes ar sacensību norises
vietu. «Esam pabijuši sacensībās daudzās
valstīs, tāpēc droši varam atzīt, ka sacensību organizatoriskā puse Jelgavā ir ļoti
augstā līmenī. Sacensības notiek skaistā
vietā, mums ir nodrošinātas ģērbtuves,
iespēja apmeklēt pirti, sasildīties baļļā,
karsta tēja… Uzņemšana ir lieliska!» atzīst
Beļģijas pārstāvji Marina Bekirs un Emanuels Petits. «Ūdenī esi tikai dažas sekundes, bet tas ir tāds adrenalīns! Izkāp ārā,
un ir pat karsts,» saka Emanuels. Marina
piebilst, ka arī Beļģijā ļoti tiek domāts par
Galvenajā sacensību dienā – sestdien roņiem, jo daudzi cilvēki ziemas peldēšanu
– termometrs laukā rādīja plus seši grādi, pieņēmuši kā dzīvesveidu, un viņiem ārā ir
Ziemas peldētāji atzinīgi novērtēja Jelgavas roņu kausa un Pasaules kausa 1. posma sacensību norises vietu – Driksu
turklāt pūta vējš, bet ūdens temperatūra atklātais baseins, kur var trenēties.
pilsētas centrā –, kas pulcēja arī daudz skatītāju. Organizatori cer, ka arī nākamgad sacensības notiks tepat.
bija plus pieci grādi. Tas nekādā ziņā
Foto: Raitis Supe
neuztrauca ziemas peldētājus jeb roņus. Mūsējiem – zelts,
Uzrunātie ārzemju viesi atzinīgi vērtēja sudrabs un divas bronzas
un Genādijs Iļjuks, – izcīnīja 3. vietu, tikai piedalīties šajā distancē. «Tā ir grūta pilsētā. Liels paldies pilsētai, ka sacensības
sacensību norises vietu – sakārtoto Pasta
Dalībnieki komandās sacentās 4x25 par sešām sekundes simtdaļām atpaliekot distance, nepieciešama laba sagatavotība. notiek tik skaistā un sakārtotā vidē pašā
salu un izveidoto akvatoriju Driksā –, metru stafetē, individuāli 25 metros bra- no jūrmalniekiem. Arī vecākajā grupā Pats biju pieteicies, taču organizatorisko pilsētas centrā,» tā vadītāja. A.Jakovļevs
kā arī pauda gatavību ar lielāko prieku sā, 50 metros brīvajā stilā un 450 metru «Jelgavas roņu» komanda «Titans» (Vik- lietu bija tik daudz, ka tomēr nolēmu ne- atzīst, ka sacensības ir izdevušās un Jelnākamgad atgriezties. Džeimija Mona- peldējumā brīvajā stilā atklātā ūdenī jeb tors Valainis, Valērijs Kisļakovskis, Lada piedalīties, līdz ar to «Jelgavas roņi» neti- gava starptautiskā līmenī ir parādījusi, ka
hana no ASV Latvijā viesojās jau otro izturības peldējumā Driksā. 4x25 metru Vrubļevska un Andrejs Iļjuks) palika 3. ka pārstāvēti,» tā A.Jakovļevs. Jāpiebilst, spēj «pacelt» pasaules līmeņa sacensības.
reizi – pirmoreiz viņa bija Jūrmalā pērn stafetē, ko var uzskatīt par galveno sacen- vietā, nepilnas divas sekundes zaudējot ka sacensību jaunākajam dalībniekam «Simtprocentīgu apstiprinājumu tam, ka
uz Ziemassvētkiem. «Tad arī satikos ar sību disciplīnu, jo tajā valda vislielākais Jūrmalai.
Klaram Čarlijam no Beļģijas bija desmit arī nākamgad Pasaules kauss sāksies pie
A.Jakovļevu, un kopā ar viņu, viņa sie- sportiskais azarts, Jelgavas roņu kauss
Sacensību organizators «Jelgavas roņu» gadi, bet vecākajam dalībniekam Borisam mums, neesam saņēmuši, taču mēs uz
vu, manām draudzenēm no Austrālijas gan jaunākajā, gan arī vecākajā grupā vadītājs A.Jakovļevs stāsta, ka individuāli Retušņijam no Krievijas – 78 gadi.
to iesim. Jāgaida, kad noslēgsies sezona,
un Anglijas nopeldējāmies Baltijas jūrā. aizceļoja uz Krieviju. Jaunākajā grupā, mūsējiem labākais rezultāts jauniešu grujāraksta pieteikums un jācer uz labu izŪdens bija vien 0,5 grādus silts, bet tas kurā, sasummējot dalībnieku gadu skai- pā ir Tomam Lismenam – viņam 1. vieta Jelgava spēj «pacelt»
nākumu. Pēc dalībnieku un arī asociācijas
bija tik kolosāls peldējums! Plus pieci tu, nedrīkst pārsniegt 200, piedalījās 14 25 metros brasā – un vadītāja dēlam Alek- pasaules līmeņa sacensības
atsauksmēm jūtams, ka izredzes mums
grādi šķiet tīrais nieks, un sacensībām tā komandas, bet vecākajā grupā jeb 200+ sandram Jakovļevam, kurš ieguva 2. vietu
Atzinīgus vārdus organizatoriem un ir,» atzīst A.Jakovļevs.
ir laba temperatūra,» tā Džeimija. ASV startēja deviņas komandas. Rezultātā 25 metros brasā. Jāpiebilst, ka izturības pilsētai pauda Starptautiskās ziemas
Diemžēl organizatorisku apsvērumu
sacensībās pārstāvēja divas dāmas – 36 mūsu jaunieši – «Jelgavas roņu» komanda jeb grūtākajā peldējumā uz starta stājās peldētāju asociācijas vadītāja Marija Jirjo- dēļ Jelgavā nenotika iepriekš plānotais
gadus vecā Džeimija un 64 gadus vecā «Torpedos», kurā startēja Diāna Timer- 18 sievietes un 32 vīrieši, kuri saņēma Koskinena. «Tiešām esam laimīgi, ka Jel- «karogu» peldējums, toties roņi Driksā
Kapri Djatiasmoro no Ņujorkas, kura mane, Dmitrijs Žigunovs, Jānis Freimanis «zaļo gaismu» no mediķiem, ka drīkst gava mūs ir uzņēmusi savā brīnišķīgajā devās draudzības masu peldējumā.

Pasākumi pilsētā
 12. novembrī no pulksten 9 līdz 16 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 13. novembrī pulksten 22 – Studentu dienu noslēguma koncerts. Uzstāsies «Lustīgais
Blūmīzers», «Oranžās brīvdienas», Roberts Pētersons ar grupu, kā arī dīdžejs Muzadrive,
dīdžejs MBerg, «Ideology Of Souns» un «Lomidze». Ieejas maksa – € 4; pirmajiem 100
apmeklētājiem ieeja – ar 50 procentu atlaidi (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 14. novembrī pulksten 10 – praktiskā radošā nodarbība «Daudz laimes, Latvija!»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. novembrī pulksten 18 – pašmāju rotu dizaineres latviešu aktrises Agneses Zeltiņas
jaunāko rotu kolekcijas prezentācija (kafejnīcā «Coffee&Wine gallery» Lielajā ielā 14).
 15. novembrī no pulksten 10 līdz 14 – ziemas un svētku apģērbu, apavu un aksesuāru tirdziņš visai ģimenei. Tirgoties gribētāji var pieteikties līdz 13. novembrim, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv. Būs arī stūrītis «Dāvinu», kurā noderīgas lietas
varēs dāvināt citiem (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 15. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 17. novembrī pulksten 17 – koncerts (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 17. novembrī pulksten 18 – teātra sporta sadraudzības turnīrs «Improbums 2015».
Piedalās komandas no Rīgas, Jelgavas, Liepājas un Madonas. Biļešu cena – € 3 – 5 (Studentu teātrī Jāņa Čakstes bulvārī 5a, ieeja no Mītavas tilta puses).
 18. novembrī pulksten 13 – svinīgs pasākums, kas veltīts Latvijas valsts neatkarības
dienai. Uzstāsies kamerkoris «Mītava», Spīdolas ģimnāzijas jauniešu koris un bērnu ansamblis «Rotiņa». Mākslinieciskā vadītāja – Agija Pizika (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
K.Barona zālē).
 20. novembrī pulksten 12, 15 un 18 – pilnmetrāžas dokumentālā filma «Prāta vētra:
starp krastiem». Režisori Sandijs Semjonovs, Gundars Rēders un Audinga Kucinskaite.
Vecuma ierobežojums: 12+. Biļešu cena – € 3; skolēniem, studentiem, pensionāriem
– € 2 (kultūras namā).
 21. novembrī pulksten 10.30 – Jelgavas atbrīvošanas gadadienā ekskursija pa 1919.
gada Brīvības cīņu vietām ar A.Tomašūnu. Pieteikšanās – pa tālruni 63005447, e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv. Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.
 21. novembrī pulksten 17 – grupas «BIG AL & THE JOKERS» rudens koncerts. Piedalās:
R.Vendiņš (klavieres), R.Aukšmuksts (bungas), J.Skrajāns (ģitāra), P.Liepiņš (kontrabass),
E.Raubiško (saksofons), Z.Žvarts (saksofons), S.Skeranskis (trompete), U.Ziediņš (trombons), A.Šuminskas jeb Big Al (balss). Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
 22. novembrī pulksten 13 – dzejas kluba «Pieskāriens» rudens jubilāru dzejas lasījumi
«Un sveces liesma rudenī mirdz» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. novembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra otrā PIRMIZRĀDE: F.Lou
mūzikls «Mana skaistā lēdija». Librets veidots pēc B.Šova lugas «Pigmalions». Režisore
D.Vilne. Titullomā K.Ozoliņa. Piedalās grupa «TirkizBand» un TDA «Lielupe». Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 10 un 12 – Valmieras kinostudijas muzikālā izrāde bērniem
«Detektīvi Minjoni». Režisors I.Strods. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
 25. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra otrā PIRMIZRĀDE: A.Birbele
«Koridors». Režisors A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).

Postažs jubilejas svinības
noslēdz ar izstādi Jelgavā
 Egija Grošteine

«Analizējot savu uzvedību,
droši varu teikt, ka es piedzimu,
tendēts uz mākslu. Jau agrā
bērnībā, ejot ciemos, manu skatu vienmēr pievērsa izvietotās
bildes. Tagad es saprotu, kādēļ
tā. Māksla, tieši glezniecība,
man ir viss,» par sevi saka mākslinieks Pēteris Postažs, kura 40
mākslas darbi, kas galvenokārt
tapuši pēdējo piecu gadu laikā,
līdz 6. decembrim ir aplūkojami
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Kā stāsta mākslinieks, savu jubilejas
gadu šogad viņš nosvinēja ar piecām izstādēm – Cēsīs, Alūksnē, Gulbenē, Valmierā
un Jelgavā. Šīs vietas nav izvēlētas nejauši
– katra no tām ir māksliniekam īpaša un
nozīmīga. Piemēram, Alūksne ir P.Postaža
tēva dzimtā puse, savukārt Jaungulbenē
sākās mākslinieka gaitas. Jelgava izvēlēta
kā pilsēta, kurā noslēgsies mākslinieka jubilejas izstāžu cikls. P.Postažs atklāj, ka tas
tādēļ, ka Jelgava ir viņa dzimšanas vieta.
Katrā no izstādēm mākslas cienītājiem
bija iespēja redzēt dažādus mākslinieka
darbus – neviena no gleznām šajās izstādēs
netika eksponēta divreiz, un katrā pilsētā
aplūkojamie darbi ir rūpīgi izraudzīti. Jo
īpaši atbildīgi P.Postažs piemeklēja gleznas
izstādei Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, kur nu ir iespēja aplūkot, māksliniekaprāt, pašus labākos viņa
darbus. No tiem galvenais akcents likts
uz gleznu «Latvija», kas izmēra ziņā ir

Izstādes centrā ir Pētera Postaža
lielformāta glezna «Latvija», kurā
saskatāmi daudzi Latvijai
nozīmīgi simboli, piemēram,
tautumeita, kokle, dainu tēvs.
Foto: Raitis Supe
visievērojamākā un droši vien lielai daļai
izstādes apmeklētāju sasauksies ar Latvijai
nozīmīgo svētku gaidām. Būtiski, ka visi
Jelgavā eksponētie darbi plašākai publikai
ir skatāmi pirmo reizi.
P.Postažs atklāj, ka mākslai pievērsies,
tikko uzsācis skolas gaitas, kad no skolas
biedra mācījās zīmēt karavīrus. Tie bija
pēckara gadi, tādēļ otai vajadzēja izdomāt
kādu alternatīvu, kas viņa gadījumā bija kociņš. Arī krāsu izvēle bija stipri ierobežota,
tādēļ arī šajā ziņā bija jāpielieto izdoma, lai
darbus padarītu interesantākus. Ir pagājuši daudzi gadi, bet P.Postažs vēl joprojām
turpina pilnveidoties. «Katrs mans darbs
ir citādāks, un ar katru manis uzgleznoto
gleznu vēlos pacelties pakāpienu augstāk,»

tā mākslinieks.
Gleznotājs, pedagogs un Latvijas Mākslas
akadēmijas asociētais profesors P.Postažs
regulāri rīko personālizstādes Rīgā un citās
Latvijas pilsētās, piedalās grupu izstādēs
Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Itālijā, Vācijā, Austrijā un citur. Viņa
darbi atrodas Valsts mākslas muzeja un
Latvijas Mākslinieku savienības, Krievijas
Kultūras ministrijas un Krievijas Mākslas
fonda īpašumā, kā arī ļoti daudzās privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Arī mūsu
muzeja krājumā ir vairāk nekā 100 dažādos
laikos uzdāvinātu P.Postaža mākslasdarbu.
Pastāvīgi muzeja vestibilā apmeklētāji
var aplūkot divus viņa lielformāta darbus
– «Gadsimtu slāņi» un «Pļavā».

