Cienījamie jelgavnieki!
Mēs katrs piedzimstam un dzīvojam ar savu mīlestību
Latvijai. Dzimtenes mīlestība ir cilvēka dvēseles stāvoklis,
piederības un atbildības izjūta. Ikviens no mums ar šo izjūtu
stiprina Latviju un sekmē tās attīstību.
Latvijas dzimšanas dienā novērtēsim patiesi būtiskas lietas
– Latvijas valsts esību un pastāvēšanu, mūsu iespēju dzīvot
brīvā un neatkarīgā valstī! Sveicu visus Latvijas valsts svētkos!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Kolāža: JV
 Jana Bahmane

Jau rīt, 18. novembrī, godinot Latvijas Republikas
proklamēšanas 98. gadadienu, Jelgavā visas dienas
garumā notiks svētku pasākumi. Šogad īpaši gaiši
iemirdzēsies Hercoga Jēkaba laukums, ko rotās teju
50 ugunszīmes, savukārt uz Svētās Trīsvienības baznīcas torņa varēs skatīt multimediālas projekcijas,
ko pavadīs latviešu tautasdziesma. Interesenti varēs
apmeklēt arī vairākus svētku koncertus, bet vakars
noslēgsies ar uguņošanu Pasta salā.
Valsts svētku svinības Jelgavā pulksten 15 sāksies ar
svētku koncertu Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, kur uzstāsies Spīdolas
ģimnāzijas jauniešu koris, bērnu
vokālais ansamblis «Rotiņa» un
kamerkoris «Mītava». «Koncertprogrammā iekļautas gan
patriotiskās dziesmas, gan arī
tautā iemīļotas melodijas un latviešu tautasdziesmas, tādēļ šis
koncerts ir veltīts visai ģimenei,»
stāsta kolektīvu mākslinieciskā
vadītāja Agija Pizika. Tie, kuri
svētkos vēlas tuvāk iepazīt pilsētu un Zemgali, aicināti apmeklēt
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, kur 18. novembrī
no pulksten 16 līdz 19 papildus
ekspozīciju un skatu laukuma
apskatei varēs iemācīties izgatavot piespraudes auseklīša
formā un savas svētku izjūtas
iemūžināt fotogrāfijās īpaši
valsts svētkiem noformētajā fotostūrītī. «Fotostūrītī darbosies
arī fotogrāfs, taču ikviens savu
simbolisko veltījumu valstij
aicināts iemūžināt arī pats,
patriotisko fotogrāfiju ar sveicienu Latvijai pēc tam ievietojot
sociālajos tīklos,» aicina Jelgavas

reģionālais Tūrisma centrs.
Valsts svētkos Hercoga Jēkaba
laukumā tradicionāli iedegsies
ugunszīmes, kuras šogad veidot aicinātas ne vien izglītības
iestādes, bet arī citas pilsētas
iestādes un uzņēmumi. «Šogad
esam paplašinājuši ugunszīmju
veidošanas laukumu – Hercoga
Jēkaba laukumā taps aptuveni
47 zīmes,» stāsta iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune. «Mēs priecājamies, ka jelgavnieki ik gadu izdomā ko jaunu,
neaprobežojoties ar plakni vien
– ugunszīmes kļūst telpiskākas
un tās neatkārtojas.» Savukārt
«Kultūras» vadītāja vietniece
pamatdarbības jautājumos Inta
Englande jelgavniekus aicina
svecītes iedegt arī ielu malās
un māju logos, lai svētku sajūta
valda visā pilsētā.
Vakara gaitā svētku dalībnieki
uz Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa fasādes varēs
skatīt multimediālu projekciju
«Bur man’ buri», kas attēlos
mītiskas vizualizācijas, papildinātas ar latviešu spēka dziesmas
skanējumu. «Aizvadītajā gadā
projekcijas uz Svētās Trīsvienības baznīcas torņa papildināja

latviešu dzejnieku dzeja, savukārt šogad tās mīsies ar moderni
izpildītu seno latviešu maģisko
tautasdziesmu «Bur man’ buri»
dziedātājas Elzas Rozentāles
izpildījumā,» stāsta projekcijas
idejas autors Jānis Elsts.
Kā ikkatru gadu, viens no centrālajiem svētku pasākumiem
mūsu pilsētā ir uguņošana,
kas šogad būs 13 minūtes gara.
«Jau 18. gadu Jelgavas uzņēmēji
sadarbībā ar pašvaldību un iestādi «Kultūra» nodrošina valsts
svētku salūtu, un man ir liels
prieks, ka šo gadu laikā izveidojusies tāda kā neformāla biedrība
ar pastāvīgajiem uguņošanas
atbalstītājiem,» saka Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants
Kanaška. Viņš norāda, ka šogad
uguņošanai paredzētais budžets
ir 7500 eiro. Savukārt svētku
salūta nodrošinātāji – uzņēmumi
«Lija» un «Petarde» – atklāj, ka
līdzīgi kā pagājušogad uguņošana notiks no Pasta salas un vienlaicīgi no trīs vietām, tādējādi
nodrošinot labāku pārskatāmību
no vairākiem skatpunktiem.
Uguņošanā iezīmēsies Latvijas
karoga krāsas – sarkanā un baltā. Pirotehniķi izmantos vairāk

nekā 50 dažāda veida salūta
bumbu, raidot debesīs ap 8300
šāvienu. Kopējais izšauto izstrādājumu pulvera svars pārsniegs
300 kilogramus. Organizatori
atklāj, ka šogad iegādāta jauna
uguņošanas vadības sistēma,
kas paaugstina uguņošanas
izpildītāju drošību un izpildījuma kvalitāti. «Iesaku ikvienam
salūta laikā pavērot ne vien
debesis, bet arī pašu horizontu,
lai redzētu, no kurienes un kā
tiek izšauts salūts – tas veidos
pilnīgāku kopainu,» aicina uzņēmuma «Lija» pārstāvis Raivo
Tauriņš. Uguņošanas laikā būs
slēgta Pasta sala un Mītavas
tilts. Svētku dalībnieki uguņošanu aicināti skatīt, piemēram, no
Jāņa Čakstes bulvāra, Lielupes
tilta, Lielupes promenādes. 18.
novembra svētkos jārēķinās arī
ar citiem satiksmes ierobežojumiem – satiksmes organizācijas
shēmu skatīt 4. lpp.
Būtiski, ka Jelgavā Patriotu
nedēļa nenoslēdzas līdz ar valsts
svētkiem – 21. novembrī mūsu
pilsētā tiek godināti Jelgavas
atbrīvotāji no Bermonta karaspēka, tādēļ pulksten 16 ikviens
aicināts apmeklēt piemiņas brīdi
Meža kapos.

Valsts svētkos,
18. novembrī,
visi pasažieri Jelgavas
pilsētas autobusos varēs
braukt bez maksas.
Iedzīvotājiem gan jāņem vērā, ka sabiedriskais transports kursēs pēc
svētdienas kustības saraksta, turklāt svētku pasākumu laikā noteikto
satiksmes ierobežojumu dēļ atsevišķi reisi nekursēs. Plašāk – www.jap.lv.

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

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Astoņi jelgavnieki saņem
Šodien, Latvijas Republikas proklamēšanas 98.
gadadienas priekšvakarā, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgajā pieņemšanā
tiks pasniegti Jelgavas pilsētas augstākie apbalvojumi: divas Goda zīmes un seši Goda raksti. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar personām, kas
saņems apbalvojumu.

«Atmiņā palikuši
divi lēmumi»
Goda zīme: politiķim Vilnim Edvīnam
Bresim par mūža ieguldījumu Latvijas
un Jelgavas attīstībā un godprātīgu
sabiedrisko darbību

Vilnis Edvīns Bresis mācījās
Jelgavā – 2. vidusskolā un Lauksaimniecības akadēmijā –, bet
Jelgavā viņš nestrādāja. Tomēr
viņa devums politiķa amatā ir
nozīmīgs arī jelgavniekiem. «Liktenis mani izvirzīja pietiekami
augstos amatos, kuros tika pieņemti tautai vajadzīgi lēmumi.
No visiem atmiņā palikuši divi:
tā saucamie Breša zemnieki un
balsojums par Latvijas neatkarību,» norāda V.E.Bresis. Viņš
neslēpj – abos gadījumos kopīgs ir
tas, ka bija nepieciešama drosme,
jo neveiksmīga scenārija gadījumā
lēmējiem draudētu izsūtījums.
«Pārejas laikā vajadzēja alternatīvu kolhoziem un sovhoziem.
Tolaik nebija ļauts privātīpašumā turēt traktorus un līdzīgus
tehniskos ražošanas līdzekļus,
bet mēs, spītējot likumiem, bijām celmlauži, lai Latvijā tiktu
dibinātas zemnieku saimniecības.
Mēs darījām visu, lai pierādītu,
ka varam saimniekot paši, un šī
kustība būtu neatgriezeniska,»

stāsta V.E.Bresis, sakot paldies
tiem 8000 drosmīgo, kuri toreiz
izlēma sākt veidot savas zemnieku saimniecības. «Breša zemnieki
nav kvalitātes zīme, bet gan
drīzāk sava veida uzdrīkstēšanās,
jauna pretestības forma esošajam
režīmam,» viņš piebilst.
Otrs nozīmīgais lēmums ir par
Latvijas neatkarības atgūšanu.
«Mēs bijām 136 Augstākās padomes deputāti, kas balsoja «par».
Man daudzi prasījuši, kāpēc arī
es balsoju «par», tolaik būdams
Latvijas PSR Ministru padomes
priekšsēdētājs jeb valdības vadītājs. Savā politiskajā karjerā, izejot
padomju skolu no viszemākā cilvēka līdz augšai, es biju pārliecinājies, ka tā ir stagnējoša sistēma un
uz progresu neorientēta vara. Vienīgais mūsu glābiņš bija mukt,»
atceras V.E.Bresis, uzsverot, ka
tā bija viņa pārliecība un viņš bija
gatavs uzņemties atbildību. «Tā
tikai tagad daudzi viegli spēlējas
ar «būt» vai «nebūt», kāds pēc
būtības bija šis jautājums.»

«Cenšamies būt maksimāli godīgi
pret klientiem»
Goda zīme: SIA «Viktorija B» vadītājai
Sandrai Blūmanei
par ilggadēju saimniecisko darbību
Jelgavā, uzņēmuma
sociāli atbildīgas politikas īstenošanu un
ieguldījumu jaunatnes izglītošanā
Ēdināšanas uzņēmums «Silva» Jelgavā darbojas no 1995.
gada. Šajā segmentā konkurence ir visai liela, bet Sandra
Blūmane uz jautājumu par
konkurenci atbild: «Pirmām
kārtām cenšamies būt maksimāli godīgi pret klientiem,
uzturēt kvalitāti un piedāvāt
saprātīgu cenu, lai varam
nopelnīt un lai klients varētu atļauties, esam diezgan

elastīgi un cenšamies
just līdzi laikam.» Lai
neiesūnotu un sapurinātos,
Sandra ik ap laikam ļaujas
kādam izaicinājumam
– vai tie būtu profesionālie konkursi,
piemēram, «Latvijas
labākais tirgotājs» vai
«Uzslavē labu servisu»,
vai «Latviešu valodai draudzīga vide», vai tējas namiņa
un peldošas banketu zāles
izveide. «Rutīnā ieslīgt var
ātri, tāpēc dažādas aktivitātes
palīdz paraudzīties uz sevi no
malas un izvērtēt, vai un kas
jādara citādāk.»
Runājot par ieguldījumu
jaunatnes izglītošanā, S.Blūmane norāda, ka pašai ir
bērni un arī viņa saskaras ar
grūtībām, ko līdzi nes atbildī-

ga nākotnes profesijas izvēle.
«Mēs tikai cenšamies palīdzēt
jauniešiem saprast, ko viņi nākotnē grib darīt. Un vislabāk
tas izdarāms, dodot iespēju
pamēģināt pašiem,» vērtē
S.Blūmane. Tieši tāpēc «Silva» nodrošina prakses vietas,
ver durvis ēnām un iesaistās
jauniešu vasaras nodarbinā-

tības programmā. Piemēram,
šovasar visas vasaras garumā
«Silvā» strādāt bija iespēja jau
18 jauniešiem līdzšinējo trīs
vietā. «Mēs, cik vien ir mūsu
spēkos, cenšamies arī atbalstīt
dažādas jauniešu iniciatīvas
ar gardām balvām, jo tieši
no viņiem ir atkarīga mūsu
nākotne.»

«Iedrošinu ģimenes uz citu skatījumu, iedvesmoju
veidot patstāvīgu dzīvi sev un savam bērnam»
Goda raksts: Mon
tesori pedagoģei Irēnai Dominiecei par
nesavtīgu un godprātīgu darbu sociālās aprūpes jomā
Jelgavā
Irēna Dominiece vairāk
nekā 20 gadu strādā sociālajā jomā un sauc to par savu
dvēseles aicinājumu. Pēdējos
divus gadus darbojas privātpraksē, palīdzot ģimenēm,
kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. «Man ir trīs bērni,
un vidējais ir ar īpašām vajadzībām. Tas mani piespieda un
pamudināja reizē mainīt savu
profesiju – no ekonomikas
un grāmatvedības pievērsos
izglītībai, sociālajai jomai,
psiholoģijai. Man vajadzēja
uzzināt vairāk, izprast, kas
notiek ar manu bērnu, kā ar
to sadzīvot. Tas mainīja manas
vērtības,» viņa stāsta.

«Latvijā šī sabiedrības daļa
– ģimenes, kurās ir bērni ar
īpašām vajadzībām, – nav
saprasta, tāpēc nereti izjūk
ģimenes, vecāki zaudē darba
iespējas,» norāda I.Dominiece,
taču viņa ir pārliecināta, ka
dzīvi var mainīt un uzlabot,
bet vispirms ir jāmaina domāšana. Viņa neslēpj, ka bērns ar
īpašām vajadzībām ģimenei
ir ļoti liels izaicinājums, un
te nav runas tikai par pašu
bērnu, bet arī par vecākiem,
cik viņi paši spēj pielāgoties
dzīvei, mainīt to, kas bez atbalsta nav iespējams. «Savā
privātpraksē es iedrošinu
ģimenes uz citu skatījumu,
iedvesmoju veidot patstāvīgu
dzīvi sev un savam bērnam,
paaugstinot viņa intelektu
un prasmes, vecāki stiprina
morālo stabilitāti un pieņem
lēmumus nedzīvot tikai uz
pabalstiem, bet strādāt. Un
tas ir iespējams tikai ar savu

piemēru – es klientiem rādu,
ka varu būt laimīga,» tā I.Dominiece.
Tieši strādājot ar savu bērnu un vācot informāciju, Irēnai radās doma par dienas
aprūpes centra nepieciešamību pilngadīgām personām ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem, kāds no septembra

darbojas arī Jelgavā. «Es ar
šo modeli iepazīstināju Jelgavas pašvaldību un pēc tam
brīvprātīgi piedalījos darba
grupā, kas strādāja pie šī centra izveides, plus vēl darbojos
vecāku atbalsta grupā «Saules
bērns», īstenojot dažādus projektus, lai uzlabotu ģimeņu ar
īpašajiem bērniem dzīvi.»

«Ne jau skārienjutīgs ekrāns stundu padara interesantu»
Goda raksts: AS «Eco
Baltia» grupas padomes priekšsēdētāja
vietniecei Undīnei
Būdei par ieguldījumu pilsētas izaugsmē, kvalitātes
paaugstināšanā un
jaunatnes karjeras
izglītībā
AS «Eco Baltia» Jelgavā
nodrošina apmēram 100 darbavietas. «Mūsu uzņēmums
noteikti ir pārliecināts – valstij ir nākotne tikai tad, ja
tā domā par izglītību, kam
šobrīd valdība nevelta nepieciešamo uzmanību. Mums ir
daudz dažādu iniciatīvu, ko

īstenojam, bet mūsu ieguldījums jaunatnes izglītošanā
ir ārkārtīgi niecīgs salīdzinājumā ar pedagogu ikdienas
darbu,» saka Undīne Būde.
Jelgavā uzņēmums iedibinājis tradīciju reizi gadā ar
naudas prēmijām apbalvot
skolēnus, kam ir labas sekmes
eksaktajos priekšmetos. U.Būde vērtē, ka pirmajā gadā tas
skolēniem bija pārsteigums,
bet nu jau tā kļuvusi par
sacensību. «Kāpēc eksaktās
zinātnes? Tāpēc, ka cilvēkam
vispirms ir jāsaprot pasaule
ap sevi, fiziskā daba, savs ķermenis, tikai pēc tam var nākt
māksla, filozofija, psiholoģija.
Ne velti ir teiciens, ka veselā

miesā mīt vesels gars,» viņa ir
pārliecināta, ka šīs zināšanas
noderēs un noteikti netraucēs
dzīvē darīt ko citu, ja būs tāda
vēlme.

Undīne pēc izglītības ir bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja
un trīs gadus ir strādājusi
par skolotāju Rīgas Mūzikas
internātskolā. «Man ļoti pati-

ka strādāt skolā, bet apstākļi
piespieda nomainīt profesiju.
Arī mana mamma ir skolotāja
ar vairāk nekā 40 gadu ilgu
darba stāžu, viņa Jelgavas
vakarskolā pasniedza latviešu
un angļu valodu. Tāpēc jūtu
visdziļāko cieņu un pateicību
pret katru, kurš šodien strādā
par pedagogu,» teic U.Būde.
Viņa nepiekrīt tam, ka tagad
jaunās tehnoloģijas skolotāju
darbu padara vieglāku. «Ne
jau skārienjutīgais ekrāns
stundu padara interesantu
un atraktīvu. Arī manā skolas
laikā eksaktie priekšmeti bija
pietiekami interesanti – ar
elektrību varēja dabūt pa
nagiem, astronomijā skatī-

jāmies debesīs un atpazinām
zvaigznājus… Stundas interesantas padara skolotāja
domāšanas veids un prakse.»
U.Būde uzskata, ka mūsdienās viens no svarīgākajiem
uzdevumiem ir iemācīt skolēniem orientēties informatīvajā telpā, kur ir pietiekami
daudz nekvalitatīvas informācijas, lai viņi iemācītos
atšķirt reālo no šķietamā.
«Esmu absolūti pārliecināta,
ka lielākā daļa skolotāju ir
misijas cilvēki.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Austris Auziņš
un no personīgā arhīva
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pilsētas augstākos apbalvojumus
«Zināju, kā elpo katrs uzņēmums»
«Uz Jelgavu
mani uzaicināja
Voldemārs Strīķis»
Goda raksts: dzejniecei Rasmai Urtānei par ieguldījumu izglītībā, kultūrā un sabiedriskajā darbībā

Goda raksts: VAS
«Latvijas dzelzceļš»
Rīgas ekspluatācijas
iecirkņa vadītāja vietniekam dzelzceļa ekspluatācijas inženierim
Viktoram Nikrum par
ieguldījumu Jelgavas
reģiona darba tehnoloģiskajā attīstībā

Viktors Nikrus Jelgavā dzīvo un strādā kopš 1974. gada
oktobra, kad viņu, Karēlijā
dzimušu jaunieti, pēc Ļeņingradas dzelzceļa institūta absolvēšanas saskaņā ar sadali
nosūtīja uz Baltiju, kur bija
jāatstrādā trīs gadi. Dzelzceļa
institūtā Viktors nonāca nejauši – viņa ģimenē līdz tam
neviens dzelzceļā nestrādāja.
Viņu pierunāja gadu vecākie
skolasbiedri, kuri vienu gadu
institūtā jau bija nomācījušies.
Daudzi Rasmu Urtāni zina
kā dzejnieci un Jelgavas Latviešu biedrības dzejnieku klubiņa
«Pieskāriens» vadītāju, bet viņas
pamatdarbs ir lietvedības pasniedzēja. «Uz Jelgavu pārcēlos no
Rēzeknes 1999. gadā, kad lasīt
lietvedības lekcijas LLU mani
uzaicināja toreizējais rektors
Voldemārs Strīķis. Es biju tik
pārsteigta, ka atteicos, bet viņš
mierīgi teica, lai atbraucu augusta beigās. Man toreiz šķita, ka
tādai aktrisei kā man būs grūti
strādāt tik pedantiskā darbā,»
viņa atceras.
Nu viņai ir vairāk nekā 80
publikāciju un piecas mācību
grāmatas par lietvedību. «Es šo
jomu esmu pamatīgi izanalizējusi
un izpratusi, sekoju līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, kas
jāsasaista ar lietvedību. Man ir
piešķirts valsts vadošā speciālista
statuss dokumentu pārvaldībā,»
neslēpj R.Urtāne. Par savu labāko
skolotāju viņa uzskata bijušo LLU
docenti Sofiju Ruskuli, kura reiz
Rasmai teikusi: «Man ir informācija, ka tu lasi lekcijas labāk par

mani. Ir prieks, ka mans skolēns
pārspējis skolotāju!» Rasma uzskata: lai gan lietvedībā jauns
divritenis nav jāizdomā un vienkārši precīzi jāievēro jau esošie
noteikumi, lekcijas interesantas
padarīt ļauj piemēri no dzīves.
«Padomju laikos nereti direktors
parakstīja baltu lapu un teksta
rakstīšanu uzticēja darbiniekam,
un reizēm tas beidzās ar tūkstošiem lieliem parādiem un vēl nezin
ko. Es esmu strādājusi arī farmācijas inspekcijā, kur bija jāraksta
diezgan daudz aktu. To visu es
stāstu lekcijās, lai ir interesanti.»
Tomēr Rasmā, kura pēc izglītības ir ķīmiķe inženiere un 14
gadus nostrādājusi «Latvijas keramikas» Rēzeknes cehā, mīt arī
radošā puse, kas izpaužas dzejā,
muzicēšanā, pasākumu organizēšanā. Viņas panākums ir dzejas
almanahs «Zemgales vācelīte», kas
iznāk jau desmit gadus. «Man bieži
jautā par dzejošanu, vai tas nav
grūti. Es varu dzejoli uzrakstīt 15
minūtēs,» atklāj Rasma, nolasot
sešus pantiņus garu dzejoli, kas
tapis viņas mātes vārdadienā.

Viens no viņiem Viktoru sagaidīja arī Jelgavā, kur abi trīs
gadus kopā nostrādāja.
Viktors apkalpo Zemgales
un Kurzemes dzelzceļa stacijas
un ir atbildīgs par dzelzceļu
no Krustpils līdz pat Ventspilij. Viņa pārziņā ir dzelzceļa
pārvadājumi – gan kravu, gan
pasažieru. «Tagad jau darbs ir
modernizēts un vilcienu kustību kontrolē datorizēti, bet
agrāk tā nebija. Arī pārvadājumu apjomi samazinājušies.
Agrāk dzelzceļš bija viens no
būtiskākajiem ekonomiskajiem ceļiem, strādājām ciešā
sadarbībā ar visiem lielākajiem
uzņēmumiem un Ventspils
ostu. Ja bija graudu vai biešu
sezona, vajadzēja nodrošināt
transportu, bet vagonu nepietika. Šādas problēmas nācās
risināt. Var teikt, ka zināju,
kā elpo katrs uzņēmums,» par

savu darbu stāsta V.Nikrus.
Tagad, kad daudz kas modernizēts, uzmanība tiek pievērsta kvalitātes nodrošināšanai
un cilvēkfaktoram. «Piemēram, pagājušajā nedēļā mani
uzcēla pulksten divos naktī,
jo Skrundā laikus netika ie-

slēgts luksofors un vilciens
kavējās. Katrs gadījums tiek
izmeklēts, pārrunāts, lai vairs
neatkārtotos.»
Viktors Jelgavā dzīvo jau 43.
gadu. «Man patīk Jelgava, jo
pilsēta ir kompakta un dzīve
tajā – mierīga.»

me. «Ir tik daudz dažādu
veidu, kā var darīt labu,»
secina uzņēmējas. Par sociāli
atbildīgu soli var uzskatīt arī
uzņēmuma iesaistīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) programmā jauniešu
nodarbinātības veicināšanai – jau apmēram pusgadu
«Karameļu darbnīcā» strādā
bijušie NVA klienti. «Mēs
savus darbiniekus ļoti mīlam

un cenšamies, lai viņi justos
labi un būtu novērtēti – ne
tikai vārdos, bet arī materiāli.
Mūsu darbinieki viennozīmīgi
mums ir vissvarīgākie,» teic
uzņēmējas, kuras piepildīja
sapni, izaugot no pašu eksperimentiem vienistabas
dzīvoklītī līdz ražotnei ar
savu veikaliņu un atvērto
darbnīcu, kas nu jau mūsu pilsētā dod darbu 17 cilvēkiem.

«Laimīgs klients
domās par mums
pozitīvi»
«Kad nolēmām veidot atvērtā tipa karameļu darbnīcu, zinājām, uz ko ejam, bet
neapzinājāmies un nevarējām
iedomāties, ka par mums būs
tik liela interese,» stāsta Ilze
Priževoite. Māsas skaita,
ka no marta, kad karameļu
darbnīca atvērta, septiņu mēnešu laikā to apmeklējuši jau
apmēram 20 000 cilvēku gan
no dažādām Latvijas vietām,
gan no mūsu kaimiņvalstīm.
Nu «Karameļu darbnīca» ir
ne vien ražošanas uzņēmums,
bet arī tūrisma objekts, tāpēc
nākotnes plāni ir saistīti arī
ar tūrisma jomas attīstīšanu.
«Esam jau sākuši domāt par
to, ka varbūt mums jāvei-

Goda raksts: SIA «Karameļu darbnīca» īpašniecēm Ilzei Priževoitei
(attēlā – no labās) un
Ingai Zagdajai par uzņēmuma sociāli atbildīgas politikas īstenošanu un pilsētas vārda
popularizēšanu

do sava suvenīru līnija un
mūsu veikaliņā jāpiedāvā
arī Jelgavas suvenīri,» teic
I.Priževoite.
Runājot par sociālo atbildību, māsas norāda, ka iespēju
robežās atbalsta dažādus
projektus, bet atbalsts lielākoties ir saldu balvu veidā.
Iniciatīvas ir visdažādākās –
studentu un skolēnu, senioru
pasākumi, maznodrošinātas
personas, dzīvnieku patvers-

«Latvijas vēsture man nesākas ar 1918. gadu»
Goda raksts: zvērinātam advokātam
kolekcionāram Normundam Rečam par
ieguldījumu Jelgavas
vēsturiskā mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā
«Vēsture ir mana slimība.
Par to, ka esmu aizrāvies ar
vēsturi, paldies jāsaka Jelgavas 1. vidusskolas vēstures
skolotājai Mirdzai Ogurcovai,
mana tēva draugam virsniekvietniekam Albertam
Tamašam, kurš man deva
lasīt Aleksandra Grīna «Pasaules vēsturi» un «Kultūras
un tikumu vēsturi» un citus
izdevumus, un divām grāmatām – Raiņa dzejas krājumam
«Tālas noskaņas zilā vakarā»

un Arvīda Griguļa «Māls
un porcelāns». Kad stājos
Latvijas Valsts Universitātes
vēsturniekos, izkritu tieši tāpēc, ka nebiju lasījis šos divus
pēdējos darbus,» ar humora
piesitienu stāsta Normunds
Rečs.
Lai gan pēc dienesta flotē
viņš izvēlējās kļūt par juristu,
aizrautība ar vēsturi joprojām
viņu pavada. Vistuvākais Jelgavas pilsētas periods viņam
saistās ar baltvācu laiku.
«Man Latvijas vēsture nesākas ar 1918. gadu. Jelgava
ir atpazīstama kā Mitau un
Kurland, bet baltvācu vēsture
ir nepelnīti aizmirsta un maz
pētīta. Ir daudz interesantu
lietu no tiem laikiem, piemēram, Vācijas ķeizars Vilhelms
divreiz bijis vizītē Jelgavā
un atklājis tiltu pār Driksu,

te viesojies Francijas karalis
Luijs XVIII, avantūrists un
literāts Kazanova, mistiķis
Kaliostro.
Viņaprāt, ir sāpīgi, ka iet
bojā vēstures liecības, bet
vienlaikus ir jauki, ka, pie-

mēram, tika atjaunots Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis.
Kopumā pilsēta ir arvien
sakoptāka un skaistāka, bet
varētu to papildināt ar vēsturisko personu skulptūrām,
kas padarītu pilsētvidi in-

teresantāku. Vēl es gribētu
piedzīvot, ka Jelgavā atjauno
vēsturisko pilsētas centru –
Hercoga Jēkaba laukumu,
kas reiz bija centrālais tirgus
laukums, un rātsnamu. Tas
būtu jāceļ no jauna, vadoties
pēc fotogrāfijām, tāpat kā tika
izdarīts Rīgā. Atjaunojot šo
ansambli, iegūtu gan pilsētas iedzīvotāji, gan tūristi, jo
būtu vieta, kur pavadīt laiku
– laukums ar kafejnīcām un
veikaliņiem ap to.»
N.Reča aizraušanās ar vēsturi ir arī dažādu vēstures
liecību un vērtību kolekcionēšana. Daļu no tām viņš ir
dāvājis arī pilsētas bibliotēkai, Ādolfa Alunāna muzejam,
pilsētas skolām, Rundāles
muzejam, vietnē Zudusilatvija.lv ievietotas bildes no viņa
kolekcijas.
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Īsi
 Valsts svētkos, 18. novembrī,
Jelgavas tirgus būs slēgts, informē SIA
«Jelgavas tirgus» administrācija.
 Mārtiņdienā sveikti 120 jaunie
jelgavnieki, kas pasaulē nākuši no
18. augusta līdz 10. novembrim,

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

Kreiso pagriezienu drošāku Pilsētas
biedrībām
padara «sarkanais krusts» piešķir
17 196 eiro

 Sintija Čepanone

to vidū arī divi dvīņu pāri. «Mārtiņi ir
laiks, kad visai ražai jābūt novāktai, un
arī mēs vērtējam jelgavnieku devumu
jaunās paaudzes veidošanā, kas ar
katru gadu kļūst arvien pozitīvāks. Tas
pierāda, ka jūs uzticaties sev, savai pilsētai un valstij,» jaunos vecākus uzrunāja
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. Jāpiebilst, ka mazuļi jelgavnieku
saimē uzņemti, pasniedzot viņiem tradicionālo karotīti ar pilsētas simboliku.
Tās ģimenes, kuras nevarēja ierasties uz
svinīgo mazuļu sveikšanas pasākumu,
piemiņas dāvanu no pilsētas var saņemt
Jelgavas domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11 tā darba laikā.
 21. novembrī pulksten 14.45
kultūras namā būs dokumentālās
filmas «Caur adatu» bezmaksas
seanss un iespēja tikties ar stāsta varoni Ediju Vītoliņu, filmas veidotājiem
producentu Edgaru Aivaru un režisoru
Artūru Lapinski, kā arī «Ģintermuižas»
Narkoloģiskā dienesta vadītāju Lilitu
Petermanu. Noskatīties filmu aicināts
ikviens interesents, īpaši jaunieši. Pēc
filmas būs iespēja uzdot jautājumus un
piedalīties sarunā, taču, ja kāds vēlas uzdot jautājumu anonīmi, to var nosūtīt
pa e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv
vai uzdot «Kultūras» «Facebook» lapā.
Iestāde «Kultūra» aicina skolas mudināt
skolēnus apmeklēt seansu, iepriekš
piesakot grupu pa tālruni 27195906.
Jāpiebilst, ka filma tiks demonstrēta
sociālā projekta «Izvēlies dzīvot!» laikā,
ko īsteno iestāde «Kultūra» sadarbībā
ar slimnīcu «Ģintermuiža». Otrs filmas
seanss un tikšanās notiks slimnīcā
«Ģintermuiža» un paredzēts tikai pacientiem un viņu mentoriem.
 25. novembrī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 notiks Jelgavas
Pensionāru biedrības valdes atskaites un pārvēlēšanas pilnsapulce,
informē Jelgavas Pensionāru biedrība.
Dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten
9.15. Biedriem ierašanās – obligāta.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«Slimnīca «Ģintermuiža»»
(reģ.Nr.4000340739)

aicina darbā virsmāsu

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļā pilngadīgām personām
ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Galvenie pienākumi:
• plānot, vadīt un organizēt klientu veselības
aprūpes darbu nodaļā;
• organizēt sadarbību ar klienta ģimenes ārstu;
• veikt medikamentu, dezinfekciju līdzekļu, medicīnas un higiēnas preču pasūtīšanu, koordinēt
to racionālu izlietojumu;
• izglītot un konsultēt aprūpes komandas dalībniekus klientu veselības aprūpes jautājumos;
• plānot, vadīt un kontrolēt pakļautībā strādājošā personāla darbu.
Prasības pretendentam:
• 1. vai 2. līmeņa augstākā izglītība veselības
aprūpē vai māszinībās;
• reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā
māsas specialitātē;
• darba stāžs ārstniecības jomā – 5 gadi;
• atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē;
• labas komunikācijas spējas un teicama
saskarsmes kultūra;
• spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā;
• zināšanas darbā ar datoru («MS Office»);
• valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• sertifikāts garīgās veselības aprūpē vai
pieredze darbā ar personām, kas cieš no smagiem garīgiem traucējumiem, tiks uzskaitīta
par priekšrocību.
Motivācijas vēstuli un CV iesniegt līdz
2016. gada 21. novembrim.
E-pasts: personals@gintermuiza.lv;
adrese: VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»»,
Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008.
Tālruņi uzziņām – 63007156, 63024864.

 Jana Bahmane

Lai autovadītājiem,
kas, braucot no centra, vēlas nogriezties
uz Kalnciema ceļu,
atvieglotu kreisā pa
grieziena manevru,
Rīgas ielas, Kalnciema
ceļa un Garozas ielas
krustojumā virs luksofora uzstādīts «sarkanais krusts». Tas
pavērsts transporta
virzienā, kas tuvojas
luksoforam no pilsētas centra puses pa
Rīgas ielu.
«Uzstādītajam «sarkanā
krusta» indikatoram šajā krustojumā vairāk ir informatīva
nozīme, jo signālplāns luksoforiem tur mainīts netiek. Arī
iepriekš ar sarkano gaismas
signālu transporta kustība virzienā uz centru tika apturēta,
lai no centra braucošie varētu
veikt kreiso pagriezienu uz
Kalnciema ceļu. Tagad par to,
ka satiksme apturēta, papildus
informē «sarkanais krusts»,»
skaidro pašvaldības iestādes

Šī gada 2. kārtas
projektu konkursā
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» pilsētas nevalstiskajām
organizācijām kopā
piešķirts 17 196 eiro
finansējums. Projektu
konkursā finansiālu atbalstu saņems
34 projekti, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē.

Foto: Austris Auziņš
«Pilsētsaimniecība» satiksmes
organizācijas plānotāja Dzidra
Staša.
Jāpiebilst, ka «sarkanā krusta» indikators uzstādīts virs
luksofora Rīgas ielas un Kalnciema ceļa krustojumā «Picu
darbnīcas» pusē. Tas informēs
vadītājus, kas brauc pa Rīgas
ielu virzienā no Brīvības bulvāra puses, ka transportam pa

Rīgas ielu virzienā no Skautu
ielas puses luksoforā ir ieslēgts
sarkanās gaismas signāls. Indikators ieslēgsies vienlaicīgi
ar luksofora sarkanās gaismas
signālu virzienā pa Rīgas ielu
no Skautu ielas puses, bet izslēgsies vienlaicīgi ar luksofora
zaļā signāla izslēgšanos virzienam no Brīvības bulvāra puses,
skaidro «Pilsētsaimniecība»,

akcentējot, ka šāds risinājums
indikatora ieslēgšanās laikā
nodrošinās transportam, kas
brauc pa Rīgas ielu no Brīvības
bulvāra puses, iespēju veikt
kreisā pagrieziena manevru bez
konflikta, jo pretī taisni braucošajam transportam šajā laikā ir
sarkans signāls un arī gājējiem,
kas šķērso Kalnciema ceļu, luksoforā ir sarkans signāls.

Jelgavniece – starp desmit labākajiem
konkursā «Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas dzimšanas dienā»
 Jana Bahmane

Foto: Austris Auziņš

Aizvadītajā nedēļā Rīgas pilī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis svinīgā pasākumā apbalvoja
desmit labāko skolēnu konkursa «Mana kā Valsts
prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā» darbu autorus – to vidū arī jelgavnieci 2. pamatskolas
7. klases skolnieci Darju Bernikovu, kura savā uzrunā latviešus aicināja apzināties sevi kā vienotu
tautu un pilnveidoties kopā, uzrunu pabeidzot
ar vārdiem: «Mēs esam īpaša zeme, īpaša tauta.»
Konkursam kopumā bija iesūtīti vairāk nekā 300
skolēnu darbi.
«Man bija daudz ideju, kā
veidot savu runu – ko tajā
akcentēt, taču nolēmu vairāk
pievērsties ģimeniskajām vērtībām, jo, manuprāt, mūsu
Valsts prezidents ļoti mīl un
ciena savu ģimeni, un es šīs
vērtības vēlējos atspoguļot arī
savā uzrunā,» stāsta D.Bernikova. Meitene atklāj, ka
piedalās dažādos konkursos,

izmantojot iespējas un gūstot
jaunas zināšanas. «Šķita, ka
uzrakstīt runu būs daudz
vieglāk, taču pavadīju gana
ilgu laiku, līdz nonācu pie
vēlamā rezultāta,» tā Darja.
Viņa stāsta, ka nebija cerējusi
nokļūt desmit labāko autoru
vidū, jo darbus konkursam bija
iesūtījuši ļoti daudz skolēnu no
visas Latvijas. «Šis konkurss

man bija ļoti nozīmīgs, jo tas
ir nacionāla mēroga. Es augstu
vērtēju mums veltīto uzmanību Rīgas pilī un iespēju tikties
ar Valsts prezidentu,» atklāj
Darja. Tikšanās laikā ar R.Vējoni 2. pamatskolas skolniece
vēlreiz pārliecinājusies par

Valsts prezidenta patīkamo
personību. «Viņš ir ļoti vienkāršs un ar cieņu izturas pret
ikvienu,» vērtē jelgavniece.
Kā pateicību par dalību konkursā Darja saņēma grāmatu
par Latvijas Valsts prezidentiem un pateicības vēstuli no
R.Vējoņa.

Daudzas biedrības ar gūtā
finansējuma atbalstu īstenos
sabiedriski nozīmīgus projektus, pilnveidojot kultūras,
sporta un integrācijas aktivitātes. Piemēram, biedrība
«RadDoma» finansējumu ieguldīs projektā «Aušanas un
tekstiliju krāsošanas amatu
prasmju apgūšana un seno
amatu popularizēšana Jelgavas pilsētā», Jelgavas Jaunais
teātris saņems finansiālu atbalstu jauniešu teātra izrādes
«1/2AUGUŠIE» iestudēšanai,
bet atklātais sabiedriskais
fonds «Vēja zirdziņš» – deju
izrādei «Īkstīte». Biedrība
«Remoss» finansējumu izmantos tūrisma inventāra iegādei
sporta tūrisma aktivitātēm,
bet futbola klubs «Jelgava»
saņems finansiālu atbalstu
projekta «Futbola diena Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra bērniem un jauniešiem»
īstenošanai. Virkne organizāciju iegūs finansējumu arī
savas darbības nodrošināšanai – Latvijas Sarkanā Krusta
Jelgavas komiteja, Jelgavas
Invalīdu biedrība, Latvijas
Politiski represēto apvienība,
radošo domu un darbu centrs
«Svētelis» un citas.
Jāatgādina, ka lēmumu par
finansējuma piešķiršanu pieņem speciāli izveidota komisija, kuru vada Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas mērķis ir sekmēt
iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un
sociālo problēmu risināšanā,
veicināt labdarības tradīcijas
un sadarbību starp Jelgavas
pašvaldību un biedrībām un
nodibinājumiem, kas darbojas
Jelgavas pilsētas teritorijā.

Nekustamā īpašuma izsole
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 17. decembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207.
telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.09000050469 Lielajā ielā 20A, Jelgavā,
kas sastāv no zemesgabala 580 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 09000050469
un uz tā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.09000050469005, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 36 000 EUR, izsoles solis – 500 EUR, izsoles
nodrošinājums – 3600 EUR, reģistrācijas maksa – 50 EUR. Maksimālais izpirkuma
termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 13. decembra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz
19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums
3600 EUR un reģistrācijas maksa 50 EUR, 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
nekustamā īpašuma Lielajā ielā 20A, 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 mājaslapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Pašvaldība», «Izsoles, konkursi, paziņojumi».

Ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

Volejbolistiem divās
spēlēs – punkts

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava»
nedēļas nogalē aizvadīja kārtējās
Baltijas volejbola līgas spēles. 12.
novembrī mūsējie viesos atzina
Daugavpils Universitātes pārākumu,
piedzīvojot zaudējumu piecos setos
– 2:3 (25:20, 22:25, 20:25, 25:22,
6:15), bet dienu vēlāk Jēkabpilī trīs
setos zaudēja arī SK «Jēkabpils Lūši»
ar 0:3 (23:25, 20:25, 22:25). Šobrīd
jelgavnieki ar sešās spēlēs izcīnītiem
pieciem punktiem Baltijas līgas
turnīra tabulā 14 komandu konkurencē ierindojas 11. vietā. Nākamā
spēle būs 19. novembrī pulksten 16
Zemgales Olimpiskajā centrā pret
«Poliurs/Ozolnieki».

«Zemgale/LLU»
grauj pretiniekus

H ar al d a
Vasiļjeva
trenētais HK
«Zemgale/LLU»
aizvadītajā
nedēļā izcīnīja divas pārliecinošas
uzvaras. 9. novembrī mūsējie Jelgavas
ledus hallē izcīnīja uzvaru pret Latvijas
Virslīgas bagātāko klubu «Kurbads»
(7:1), bet 12. novembrī jelgavnieki
sagrāva arī Rīgas «Pārdaugavu» (8:0).
Jāpiebilst, ka šajā spēlē pēc ceļgala
savainojuma atgriezās uzbrucējs Ēriks
Ozollapa, kurš guva divus vārtus.

SPORTS
BK «Jelgava»
pirms pauzes – uzvara

LBL 2. divīzijas regulārās sezonas
spēlē 9. novembrī sesto uzvaru
astoņos mačos izcīnījis BK «Jelgava/
BJSS», kas viesos ar 103:58 sagrāva
BJBS «Rīga/Rīdzene». Rezultatīvākais
mūsu komandas rindās bija Kalvis
Krūmiņš, kurš guva 22 punktus un
atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Jāpiebilst, ka šobrīd Vara Krūmiņa trenētie basketbolisti LBL2 turnīra
tabulā ar izcīnītiem 14 punktiem
astoņās aizvadītajās spēlēs atrodas
otrajā vietā. Līderi joprojām ir BK
«Ķekava» basketbolisti, kuri vēl nav
zaudējuši. Nākamā spēle jelgavniekiem ir 22. novembrī pulksten 19.30
viesos pret «VEF skola» komandu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Dāmām – zaudējums «RSU-2» Piedāvā darbu

SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154) sakarā
ar ražošanas apjomu paplašināšanos piedāvā darbu šuvējai(-am), gludinātājai(-am),
rotaļlietu izgatavotājai(-am). Pieteikties
Dambja ielā 13, Jelgavā. T.63025641.

Otro zaudējumu trīs aizvadītajās spēlēs
Jaunās sieviešu basketbola līgas ietvaros
11. novembrī sporta hallē piedzīvoja Harija
Zelča trenētās BK «Jelgava» dāmas, kas
ar rezultātu 52:79 piedzīvoja sagrāvi pret
«RSU-2» basketbolistēm. Rezultatīvākā jelgavnieču rindās bija Janeta Rozentāle, kura
guva 15 punktus un izcīnīja 12 atlecošās
bumbas. Nākamā spēle BK «Jelgava» ir 19.
novembrī izbraukumā pret «Daugavpils
Universitāti», mača sākums – pulksten 12.

Jelgavnieki – uz viena laukuma ar
superzvaigzni Krištianu Ronaldu
 Ģirts Pommers

«Šī noteikti bija svarīgākā
spēle manā mūžā – spēlēt
šādā atmosfērā pret Eiropas
čempioniem. Cīņa izvērtās
ļoti grūta, es atdevu visus
spēkus un emocijas, tādēļ
šobrīd tiešām jūtos iztukšots. Pēc mūsu gūtajiem
vārtiem noticēju, ka varam
nospēlēt neizšķirti, taču
apzinājos, ka to paveikt
būs ļoti grūti,» pēc 13. novembrī aizvadītās 2018.
gada Pasaules kausa izcīņas
kvalifikācijas spēles pret šī
brīža kontinenta spēcīgāko
futbola izlasi – Portugāles vienību –, kurā Latvija
zaudēja ar 1:4, atzīst FK
«Jelgava» kapteinis Gints
Freimanis. Jāpiebilst, ka
Latvijas izlases galvenais
treneris Marians Pahars tieši
jelgavniekam bija uzticējis
personīgi «pieskatīt» vienu
no pasaules futbola ikonām
portugāļu superzvaigzni
Krištianu Ronaldu.
Latvijas izlases spēle pret Portugāli notika Faru pilsētas «Algarve»
stadionā, un to klātienē vēroja vairāk
nekā 20 tūkstoši skatītāju. Kopā ar
izlasi izbraukumā devās arī pieci FK
«Jelgava» futbolisti: vārtsargs Kaspars
Ikstens, aizsargi Mārcis Ošs un G.Freimanis, pussargi Artis Lazdiņš un Gļebs
Kļuškins. Spēles dienā kļuva zināms,
ka Jelgavu spēlē pret spēcīgajiem
Portugāles futbolistiem pamatsastāvā
pārstāvēs G.Freimanis un G.Kļuškins,
bet pārējie jelgavnieki spēli vēros no
rezervistu soliņa.
Pirms spēles futbola eksperti prognozēja, ka tieši FK «Jelgava» kapteinim un īstam cīnītājam laukumā
G.Freimanim tiks uzticēta viena no
planētas labākajiem futbola spēlē-

Foto:
Vadims
Morozovs
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Sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) aicina darbā medicīnas
māsu un aprūpētājas(-us) uz pilnu darba
laiku. T.63050449, 63050645; e-pasts
diana.valtere@ozolnieki.lv.

Meklē darbu
Vecu cilvēku aprūpē uz nepilnu darba
dienu. T.20339253.
Sieviete (37 gadi) meklē jebkādu darbu.
T.24856796.
Vīrietis meklē darbu. T.29875546.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

Pārdod
Malku maisos. T.26775112.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
Malku maisos. T.25994203.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, granti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26782868
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Vēlas īrēt
Istabu. T.24785697.

Pērk
1-ist. dzīvokli. T.29558600.
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Antikvariāts
«Mītava», Lielā iela 9. T.22182220.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
FK «Jelgava» komandas kapteinis un Latvijas izlases aizsargs Gints Freimanis 13. novembra vakarā vienā lauFoto: www.instagram.com/cristiano
kumā tikās ar pasaules futbola leģendu Krištianu Ronaldu.
tājiem apturēšana, jo kreisajā malā
Portugāles izlases sastāvā spēli uzsāka
K.Ronaldu. Jau pirmā puslaika sākumā Gintam izdevās vairākas reizes
slaveno portugāli no bumbas atbruņot,
taču spēles 28. minūtē jelgavnieks neveiksmīgi nospēlēja pret citu mājinieku
talantu – pussargu Nani, kuru Latvijas
izlases aizsargs notrieca soda laukumā.
Par šo pārkāpumu uz mūsu izlases
vārtiem tika piešķirts 11 metru soda
sitiens, kuru realizēja tieši K.Ronaldu.
«Tajā epizodē pieņēmu nepareizu
lēmumu, iespējams, ka pārcentos. Vēl
pirms nedēļas spēlēju pret Latvijas
Virslīgas uzbrucējiem, bet tagad sacentos ar augstākās klases uzbrucējiem.
Lai arī izklupienā portugāli neaizskāru, viņš tik pārliecinoši parādīja, ka ir
pārkāpti noteikumi, ka pat man radās
pārliecība, ka esmu viņu notriecis. Trešajos zaudētajos vārtos biju tā pārguris,
ka zaudēju pretiniekam pozicionāli.
Pēc sekundes bumba jau bija mūsu

izlases vārtos,» divas neveiksmīgākās
epizodes raksturo G.Freimanis.
Vēlāk spēlē Gints gan savas kļūdas
daļēji laboja, jo bija viens no galvenajiem, pateicoties kam Latvijas izlase
guva savus vienīgos vārtus – jelgavnieks izpildīja piespēli gar mājinieku
vārtiem, tā nonāca pie uzbrucēja
Artjoma Rudņeva, kura sitiens tika
bloķēts, taču bumba atleca pa sitienam
Artūram Zjuzinam, kurš to spēcīgi
raidīja mājinieku vārtos, panākdams
neizšķirtu. Šāds rezultāts uz tablo
gan saglabājās tikai trīs minūtes, jo
portugāļi ātri atguva vadību.
Arī G.Kļuškins laukumā bija pamanāms un izcēlās vairākās epizodēs
– pēc jelgavnieka izpildīta stūra sitiena
pirmā puslaika sākumā mūsējiem
radās iespēja gūt vārtus, bet otrā
puslaika sākumā Gļebs neapdomīgi
pārkāpa noteikumus Latvijas izlases
soda laukumā – par laimi, K.Ronaldu
piešķirto 11 metru soda sitienu ne-

realizēja. «Šī spēle bija manu sapņu
piepildījums. Pirms mača zem tribīnēm stāvēju blakus portugāļu spēlētājam Nani un plati smaidīju, jo nevarēju
noslēpt laimes izjūtu. Par spēli nav
daudz ko teikt, tā bija ļoti grūta – ilgi
spēlējām bez bumbas, tādēļ zaudējām
daudz spēka. Kad tiku nomainīts,
knapi varēju pakustēties,» atceras
G.Kļuškins.
Pēc finālsvilpes FK «Jelgava»
kapteinis pateicās K.Ronaldu par spēli un apsveica ar uzvaru, taču tradīciju
apmainīties krekliem neizmantoja.
«Es domāju, ka viņš pēc spēles bija
dusmīgs uz mani. Vairākas reizes laukumā viens otru iedunkājām. Tāds ir
profesionālais futbols – kopumā gan
uzskatu, ka viņš ir tāds pats cilvēks kā
mēs visi, tikai skrien ātrāk, lec augstāk
un ir apveltīts ar labāku tehniku,»
atzīst G.Freimanis.
Nākamā Latvijas izlases spēle – 28.
martā viesos pret Šveices izlasi.

Ēriks Ulass – Latvijas autosporta meistars
 Ģirts Pommers

«Triobet» Latvijas drifta
sezonas apbalvošanas pasākumā, kas pagājušās nedēļas nogalē notika Rīgā,
jelgavnieks Ēriks Ulass no
Latvijas Automobiļu federācijas saņēma Latvijas
autosporta meistara titulu.
Šādu atzinību šī autosporta
veida vēsturē ir saņēmuši
tikai četri sportisti.
Lai kļūtu par Latvijas autosporta
meistaru, jelgavniekam vairāku sezonu garumā vajadzēja būt starp vadošajiem braucējiem Latvijā – drifta čem-

pionātu posmos jāiegūst godalgotas
vietas. Punkts tika piešķirts par katru
uzvaru kādā no Latvijas čempionāta
posmiem, vienu punktu var nopelnīt
arī par divām izcīnītām 2. vietām vai
par trijām 3. vietām. Lai kļūtu par Latvijas sporta meistaru, kopumā jāiegūst
astoņi punkti. Teorētiski to iespējams
iegūt divu sezonu laikā, bet Ē.Ulass
līdz titulam nonāca trīs gadu laikā.
«Es mērķtiecīgi gāju uz šādu titulu,
jo tas pierāda braucēja stabilitāti un
meistarību. 2014. gadā kļuvu par
Latvijas čempionu, nākamais solis ir
sporta meistara tituls. Iegūtā atzinība
turpmāk noteikti palīdzēs veiksmīgāk
piesaistīt sponsorus – tā ir sava veida
garantija, ka braucējs būs vadošajās

pozīcijās,» tā Ē.Ulass.
Atšķirībā no autošosejas disciplīnas, kurā uzvarētājs ir braucējs,
kurš pirmais sasniedz finiša līniju,
driftā rezultāts nav atkarīgs no tā,
kurš pirmais nonāks finišā, bet gan
no braukšanas tehnikas kopvērtējuma, kurā būtiskākā ir prasme vadīt
automašīnu sānslīdē. Braucējam ir
jāveic trase (asfaltēta vai betonēta)
pa noteiktu trajektoriju, atzīmētu ar
konusiem. Jo tuvāk tiem driftē braucējs, jo vairāk punktu iegūst.
Šogad Latvijas čempionātā aizvadīti
septiņi posmi, kuros par uzvaru kopvērtējumā cīnījās 16 sportisti. Ē.Ulass
Latvijas čempionāta kopvērtējumā
ierindojās 4. vietā.

Juridiskie pakalpojumi: prasības par uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības šķiršanu, maksātnespēju, iespējamas konsultācijas klienta dzīvesvietā.
Rīgas iela 53a. T.26406466.
Kvalitatīvi atjauno vannas. Nekādas krāsošanas un smakas, strādājam ar šķidro
akrilu. Strādājam visā Latvijā. Kalpošanas
ilgums 10 – 15 gadi. T.27633166.
Aicinu bērnus no 4 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Kvalitatīvs dzīvokļa remonts no 0 līdz
atslēgai, santehnikai, elektroinstalācijai.
Konsultēju. T.28861525 (Jānis)
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ātra un
profesionāla juridiskā palīdzība. T.27106096.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Tais tālajās pļavās, kur atmiņas zied,
Tur atkal jūs mani satiksiet.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anniņas Čederstrēmas piederīgajiem.
Jelgavas Neredzīgo biedrība

Aizsaulē aizgājuši
VASILIJS KOŠEĻS (1939. g.)
GRIGORIJS TETERINS (1935. g.)
EMĪLIJA ŠANDERE (1933. g.)
EMĪLS VERNERS EGLIJS (1935. g.)
LEONĪDS DJOMINS (1953. g.)
IRINA BRUIKO (1961. g.)
ALEFTINA BISTROVA (1932. g.).
ŅINA BABAJANCA (1962. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.12 Bērzu kapsētā.
MAIGA VEIKIPTERE (1953. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.14 Zanderu kapsētā.
GUNĀRS STANKĒVIČS (1926. g.).
Izvadīšana 19.11. plkst.15 Baložu kapsētā.
PĒTERIS RUDKO (1937. g.).
Izvadīšana 19.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Piezīmes uz albuma lapām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2333.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 51.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 327. un 328.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 50.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2333.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Mirkļi pirms un pēc... kopā ar Sandru Kalnieti». LTV videofilma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.00 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.
11.00 «Ābols upē. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
12.05 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Ungārija – Beļģija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 646.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 10.sērija.
20.05 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 58.sērija.
21.55 «Sešas balles pēc Rihtera skalas». Vācijas drāma. 2013.g.
23.40 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Galileo 3».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 84.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 36. un 37.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 42.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Attīstības kods 2».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
6.40 «Auniņš Šons un lamas». ASV animācijas filma. 2015.g.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.50 «Suns, kurš izglāba vasaru». ASV ģimenes filma. 2015.g.
9.40 «Gatavo 3».
10.15 «Māmiņu klubs».
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 27.sērija.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 7». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 4.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 8.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 2.sērija.
2.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 46.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 22. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Piezīmes uz albuma lapām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2334.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 52.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Tagad tava kārta». Vācijas drāma. 2013.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*

13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 1.sērija.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 329. un 330.sērija.
16.00 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 51.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2334.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. «Elektrības cena». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Mammu, es tevi mīlu!» Latvijas drāma. 2013.g.
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».

LTV7
5.00 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda «Viegli» koncerts».*
9.15 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 327. un 328.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 646.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Anglija – Islande.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 58.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 647.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri 2. Pēdējie kadri». Dokumentāls seriāls.
20.05 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 59.sērija.
22.00 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 3.sērija.
22.55 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 27.sērija.
23.50 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
0.55 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 85.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Seriāls. 2011.g. 38. un 39.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 43.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Sirdis vējā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 27.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 21.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 28.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 46. un 47.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 22.sērija.
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
0.05 «Bekstroms». ASV seriāls. 13.sērija.
1.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 3.sērija.
2.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.20 «Šķiršanās formula». Seriāls. 9.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 47.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 23. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Piezīmes uz albuma lapām».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2335.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 53.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 331. un 332.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 52.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2335.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Deniss».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

TV PROGRAMMA
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Spēlmaņu nakts 2016».
0.00 «Zebra».
0.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Cita realitāte – Gruzija». Dokumentāla filma.
9.10 «Aculiecinieks».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 329. un 330.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 647.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 59.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 648.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā
sievietēm». Latvija – Slovēnija.
21.50 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
22.35 «Latviešu jaunie režisori. Gatis Ungurs. Plenči». Īsfilma.
23.05 «Latviešu jaunie režisori. Ilze Zicāne. «Post Mortem»». Īsfilma.
23.30 «Ekstrēmie kadri 2. Pēdējie kadri». Dokumentāls seriāls.
0.00 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
0.55 «Personība. 100 g kultūras».*
1.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 86.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 81.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Sirdis vējā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 44.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 24.sērija.
22.10 «Bubulis 2». ASV šausmu filma. 2007.g.
0.05 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Košākai dzīvei 3».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 28.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Bruņurupuči nindzjas 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 22.sērija.
9.55 «Bekstroms». Seriāls. 13.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 1.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Sealitātes šovs. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 23.sērija.
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16».
Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 10.sērija.
0.40 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.10 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 1.sērija.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 48.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 24. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2336.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 54.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 333. un 334.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 53.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2336.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Adreses».
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Personība. 100 g kultūras».*
0.25 «Elektrības cena». Dokumentāla filma.
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

Ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

LTV7
5.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Dzimis Eiropā».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 331. un 332.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 648.sērija.
11.55 «Dzīve baletā».* Rīgas balets: XX gs. 70.–80.gadi.
12.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 649.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 60.sērija.
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Personība. 100 g kultūras».*
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 87.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
11.45 «Patiesība un citi meli». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 82.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 45.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
1.00 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 1.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 23.sērija.
9.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 2.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 48. un 49.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 1.sērija.
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Robokops». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.20 «Čaļi ar bērniem». Seriāls.
1.25 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 5.sērija.
2.20 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 2.sērija.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 49.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 25. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 4.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 55.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 2.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 335. un 336.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 54.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Alekss Igo. Baltā dāma».
Francijas krimināldrāma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.10 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
1.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 2.sērija.
1.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.25 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
8.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 333. un 334.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 649.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Londona 2012». Dokumentāla filma.
15.05 «Kapteinis 13».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 60.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 650.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Izpārdotā Eiropa». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10 «Leģendārie albumi. «U2»». Dokumentāla filma.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nakts reportieris». ASV spriedzes filma. 2014.g.
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Latviešu jaunie režisori. Gatis Ungurs. Plenči». Īsfilma.
1.35 «Latviešu jaunie režisori. Ilze Zicāne. «Post Mortem»». Īsfilma.
1.55 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā!»».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 88.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
11.50 «Eņģeļa palīdzība». ASV melodrāma. 2010.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 83.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 46.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Eolika».
22.25 «Nosvērtie 2». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
0.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.05 «Dzīvīte».
2.25 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 2.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 1.sērija.
9.55 «Kāsla metode 6». Seriāls. 10.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 3.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Sealitātes šovs. 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
21.00 «80 dienās apkārt zemeslodei». ASV, Lielbritānijas un
Vācijas piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
23.20 «Aukle». ASV komēdija. 2011.g.
1.05 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 6.sērija.
2.00 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 11.sērija.
2.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 50.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 26. novembris
LTV1
5.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Eskils un Trinidade». Ģimenes filma (ar subt.). 2013.g.
12.25 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
12.55 «Adreses».*
13.25 «Es mīlu ēdienu!»*
13.55 «Festivāla «Latvijas pērles» U.Marhilēviča autorvakars. Dziesmas».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Senā meža atjaunošana
Austrijas Alpos». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». No Vakara ielas līdz Dzegužu ielai.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 «Nakts reportieris». ASV spriedzes filma. 2014.g.
1.05 «Jāņa Streiča dzimšanas dienas lielkoncerts».*
4.05 ««Valdemārs» par Valdemāru». Dokumentāla filma.
4.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris
12.05 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.45 «Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot»».*
15.45 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
16.20 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.10 «Izpārdotā Eiropa». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.00 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «Alekss Igo. Baltā dāma». Francijas krimināldrāma.
0.30 «Sporta studija».*
1.15 «Londona 2012». Dokumentāla filma.
1.45 «Kapteinis 13».*
2.15 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
2.45 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
5.20 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 38.sērija.
7.00 «Galileo 3».
7.30 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 22.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
11.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā».
Latvijas šovs. 42.–44.sērija.
14.00 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
14.55 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
15.55 «Manas mātes vēstules». Vācijas drāma. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 3». ASV seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 40. un 41.sērija.
23.25 «Ērmotie ļaudis». ASV traģikomēdija. 2009.g.
2.05 «Manas mātes vēstules». Vācijas drāma. 2014.g.
3.30 «Salemas raganas». Seriāls. 4.sērija.
4.10 «LNT brokastis».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 3.sērija.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 4.sērija.
12.10 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
13.55 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.30 «80 dienās apkārt zemeslodei». ASV, Lielbritānijas un
Vācijas piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
21.30 «Zēnu lietas». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
23.35 «Robokops». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
2.00 «Aukle». ASV komēdija. 2011.g.
3.25 «TV3 ziņas».
4.05 «Iespējams tikai Krievijā 4».

Svētdiena, 27. novembris
LTV1
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*

SIA «Sparlats» (reģ.Nr.40003225506)

aicina darbā elektriķi.

Pienākumi:
• veikt ražošanas iekārtu profilaktisko apkopi, regulēšanu un remontdarbus;
• noteikt iekārtu un sistēmu darbības traucējumus,
to cēloņus;
• kvalitatīvi un ātri novērst atklātos iekārtu defektus.
Prasības:
• atbilstoša izglītība un pieredze;
• atslēdznieka iemaņas;
• vēlamas zināšanas par aukstumiekārtām;
• zināt elektrisko iekārtu un automātikas pamatprincipus.
Piedāvājam:
• pilna laika darbu (iespējams vienoties par darba laiku);
• dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
Lai pieteiktos, sūtiet savu CV pa e-pastu
office@sparlats.com. Tālrunis 26466501.

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA
2016. gada 24. novembrī plkst.18
organizē Atvērto durvju dienu
2017./2018. m.g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.13 «Meža sargi». Animācijas filma.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 2.sērija.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 11.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Hanna Ārente». Vācijas, Luksemburgas, Francijas un Izraēlas vēsturiska drāma. 2012.g.

23.30 «Senā meža atjaunošana Austrijas Alpos». Dok.filma.
0.30 «Mana dziesma Latvijai».*
2.10 «Septiņi... gadi». Dokumentāla filma.
3.05 ««Nebridis nezināsi, cik dziļš», Emilis Melngailis».
Videofilma par komponistu E.Melngaili.
4.00 «Par puķi, tevi un mani». Kuldīgas svētku koncerts.

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.10 «Eskils un Trinidade». Ģimenes filma (ar subt.). 2013.g.
14.10 «Vajag vienīgi mīlestību». Romantiska komēdija. 2012.g.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». Jauktā stafete. Pārraide
no Esterzundas Zviedrijā.
18.00 «Aculiecinieks».*
18.30 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

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

19.00 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 1 + 1 jauktā stafete.
20.05 «Ragnaroks». Norvēģijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2013.g.
21.55 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 28.sērija.
22.50 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
23.50 «Leģendārie albumi. «U2»». Dokumentāla filma.
0.50 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.30 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 39.sērija.
6.25 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
6.50 «Karamba!» Humora raidījums.
7.05 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 1.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 45. un 46.sērija.
12.30 «Smalkā virtuve». Krievijas melodrāma. 2014.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Eolika».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
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21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 42. un 43.sērija.
23.25 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.20 «Eņģeļa palīdzība». ASV melodrāma. 2010.g.
1.50 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
2.35 «Šaubu ēnā».
4.05 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 4.sērija.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.35 «Atgriezies pie manis». ASV romantiska komēdija. 2000.g.
15.00 «Zēnu lietas». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
17.05 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TIEŠRAIDE. «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
23.20 «Radio pirāti». Lielbritānijas un Vācijas komiska drāma. 2009.g.
2.10 «Impērija 2». Seriāls. 6.sērija.
3.05 «Iespējams tikai Krievijā 4».
4.05 «Šķiršanās formula». Seriāls. 5.sērija.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

Apskatāms 18. gadsimtā
Jelgavā izliets zvans
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts
un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina
privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.
Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi
pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka
jautājumu.
Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī
pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju
iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts
pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā,

tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu
nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārt
vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

Pasākumi pilsētā
17. novembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas bibliotēkā).
19. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
20. novembrī pulksten 17 – R.Paula un M.Zālītes muzikālā poēma «Meža gulbji»
pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Piedalās: Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas
bigbends, Jelgavas Mūzikas vidusskolas jauktais koris un stīgu instrumentu orķestris.
Lomās: A.Putniņa, J.Jope, J.Vizbulis, I.Kerēvica u.c. Režisore – Margo Zālīte. Diriģents
– Aigars Meri. Biļešu cena – € 3 – 6 (kultūras namā).
21. novembrī pulksten 16 – piemiņas brīdis Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
(Bauskas ielā 12).
22. novembrī pulksten 12, 15 un 18 – KINO. Filma «Melānijas hronika».
Režisors V.Kairišs. Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, vīrs, dēls,
sava zeme – padomju vara to visu atņēma, taču viņa izdzīvoja. Filma veidota pēc
rakstnieces M.Vanagas atmiņu romāna «Veļupes krastā» motīviem. Biļešu cena –
€ 2 – 3 (kultūras namā).
23. novembrī pulksten 19 – J.Rafalsona jubilejas izrāde «Sauc, es nākšu»: komēdija pēc A.Gaļina lugas motīviem. Režisors F.Deičs. Lomās: G.Virkava, A.Ozoliņa, J.Rafalsons. Muzikālais noformējums: V.Zilveris. Biļešu cena – € 5 – 10 (kultūras namā).
24. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Piparmētru vilinājums».
Vakara viešņa – raidījuma «Īstās latvju saimnieces» dalībniece un Piparmētru namiņa
īpašniece Lolita Duge. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. novembrī pulksten 19 – kantrimūzikas grupas «Sestā jūdze» piecpadsmit
gadu jubilejas koncerts «Man citas zemes nevajag». Biļešu cena – € 7 – 12 (kultūras
namā).
26. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētkus gaidot». Darināsim netradicionālus adventes vainagus. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
26. novembrī pulksten 14 un 17 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēni» un «Jundari» deju uzvedums «Velniņi» pēc R.Blaumaņa pasakas motīviem.
Mākslinieciskā vadītāja – M.Bratkus. Biļetes var iegādāties BJC «Junda» Pasta ielā 32.
Pasākuma dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
27. novembrī pulksten 15 – koncertuzvedums visai ģimenei «Puika un Niķis».
Mūzikas autore – I.Gaiķe, vārdu autore – L.Apšeniece. Piedalās M.Dukurs, E.Rasmanis, A.Rakovska, vokālā studija «Tev un man», puišu grupa «Nacionālie varoņi»,
kvartets «Re, re!», deju skolas «Dzirnas» dejotāji, M.Pūres stepa studijas «Top tap
Company» dalībnieki. Viesi: zvanu ansambļi «Campanella» un «Primus», E.Balceris,
I.Reizniece u.c. Koncertuzveduma režisors – A.Daņiļēvičs. Biļešu cena – € 7 – 12
(kultūras namā).
27. novembrī pulksten 17 – pilsētas lielās egles iedegšana (Hercoga Jēkaba
laukumā).
30. novembrī pulksten 19 – tautas skatuves mākslinieces Klāras Novikovas
jubilejas programma (Krievija). Biļešu cena – € 8 – 18 (kultūras namā).

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs papildinājis ekspozīciju
par Kurzemes un Zemgales
hercogistes vēsturi ar 18.
gadsimtā Jelgavā izlietu
zvanu. «Mūsdienu cilvēkam
grūti iztēloties zvana lomu
un nozīmi cilvēku dzīvē
agrākajos laikos. Zvans
parasti bija iekārts baznīcas
zvanu tornī, bet to zvanīja ne tikai lai ieskandētu
dievkalpojumu, bet arī lai
ziņotu par laiku, zvana
skaņas bija arī briesmu
signāls, kā arī aicinājums
pulcēties. Zvans tika uztverts kā balss, un tam bija
sava mēle,» stāsta Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja Vēstures
un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Inese Deksne.
Zināms, ka zvans, kas šobrīd papildina Jelgavas muzeja ekspozīciju,
20. gadsimta 90. gados nopirkts
antikvariātā Rīgā un vēlāk aizvests
uz Poznaņu Polijā, kur to iegādājās
cilvēks no Latvijas. Jelgavā izgatavotā
zvana jaunais īpašnieks, apzinoties tā
vēsturisko vērtību, piedāvāja zvanu
iegādāties Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejam. «Tā

kā zvans bija iecienīta kara trofeja,
kuru iekarotāji veda sev līdzi kā kara
laupījumu, Jelgavas meistaru izliets
zvans, kas izdzīvojis līdz mūsdienām,
ir retums,» vērtē I.Deksne.
Sākumā Latvijas teritorijā zvanu
liešana notika tikai Rīgā, bet 17.
gadsimta beigās Jelgavā nodibināja
savu zvanu lietuvi. Laikā no 1699. līdz
1788. gadam lietuvē tapa 43 zvani, tajā
skaitā Iecavas, Līvbērzes, Sesavas un
Kalnamuižas (šobrīd Tērvetes) baznīcai. «Līdz mūsdienām ir saglabājies
nostāsts, ka četri Jelgavas zvanu lējēji
ir bijuši vienas sievas vīri. Agrākajos
laikos cunftes noteikumi pieļāva kļūt
par meistaru, ja tiek apprecēta meistara atraitne. Ja vienas sievietes dzīvē ir
četri vīri zvanu lējēji, tas liecina par ļoti
smago zvanu lējēju darbu, jo tas bija
roku darbs,» stāsta Jelgavas muzeja
Vēstures un izglītojošā darba nodaļas
vadītāja. Dažkārt gadā izlēja tikai divus
trīs zvanus, citu gadu – pat mazāk.
1760. gadā Jelgavā izlietais zvans
varētu būt izgatavots kādas no apkārtnes baznīcu vajadzībām – tas
varēja būt arī kapu zvans, jo priekšmets ir visai neliels, kā arī tam varētu
būt katoliciska izcelsme. Zvans ir bez
īpašiem rotājumiem – tā augšpusē
atrodas lente ar veltījumu latīņu
valodā. Tā liecina, ka zvans liets
Mītavā 1760. gadā, un tā pasūtītājs
varētu būt abats Ernesto Frederiko.
Ieplīsums zvana korpusā gan norāda
uz ne visai lielo meistarību un diezgan

sliktu metāla sakausējumu. Parasti
sakausējuma «recepti» meistari turēja noslēpumā un nodeva to tikai
labākajiem mācekļiem.
Muzejā stāsta, ka zvanu liešanai
tiek veidota veidzeme – no kvarca,
smiltīm un māla veidota forma, kurā
ielej metālu un ļauj tam atdzist vismaz
diennakti, nekustinot formu un netraucējot metāla atdzišanas procesu.
Tad zvanu no veidzemes ņem ārā, attīra un pulē. Uz katra zvana bija meistara spiedogs, pilsētas nosaukums,
kur zvans izliets, bet uz lielākajiem
un greznākajiem zvaniem bija arī norāde, kam par godu zvans izgatavots.
Otra forma tika gatavota zvana mēlei,
vēlāk zvana iekšpusē izurba caurumu,
lai iekārtu mēli. «Pareizi atliets zvans
rada īpašu skaņu, kas dzirdama tālumā, savukārt nepareizi izliets zvans
rada deformētu skaņu, tādēļ tādus
zvanus pārkausēja lielgabalos. Zvana
skaņa atkarīga no bronzas sastāva.
Dažādās alvas, cinka, svina un dzelzs
attiecības bronzas sakausējumā rada
zvana toņkārtas, tembrus. Dažkārt
sakausējumam līdztekus minētajiem
metāliem pievienoja arī sudrabu,» atklāj I.Deksne. Jelgavas muzeja zvana
skaņa ir nedaudz deformēta, jo tas ir
ieplīsis.
Zvans iekļauts Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā par Kurzemes un
Zemgales hercogistes vēsturi muzeja
1. stāvā.

Gandrīz 200 gadus senais stāsts
Jelgavā atdzims jaunā skanējumā
duma atskaņojums šādā instrumentācijā
un mūziķu sastāvā. Šoreiz muzikālā
««Meža gulbji» ir izcils latpoēma netiks atspoguļota tradicionālā
viešu mūzikls – tas sevī ieizpildījumā, kā tā iestudēta, piemēram,
tver daudzus zemtekstus un
Dailes teātrī, bet akcents tiks likts uz
vadlīnijas, kas sasaucas ar
muzikālo vēstījumu, ko papildinās
Latvijas vēsturi un tagadni,
lakoniski režijas elementi,» koncertuzveun Raimonda Paula jubiledumu raksturo A.Meri. «Meža gulbji» ir
jas gadā Jelgavas kolektīvi
stāsts par cīņu starp cilvēcisko, dievišķo
unikālā izpildījumā dāvās
un dzīvniecisko, un M.Zālīte, izmantojot
to Latvijai,» stāsta mūzikla
pazīstamās Andersena pasakas tēlus, kā
«Meža gulbji» koncertuzvearī radot jaunus, aktualizē jautājumu
duma diriģents Aigars Meri.
par cilvēka divējādo dabu. Stāsta galMāras Zālītes un R.Paula
venā varone ir vienpadsmit brāļu māsa
mūzikls, kas radīts pēc Hansa
Elīza, kas iesaistās cīņā par apburto
Kristiana Andersena pasakas
brāļu cilvēcības atgūšanu. «Apmeklējot
motīviem, komponista un
koncertus Latvijā, nākas redzēt, ka
pianista Ritvara Garozas insvalsts svētkos tiek atskaņota ārzemju
trumentācijā 20. novembrī
komponistu mūzika, bet šajā Latvijai
pulksten 17 izskanēs Jelgavas
nozīmīgajā svētku reizē, manuprāt, ir
kultūras namā.
jāgodā latviešu mūzika, un «Meža gulbji»
ir mūzikls ar izcilu instrumentāciju, kā
«Šis būs pirmais mūzikla koncertuzve- arī dziļu un daudzslāņainu libretu,» tā

 Jana Bahmane

koncertuzveduma diriģents. Viņš norāda, ka stāsts ir simbolismu pilns un tas
ir kā tilts no valsts svētkiem uz adventi,
jo tajā iezīmējas mīlestība, pašaizliedzība
un pacietība. «Koncertuzveduma apjoms
ir ļoti liels, un mēģinājumi notiks līdz pat
pašai koncerta dienai. Esmu priecīgs, ka
mums pievienojās arī Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo», kas muzikāli bagātinās vēstījumu,» tā A.Meri.
Muzikālo stāstu izstāstīs Jelgavas
kamerorķestris, Jelgavas bigbends,
Jelgavas Mūzikas vidusskolas jauktais
koris, stīgu instrumentu orķestris un
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris
«Spīgo», kā arī solisti A.Putniņa, J.Jope,
J.Vizbulis, I.Kerēvica, R.Millers, R.Pētersons, A.Kipļuks, K.Saržants, E.Auniņš,
R.Lapiņš un citi. Režisore – Margo Zālīte,
diriģents – A.Meri.
Biļetes uz pasākumu var iegādāties
«Biļešu paradīzes» kasēs. Cena – 3 –
6 eiro.

