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Ar iestādi un redakciju tāpat kā līdz šim var sazināties
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Arī iestādes un redakcijas darba laiks nemainās –

APMEKLĒTĀJUS GAIDĪSIM

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

Strādājošie grib apgūt
būvniecību un metālapstrādi
 Anastasija Miteniece

Šonedēļ noslēdzās pieteikšanās vērienīgā izglītības projekta 1. kārtā, kurā ar ES atbalstu ikviens
strādājošais, kas vecāks par 25 gadiem, varēja
pieteikties mācībām, lai iegūtu jaunas kompetences vai pārkvalificētos. Jelgavā pieprasītākās
ir būvniecības un metālapstrādes programmas,
savukārt vismazāk pieteikumu saņemts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmās.
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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
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žu pulcēšanās vieta, savukārt
pārējie Lāpu gājiena dalībnieki
aicināti stāties Pulkveža O.Kalpaka ielā.
Gājiens virzīsies pa Lielo,
Pasta un Stacijas ielu, noslēdzoties stacijas skvērā pie
pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem – tur ap pulksten 17.45
sāksies Lāčplēša dienai veltīts
koncerts, kurā piedalīsies
koris «Balti» un Ivo Fomins
ar grupu.

um
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11. novembrī, dienā,
kad godinām Latvijas
brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņu,
ikviens jelgavnieks
aicināts doties Lāpu
gājienā, kas Pulkveža
O.Kalpaka ielā sāksies
pulksten 17. Pulcēšanās gājienam – pulksten 16.30.

Lāpu gājienā piedalīties var
ikviens – ģimenes, draugu
kompānijas, uzņēmumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju
un biedrību kolektīvi. Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē informē,
ka gājiens Pulkveža O.Kalpaka
ielā sāksies pulksten 17, bet tā
dalībnieki pulcēties Pulkveža
O.Kalpaka un Svētes ielā var
no pulksten 16.30. Svētes iela
ela
tradicionāli
ir izglītības iestāsi
me

Elektrība
s

 Jana Bahmane

Dzelzceļa
stacija

Autovadītājiem jārēķinās,
ka gājiena maršrutā tā norises
laikā tiks slēgta satiksme.
Tāpat Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pulksten 13 Jelgavas
kultūras nama 1. stāva galerijā
tiks atklāta izstāde «Mans
tautastērps» – fotogrāfes Ilzes
Strēles, dzejas autores Daces
Sadakas un rokdarbnieces
Gintas Zaumanes kopdarbs.
«Ideja par šo projektu radās
pirms vairāk nekā diviem
gadiem. Pati visu mūžu esmu
dziedājusi, piedalījusies Dziesmu svētkos un aizdomājos par
to, ka tautastērpos pārsvarā
tiek iemūžināti kolektīvi, tādēļ man radās doma fotoattēlos iemūžināt personīgajos
tautastērpos tērptas latviešu
sievietes. Sākotnējā iecere bija
nofotografēt 12 sievietes, apkopojot fotoattēlus kalendārā,
taču nu jau projekta dalībnieču
skaits ir pārsniedzis simtu,»
stāsta I.Strēle.
Ekspozīcijā varēs apskatīt
daļu no projekta gaitā tapušajām fotogrāfijām – tās
papildinās katrai sievietei
veltīts D.Sadakas dzejolis un
G.Zaumanes darināts vainadziņš. «Izstādes atklāšanas pasākumā piedalīsies arī daļa no
projekta dalībniecēm, kas šajā
dienā būs tērpušās savā tautastērpā,» papildina I.Strēle.
Izstāde kultūras namā būs
apskatāma līdz 6. decembrim.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavā ES pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» iedzīvotājiem bija
iespēja pieteikties vairāk nekā 60 programmās kopumā piecās
Jelgavas izglītības iestādēs. Turpinājums 3.lpp.

Tirgotāji var pieteikties
Ziemassvētku dāvanu tirdziņam
 Jana Bahmane

Tradicionāli advente
mūsu pilsētā tiek ievadīta ar lielās pilsētas egles iedegšanu,
kas šogad Hercoga
Jēkaba laukumā notiks Pirmajā adventē,
3. decembrī, pulksten 17. Pirmo reizi
to papildinās svētku
tirdziņš, kam tirgotāji
aicināti pieteikties
līdz 24. novembrim.
Dalībai Ziemassvētku dāvanu tirdziņā var pieteikties
pārtikas un nepārtikas preču
ražotāji; zemnieku saimniecības; privātpersonas, kuru
izstrādājumi un piedāvātā
produkcija atbilst svētku tematikai; izbraukuma kafejnīcas;
vīna un karstvīna ražotāji un
tirgotāji. «Esam novērojuši,
ka cilvēki uz egles iedegšanas
pasākumu nāk laicīgi, tādēļ
šogad nolēmām sarīkot nelielu
Ziemassvētku tirdziņu, kur
varētu iegādāties un smelties

iedvesmu mazām dāvaniņām,
sasildīties ar kādu karstu dzērienu. Aicinām arī tirgotājus
izrotāt savas teltis, lai vairotu
svētku izjūtu,» stāsta iestādes «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle. Organizatori norāda, ka pieteikumi
īpaši tiek gaidīti no jelgavniekiem un tuvējās apkārtnes
ražotājiem un tirgotājiem,
papildinot: tirdziņa dalībnieki
aicināti piedāvāt rotājumus
eglītēm un mājoklim, adventes
vainagus, dekoratīvas sveces,
piparkūkas, konfektes un citus
Ziemassvētku laiku raksturojošus kārumus un dāvanas.
Tirdziņš darbosies no pulksten 15 līdz 18.
Aizpildītu pieteikuma anketu līdz 24. novembrim var sūtīt
pa e-pastu santa.sile@kultura.
jelgava.lv vai iesniegt klātienē
iestādē «Kultūra» K.Barona ielā 6. Sīkāka informācija
par svētku tirdziņa norisi un
pieteikuma anketa pieejama
iestādes «Kultūra» mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv, sadaļā
«Uzzini».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

INTERVIJA

Ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris

«Latvijas valsts simtgade ir
iespēja pārmaiņām sabiedrībā»
 Jānis Kovaļevskis

«Izglītības sistēma ir
pamats pārmaiņām
sabiedrībā – to apzinās
arī lielākā daļa bērnu
vecāku, tādēļ pieprasījums pēc kvalitatīvas
izglītības aug. Lielākais
izaicinājums šajā ziņā
būs izglītības reforma, kura norisināsies
paralēli valsts simtgades svinībām. Mums
jāatbild uz jautājumu,
cik un kādas izglītības
iestādes ir nepieciešamas. Vēlamies panākt
kopsaucēju starp visiem iesaistītajiem, un
vadmotīvs būs bērnu
tiesības uz kvalitatīvu
izglītību,» uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
Foto: Ivars Veiliņš

«Esmu pārliecināta, ka
Latvijas valsts simtgade ir nozīmīgs atskaites punkts ikvienam
no mums. Tā ir iespēja
atskatīties uz to, kādi
esam bijuši, un vienoties par tām vērtībām,
uz kurām turpmāk vēlamies balstīt savu lielāko bagātību – mūsu
valsti,» saka Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece un
Latvijas simtgades pasākumu darba grupas
vadītāja Rita Vectirāne,
uzsverot, ka svētki būs
izdevušies tikai tad, ja
šī īpašā Latvijas sajūta sasniegs ikvienu no
mums.
Sarunā ar R.Vectirāni – plašāk
par to, kā Jelgavā tiks atzīmēti
līdz šim nozīmīgākie valsts svētki
Latvijas vēsturē.
Latvijas simtgade ir iespēja
saliedēt cilvēkus, veicināt
patriotismu pret savu valsti
un vienoties par kopīgām
vērtībām – vai esam pietiekami labi sagatavojušies, lai šo
iespēju izmantotu?
Latvijas valsts simtgades birojs
kopā ar sadarbības partneriem ir
paveicis lielu darbu, un ikvienam,
kurš vēlēsies piedalīties simtgades
svinībās, būs iespēja izvēlēties,
kur un kā to darīt. Liels akcents
tiek likts uz vēstures apzināšanu
ar kino, literatūras un cita veida
mākslinieciskās izteiksmes veidiem. Skolu jaunatnei projektā
«Latvijas skolas soma», sākot no
2018. gada septembra, tiks nodrošināta iespēja iepazīt Latvijas
kultūras un dabas vērtības. Šajā
aktivitātē plaši iesaistīsies arī
mūsu pilsētas izglītības iestādes.
Ar valsts simtgadei veltīto svētku programmu var iepazīties
mājaslapā www.lv100.lv. Tā ir
pietiekami plaša, tādēļ meklējām
iespēju, kā Jelgava varētu iekļauties un papildināt kopējo valsts
svētku programmu.
Kuri pasākumi ir plānoti kā
centrālie Latvijas simtgades
svētku gadā Jelgavā?
Šajā ziņā jāizceļ trīs datumi.
4. maijā, Latvijas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienā, visās Latvijas lielākajās pilsētās, kurās ir Brīvības bulvāris
vai Brīvības iela, tiks svinēti
šai ielai veltīti svētki. To norisē
iesaistīsim visu paaudžu jelgavniekus – jaunieši pētīs Brīvības
bulvāra vēsturi un attīstību, bet
vecāka gadagājuma pilsētnieki
dalīsies atmiņās par pieredzēto. 4.
maijā tiks atklāts arī vides objekts
«Laika rats» skvērā starp Lielo un
Jāņa Asara ielu. Tas būs veltījums
nākamajām paaudzēm Latvijas
valsts simtgadē.
14. septembrī par godu pirmā
Latvijas Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes dzimšanas dienai uz Lielupes tiks veidots 3D multimediāls
uzvedums, kas veltīts pirmajiem
četriem Latvijas Valsts prezidentiem – J.Čakstem, Gustavam
Zemgalam, Albertam Kviesim un
Kārlim Ulmanim –, kuri cieši saistīti ar Zemgali un Jelgavu. 14. un
15. septembrī pilsētā uzņemsim
arī Latvijas tautu kultūru festivā-

lu, kas pulcēs vairāk nekā tūkstoti
dalībnieku, dažādu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību biedrību un
organizāciju pārstāvjus.
Īpašs pasākums plānots arī
22. septembrī, kad atzīmēsim
Baltu vienības dienu, jo simtgadi
2018. gadā svinēs arī mūsu kaimiņi – Lietuva. Par godu šai dienai
Jelgavā viesosies Lietuvas Seima
priekšsēdētājs.
Savukārt 2018. gada 18. novembrī jau oficiāli atzīmēsim valsts
simtgadi ar īpašu svētku programmu, pie kuras satura darbs
vēl turpinās.

dažādu amatu prasmes un citu
tautu nacionālo ēdienu pagatavošanu. Tāpat centīsimies uzrunāt
viesus no Polijas, Baltkrievijas,
Ukrainas un citām valstīm, lai
festivāla programmu papildinātu
ar modernās kultūras sadaļu.
Vai jau ir aplēses, cik pilsētai varētu izmaksāt simtgades
svētku programma?
Jelgavā plānoto pasākumu kopējās izmaksas varētu sasniegt 100
tūkstošus eiro, bet 150 tūkstošus
eiro nākamā gada budžetā esam
ieplānojuši novirzīt pilsētas pašdar-

Lielākie 2018. gadā Jelgavā plānotie
pasākumi, kas veltīti Latvijas simtgadei
• 26. aprīlī – koncertuzvedumu cikls «Latvijas gredzens»: Vidzemes gredzens. Muzikāla
izstāde «Kalns uz augšu ies».
• 4. maijā – vides objekta «Laika rats – Latvijai
100» atklāšana.
• 4. maijā – Brīvības bulvāra svētki «Latvija stāsta».
• 26. maijā – mūzikls «Pūt, vējiņi!». Pēc Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem, mūzikas autors – K.Lācis, libreta autori – J.Elsbergs,
E.Mamaja. Piedalās: Jelgavas kamerorķestris (vadītājs A.Meri), Jelgavas
bigbends (vadītājs R.Ašmanis), Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris
«Spīgo» (vadītāja L.Celma-Kursiete). Diriģents – A.Meri.
• 14. septembrī – 3D multimediāls uzvedums uz Lielupes «No
sapņa līdz sapnim» par Latvijas Valsts prezidentiem.
• 14.–15. septembrī – Latvijas tautu kultūras festivāls.
• 22. septembrī – Baltu vienības diena:
– mākslas festivāls «Balti» (tēlniecība, glezniecība, keramika un foto);
– Baltu vienības ugunszīmes uz Lielupes;
– koncerts «Mūsu tautu dziesmas»;
– grafiti mākslas festivāls «Brīvības stāsti».
• 17. oktobrī – koncertuzvedumu cikls «Latvijas gredzens»:
Zemgales gredzens. Kinokoncerts «Vēstures palos».
• 18. novembrī – valsts svētku svinības Jelgavā. Īpaša svētku programma un 3D multimediāls uzvedums «Simtgades jelgavnieki. Tikai
tumsā rodas gaisma».

Kas ir Latvijas tautu kultūras festivāls, un kā tajā varēs
iekļauties jelgavnieki?
Tas ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kultūras popularizēšanai veltīts pasākums, ko
ar Kultūras ministrijas atbalstu
iecerēts organizēt reizi divos gados. Pirmais festivāls norisinājās
2016. gadā Daugavpilī, un tajā
aktīvi piedalījās arī Jelgavas mazākumtautību biedrību pārstāvji.
Festivāla mērķauditorija ir ikviens
no mums, jo paralēli dažādiem
koncertiem cilvēki tiks aicināti
iesaistīties meistarklasēs, apgūstot

dījums atbilst pilsētas Goda
pilsoņa statusam? Līdz šim
šādu novērtējumu guvusi
tikai mūsu izcilā aktrise Elza
Radziņa.
Šāda diskusija ir nepieciešama,
jo viedokļi par to, kas ir nozīmīgs
ieguldījums pilsētas attīstībā vai
tās tēla popularizēšanā, atšķiras.
Cilvēki arvien retāk visu savu
aktīvo darba mūžu nostrādā vienā vietā, bieži vien līdz ar darba
maiņu tiek mainīta arī dzīvesvieta,
tādēļ cilvēki, kurus varam saukt
par piederīgiem Jelgavai, bieži vien
vairs nestrādā un nedzīvo pilsētā,
bet savā būtībā izjūt piederību un
par savu pilsētu sauc tieši Jelgavu.
Šādi svētki ir labākais brīdis, kad
godināt mūsu ievērojamākos līdzcilvēkus un pateikties par ieguldīto
valsts un pilsētas izaugsmē.
Uzsvērāt, ka valsts simtgade ir iespēja saliedēt sabiedrību, – vai nākamgad
plānotā izglītības reforma
tā sauktajās krievu plūsmas
skolās neapgrūtinās šī mērķa
sasniegšanu?
Virzība uz apmācību valsts valodā ir pareizs solis, tomēr mana
pārliecība ir tāda, ka tas būtu
jādara, sākot no pirmsskolas un 1.
klases, nevis vidusskolas. Valoda ir
pamats tam, lai veidotos saliedēta
sabiedrība, jo pilnvērtīgi saprast
mūsu svētkus, tostarp Dziesmu
svētku tradīciju, var tikai tas, kurš
tos ir piedzīvojis, un lielā mērā tas
nāk no izglītības sistēmas. Savā
ziņā esmu pārsteigta par to, ka
joprojām pietiekami daudz vecāku
savus bērnus vēlas izglītot tā sauktajās bilingvālās apmācības skolās,
kurās arvien grūtāk ir nodrošināt
augstu izglītības kvalitāti kaut
vai tādēļ, ka jau daudzus gadus
mūsu augstskolās netiek gatavoti
pedagogi apmācībai krievu valodā.

bības kolektīviem, lai nodrošinātu
dalību vienā no Latvijas simtgades
svinību centrālajiem pasākumiem
– Dziesmu un deju svētkiem. Iepriekšējos svētkos tieši no Jelgavas
bija otrs lielākais dalībnieku skaits
aiz Rīgas. Prognozējam, ka arī
Pēc ekonomistu aplēsēm,
simtgades Dziesmu un deju svētLatvija savā vēsturē nekad
kos pilsēta tiks plaši pārstāvēta.
nav bijusi tik pārtikusi kā
Tradicionāli pasaulē na- šobrīd, tomēr ienākumu necionālajām valstīm nozīmīgi vienlīdzība, zemās pensijas
svētki tiek atzīmēti ar dažā- un nepietiekamais sociālais
diem apbalvojumiem. Varbūt atbalsts virknei iedzīvotāju
šis ir īstais brīdis izvērtēt, vai liedz to izjust. Lielā mērā tieši
vēl kāda jelgavnieka iegul- šī iemesla dēļ daļa sabiedrības

valsts simtgadei plānotos pasākumus vērtē kritiski. Kāds,
jūsuprāt, ir tas minimums, kas
būtu jānodrošina iedzīvotājiem no valsts un pašvaldības,
lai mēs varētu runāt par sociāli taisnīgu resursu sadali?
Gan valsts, gan pašvaldību
līmenī ir izveidota sociālā atbalsta
sistēma, kas nodrošina atbalstu
trūcīgākajai sabiedrības daļai,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
ģimenēm ar bērniem un citām
iedzīvotāju grupām. Tomēr šis
palīdzības apjoms nav pietiekams,
un lielā mērā tas ir saistīts ar mūsu
ekonomikas īpatnībām – aplokšņu
algām, mikrouzņēmumiem un
tamlīdzīgām nepilnībām. Cilvēku,
kuriem nepieciešama palīdzība,
skaits ir salīdzinoši liels tieši tādēļ,
ka nomaksāto nodokļu apjoms
nenodrošina pilnvērtīgu sociālo
aizsardzību un pensijas apmēru.
Kamēr sabiedrība būs iecietīga
pret ēnu ekonomiku, mēs nevaram runāt par sociāli taisnīgu
resursu sadali, jo nodokļu nemaksātājs vienmēr būs priviliģētākā
stāvoklī. Tas, ko varam darīt, ir
paplašināt sociālo pakalpojumu
loku senioriem un ģimenēm ar
bērniem. Vismaz pašvaldības
līmenī to arī darām, piedāvājot
bezmaksas veselības veicināšanas
pasākumus, interešu izglītības nodarbības un citus pakalpojumus.
Kā valsts simtgades pasākumiem gatavojas pilsētas
izglītības iestādes, ņemot
vērā, ka šī ir lieliska iespēja
vairāk laika veltīt jauniešu
valstsapziņas veidošanai?
Valsts simtgadei par godu tiks
rīkoti dažādi konkursi. Mūsu izglītības iestādes jau šobrīd aktīvi
iesaistās projektā «Nacionālie dārgumi», apmeklējot valsts nozīmīgākos kultūrvēsturiskos objektus.
2018. gada rudenī iesaistīsimies
projektā «Latvijas skolas soma».
Nākamgad īpašs uzsvars tiks likts
uz to, lai skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi tiktu veltīti valsts un
pilsētas vēsturisko vērtību apzināšanai. Caur skolēniem mudināsim
iesaistīties dažādās aktivitātēs arī
vecākus – kaut vai izpētot savas
dzimtas koku.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs gribētu svinēt
Latvijas simtgadi?
Elvijs, students:
– Manuprāt,
katru gadu
Latvijas dzimšanas diena
tiek atzīmēta
ar vērienu – koncertiem, pasākumiem, uguņošanu. Nezinu, vai pasākumu programmu nepieciešams
paplašināt. Ja simtgadē ir vēlme
pēc vēl nebijušām aktivitātēm, es
papildus kultūras pasākumiem
labprāt piedalītos arī kādās sporta
nodarbēs, piemēram, orientēšanās
sacensībās pa vēsturiskiem pilsētas
objektiem.
Gaļina, pensionāre:
– Simtgade
Latvijai ir lieli svētki, un
domāju, ka
nākamgad
svinībām jāatvēl viss gads, ik pa
laikam rīkojot dažādus simtgadei
veltītus pasākumus. Es, piemēram,
gribētu apmeklēt koncertu ar
mūzikas leģendām, kā arī labprāt
iepazītos ar kādu simtgadei veltītu
literatūru, piemēram, simts izcilākajiem izgudrojumiem vai personībām valsts pastāvēšanas laikā.
Elīna, māsiņa:
– Manuprāt,
valsts svētkos
Latvijas tauta
īpaši izjūt vienotību, tādēļ,
simtgadi sagaidot, vajadzētu
organizēt saliedējošas aktivitātes,
kurās var iesaistīties visa ģimene.
Līdztekus grezniem pilsētas rotājumiem un kultūras pasākumu
programmai ģimenēm ar dažāda
vecuma bērniem varētu rīkot
izzinošas darbnīcas – tādā veidā
kopā varētu uzzināt vai atkārtot
vēsturiskus faktus par Latviju.
Reinis, kok
apstrādes inženieris:
– Atzīšos, ka
dažādu iemeslu dēļ nav
bieži sanācis
klātienē piedalīties valsts svētku
svinībās, bet gan vērot svētku
norisi pa televizoru. Nākamgad
gribētu doties uz uguņošanu, kā
arī, ja būs tāda iespēja, labprāt
apmeklētu kādu simtgadei veltītu
tirdziņu, kurā var iegādāties dažādus Latvijā audzētus un ražotus
labumus.
Dace, «Jelgavas ūdens»
darbiniece:
– Simtgades
projekti kā,
piemēram,
grafiti «Latvijas spēka zīmes» jau šogad
parādās Jelgavā, tādēļ domāju,
ka arī nākamgad mūs gaida plašs
aktivitāšu klāsts visa gada garumā. Es un mana ģimene labprāt
iesaistīsimies!
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Uzlabojas demogrāfiskā situācija
cina, ka laika posmā no 1. janvāra
līdz 31. oktobrim Jelgavā reģistrēti
Šā gada pirmajos des634 dzimušie un 567 mirušie. Samit mēnešos Jelgavā ir
vukārt pērn šajā pašā laika periodā
uzlabojusies iedzīvotāju
mirstība pārsniedza dzimstību –
dzimstības un mirstības
mūsu pilsētā piedzima 603 bērni
dinamika. «Salīdzinot
un tika reģistrēti 612 mirušie. Arī
ar 2016. gada pirma2015. gadā mirušo cilvēku skaits
jiem desmit mēnešiem,
pārsniedza jaundzimušo skaitu
dzimstība ir diezgan
– 530 dzimušie un 594 mirušie.
līdzīgā līmenī, savukārt
Savukārt 2014. gadā līdzīgi kā
mirstība šajā pašā laika
šogad statistika bija pozitīva – 575
posmā ir ievērojami sadzimušie un 549 mirušie.
mazinājusies – pirmajos
Tāpat šogad uzlabojusies arī
desmit mēnešos piedzireģistrēto un šķirto laulību dimuši par 67 cilvēkiem
namika. Iestādē reģistrētie dati
vairāk nekā nomiruši,»
liecina, ka pirmajos desmit mēnorāda Jelgavas pilsētas
nešos noslēgtas 417 laulības, bet
Dzimtsarakstu nodaļas
šķirtas – 213. Pērn šajā pašā laika
vadītāja Aina Rokjāne.
posmā reģistrēto laulību skaits bijis samērā līdzīgs – 401, bet šķirtas
Dzimtsarakstu nodaļas dati lie- 180 laulības.

 Jana Bahmane

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Plāno saražot 1000
tonnu šokolādes
Foto: publicitātes

Pie «Zīļuka» izbūvē
ātrumvalni ar gājēju pāreju
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Santis Zībergs
Turpinot uzlabot satiksmes drošību pie pilsētas izglītības iestādēm,
Skautu ielā pie bērnudārza «Zīļuks» izbūvēts ātrumvalnis ar neregulētu gājēju pāreju, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders stāsta, ka vasaras beigās pie bērnudārza «Zīļuks» izvietotas maksimālo braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes – tur
jābrauc ar ātrumu 30 kilometri stundā –, savukārt šonedēļ pie
pirmsskolas izglītības iestādes izbūvēts ātrumvalnis un gājēju pāreja.
«Gājēju pāreja pie bērnudārza uzlabos satiksmes drošību, jo Skautu
ielā bērnudārza pusē nav gājēju ietves,» skaidro I.Auders, norādot,
ka pie gājēju pārejas būs arī attiecīgas brīdinājuma zīmes.
Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā ceļa posmā izbūvēta arī lietusūdens
novades sistēma. Darbus veica SIA «Kulk».

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija (reģ.Nr.9000003170)
meklē kolēģi – gatavu jauniem izaicinājumiem, enerģisku

inspektoru(-i) Satiksmes uzraudzības nodaļā.

Tev jābūt:
• pilngadīgam(-ai);
• Latvijas pilsonim(-ei);
• vidējai izglītībai;
• labai fiziskai sagatavotībai;
• labām komunikācijas prasmēm, disciplinētam(-ai), precīzam(-ai), ar augstu atbildības
izjūtu, spējām risināt konfliktsituācijas;
• vēlmei un gatavībai attīstīties profesionāli un personīgi;
• teicamām latviešu valodas prasmēm (C līmeņa 1. pakāpe);
• B kategorijas autovadītāja apliecībai.
Pievienojies Satiksmes uzraudzības nodaļas kolektīvam, un mēs tev uzticēsim:
• nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētā;
• veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;
• sastādīt administratīvās lietvedības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
• stabilu atalgojumu ar mēnešalgu no 582 EUR pirms nodokļu nomaksas un uzturdevas
kompensāciju 71,14 EUR apmērā;
• pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā
apmaksātajā atvaļinājumā;
• papildus Darba likumā noteiktajam obligāti piešķiramajam papildatvaļinājumam
papildatvaļinājumu atbilstoši darbinieka darba rezultātiem (trīs vai piecas darba dienas);
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu no pirmās darba dienas;
• pēc pārbaudes laika – veselības apdrošināšanu;
• iespēju strādāt summēto darba laiku;
• sākotnējo apmācību;
• iespēju trenēties tuvcīņā un pašaizsardzībā, kā arī trenēt šaušanas prasmes;
• iespēju apmeklēt trenažieru zāli un peldbaseinu;
• profesionālu, atsaucīgu un dinamisku kolēģu komandu.
Ja tevi tas ir ieinteresējis, motivācijas vēstuli un CV lūgums
sūtīt pa e-pastu policija@policija.jelgava.lv.
Zvani mums, ja ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 63022251.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija informē, ka:
• pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi;
• personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, kontaktinformācija: Mazais ceļš 3, Jelgava, LV-3001.

Piektdien Jelgavā, «NP
Properties» biznesa parka teritorijā, atklāta SIA
«Chocolette Confectionary» mazkaloriju
šokolādes rūpnīca. Šobrīd tajā strādā 57 darbinieki, bet strādājošo
skaitu plānots palielināt
līdz simts. Ražošana
Jelgavā notiek jau no
septembra vidus, bet
nu rūpnīca sāk uzņemt
apgriezienus, nākamgad plānojot saražot
1000 tonnu šokolādes.
SIA «Chocolette Confectionary»
galvenais birojs atrodas Lielbritānijā, un uzņēmuma valdes locekle
Anastasija Repina atklāj, ka bijuši
trīs varianti, kur veidot ražotni.
«Galvenais kritērijs, ko ņēmām
vērā, ir – cik atbalstoša ir biznesa
vide. Jelgavā mums piedāvāti
vislabākie nosacījumi, turklāt te
bija iespējams uzreiz sākt veidot
rūpnīcu,» norāda uzņēmuma valdes locekle, precizējot, ka ražotnes
izveidē investēti vairāk nekā 10
miljoni eiro. Tāpat uzņēmums
sadarbojas ar LLU, kas arī ir pozitīvs aspekts.

To, ka pilsētā ienācis jauns uzņēmums, atzinīgi vērtē arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot, ka pilsēta priecājas
par katru jaunu ražošanas uzņēmumu, kas dod darbavietas, un it
īpaši, ja produkts ir inovatīvs, kā
tas ir šajā gadījumā. Viņš uzņēmuma vadītājai pasniedza Jelgavas
karogu, norādot, ka tas vienmēr
atgādinās, kur tiek ražota šī šokolāde. «Šis piemērs pauž to, ka
Latvijas ekonomiskie rādītāji un
nodokļu politika ir pieņemama un
saprotama ārvalstu investoriem,»
uzsver Ekonomikas ministrijas
parlamentārais sekretārs Jānis
Upenieks.
Ideja par mazkaloriju šokolādi
brieda vairāk nekā desmit gadu,
un tikai 2014. gadā tā sāka materializēties – kad idejas autorei
A.Repinai izdevās atrast komandu, kas atbalsta šo ideju, tic tai
un ir gatava meklēt veidus, kā to
realizēt, pretēji daudzu pārtikas
tehnologu paustajam, ka izgatavot
šokolādi, kam ir 35–45 procenti
mazāk kaloriju nekā ierastajai šokolādei, bet kura saglabātu savas
garšas īpašības, nav iespējams.
Komandai tas izdevās, un šobrīd
Jelgavas ražotnē tiek izgatavoti
vairāku veidu produkti: tumšā šokolāde, tumšā šokolāde ar

apelsīniem un mandelēm, tumšā
šokolāde ar lazdu riekstiem un
makadamijām, piena šokolāde
ar riekstu pildījumu. Kā norāda
uzņēmuma biznesa attīstības menedžeris Guntars Dzērve, lielāko
daļu saražotā plānots eksportēt uz
Skandināviju, Eiropu, ASV, Ķīnu
un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tāpat uzņēmums kārto nepieciešamo sertifikāciju, lai varētu
ieiet arī Krievijas tirgū. Ražotne
veidota tā, lai nepieciešamības
gadījumā to varētu paplašināt.
Šobrīd rūpnīcas maksimālā jauda
ir 5000 tonnu šokolādes gadā.
Ražošanas process sastāv no
diviem posmiem: šokolādes masas izgatavošanas un šokolādes
produktu izgatavošanas. Ražotnē
izveidota arī laboratorija, kur
produkti tiek testēti. Ražošanas
process ir pilnībā autorizēts, un
uzņēmuma valdes locekle A.Repina norāda, ka Jelgavas rūpnīca ir
viena no modernākajām šokolādes
ražotnēm Eiropā. Piemēram, iepakojuma līnija minūtē spēj safasēt
200 šokolādes tāfelīšu, ietinot tās
gan folijā, gan ievietojot kartona
kastītē. Šokolāde «Red» jau ir nopērkama, piemēram, ekoproduktu
veikalos, bet uzņēmums strādā pie
tā, lai šokolāde būtu pieejama arī
lielo ķēžu pārtikas veikalos.

Strādājošie grib apgūt būvniecību un metālapstrādi
No 1.lpp.

Projekta 1. kārtas gaitā interesenti varēja izvēlēties apmācību
kādā no četrām nozarēm – būvniecība; elektronisko un optisko
iekārtu ražošana, informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas; kok
rūpniecība, kā arī metālapstrāde,
mašīnbūve un mašīnzinības.
Populārākās projekta 1. kārtā
ir daudzveidīgas būvniecības un
metālapstrādes programmas.
«Ievērojami vairāk pieteikumu
saņēmām profesionālās tālākizglītības programmās, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un
iegūt profesiju,» stāsta Jelgavas
tehnikuma pieaugošo izglītības
projekta koordinators Uldis Sokolovs, piebilstot: automehāniķa un
galdnieka programmās reģistrēti
arī četru sieviešu pieteikumi. Arī
Jelgavas Amatu vidusskolā līdz
pat pēdējai pieteikšanās dienai
saņemti iesniegumi metālapstrādes programmās. «Bieži vien
skolas vecuma jaunieši nevēlas
mācīties metināšanu, tostarp
apgūt datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbagaldu
iestatītāja profesiju, savukārt vidēja gadagājuma cilvēki, apjaušot
profesijas pieprasījumu, novērtē

šo iespēju,» stāsta Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere, uzsverot, ka saņemti gan individuāli
pieteikumi, gan lielu uzņēmumu
grupu pieteikumi darbinieku
apmācībām. Jāpiebilst, ka par
metālapstrādes programmām
interesi izrādījuši arī rīdzinieki.
Jelgavnieki izvēlējušies mācīties
arī interjera dizainu. Daudz pieteikumu saņemti gan Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centra piedāvātajās programmās
«Datorprogrammas interjera
noformējumam («CorelDraw»)
pamati» un «Telpu noformējums
un interjers», gan mācību un
konsultāciju centrā «ABC», kas
piedāvā ne tikai interjera mācības,
bet arī rasēšanu «AutoCAD» programmā. Savukārt mācību centra
«Buts» Jelgavas filiāles vadītāja
Ingrīda Ābolkalna secina: no
vairāk nekā 30 programmām, kas
piedāvātas Jelgavas filiālē, pieprasītākās ir kvalifikāciju paaugstinošas apmācības, kas nepieciešamas
konkrētu profesiju darbiniekiem.
Piemēram, «Transportlīdzekļu
vadītāju periodiskā apmācība»
un «Ceļu satiksmes noteikumu
un kustības drošības apgūšana
traktortehnikas A kategorijas
tiesību iegūšanai».

Jāuzsver, ka, neskatoties uz
nokomplektētām grupām ar
desmit un vairāk dalībniekiem
būvniecības un metālapstrādes
programmās, daudzās citās
mācību programmās nav pieteicies pat minimālais dalībnieku
skaits, līdz ar to, iespējams,
dažos gadījumos nevarēs nokomplektēt grupu. Pieteikumu
statistika liecina, ka vismazākā
interese šoreiz ir par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
programmām, piemēram, par
«Windows» sistēmu konfigurēšanu un ieviešanu, «Google
Analytics» mājaslapu apmeklēšanas analīzi, «Linux» sistēmu
administrēšanu. Tāpat neliels
pieprasījums bijis arī tādās neformālās izglītības būvniecības
programmās kā «Dekoratīvā
apmetuma uzklāšana», «Krāsošana», «Tapešu līmēšana» un
«Darba drošība ceļu būvē».
Apmācības strādājošajiem sāksies janvārī. Būtiski, ka nākamgad
startēs arī projekta 2. kārta, tomēr
par nozarēm un programmām,
kas tajā būs pieejamas, lems līdz
gada beigām. Plašāka informācija
par ES strādājošo projektu pieejama mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.
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Īsi
 Saistībā ar būvdarbiem līdz
30. novembrim Dobeles ielas
posmā no Mazās Dambja ielas
līdz Vecpilsētas ielai slēgta satiksme. Dobeles ielas posmā no
Mazās Dambja līdz Vecpilsētas
ielai tiek izbūvēts kanalizācijas
tīkla pārsegums, tādēļ līdz 30.
novembrim satiksme šajā ceļa
posmā slēgta, informē pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība».
 Enerģētikas uzņēmums «Fortum» saņēmis augstu novērtējumu starptautiskā oglekļa
emisiju novērošanas projektā,
apliecinot sevi kā dabai draudzīgu komunālo pakalpojumu
sniedzēju ar minimāliem kaitīgo
izmešu apmēriem un augstiem
energoefektivitātes rādītājiem.
«Fortum» Komunikāciju nodaļa
informē, ka oglekļa emisiju novērošanas projektā uzņēmums
iesaistījās jau 2005. gadā. Dalība
šādā projektā nozīmē detalizētu
uzņēmuma rādītāju ikgadēju analīzi. Proti, vai uzņēmums ir videi
draudzīgs, vai pilda starptautiskā
tirgus prasības, vai tas ir ieviesis
jaunas stratēģijas, lai mazinātu
kaitīgo izmešu daudzumu ražošanas procesā, vai gadu gaitā tiek
uzlaboti tā energoefektivitātes rādītāji. Šogad, analizējot uzņēmuma darbību, tas ierindots A klases
kategorijā, kas nozīmē augstāko
sasniegumu – uzņēmums ir viens
no labākajiem un dabai draudzīgākajiem komunālo pakalpojumu
uzņēmumiem un ir uzlabojis savus
rādītājus. Piemēram, pērn 62
procenti no uzņēmuma kopējā
saražotā elektroenerģijas apjoma
saražots, neradot kaitīgos CO 2
izmešus. Arī energoefektivitātes
jomā «Fortum» ir sasniedzis ievērojamus uzlabojumus.
 Gada nogalē tradicionāli sūtījumu apjoms vairākkārt pieaug,
tādēļ no 1. novembra arī Jelgavas 2. pasta nodaļā Garozas ielā
22 darbojas ātrā kase. Savukārt
pasta centram «Jelgava» Katoļu
ielā 2B, kā arī 7. pasta nodaļai
Satiksmes ielā 59A un 2. pasta
nodaļai sestdienās pagarināts
darba laiks, informē VAS «Latvijas
pasts» pārstāve Vineta Danielsone. Plānots, ka ātrās kases strādās
līdz gada beigām, bet nepieciešamības gadījumā to darbības laiks
tiks pagarināts. «Izmantojot ātro
kasi, kurā klientu apmeklētākajās
stundās katru darbdienu nav pieejami citi pakalpojumi, var saņemt
ierakstītas vēstules, sīkpakas un
pakas, kam nav nepieciešama
muitas nodokļa un pēcmaksas
iekasēšana,» skaidro V.Danielsone.
Jāatgādina, ka no oktobra vidus
ātrā kase darbojas pasta centrā
«Jelgava» – darbadienās no pulksten 11 līdz 18. Tāpat līdz gada
beigām pagarināts pasta nodaļu
darba laiks sestdienās – 2. un 7.
pasta nodaļa, kā arī pasta centrs
«Jelgava» sestdienās strādā no
pulksten 9 līdz 15.
 12. novembrī pulksten 13
notiks kārtējais klubiņa «Sendienas» biedru saiets kultūras
namā «Rota». Tajā tiks sveikti arī
mēneša jubilāri, informē Jelgavas
Latviešu biedrības valdes loceklis
un klubiņa «Sendienas» vadītājs
Vilis Azevičs.

SIA «Girtekos logistika»
(reģ.Nr40103168500)

piedāvā darbu noliktavas
darbiniekam(-cei) (krāvējam(-ai)).
Darba pienākumi:
• preču pieņemšana/izsniegšana saskaņā
ar pavaddokumentiem, kraušana un novietošana noliktavā.
Prasības:
• augsta atbildības izjūta un precizitāte;
• fiziskā izturība, spēja strādāt ātri.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu un
sociālās garantijas.
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma
pamata. Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba (Jelgava–Ozolnieki–Olaine).
CV sūtīt pa e-pastu olu@girteka.eu,
tālrunis 23203844 (Olga).
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Jaunas iespējas bez maksas
uzlabot veselību

Veselības veicināšanas pasākumi,
kuros šobrīd bez maksas vēl var iesaistīties jelgavnieki
Aktivitāte

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā veiksmīgi turpinās Veselības veicināšanas
programmas īstenošana.
Vairāk nekā simts bērnu
šobrīd piedalās bezmaksas
peldēšanas un slidot
apmācības nodarbībās, pieaugušie bez maksas dejo,
peld un vingro, bet jau
šomēnes jaunās aktivitātēs
aicināti piedalīties vecāki,
personas ar invaliditāti un
strādājoši jelgavnieki.
Laikapstākļi vairs neļauj justies
komfortabli āra treniņos, taču tas
nenozīmē, ka bezmaksas sportiskās
aktivitātes Veselības veicināšanas
programmas gaitā pilsētniekiem būtu
pārtrauktas – uz vingrošanu četras reizes nedēļā interesenti gaidīti Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC), vien nūjošanas nodarbības līdz pat 17. decembrim
neatkarīgi no laikapstākļiem ik svētdienu jaunā laikā – pulksten 11 – notiks Jelgavas 1. internātpamatskolas
pagalmā. Veselības veicināšanas programmā šogad piedāvājumā arī jaunas
bezmaksas lekcijas vecākiem par bērnu
audzināšanu un atkarību jautājumiem
un vingrošanas un uztura nodarbības
personām ar invaliditāti.
Jau kopš jūnija Pasta salā un citās
vietās pilsētā notiek bezmaksas veselību veicinošas aktivitātes, īstenojot
apjomīgo projektu «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
1. kārta». Šobrīd ir noslēgušās sportiskās aktivitātes brīvā dabā, izņemot
nūjošanu. «Fizisko aktivitāšu programmā «Sporto un esi vesels» krietni
samazināts nodarbību skaits iespēju
un sporta bāzes kapacitātes dēļ, taču
treniņi notiek ZOC. Dažāda vecuma
jelgavnieki, izvērtējot savas spējas un
fizisko sagatavotību, var piedalīties
zemākas intensitātes vingrošanā
«Līdzsvars un balanss» un augstākas
intensitātes vingrošanā «Aktīvs un
spēcīgs»,» stāsta projekta koordinatore
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vecākā
speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Karolina Lankovska.
Šobrīd vairs netiek atsevišķi nodrošinātas vingrošanas nodarbības
reizi nedēļā 54+ vecuma grupai, taču
kā alternatīva piedāvāts vingrošanas
treniņš «Līdzsvars un balanss». Arī
vingrošana māmiņām Uzvaras parkā
ir pārtraukta un atsāksies pavasarī.

Visi iedzīvotāji

Katru svētdienu pulksten 11 pie Jelgavas
1. internātpamatskolas; bez iepriekšējas
pieteikšanās

Vingrošanas nodarbības
«Aktīvs un spēcīgs»

Visi iedzīvotāji

Katru pirmdienu un ceturtdienu pulksten
19 ZOC; bez iepriekšējas pieteikšanās

Vingrošanas nodarbības
«Līdzsvars un balanss»

Visi iedzīvotāji

Katru otrdienu pulksten 20 un trešdienu
pulksten 19 ZOC; bez iepriekšējas pieteikšanās

Veselīga uztura nodarbības

Reizi nedēļā ap 30 jelgavnieku, kas vecāki par 54 gadiem, savas prasmes dejošanā bez maksas pilnveido pie «Dejovisi.lv» skolotājas Santas Saknes. Šobrīd
tiek apgūts lēnais valsis, bet turpmāk iecerēts mācīties arī rumbu un salsu. «Līdz
šim no kundzēm biju saņēmis aizrādījumu, ka minu uz purngaliem. Pazīstamas
sievietes iedrošināts, ka dejošanā trūkst vīru – mēs tikai kādi pieci esam –, atnācu
un par to tiešām priecājos. Jūtu, ka ir progress, iepazīti jauni cilvēki, esmu fiziski
izkustējies, guvis pozitīvas emocijas,» saka dejošanas dalībnieks Jānis Pentjušs,
kurš gribētu iemācīties arī fokstrotu.

«Mums ļoti patīk slidot!» vienā balsī sauc pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes «Zīļuks» piecus un sešus gadus vecie audzēkņi, kuri reizi nedēļā dodas uz
bezmaksas slidošanas nodarbībām Jelgavas ledus hallē. «Sākumā es kā mamma
uz to raudzījos ar bažām – vai tiešām piecgadnieks nav par mazu slidotapmācībai,
var taču gūt traumas. Bet, mājās visu pārdomājot, sapratu, ka tā tomēr ir lieliska
iespēja. Jau pirmajā nodarbībā redzēju, ka tas ir pavisam citādāk nekā publiskajā
slidošanā – bērnam ir kārtīgs ekipējums, profesionāļu uzraudzība, turklāt bez
maksas. Ir tikai ieguvumi,» saka piecgadnieka Ralfa Volkova mamma.

ZRKAC šomēnes bezmaksas mācības uzsāks
vēl divas Topošo vecāku skolas grupas, kurās
tiek gaidīti papildu dalībnieki. Topošajiem
vecākiem teorētiskās un praktiskās nodarbībās ir iespēja sagatavoties dzemdībām un
uzzināt, kā aprūpēt jaundzimušo.
(ZRKAC) īstenotajās meistarklasēs par
veselīgu, pilnvērtīgu un ekonomisku
uzturu 54+ grupas dalībniekiem, kur
kopā ar profesionālu pavāru tiek gatavoti veselīgi ēdieni.

Vēl var pieteikties topošo
vecāku nodarbībām

ZRKAC tiek īstenoti vairāki Veselības veicināšanas programmas pasākumi. Iestādes Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga stāsta, ka visas
nodarbības ir labi apmeklētas, taču atsevišķos pasākumos jelgavnieki vēl var
iesaistīties. «Šomēnes mācības uzsāks
vēl divas Topošo vecāku skolas grupas,

un dalībnieki vēl var pieteikties,» tā
A.Vanaga, piebilstot, ka no topošajām
mammām saņemtas labas atsauksmes.
«Īpaši atzinīgi viņas vērtē praktiskās
nodarbības un to, ka tepat Jelgavā
var uzklausīt padomus no Latvijas
profesionāļiem, turklāt bez maksas.
Piemēram, fizioterapeite Klaudija Hēla
māca jaundzimušā aprūpi, bet ārste
un sertificēta vecmāte Dina Ceple –
elpošanu un atslābināšanos dzemdību
laikā un vada pirmsdzemdību un
pēcdzemdību sajūtu nodarbības,» tā
A.Vanaga, piebilstot, ka vērtīgi ir tas, ka
nodarbību vada arī Jelgavas slimnīcas
vecmāte, jo Jelgavas slimnīca, visti-

Norises laiks un pieteikšanās

Nūjošanas nodarbības;
iespēja saņemt inventāru

Veselību veicinošas
7–14 gadus veci bērvingrošanas grupu nodarbības ni no daudzbērnu,
trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm

Pieprasītākās – dejošana,
peldēšana, vingrošana

K.Lankovska atzīst, ka pieprasītākie
veselības veicināšanas programmas
pasākumi šobrīd ir iedzīvotāju grupai
54+. «Šīs grupas pārstāvji peld, dejo,
vingro fizioterapeita vadībā, apgūst
knifus par veselīgu uzturu, gūst praktiskus padomus par to, kā darba laikā
sev var palīdzēt uzlabot veselību, lai saglabātu darba spējas. Tiesa, šogad vairs
nevar pieteikties bezmaksas peldēšanas
abonementam, dejošanas nodarbībām,
vingrošanai pie fizioterapeita Jelgavas
poliklīnikā, jo visas grupas līdz gada
beigām jau nokomplektētas, iesaistot
ap 300 jelgavnieku. Nākamgad veidosim jaunas grupas, taču priekšroka
bezmaksas nodarbībām būs tiem
jelgavniekiem, kuri līdz šim tajās nav
piedalījušies. Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju saprast, ka fiziskās
aktivitātes uzlabo pašsajūtu, veselību,
mudināt cilvēkus iesaistīties fiziskās
aktivitātēs un dzīvot veselīgi arī pēc
bezmaksas nodarbību noslēguma,» tā
K.Lankovska.
Brīvu vietu šobrīd nav arī Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā

Mērķgrupa

No 8. novembra līdz 1. decembrim un no
6. līdz 29. decembrim trešdienās pulksten
15, piektdienās pulksten 16 ZVC; iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63048913

Trūcīgas un mazno- 14. un 21. novembrī, 5. un 12. decembrī
drošinātas personas Zirgu ielā 47a; iepriekš jāpiesakās pa
tālruni 63048913

Vingrošanas grupu nodarbības Personas ar
personām ar invaliditāti
invaliditāti
camāk, būs dzemdību vieta daudzām
dalībniecēm.
Tāpat jau ceturtā grupa strādājošo
jelgavnieku šonedēļ sāka apmeklēt
fizisko aktivitāšu programmu veselības veicināšanai «Strādā vesels!». Viņi
divās teorētiskajās nodarbībās uzzinās
par mugurkaula veselības profilaksi,
bet desmit vingrošanas nodarbībās
fizioterapeita vadībā apgūs ikdienā
mājās vai darba vietā izpildāmus vingrojumus. Lai gan pretendentu skaits
ir pietiekams, dažkārt kāda vieta
atbrīvojas – par to var interesēties pa
tālruni 63012159.

Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8; iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63048913

līdz 2019. gadam, taču pagaidām šāda
iespēja tiek piedāvāta tikai «Zīļuka»
audzēkņiem, jo iestāde atrodas tuvu
ledus hallei,» skaidro K.Lankovska.
Sākušās arī peldēšanas nodarbības
bērnudārzā «Kāpēcīši» piecus un sešus
gadus veciem jelgavniekiem, kuri
mācās Jelgavas privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs. «Piecgadniekiem un
sešgadniekiem no pašvaldības bērnudārziem bezmaksas peldētapmācību
pēc noteikta grafika jau nodrošina
Jelgavas pašvaldība, līdz ar to Veselības
veicināšanas programmas gaitā piedāvājam to privāto dārziņu audzēkņiem. Savukārt nākamgad bezmaksas
Gaida maznodrošināto
peldēšanas nodarbības varēs izmantot
un trūcīgo pieteikumus
tie piecus un sešus gadus vecie bērni,
Šomēnes sākušās arī vingrošanas kuri pirmsskolas sagatavošanas prognodarbības fizioterapeita vadībā daudz rammu apgūst skolā,» stāsta K.Lanbērnu, maznodrošināto un trūcīgo kovska.
ģimeņu bērniem Zemgales Veselības
centrā. «Lai gan otrā grupa jau sākusi Piedāvājumā jaunas iespējas
Veselības veicināšanas programmas
vingrot, joprojām gaidām pieteikumus
no vecākiem, kuru bērni vēlas pieda- plānā vēl šogad iecerētas vairākas jaulīties nodarbībās trešdienās pulksten nas bezmaksas aktivitātes. Decembrī
15 un piektdienās pulksten 16,» tā vecāki aicināti piedalīties semināru
K.Lankovska, piebilstot, ka pieteikties ciklā par bērnu emocionālo veselību un
atkarību profilakses jautājumiem. Novar pa tālruni 63048913.
Nepietiekamās intereses dēļ pagai- tiks atsevišķas nodarbības par pirmsdām atcelta pirmā uztura nodarbība skolas vecuma bērnu un pusaudžu
trūcīgām un maznodrošinātām perso- emocionālo audzināšanu – vecākiem
nām. «Saņēmām tikai divus pieteiku- par tām jāinteresējas Jelgavas izglītības
mus, taču mēs vēl neatmetam cerību iestādēs.
«Šobrīd nodarbību grafikā iekļauta
un aicinām pieteikties nākamajām
praktiskajām nodarbībām, kurās mācīs jauna mērķgrupa – cilvēki ar invaliditāpagatavot vienkāršus, garšīgus un ģi- ti –, piedāvājot vingrošanu, praktiskas
menes budžetam draudzīgus ēdienus,» nodarbības par veselīgu uzturu un
tā K.Lankovska. Apmācības notiks 14. garīgo veselību,» stāsta K.Lankovska,
un 21. novembrī un 5. un 10. decembrī piebilstot, ka ar projekta atbalstu
Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbal- vingrošana notiek invalīdu sporta un
sta nodaļā Zirgu ielā 47a no pulksten rehabilitācijas klubā «Cerība» un sie17 līdz 20.30. Pieteikties var pa tālruni viešu invalīdu biedrībā «Zvaigzne», kur
piedalās šo organizāciju biedri. Bet tie
63048913.
pilsētas invalīdi, kuri nav iesaistījušies
Bērni bez maksas slido un peld nevienā organizācijā, uz vingrošanas
Viena no Veselības veicināšanas grupu nodarbībām aicināti Sabiedrības
programmas mērķgrupām ir bērni, integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8.
tāpēc no septembra vairāk nekā 40 Par piedāvātajām aktivitātēm šī iedzīpašvaldības pirmsskolas izglītības votāju grupa var interesēties pa tālruni
iestādes «Zīļuks» piecgadnieku un 63048913.
sešgadnieku reizi nedēļā bez maksas
Jāatgādina, ka projekts tiks īstenots
apgūst slidošanas prasmes Jelgavas līdz 2019. gada beigām un tas tiek
ledus hallē. «Bērni slidošanu ļoti finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
gaida, un esam novērojuši, ka treniņu valsts budžeta līdzekļiem. Projekta
dienās pat ir labāks apmeklējums. Arī kopējais finansējums ir nedaudz vaivecāki ir sajūsmā par šo iespēju, un rāk kā 638 tūkstoši eiro. Iesaistīto
vairākas mammas labprāt iesaistās, dalībnieku prioritārās iedzīvotāju
palīdzot bērnus saģērbt nodarbībām. grupas ir jelgavnieki ar invaliditāti,
Vecāku sapulcē nesen rādījām video, maznodrošinātie un trūcīgie pilsētas
kurā redzama pirmā nodarbība, kad iedzīvotāji, bērni, bezdarbnieki, kā arī
bērni knapi var nostāvēt uz slidām, 54+ vecuma grupas pārstāvji, taču paun otru video, kur viņi jau droši sli- sākumos piedalīties aicināti arī pārējie
do. Progress ir acīmredzams, par ko jelgavnieki.
gandarīti gan vecāki, gan paši bērni,»
Plašāku informāciju par visām prostāsta «Zīļuka» vadītājas vietniece jektā piedāvātajām iespējām un jauLudmila Kudreņicka. Jāpiebilst, ka numiem var iegūt sociālajā tīklā www.
par projekta finansējumu bērniem facebook.com/jelgavasveseliba.
iegādāta veselības apdrošināšana un
Foto: Ivars Veiliņš, Santis Zībergs,
arī nepieciešamais inventārs. «Līgumu
no ZRKAC arhīva
par slidotapmācību esam noslēguši
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Piedzīvo pirmo zaudējumu

BK «Jelgava/LLU» Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas regulārās sezonas turnīrā
piedzīvojis pirmo zaudējumu, ar 68:72
piekāpjoties Ventspils Augstskolai. Pārliecinoši labākais Jelgavas sastāvā šajā spēlē
bija Salvis Mētra, kurš spēli noslēdza
ar 26 punktiem, astoņām atlecošajām
bumbām un septiņām rezultatīvām
piespēlēm. Līdz šim Gata Justoviča vadītā
komanda bija izcīnījusi četras uzvaras četrās spēlēs un bija turnīra tabulas līdere,
bet pēc piedzīvotā zaudējuma noslīdējusi
uz otro vietu, palaižot garām tieši Ventspils Augstskolas komandu. Nākamā
spēle BK «Jelgava/LLU» – 10. novembrī
izbraukumā pret līgas debitantiem no
Kandavas, bet 14. novembrī pulksten 20
mūsējie Jelgavā uzņems limbažniekus.

Demonstrē labu spēli

Nedēļas laikā HK
«Zemgale/LLU» aizvadījis divas «Optibet»
hokeja līgas regulārās
sezonas spēles. Pirmajā
ar 6:2 mājās pieveikta
«Liepāja/Optibet» komanda. Vārtus jelgavnieku rindās guva Ričards Bernhards,
Olafs Aploks, Emīls Potāpovs, Valentīns
Feoktistovs, Kristaps Millers un Raivis Kurnigins. Otrajā spēlē izbraukumā pēcspēles
metienu sērijā ar rezultātu 2:1 pieveikti
Latvijas čempioni – HK «Kurbads». Vārtus
spēles laikā guva Kristaps Legzdiņš, bet bullīšos izšķirošo metienu realizēja Vjačeslavs
Minajevs. Nākamo spēli Jelgavas hokejisti
aizvadīs 14. novembrī pulksten 19 viesos
pret Rīgas «Prizmu».
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No Igaunijas – bez punktiem Noslēgsies triāla sezona
VK «Biolars/Jelgava» aizvadījis divas
Baltijas Volejbola līgas regulārās sezonas
izbraukuma spēles. Sestdien četros setos
(25:20, 23:25, 12:25, 20:25) piedzīvots
zaudējums pret Tartu komandu. Komandas uzbrukuma līderis Kārlis Pauls
Levinskis guva 15 punktus, pa astoņiem
punktiem Aivim Āboliņam un Aigaram
Sniedzānam. Arī svētdien «Biolars/Jelgava» atzina pretinieku pārākumu, trīs setos
(18:25, 22:25, 17:25) zaudējot Rakveres
komandai. Arī šajā spēlē rezultatīvākais
bija K.P.Levinskis ar 12 punktiem, astoņi
– A.Āboliņam. Šobrīd «Biolars/Jelgava»
turnīra kopvērtējumā ir 8. vietā no 14
komandām. Nākamā spēle – 11. novembrī Rīgas 49. vidusskolā pret «RTU/
Robežsardzi».

12. novembrī noslēgsies Latvijas triāla
sacensību sezona, un tradicionāli šīs
sacensības notiks Priežkalnu trasē, kur
risināsies Jelgavas atklātais čempionāts
triālā un triāla daudzcīņā. Sacensību organizators Agarska triāla klubs informē, ka
tās notiks divās daļās: mototriāls «Open
free» formā un triāls uz ātrumu pēc 2017.
gada pasaules čempionāta kvalifikācijas
parauga. Dalībnieki startēs vairākās grupās: A (absolūtais vērtējums), B (bērni
līdz 10 gadu vecumam, elektro, mini),
I (iesācēji, vecāki), E (enduro motocikli
un citi ne triāla motocikli, ja pieteiksies
vismaz četri dalībnieki). Starta kārtība tiks
noteikta sacensību norises vietā atkarībā
no dalībnieku skaita. Sacensību sākums
– pulksten 10.30.

Jelgavā atklāj pasaules
ziemas peldēšanas sezonu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Uz Jelgavu atvilina reklāma

Galvenajā sacensību dienā, sestdien,
ārā bija astoņi grādi, ūdens temperatūra
– plus pieci grādi, pūta neliels vējš, ik pa
brīdim uzlija, taču sacensību norisei un
pašiem roņiem tas netraucēja. Uzrunātie
roņi daudz atzinīgu vārdu veltīja pilsētai
un sacensību organizatoriem.
Jelgavas Roņu kausā pirmo reizi piedalījās Makinenu ģimene no Somijas –
mamma Outi, meitas Lotta un Elīna un
dēls Antti. «Aleksandrs Jakovļevs izvērsa
izcilu reklāmas kampaņu! Ar Aleksandru
vairākkārt esam tikušies citās valstīs,
kad viņš ar lielu aizrautību stāstīja par
Jelgavas čempionātu, rādīja sacensību
un pilsētas fotogrāfijas. Viņš iekārdināja
atbraukt, un mēs esam sajūsmā – viņš
nav pārspīlējis pat drusciņ,» atzīst Outi,

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806)
pārstāv vienu no nozīmīgākajām nozarēm
Latvijā – metālapstrādi –, piedāvājot plašu
metālapstrādes pakalpojumu klāstu.

Aicinām darbā noliktavas pārzini.
Darba pienākumi:
• darba plānošana un organizēšana;
• sakomplektēt klientu pasūtījumus, sagatavot preci
nosūtīšanai, izrakstīt pavadzīmes;
• pieņemt ienākošo materiālu, noteikt vizuālo kvalitāti,
organizēt novietošanu, ievadīt ienākošās pavadzīmes;
• uzturēt kārtību noliktavā;
• veikt inventūru;
• veikt inventāra pasūtīšanu.
Prasības:
• pieredze vai liela iniciatīva un vēlme strādāt;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• draudzīgu kolektīvu.
Darba vieta: Olaine, Rūpnīcu iela 4.
Lūdzam pieteikties, CV sūtot pa e-pastu info@amateks.lv.
Informācija pa tālruni 29492754.

Piedāvā darbu
Elza Klaucāne piedāvā darbu namdarim
bīdāmo durvju izbūvei dzīvoklī (Jelgavā,
RAF dz.masīvā). T.27018394.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
steidzami aicina darbā tīrītāju iesaiņotāju
(pamatuzdevums – preces mizošana ar
rokām un pie dārzeņu mizošanas iekārtām, preces svēršana, vakuumēšana ar
rokām un pie iekārtām). T.22016511.

Nedēļas nogalē Jelgavā pulcējās 290 ziemas peldētāji no 16
pasaules valstīm. Akvatorijā
starp Driksas un Mītavas tiltu
aizvadīts Jelgavas Roņu kauss,
reizē atklājot pasaules ziemas
peldēšanas sezonu, jo šis
bija Pasaules kausa 1. posms
ziemas peldēšanā. Uzrunātie
peldētāji atzīst, ka Jelgavā katru gadu ir prieks atgriezties,
un ziemas peldēšanas kluba
«Jelgavas roņi» vadītājs un
sacensību organizators Aleksandrs Jakovļevs pauž cerību,
ka arī nākamgad pasaules
ziemas peldēšanas sezona
sāksies pie mums, tikai jāapdomā, vai sacensību grafikā
iekļaut papildu peldējumu,
kas veltīts Latvijas simtgadei,
un līdz ar to sacensības rīkot
tuvāk Latvijas 100. dzimšanas
dienai.
Sacensības Driksā notika divas dienas – piektdien un sestdien –, pulcējot
290 dažāda vecuma roņus no Latvijas,
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas,
Somijas, Anglijas, ASV, Ukrainas, Vācijas,
Čehijas, Slovākijas, Dānijas, Īrijas, Čīles
un Brazīlijas.
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SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) aicina darbā strādniekus(-ces) galdniecībā,
galdnieku(-ci) un lakotāju. T.29537176.
Ražošanas uzņēmums SIA «Jelgavas
pakotājs MARS» (reģ.Nr.40003385065)
piedāvā darbu ražošanas struktūrvienībā Jelgavā. Nodrošinām apmācību.
T.29214373; e-pasts info@pako.lv.

Kluba «Jelgavas roņi» medaļnieki

kura ziemas peldēšanā iesaistījusi visu
ģimeni. «No ziemas peldēšanas ir vairāki
ieguvumi: tā uzlabo veselību, aukstais
ūdens dod papildu enerģiju, turklāt tā ir
lieliska iespēja apbraukāt pasauli, iepazīt
citas valstis, pilsētas. Jau pirmajā vakarā
izstaigājām pilsētu, priecājāmies par
izgaismoto tiltu – te ir ļoti skaisti. Arī
sacensību vieta ir kolosāla – pašā pilsētas
centrā!» saka Lotta, piebilstot, ka ģimene
piedalījusies sacensībās Krievijā, Polijā,
Ķīnā, Vācijā, Anglijā un citur, taču Jelgava
uz citu fona izceļas ar atmosfēru.

Mūsējiem – 25 medaļas
un Nāciju kauss

«Jelgavas roņi» sacensībās izcīnīja 25
medaļas, un šis ir lielākais medaļu skaits
starp visām valstīm. Atsevišķi sacensībās
tika pasniegts arī Jelgavas Roņu kauss
labākajiem stafetes peldējumā un Nāciju
kauss labākajai valsts komandai. Jelgavas
Roņu kauss 4x25 metru stafetē gan jaunākajā, gan vecākajā grupā šoreiz devās
uz Baltkrieviju, taču jelgavniekiem sīvā

cīņā izdevās nosargāt Nāciju kausu, aiz
sevis atstājot vāciešus un poļus. Tādējādi
Nāciju kauss jau trešo gadu paliek Latvijā.
Arī jaunākā un vecākā roņa tituls
pieder mūsējiem – jaunākie dalībnieki
sacensībās bija septiņgadīgais Maksims
Šefers un astoņgadīgais Aleksandrs
Mihaļenko no «Jelgavas roņiem», bet
vecākais dalībnieks, dzimis 1936. gadā, ir
Jurijs Jakovļevs.

Sacensību līmenis – augsts

A.Jakovļevs gan ar «Jelgavas roņu»
sniegumu, gan sacensību norisi ir apmierināts un atzīst, ka gadu gaitā uzkrātā
pieredze devusi rezultātu. «Mums svētdien bija kluba dalībnieku sapulce, kurā
apkopojām secinājumus, bet šobrīd jau
domās un darbos esam nākamajā gadā.
Nākamgad Latvija svinēs 100 gadus, un
domājam, ka arī mums, ziemas peldētājiem, tas jāatzīmē. Apsveram iespēju kādu
peldējumu veltīt Latvijai dzimšanas dienā,
un domājam par to, ka sacensības varētu
notikt tuvāk 18. novembrim. Tiesa, tam

Ar pēdējo uzvaru pretiniekiem atņem medaļas
FK «Jelgava» sezonu noslēdzis ar mājas spēli Zemgales Olimpiskajā centrā, uzņemot
komandu «RFS». Šī spēle bija izšķiroša pretiniekiem – no tās bija atkarīgs, vai viņi izcīnīs
Latvijas čempionāta medaļas un iegūs ceļazīmi uz Eiropas līgu. Sezonas pēdējā spēlē
FK «Jelgava» parādīja raksturu un gribasspēku un pieveica pretiniekus ar 1:0. Uzvaras
vārtus jelgavnieku labā guva Igaunijas futbolists Kevins Kaubers.
Sezonu FK «Jelgava» noslēdza kopvērtējuma 6. vietā, savukārt pēdējās spēles pretinieki līdz ar zaudējumu no cīņas par medaļām izstājās un sezonu noslēdza vien vietu
augstāk par jelgavniekiem – 5. vietā. Par Latvijas čempioniem kļuvuši FK «Spartaks
Jūrmala» futbolisti, sudraba medaļas izcīnīja FK «Liepāja/Mogo», bet bronzu – FC
«Riga». Jāpiebilst, ka pieciem FK «Jelgava» spēlētājiem sezona vēl nav beigusies, jo viņi
Latvijas izlases sastāvā aizvada treniņnometni Portugālē. Uz izlasi izsaukts vārtsargs
Kaspars Ikstens, aizsargs Gints Freimanis, pussargi Gļebs Kļuškins un Alans Siņeļņikovs
un aizsargs Mārcis Ošs. Jau zināms, ka G.Kļuškins nākamsezon nepaliks Jelgavā – viņš
pārstāvēs komandu «RFS». Tāpat no kluba atvadījies tā direktors Jānis Vuguls, un šo
amatu tagad ieņem Sergejs Golubevs. Pēdējā sezonas spēlē futbolisti simboliski atvadījās no J.Vugula, uz spēli iznākot krekliņos ar uzrakstu «Paldies, Janka!».

Viktorija Gedroviča (1999.–2003. dzimšanas gads) – zelta medaļa 25 m brasā
Inga Gedroviča (1969.–1973. dzimšanas
gads) – zelta medaļa 50 m brīvajā stilā, sudraba medaļa 25 un 50 m brasā
Lada Vrubļevska (1969.–1973. dzimšanas
gads) – sudraba medaļa 50 m brīvajā stilā
un bronzas medaļa 25 m brasā
Aleksandrs Jakovļevs (juniors) (2004. dzimšanas gads un jaunāki) – sudraba medaļa 25
un 50 m brasā, 25 m tauriņstilā, 50 un 100
m brīvajā stilā
Mihails Petrišins (1979.–1988. dzimšanas
gads) – zelta medaļa 450 m izturības peldējumā, sudraba medaļa 50 m brīvajā stilā,
bronzas medaļa 100 m brīvajā stilā
Aleksandrs Jakovļevs (1969.–1973. dzimšanas gads) – zelta medaļa 25 un 50 m
brasā, sudraba medaļa 25 m tauriņstilā, 50
m brīvajā stilā
Ivans Bergmanis (1939.–1943. dzimšanas
gads) – zelta medaļa 25 m brasā, sudraba
medaļa 25 m tauriņstilā, 50 m brasā, 50 m
brīvajā stilā
Viktors Valainis (1939.–1943. dzimšanas
gads) – zelta medaļa 50 m brīvajā stilā
Jurijs Jakovļevs (1938. dzimšanas gads un
vecāki; vecākais čempionāta dalībnieks – 81
gads) – zelta medaļa 25 m brasā
«Jelgavas roņu» komanda «Torpedos»
(Inga Gedroviča, Andrejs un Genādijs Iļjuki,
Valērijs Kisļakovskis) – sudraba medaļa komandu stafešu peldējumos

ir arī risks – ja uzsals un snigs, tas apgrūtinās pontonu nogādāšanu pa ūdeni no
Jelgavas Jahtkluba uz sacensību norises
vietu. Pa sauszemi tas ir sarežģītāk,» tā
A.Jakovļevs.
Foto: Ivars Veiliņš

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) Pērnavas
ielā 16 aicina darbā pirmsskolas izglītības
skolotāju. T.63011290, 20021871.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona Jelgavas 2. pasta nodaļa aicina darbā pastnieku(-ci) automobiļa vadītāju
(ar savu auto, uz noteiktu laiku). Pilna slodze.
Darba laiks – no plkst.6 līdz 15. T.63020110.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģiona Valgundes pasta nodaļa
aicina darbā pastnieku(-ci) automobiļa
vadītāju (ar savu auto). Piedāvājam: pilnu
slodzi, stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, algas mainīgo daļu. Darba laiks – no
plkst.8 līdz 16. T.63085223.
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā
sociālo aprūpētāju. Darba līgums uz
nenoteiktu laiku. Nepieciešama 1. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība sociālās
aprūpes jomā; vēlama aprūpētāja darba
pieredze; valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Alga – 621 eiro. Maiņu,
dienas darbs. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā
sētnieku(-ci). Darba līgums uz
nenoteiktu laiku. Alga – 380 eiro.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ārijai Ozoliņai, tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Esam kopā ar Ludmilu Rudiku,
no tēva atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS ŠIHANOVS (1932. g.)
JUZEFA JANKEVIČA (1940. g.)
BIRUTA MITROFANOVA (1934. g.)
VILNIS LAPSENBERGS (1943. g.)
ALEKSANDRS ŅIKIFOROVS (1953. g.)
ALEKSANDRS LEIŅA(1929. g.).
Izvadīšana 09.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
JĀNIS BĀGUNTS (1942. g.).
Izvadīšana 09.11. plkst.15 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2535.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Ketija Forde. Atpakaļ pie jūras. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Daugavgrīvas cietokšņa garumā.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 84.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2535.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Nacionālās kino balvas «Lielais Kristaps» pasniegšanas ceremonija.
0.50 Sajūti Latgali!
1.20 «De facto».*

8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2536.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 85.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2536.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Indra Briķe.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Atbrīvošanas diena. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Rīgas sargi. Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g.
1.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 4.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 6: meistarklase. Šovs (krievu val., ar subt.).
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 83.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 718.sērija.
12.00 Pasaules kausa posms skeletonā.* 1.brauciens vīriešiem.
13.00 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 719.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 6. un 7.sērija.
23.55 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 5.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 5.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.25 Darbs planētas labā. Apdraudētie degunradži.
Dokumentālu filmu cikls.
8.30 Darbs planētas labā. Cerību vakcīna. Dokumentālu filmu cikls.
8.35  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dok.filma. 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 84.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 719.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.*
14.20 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 720.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
22.10 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.05 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 20.sērija.
0.50  Parīzes melnā piektdiena. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 101. un 102.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 25.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 229. un 230.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 14.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 46.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 46.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 92.sērija.
22.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
23.45 LNT ziņu «Top 10».
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.15 Attīstības kods 3.
1.40 Nakts karaliene. Seriāls. 31.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 103. un 104.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 1.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 231. un 232.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 5. Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 66.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 47.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 47.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Pilnmēness rudenī.
ASV un Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
23.25 Tirāns 2. Seriāls. 12.sērija.
0.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.00 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
1.45 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3

TV3

5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 2.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 5. un 6.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 3.sērija.
10.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
10.35 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 22.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 40. un 41.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 4.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.00 JAUNA SEZONA. Kvantiko 2. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 11.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 41.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 4.sērija.
10.05 Kvantiko 2. Seriāls. 1.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 23.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 41. un 42.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 5.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 4.sērija.
23.05 Rouzvuds. Seriāls. 22.sērija.
0.05 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 23.sērija.
1.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 3.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 42.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 25. un 26.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

LTV7

Otrdiena, 14. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Zdislavs Romanovskis.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».

Trešdiena, 15. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Daugavgrīvas cietokšņa garumā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2537.sērija.

TV PROGRAMMA
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 26.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*
12.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 86.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 20.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2537.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu!
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Rezidenti. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Alpu dakteris 8. Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.00 Atbrīvošanas diena. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 1000 jūdzes Persijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 6.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Uzvelc tautastērpu!*
9.10  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 85.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 720.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.50 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 721.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  TV PIRMIZRĀDE. Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05  Kā paēdināt 10 miljardus? Dokumentāla filma.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
22.10 Anekdošu šovs.*
22.40  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
23.40  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
0.40  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 1.sērija.
1.10 Uzvelc tautastērpu!*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 105. un 106.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 28.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.50 Pilnmēness rudenī. Romantiska komēdija. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 67.sērija.
16.30 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 48.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 6. Kulinārijas šovs. 48.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 2. Lielbritānijas seriāls. 2005.g. 10.sērija.
22.35 Tiešais reiss. Spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.40 Lojalitāte. Seriāls. 12. un 13.sērija.
2.10 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 4.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 5.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Elementāri, Vatson! 5. Seriāls. 24.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 42. un 43.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 6.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 7.sērija.
0.40 Leģendas. Seriāls. 5.sērija.
1.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.05 Svešā seja. Seriāls. 43.sērija.
2.35 UgunsGrēks 2. Seriāls. 27. un 28.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 16. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

Ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2538.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 27.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 87.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 26.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2538.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Adreses. Rīgas cietokšņi nekustamā īpašuma tirgus apstākļos.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Sirmais. Kulta ēdieni 6.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Daktere Fostere 2.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.40 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 7.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00 Darbs planētas labā. Lietusūdens no krāna.
Dokumentālu filmu cikls.
9.10  Omo ielejas cirks. Dokumentāla filma.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 86.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 721.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.05  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols.
Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 722.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
22.10  Kā paēdināt 10 miljardus? Dokumentāla filma.
23.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.55 Personība. 100 g kultūras.*
0.55 Latvijas sporta varoņi. Dukuru mezgls.*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 107. un 108.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 29.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 3.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Karamba! Humora raidījums.
11.45 TV PIRMIZRĀDE. Mačo. Vācijas komēdija. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 5.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 68.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7.
Kulinārijas šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
22.10 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 9.sērija.
22.40 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
0.55 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
1.35 Nakts karaliene. Seriāls. 34.sērija.
2.20 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai.
Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 5.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3.
ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums
4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 6.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 1.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3.
ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 43. un 44.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 7.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 44.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 12.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Bada spēles. Zobgaļsīlis. 1.daļa.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.15 Legendas. Seriāls. 6.sērija.
1.15 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 5.sērija.
2.05 Svešā seja. Seriāls. 44.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 17. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 3.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 28.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 88.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. 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 TV PIRMIZRĀDE. Eslingenas stāsti. Dokumentāla filma.
22.15 Mammu, es tevi mīlu! Latvijas drāma. 2013.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Mammu, es tevi mīlu! Latvijas drāma. 2013.g. Filmas turpinājums.
0.05 Latvijas sirdsdziesma.*
1.00 Daktere Fostere 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
2.00  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
2.55  Alpu dakteris 8. Seriāls. 5. un 6.sērija.
4.35 Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā. Dokumentāla filma.
4.45 Pieejama vide – iespējas un risinājumi. Mācību videofilma.

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 8.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Septiņi piedzīvojumi Garkalnē. Dokumentāla filma.
9.00 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
9.15  Kailā terakotas armija. Dokumentāla filma (ar subt.).
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 87.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 722.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Omo ielejas cirks. Dokumentāla filma.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 723.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Marokenrols. Dokumentāla filma.
20.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Pārksitijas.
22.00 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
22.25 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
23.30 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.00 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
1.00 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.30 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens divniekiem.
2.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.05 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 109. un 110.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 4.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Karamba! Humora raidījums.
11.45 Mīlas lidojums. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 6.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 69.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Trīs istabas un līķis. ASV un Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Melnais gulbis. ASV drāma. 2010.g.
1.10 Nakts karaliene. Seriāls. 35.sērija.
1.55 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 7.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 2.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 44. un 45.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 8.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 45.sērija.
21.00 Mis Slepenā aģente 2: bruņota un apburoša.
ASV un Austrālijas komēdija. 2005.g.
23.15 Vaiga sviedros. ASV kriminālkomēdija. 2013.g.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris
1.50 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 3.sērija.
2.10 Svešā seja. Seriāls. 45.sērija.
2.45 UgunsGrēks 2. Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 18. novembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.25 Kas te? Es te!
8.55 TIEŠRAIDE. Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums.
Pārraide no Doma baznīcas.
10.05 Ķepa uz sirds.
10.40 Oskara laboratorija.
11.10 Latvietis. Animācijas filma.
11.20 Es mīlu ēdienu!*
11.55 TIEŠRAIDE. Saeimas svinīgā sēde.
12.35 Runā neatkarības atjaunotāji.*
12.55 Adreses.*
13.25 TIEŠRAIDE. Nacionālo bruņoto spēku parāde.
Pārraide no 11. Novembra krastmalas.
14.50 Latvijai – 99! Dzimšanas diena.*
15.00 TIEŠRAIDE. Valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas
ceremonija Rīgas pilī.
16.50 Latvija man. Dokumentāla filma.
17.20 Latvijai – 99! Dzimšanas diena.*
17.25 Latvijas Republikas proklamēšanas
99.gadadienai veltīts svētku koncerts.
18.40 Runā neatkarības atjaunotāji.*
19.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
19.30 TIEŠRAIDE. Svinīgais pasākums un Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa svētku uzruna pie Brīvības pieminekļa (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.45 Sporta ziņas. 21.51 Laika ziņas.
20.55 Svētku uguņošana no 11.Novembra krastmalas.
21.55 Kurš ir kurš?
22.40 Latvijas Loto izlozes.
22.50 Manas tautas likteņdziesmas.*
1.05 Dženova. Lielbritānijas mistikas drāma. 2008.g.
2.50 Eiropas dienai veltīts koncerts «28 stāsti par...».*
4.15 Neatkarības sardzē. Dokumentāla filma (ar subt.).
4.45 Spēlmaņu cilts.* Lillita Ozoliņa. 1997.g.
5.20 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*

21.00 TIEŠRAIDE. Svētku salūts. Parraide no 11.Novembra krastmalas.
21.10 Lielais 6. ASV animācijas filma. Turpinājums.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Marsietis.
Lielbritānijas un ASV fantastikas filma. 2015.g.
1.20 Mis Slepenā aģente 2: bruņota un apburoša. Komēdija. 2005.g.
3.25 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 4.sērija.
3.50 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 19. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.00 Sirmais. Kulta ēdieni 6.*
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Jēzus Evaņģēliski luteriskās baznīcas.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.25 Daudz laimes, jubilār!

14.10 Gudrs, vēl gudrāks.*
15.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.45 Ķepa uz sirds.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. 1918.gads.
17.00 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  Annas jaunā māte. Vācijas drāma (ar subt.). 2005.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Džimlai Rūdi Rallallā! Latvijas traģikomēdija (ar subt.). 2014.g.
23.30 Raimonda Paula un Agneses Rakovskas koncerts «Neaizmirsti mani».*
1.45 Rozentāls. Septiņi. LTV dokumentāla filma.
2.45 Dod man spēku, dod man laiku!
Rīgas tautas deju ansambļu lielkoncerts.
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Ielas garumā.* (ar subt.).
8.30 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.15 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 22.sērija.
5.50 Mačo. Vācijas komēdija. 2015.g.
7.30 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Lielkoncerts «Latvijas spēka dziesmas». 2015.g.
13.10 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
15.00 Vella kalpi Vella dzirnavās.
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
17.00 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 1. un 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 2015.g. 3.–8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadiena.
Svētku salūts. Pārraide no 11.Novembra krastmalas.
21.30 Koncertuzvedums «Tobāgo!». 2017.g.
0.25 Priekpilnais troksnis. ASV muzikāla komēdija. 2012.g.
2.25 Tanbahas ciema liktenis. Vācijas drāma. 2015.g. 3.sērija.
4.10 LNT brokastis 8.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 7.sērija.
6.00 Bibliotekāri 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
7.00 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Vidusskolas mūzikls: izlaiduma gads. ASV muzikāla komēdija.
13.25 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.50 Zelta kompass. ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.25 Pieci prezidenti. Dokumentāla filma.
20.00 TIEŠRAIDE. Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa svētku
uzruna pie Brīvības pieminekļa.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. Lielais 6. ASV animācijas filma. 2014.g.

9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.*
11.35 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
12.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
13.10 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 129.–132sērija.
15.00  Kailā terakotas armija. Dokumentāla filma (ar subt.).
15.55 Balss pavēlnieks.*
17.30  Tās tik ir operas! Lulū. Dokumentālu filmu cikls.
18.25 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 8. un 9.sērija.
21.00  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 1. un 2.sērija.
22.45 Kolekcija. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija (krievu val., ar subt.).
23.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.35 Latvijas Gada balva sportā 2016.*
3.00 Aculiecinieks.* Kristaps Porziņģis.
3.15 «SeMS» piedāvā... «The Police».*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.10 Vilfreds. Seriāls. 4. un 5.sērija.
5.50 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 23.sērija.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 7.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 9.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. Ārsta prakse Eifelā.
Pirmā palīdzība no Berlīnes. Vācijas drāma. 2016.g.
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13.05 TV PIRMIZRĀDE. Brīnumu dāvana. Kanādas drāma. 2015.g.
15.00 Lielais Getsbijs. Austrālijas un ASV drāma. 2013.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Trīs istabas un līķis.
ASV un Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 233. un 234.sērija.
23.15 Lielais Getsbijs. Austrālijas un ASV drāma. 2013.g.
1.50 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
3.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 2. un 3.sērija.
4.10 LNT brokastis 8.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 8.sērija.
6.00 Motīvs? 2. Seriāls. 2.sērija.
6.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
12.05 TV PIRMIZRĀDE. Diagnoze – garšīgi. Ģimenes filma. 2016.g.
14.00 Marsietis. Lielbritānijas un ASV fantastikas filma. 2015.g.
16.55 Lielais 6. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 12.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
23.35 Dižais gads. ASV komēdija. 2011.g.
1.35 Mežonīgā nakts Lasvegasā. ASV drāma. 2011.g.
3.05 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.30 Gatavo 3.

18.novembri
no plkst. 16
lidz 19

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Persijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 JAUNA SEZONA. Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.*
12.05 2.brauciens divniekiem.*
13.10 Personība. 100 g kultūras. S.Prūsis.*
14.10 Personība. 100 g kultūras. R.Graube.*
15.10 Personība. 100 g kultūras. I.Reizniece.*
16.10 Kolekcija. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija (krievu val., ar subt.).
17.15 Aculiecinieks.*
17.30 Elpojiet dziļi! Rīgas kinostudijas muzikāla drāma (ar subt.). 1967.g.
19.00 Šovakar. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
19.35  Tie, kas uzdrošinās. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.40 Aculiecinieks. Bokseris Mairis Briedis.*
20.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
22.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
22.40 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
23.45 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
0.55 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
2.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.30 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens četriniekiem.
3.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

www.jelgavasvestnesis.lv
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Pasākumi pilsētā
10. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: «Grenholma
metode». Režisors – A.Bolmanis. Uz galvenā menedžera amata pārrunām ierodas
četri kandidāti. Kurš tiks galā ar uzdevumiem? Biļešu cena –5–7 € (kultūras namā).
11. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Valsts svētkus gaidot»: dekoratīvu aksesuāru darināšana valsts svētku svinībām. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
11. novembrī pulksten 11 – Mazo pūcēnu skoliņas otrā nodarbība (Miezītes
bibliotēkā).
14. novembrī pulksten 10 – «Impulsa diena Jelgavā» (sociālās uzņēmējdarbības
attīstībai). Vairāk informācijas: www.zrkac.lv. Dalība – bez maksas (ZRKAC).
14. novembrī pulksten 16 – lekcija «Ludviga Katerfelda loma garīguma un garīgās veselības veicināšanā». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
14. novembrī pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar Slavenību» pasākums –
tikšanās ar projekta «1836» idejas autoru Enriko Podnieku un arhitektu, maratonistu
Dinu Vecānu (kafejnīcas «Silva» konferenču zālē Driksas ielā 9).
15. novembrī pulksten 13 – Jelgavas skolēnu dzejas maratons un radošās darbnīcas. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
16. novembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
17. novembrī pulksten 11– Mazo pūcēnu skoliņas noslēdzošā nodarbība (Miezītes
bibliotēkā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris

Novērtē fotostāstus

Foto: Ivars Veiliņš
Noslēdzies fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts» 2. posms – dalībnieki bija aicināti iesniegt septiņu fotogrāfiju sēriju,
kas vienota stāstā. Šoreiz žūrijas un skatītāju vērtējums sakrita, par labāko atzīstot jelgavnieces Dzintras Žvagiņas bilžu
sēriju no viņas Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta «Jelgavnieki 1918–2018». Jāatgādina, ka Dz.Žvagiņa līdz Latvijas
simtgadei nolēmusi iemūžināt simts jelgavnieku fotostāstus, katru veltot vienam mūsu valsts gadam. Interesanti, ka sākt
fotografēt cilvēkus viņu pamudināja stjuarte Marlēna Zaneriba, kuras fotoattēls konkursā arī ieguva visaugstāko skatītāju
novērtējumu. «Iepriekš man patika fotografēt dabasskatus, dzīvniekus, bet Marlēna reiz teica: «Ja tu vari suņus un stirniņas
bildēt, tad vari arī cilvēkus!»,» stāsta fotoentuziaste Dz.Žvagiņa.
2. vieta konkursā piešķirta Igoram Zakrepskam par melnbalto fotosēriju no jelgavnieku ikdienas dzīves. Tajā iemūžināts,
piemēram, makšķernieks, bērni 1. septembrī, mirklis no Piena paku laivu regates. «Pamēģināju, un iepatikās! Pabeidzu
kursus un tagad fotografēju,» saka Igors, piebilstot, ka viņam visvairāk patīk fotografēt cilvēkus. Žūrijas simpātijas balvu
saņēma Laimas Ozolas, Jura Cikota un Jura Zēberga darbi. «Mani priecē, ka konkursa fotogrāfijās beidzot parādās cilvēki
un portreti, ne tikai Jelgavas reprezentatīvās vietas. Savukārt, runājot par konkursu kopumā, – nezinu, vai fotogrāfi ir
noguruši vai pārāk aizņemti, taču šoreiz fotogrāfiju bija maz,» konkursu komentē žūrijas pārstāve Latvijas Fotogrāfijas
muzeja direktore Maira Dudareva.
Jāpiebilst, ka pavisam konkursa 2. posmā saņemti 14 autoru darbi un 35 labākās fotogrāfijas visu novembri būs apskatāmas
izstādē Jelgavas kultūras namā. Pēc tam konkursa darbi ceļojošajā fotoizstādē tiks eksponēti Jelgavas sadraudzības pilsētās.

Raiņa «Pūt, vējiņi!» – mūzikā
 Jana Bahmane

«Domāju, ka mūzikls «Pūt,
vējiņi!» ierindojams ne vien
Latvijas, bet arī pasaules izcilāko darbu vidū, un tā mūzikas
autora Kārļa Lāča jubilejas
gadā šo darbu varēs dzirdēt
jaunā – simfoniskajam orķestrim izveidotā – instrumentācijā,» pēc Raiņa lugas un latviešu tautasdziesmu motīviem
veidoto komponista K.Lāča un
libreta autoru Jāņa Elsberga un
Evitas Mamajas mūzikla «Pūt,
vējiņi!» koncertuzvedumu
raksturo diriģents Aigars Meri.
Latvijas valsts svētku vakarā,
18. novembrī pulksten 17, to
jaunā skanējumā varēs dzirdēt
Jelgavas kultūras namā.
«Latvijā ir tikai viens muzikālais teātris – Latvijas Nacionālā opera un balets
–, kas atrodas Rīgā, taču vēlos panākt, lai
arī citviet Latvijā mūziķiem būtu citādi
mākslinieciskie izaicinājumi, lai veidojas
veselīga konkurence. Domāju, ka Jelgava ir lieliska vieta muzikālajam teātrim,
tādēļ vēlos šeit iedzīvināt šo tradīciju,»
norāda A.Meri. Diriģents papildina, ka,
viņaprāt, tieši 11. un 18. novembris ir

tās dienas, kad mums būtu īpaši jāizceļ
latviešu komponistu mūzika, tādēļ pērn
Jelgavā varēja dzirdēt Māras Zālītes un
Raimonda Paula «Meža gulbjus», bet šogad A.Meri meklējumi atveduši pie darba
«Pūt, vējiņi!».
1905. gadā sarakstītā luga «Pūt, vējiņi» ir viens no visvairāk iestudētajiem
Raiņa darbiem, un 2011. gadā Ulda un
Baibas mīlas stāsts jaunās skaņās atdzima Liepājas teātra izpildījumā. «Savā
ziņā šis būs pirmatskaņojums, jo darbs
rakstīts Liepājas teātra mūziklam, un
tas bija vienīgais formāts, kādā K.Lāča
fenomenālā mūzika bija dzirdama, taču
orķestra, bigbenda, kora un solistu
izpildījumā «Pūt, vējiņi» skanēs pirmo
reizi,» stāsta koncertuzveduma režisors
Sandis Kalniņš. Viņš norāda – ņemot
vērā lielo mūziķu sastāvu un kultūras
nama skatuves kapacitāti, galvenokārt
vēstījums skatītājiem nododams caur
mūziku. «Domāju, ka mūsu svarīgākais
uzdevums ir atrast vidusceļu, nepazaudējot Raiņa garu un radot formātu, kas ir
saistošs arī jaunajai paaudzei. Manuprāt,
šis ir interesants veids, kā atsvaidzināt
vai no jauna iegūt zināšanas par latviešu
literatūras klasiku, jo sižetiski tie ir Raiņa
«Pūt, vējiņi»,» vērtē S.Kalniņš, papildinot:
«Šis ir stāsts par drosmi – mīlestības stāsts
par drosmi mest izaicinājumus dzīves

nestajiem pārsteigumiem.»
Koncertuzvedums notiks divās daļās, un
īpašu vērtību tam piešķirs pats mūzikas
autors K.Lācis – viņš mūziklā spēlēs klavieru pavadījumu. «Mūziklā esam iesaistījuši dažādus izpildītājus – operdziedātājus
un neakadēmiskās mūzikas pārstāvjus,
bet tilts no Liepājas teātra mūzikla uz
šīgada 18. novembri būs Liepājas teātra
aktrise Inese Kučinska, kura piedalījās arī
pirmajā šī darba iestudējumā. Domāju, ka
šis koncertuzvedums uzrunās gan opermūzikas cienītājus, gan latviešu mūzikas
piekritējus – katrs atradīs ko savu, jo darbs
ir patiesi daudzšķautņains,» tā A.Meri.
Mūzikas autors ir K.Lācis, libreta
autori – J.Elsbergs, E.Mamaja. Koncert
uzvedumā piedalās Jelgavas kamer
orķestris, Jelgavas bigbends, Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo»,
Annija Putniņa, Elīna Ose, I.Kučinska,
Laura Grecka, Sabīne Krilova, Rihards
Mačanovskis, Edgars Auniņš, Kārlis
Saržants, Edgars Skarbulis, Mārtiņš
Ivulis, Didzis Bičevskis, Roberts Lapiņš.
Diriģents – A.Meri, režisors – S.Kalniņš,
horeogrāfe – Alda Skarastiņa.
«Pūt, vējiņi» Jelgavas kultūras namā
izskanēs 18. novembrī pulksten 17. Biļetes
var iegādāties kultūras nama kasē un citās
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā;
cena – 3 eiro.

Mazākumtautību biedrības koncertā sveiks Latviju
 Jana Bahmane

«Caur šo koncertu Jelgavas
mazākumtautību biedrības
ik gadu pauž savu piederību un lojalitāti Latvijai,
parādot, ka tās kopā spēj
vienoties valsts svētkiem
veltītā koncertā,» aicinot uz
mazākumtautību kultūras
biedrību koncertu «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem»,
kas 12. novembrī pulksten
14 notiks Jelgavas kultūras
nama Mazajā zālē, saka
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece
Evika Kaufelde.

«Katru gadu šis mūsu biedrībai ir
gaidīts pasākums – kopš Jelgavā darbojas bērnu poļu folkloras ansamblis
«Sloviček», mūsu biedrības kultūras
dzīve kļuvusi daudz aktīvāka. Prieks,
ka varam iesaistīties pilsētas pasākumos,» par valsts svētkiem veltīto
mazākumtautību kultūras biedrību
koncertu «Caur trejdeviņiem gaismas
lokiem» saka Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļas vadītāja Marija Kudrjavceva. Poļu biedrībai novembris ir
ne tikai Latvijas valsts svētku mēnesis
– tieši Lāčplēša dienā, 11. novembrī,
Polija atzīmē Neatkarības dienu. «Šis
mums ir nozīmīgs laiks, un ik gadu
cenšamies būt aktīvi, piedalīties lāpu
gājienā un citos pilsētas pasākumos,»

papildina M.Kudrjavceva.
Koncertā «Caur trejdeviņiem gaismas
lokiem» poļu biedrību pārstāvēs dziesmu ansamblis «Stokrotki» un bērnu
folkloras ansamblis «Sloviček». Tāpat
valsts svētkiem veltītajā pasākumā
piedalīsies citu Jelgavas mazākumtautību – krievu, baltkrievu, poļu, ukraiņu –
biedrību ansambļi, jaukais koris «Balti»,
bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja
zirdziņš», Jelgavas Pensionēto skolotāju
kluba vokālais ansamblis «Zemgales
virši» un Jaunsvirlaukas pagasta slāvu
folkloras ansamblis «Raduga».
Koncertu «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem» kultūras nama Mazajā
zālē aicināts apmeklēt ikviens interesents. Ieeja pasākumā – bez maksas.

