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Lāpu gājienā godināsim
brīvības cīnītājus!
Godinot mūsu valsts brīvības cīnītājus, šo svētdien, 11.
novembrī, tradicionāli vienosimies Lāpu gājienā, kas no
Pulkveža Oskara Kalpaka ielas vedīs līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Gājiens sāksies pulksten 17, bet pulcēties
tam jelgavnieki aicināti no pulksten 16.30.
Visi Jelgavas iedzīvotāji aicināti lāpu gājienā doties kopā,
pulcējoties Pulkveža O.Kalpaka un Svētes ielā no pulksten
16.30. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi lāpas, kā arī pie
apģērba piespraust sarkanbaltsarkanās lentītes. Gājiens
sāksies pulksten 17. Uz pulcēšanos Svētes ielā, kā ierasts,
aicinātas izglītības iestādes, savukārt pārējie gājiena dalībnieki – Pulkveža O.Kalpaka ielā.
Gājiens virzīsies pa Lielo, Pasta un Stacijas ielu, noslēdzoties pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem Stacijas skvērā
– tur gājiena dalībniekus priecēs svētku koncerts, kas sāksies pulksten 17.45. «Jau trešo gadu pēc Lāpu gājiena un
svinīgajām uzrunām aicinām ikvienu uzkavēties Stacijas
skvērā un baudīt koncertu, kurā šogad muzicēs solisti Līga
Rīdere un Ģirts Alsters ar instrumentālo grupu, kā arī jauktais koris «Balti». Turpat būs iedegti ugunskuri, pie kuriem
gājiena dalībnieki varēs sasildīties,» izbaudīt svētkus aicina
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja
vietniece Inta Englande.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka gājiena maršrutā tā norises laikā būs slēgta satiksme. Savukārt Stacijas ielas posms
no Stacijas apļa līdz Zemgales prospektam tiks slēgts no
pulksten 17.10 līdz 19.30. Slēgto posmu varēs apbraukt pa
apbraucamo ceļu – skatīt shēmu 3.lpp. Foto: no JV arhīva

Driksas krastā iemirdzas simtgades zīme
Simtgades simbola formā veidotā puķu dobe Driksas krastā, kurā visu vasaru
un pirmajos rudens mēnešos ziedēja leduspuķes, šonedēļ ieguvusi jaunu izskatu – 26 metrus garais un 12 metrus platais puķu dobes karkass izrotāts ar
spuldžu virteni, kas iedegas un izdziest vienlaikus ar pilsētas apgaismojumu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pārstāve Kristīne
Lazdiņa stāsta, ka virtene, kas izgaismo puķu dobes karkasu, kopumā ir 136
metru gara – tā ir piestiprināta karkasa augšmalai un pieslēgta pie pilsētas ielu
apgaismojuma, tādēļ simtgades zīme iedegas vienlaikus ar pilsētas laternām.
«Pilsētsaimniecības» speciālistiem ideja par simtgades zīmes izgaismošanu
radās ar mērķi pagarināt puķu dobes mūžu, atklājot to citā veidolā. Tāpat
izgaismotais puķu dobes karkass papildina valsts svētku noformējumu un
noskaņu pilsētā, sniedzot iespēju ikvienam to iemūžināt fotogrāfijās.

Arī 36 jelgavnieki rakstīja
pasaules diktātu latviešu valodā
 Anastasija Miteniece

Foto: Ivars Veiliņš

NĪN nomaksas pēdējais termiņš – 15. novembris
 Ilze Knusle

2018. gada nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) pēdējā ceturkšņa
nomaksas datums ir
15. novembris.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs norāda, ka
šobrīd NĪN nomaksa ir veikta
par 90 procentiem no šogad plānotā, kas naudas izteiksmē veido
3,3 miljonus eiro. Viņš aicina iedzīvotājus, kam Jelgavā pieder īpašums un kuri vēl nav samaksājuši
NĪN, veikt to līdz 15. novembrim.
Pretējā gadījumā saskaņā ar likumu «Par nodokļiem un nodevām»

par nodokļa samaksas termiņa
nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu. Noteiktajā
laikā nenomaksāto nodokli un
nokavējuma naudu, pamatojoties
uz pašvaldības lēmumu, piedzen
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz nodokļa maksātāja naudas
līdzekļiem, kustamo mantu un
nekustamo īpašumu. Turklāt
nodokļa maksātājam jārēķinās,
ka papildus NĪN un nokavējuma
naudai būs jāsedz arī ar piedziņas
izpildi saistītās izmaksas.
Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, rūpīgi pār-

liecinoties par konta atbilstību un
to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī precīzi norādot nodokļa
maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām vai īpašuma
adresi, vai arī kadastra numuru,
par kuru veikts maksājums. Tāpat
var izmantot mājaslapu www.
latvija.lv vai www.epakalpojumi.
lv – tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski
tiek parādīta visa nepieciešamā
informācija.
Jautājumus par NĪN nomaksu
var precizēt pašvaldības Finanšu
nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un 108.
kabinetā, vai pa tālruni 63005589,
63005491, 63005596.

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

«Jelgavas pašvaldība izsaka pateicību visiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem, kuri maksājumus veic savlaicīgi un apzinīgi,
tādējādi izpildot gan normatīvajos
aktos īpašniekiem noteiktās saistības, gan sekmējot pašvaldības
noteikto funkciju, piemēram,
pilsētas teritorijas labiekārtošana,
sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšana, sociālās palīdzības
sniegšana, veselības un izglītības
pieejamība iedzīvotājiem, izpildi,
jo nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi ir pašvaldības budžeta
sastāvdaļa,» norāda I.Bušs.
Jāpiebilst, ka NĪN maksāšanas
paziņojumi 2019. gadam nodokļa
maksātājiem tiks izsūtīti tāpat kā
katru gadu – līdz taksācijas gada
15. februārim.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijā un citviet
pasaulē jau ceturto
reizi notika pasaules
diktāts latviešu valodā – iespēju raks tīt
diktātu klātienē Jelgavā izmantoja 36 cilvēki. Kādam tā bija
vēlēšanās pēc ilgiem
gadiem sēsties skolas
solā, kādam – interese
pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā,
bet kādam – vēlme
profesionāli pilnveidoties.
Šogad diktātu klātienē bija
iespēja rakstīt deviņās Latvijas
pilsētās, un pirmo reizi to varēja
īstenot arī Jelgavā – Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8. Jelgavnieki rakstīja aptuveni 300 vārdu garu diktātu
ar virsrakstu «Malēniešu hronika». Tā ir ironiska mūsdienu
teika, kurā autors – dzejnieks un
rakstnieks Andris Akmentiņš
– apvienojis latviešu valodu ar
Ēzopa valodu. Diktātu jelgavniekiem lasīja grupas «TirkizBand»

mūziķis un pašvaldības iestādes
«Kultūra» producents Gundars
Caune.
Jelgavnieku motivācija rakstīt
diktātu bija atšķirīga. Piemēram, jelgavniece Rūta vēlējās pēc
vairāk nekā 40 gadiem atgriezties skolas solā, lai nostalģiski
izbaudītu kādreiz iecienītākā
priekšmeta uzdevumu. Savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzijas
un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klases audzēknes
Laura Elksne un Kristīne Ilmane vēlējās gūt objektīvu savu
zināšanu novērtējumu. «Mums
abām ir labas atzīmes latviešu
valodā un literatūrā, taču mēs
vēlētos par savām zināšanām
pārliecināties arī valstiskā līmenī. Šobrīd skolas programmā
mums pārsvarā ir konkrēti
gramatikas uzdevumi, taču
diktāts tomēr paredz vienlaicīgi
izmantot virkni iemaņu – gan
pareizi sadzirdēt, gan pietiekami
ātri pierakstīt, gan arī sajust
valodas lietojumu, lai saliktu
pieturzīmes,» skaidro jaunietes.
Arī jelgavniece, izglītības projektu vadītāja Jolanta Sūna,
rakstot diktātu, vēlējās pārliecināties par savām zināšanām.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Gandarījums par katru, kurš no virtuves
ķeblīša runātāja kļūst par darītāju»
Foto: no JV arhīva

Foto: Ivars Veiliņš
«Esmu ievērojis, ka karavīra profesijas prestižs pēdējos gados ir audzis. Par to liecina kaut vai fakts, ka, atrodoties uz ielas vai kādā citā sabiedriskā vietā formas tērpā, cilvēki bieži vien uzrunā, lūdz kādu padomu vai
palīdzību. Arī zemessargi 10. jūlijā, kad svinam karavīru dienu, ar lepnumu uzvelk formas tērpu un dodas
uz savām darbavietām,» uzsver Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona komandieris, majors Arvis Zīle.
 Jānis Kovaļevskis

«Obligātajā militārajā dienestā skaitīju dienas, kad
beidzot būšu brīvs un varēšu
darīt to, ko sirds kāro, taču,
nonākot civilajā dzīvē, jau
pēc kāda laika sapratu, ka
man tuvāka ir armijas kārtība
un disciplīna nekā ikdienas
brīvības sajūta. Šī iemesla
dēļ apzināti, ar mērķi kļūt
par profesionālu karavīru,
iestājos Latvijas Nacionālajā
aizsardzības akadēmijā. Tā
sākās mans ceļš profesionālajā dienestā, un savu izvēli
ne mirkli neesmu nožēlojis,» uzsver Zemessardzes
52. kaujas atbalsta bataljona
komandieris, majors Arvis
Zīle, kurš amatā tika iecelts
tieši pirms diviem mēnešiem
– 8. septembrī. Pirms tam
viņš veica dienesta pienākumus kā Aizsardzības ministrijas virsnieks NATO daudznacionālā štāba «Ziemeļaustrumi» Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) Ziemeļaustrumu
daudznacionālo spēku štāba
operāciju vadības daļā.
Ņemot vērā Zemessardzes dienesta
specifiku, kur lielākā daļa bataljona
karavīru ir brīvprātīgie, kas dienesta
uzdevumus veic no darba brīvajā laikā,
komandieris vēl turpina iepazīšanos ar
bataljona aptuveni 400 cilvēku plašo
personālsastāvu, bet jau šobrīd var
apliecināt, ka bataljona zemessargi ir
motivēti un šo cilvēku patriotisms pret
savu valsti nav tikai tukši vārdi.
Ko jums pašam kā karavīram
nozīmē 11. novembris – Lāčplēša
diena?
Lāčplēša diena nav tikai karavīru
svētki. Tā ir diena, kad mēs kā nācija uzdrošinājāmies stāties pretim pārspēkam
un noticējām sev, ka spējam pastāvēt par
sevi un nosargāt savu valsti. Bieži vien
ikdienā cilvēkiem pietrūkst šīs emocionālās pašapziņas. Tādējādi tiek radīta
augsne stāstiem par neizdevušos valsti.
Lāpu gājiens Lāčplēša dienā ir viena no
iespējām, kur mēs varam smelties šo
nācijas spēka sajūtu, tādēļ aicinu visus
piedalīties un būt kopā ar karavīriem
šajā dienā.

Kāds ir jūsu stāsts – kāpēc izvēlējāties militāro dienestu kā savu
profesionālo nodarbošanos?
Manas attiecības ar armiju aizsākās
1995. gadā, kad vispārējā kārtībā tiku
iesaukts tobrīd vēl obligātajā militārajā
dienestā. Dienēju Aizsardzības spēku
Robežsargu brigādes 5. Jelgavas robežsardzes bataljonā. Dienestu uzsāku
Ventspilī, turpināju Jelgavā, bet noslēdzu Ukros, kur bija izvietota Dobeles
robežapsardzības rota. Tobrīd veicu savu
pienākumu pret valsti, bet vienlaikus
skaitīju dienas, kad varēšu atgriezties
civilajā dzīvē. Pēc obligātā dienesta, kurā
pavadīju 18 mēnešus, aptuveni gadu baudīju civilās dzīves labumus un pamazām
sāku apzināties, ka
man pietrūkst armijas
disciplīnas un kārtības.
Radās pārliecība, ka
karavīrs varētu būt
mana profesija. Lai sasniegtu šo mērķi, 1998.
gadā iestājos Latvijas
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un uzsāku dienestu jau kā
profesionāls karavīrs.

dzīvojāt problēmas ar ekipējumu,
ir pagātnē?
Es varu runāt tikai par savu bataljonu. Vienmēr var vēlēties vairāk un
labāk, taču tas vien, ka šo divu mēnešu
laikā, kopš esmu iecelts amatā, mūsu
aprīkojums ir papildināts ar jaunām
mugursomām, guļammaisiem, bruņu
vestēm, ieroču uzkabēm un ķiverēm,
liecina par to, ka par mums gādā. Tāpat
ir uzsākts darbs pie jaunās bataljona
bāzes izveides Mežciemā.
Vai varat plašāk pastāstīt par
Jelgavas Zemessardzes bataljona
jaunās bāzes izveidi?
Bataljona telpas Dambja ielā ir pārņemtas vēl no padomju armijas, līdz ar to
lieki sacīt, ka tās vairs
neatbilst mūsdienu
prasībām. Investēt līdzekļus šo telpu pārbūvē arī būtu nelietderīgi, tādēļ Aizsardzības
ministrija ir pieņēmusi
lēmumu par jaunas
bataljona bāzes celtniecību. Šo projektu
koordinē NBS, un
šobrīd ir izstrādāts
jaunās bāzes skiču projekts – tā atradīsies
Jelgavas pierobežā,
Mežciemā, meža nogabalā, kurš līdz šim bija
VAS «Latvijas valsts
meži» īpašumā. Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas plāniem
projektu paredzēts realizēt laika periodā
līdz 2021. gadam. Esam iesaistījušies
projekta izstrādes darbā un strādājam
ciešā sadarbībā ar projektētājiem, lai
jaunā bāze atbilstu mūsu vajadzībām. Ir
zināms, ka bāzē būs ne tikai bataljona
ēka ar īpaši pielāgotām telpām militāro
uzdevumu veikšanai, tostarp šautuvi,
bet arī speciāla tehnikas novietne un
teritorija zemessargu mācībām. Šobrīd,
atrodoties pilsētā, jebkuras mācības
ir jāveic ārpus bāzes, kas apgrūtina
ikdienas darbu.

«Jāpiekrīt, ka 21. novembris Jelgavai ir īpaša diena, tomēr šaubos,
ka uz ielas, uzrunājot
jelgavniekus, daudzi
spētu pateikt, ar ko
šī diena ir nozīmīga
pilsētas vēsturē. Tā ir
arī mūsu kā karavīru
atbildība atgādināt par
šīs dienas nozīmi.»

No šī gada 8. sep
tembra veicat bataljona komandiera
pienākumus. Kādi
ir pirmie secinājumi un vīzija par
to, kādu vēlaties
redzēt 52. kājnieku
bataljonu, kuram atbilstoši jaunajai Zemessardzes stratēģijai jāpārtop par kaujas atbalsta bataljonu?
NBS stratēģija paredz, ka turpmāk
bataljonam būs jāveic kaujas atbalsta
funkcijas. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā
būs plašāks uguns atbalsta ieroču klāsts
un tehniskais aprīkojums. Nevēlos
iedziļināties detaļās, bet saskaņā ar
NBS stratēģiju mūsu bataljona kaujas
spējas tiks ievērojami paaugstinātas.
Zemessargiem būs jāapgūst jaunas
iemaņas un prasmes, kā rīkoties ar
jaunajiem ieročiem un tehnisko aprīkojumu. Bataljona ikdienas ritmu gan
tas būtiski neietekmēs, jo zemessargi
Pastāv viedoklis, ka Zemessarsavus pienākumus veic no darba brīvajā dze ir viena no labākajām dzīves
laikā, tādēļ mācības, tāpat kā līdz šim, prasmju skolām, kur var apgūt ne
organizēsim brīvdienās.
tikai jaunas iemaņas, bet arī labāk
izprast sabiedrībā notiekošos proKāds šobrīd ir Zemessardzes cesus, jo mācībās vienā ierakumā
nodrošinājums? Vai laiki, kad pie- nonāk visdažādāko jomu un sa-

biedrības slāņu pārstāvji. Vai tam
piekrītat?
Bataljonā uzskaitē ir ap 400 karavīru
un zemessargu. Viņu vidū ir ministriju
ierēdņi, IT speciālisti, ierindas strādnieki, lauksaimnieki un daudzu citu jomu
un profesiju pārstāvji. Mūsu kolektīvs,
gan raugoties no etniskās izcelsmes,
gan arī citiem aspektiem, ir ļoti raibs,
tādēļ jāpiekrīt, ka dienests Zemessardzē
ir laba dzīves skola ne tikai militāro
iemaņu apgūšanas dēļ. Šajā ziņā liela
atbildība ir visa līmeņa komandieriem,
kuriem jāseko līdzi, kāda ir zemessargu
psiholoģiskā saderība un kāds mikroklimats valda kolektīvā. Šai dažādībai ir vēl
kāds pozitīvs aspekts, proti, zemessargi
savas civilajā dzīvē iegūtās zināšanas var
izmantot arī dienestā. Piemēram, mūsu
zemessargi izstrādāja un uztur bataljona
interneta mājaslapu www.zs52kab.lv.
Tieši ar mājaslapas starpniecību lielākoties saņemam jauno
zemessargu kandidātu
pieteikumus. Savukārt
tie zemessargi, kuriem
ir traktorvadīšanas
tiesības, var strādāt ar
Zemessardzes rīcībā
esošo tehniku. Tāpat
noder arī zināšanas
sakaru un citās jomās.

kās sagatavotības testi. Ja cilvēks ir motivēts un vēlas kļūt fiziski spēcīgāks, tas
ir paveicams, un mēs esam gandarīti par
katru, kurš no virtuves ķeblīša runātāja
ir gatavs nākt un kļūt par darītāju. Nevajadzētu būt pārāk paškritiskiem, ja ir
vēlme kļūt par zemessargu – aicinu nākt
un iepazīties ar bataljonu. Tā ir iespēja
ne tikai apliecināt savu patriotismu, bet
arī jēgpilni pavadīt brīvo laiku.
Šogad Latvijas valsts svin savu
simtgadi. Vai arī zemessargiem
šai ziņā ir paredzētas kādas īpašas
aktivitātes?
Pirmo reizi NBS vēsturē 18. novembra militārajā parādē 11. novembra
krastmalā piedalīsies visas Zemessardzes vienības, tostarp mūsu bataljons.
Tas būs īpaši pacilājošs brīdis. Gribētāju,
kas vēlas piedalīties šajā parādē, ir vairāk nekā mums atvēlēto vietu skaits,
tādēļ priekšroka tiks
dota tiem zemessargiem, kuri regulāri
apmeklējuši mācības.

«Lāčplēša diena nav
tikai karavīru svētki. Tā
ir diena, kad mēs kā
nācija uzdrošinājāmies
stāties pretim pārspēkam un noticējām sev,
ka spējam pastāvēt par
sevi un nosargāt savu
valsti. Bieži vien ikdienā
cilvēkiem pietrūkst šīs
emocionālās pašapziņas. Tādējādi tiek radīta
augsne stāstiem par
neizdevušos valsti. »

Kādi ir jūsu novērojumi par potenciālo zemessargu fizisko sagatavotību?
Zemessargu fiziskā sagatavotība ir
ļoti dažāda. Vislabāk
sagatavoti ir tie, kas
pie mums atnāk no
Jaunsardzes, tomēr
šai ziņā priekšplānā
vēlos izcelt individuālo
motivāciju kļūt par zemessargu. Ja cilvēks ir
motivēts, daudz ko var
iemācīties, tostarp būtiski uzlabot savu
fizisko sagatavotību. Ķēde, protams,
ir tik spēcīga, cik stiprs ir tās vājākais
posms, tādēļ pastāv zināmi ierobežojumi
un visiem zemessargiem ir jākārto fizis-

Jelgavā tiek svinēts gan 11. no
vembris kā Lāč
plēša diena, gan
21. novembris kā
Jelgavas pilsētas
atbrīvošanas diena
no Bermonta karaspēka. Kā, jūsuprāt,
varētu popularizēt
tieši 21. novembri,
kuru parasti aizēno
11. novembra pasākumi?
Jāpiekrīt, ka 21. no
vembris Jelgavai ir
īpaša diena, tomēr
šaubos, ka uz ielas, uzrunājot jelgavniekus,
daudzi spētu pateikt,
ar ko šī diena ir nozīmīga pilsētas vēsturē. Tā ir arī mūsu
kā karavīru atbildība atgādināt par šīs
dienas nozīmi. Ar vēstures starpniecību
mēs varam veidot spēcīgāku pašapziņu
un nostiprināt lokālpatriotismu.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris

GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
15. novembrī no pulksten 10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina
uz Jauno grāmatu dienu!
Novembrī bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 210 jaunas grāmatas –
esam iegādājušies jauno Nacionālo enciklopēdiju «Latvija», enciklopēdiju skolēniem
«Māksla», jaunākos latviešu autoru darbus, tulkoto ārzemju daiļliteratūru, plašu literatūras klāstu krievu valodā un jaukas, izzinošas grāmatas bērniem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Sprīdītī» bērni varēs
atgriezties janvārī

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26;
www.jelgavasbiblioteka.lv.
SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) –
mūsdienīga ārstniecības iestāde ar plašu ārstniecības pakalpojumu
klāstu un profesionālu komandu – rehabilitācijas nodaļā aicina darbā

ERGOTERAPEITU(-I).

Piedāvājam:
• Nepilnas slodzes darbu, laika gaitā – arī
pilnu darba slodzi;
• Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• Darbu draudzīgā profesionāļu komandā;
• Ērtu darba grafiku;
• Iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju,
apmeklējot kursus, seminārus, konferences
un kongresus;
• Atalgojumu – no 900 EUR mēnesī.
Prasības:
• Augstākā medicīniskā izglītība;
• Ergoterapeita sertifikāts;
• Reģistrācija ārstniecības personu valsts
reģistrā;
• Valsts valodas zināšanas;
• Vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;

• Spēja izmantot darbā jaunākos medicīnas
zinātnes un prakses sasniegumus.
Pamata darba pienākumi:
• Pildīt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot
ergoterapijas tehnoloģijas;
• Patstāvīgi veikt pacientu/klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas
novērtēšanu un funkcionālo traucējumu
noteikšanu, kā arī vides pieejamības un
tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/
vai atbilstības izvērtēšanu;
• Veikt konsultatīvo, profilaktisko darbu, uzsverot nodarbes nepieciešamību cilvēka dzīvē;
• Piedalīties profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību;
• Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.
Lai pieteiktos vakancei, lūdzam sūtīt CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas pa e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt personīgi Sudrabu Edžus ielā 10,
Jelgavā, 412. kabinetā līdz 2018. gada 15. novembrim.
Informējam, ka iesniegto informāciju, tostarp jūsu personas datus, apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi
izvērtēt jūsu piemērotību norādītajam amatam. Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par personas datu
apstrādi SIA «Jelgavas poliklīnika» privātuma politikā: http://www.jelgavaspoliklinika.lv/1/jaunumi/VHRY.html.

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

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

Foto: Ivars Veiliņš

 Kristīne Langenfelde

«Jā, mums bija problēmas ar darbaspēku, tāpēc darbi
«Sprīdītī» atpaliek no grafika. Šobrīd papildus esam
piesaistījuši ap 10 darbinieku, un ikdienā objektā
strādā aptuveni 30 cilvēku. Tāpat esam sākuši strādāt
arī svētdienās. Līdz ar to šobrīd esam pārliecināti,
ka darbus varam pabeigt decembrī, lai janvārī bērni
varētu atgriezties savā izglītības iestādē,» skaidrojot
situāciju ar ieilgušajiem energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem pirmsskolas izglītības iestādē
«Sprīdītis», saka būvniecības uzņēmuma «Bildberg»
valdes loceklis Gatis Bērziņš.
Projekts paredz, ka pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē
«Sprīdītis» jānosiltina ēkas fasāde,
jānomaina visi logi un ārdurvis,
jāizbūvē jauns divslīpju jumts un
jāveic vēl citi energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi. Daļa darbu jau ir paveikti, noslēgumam
tuvojas jumta izbūve. Tāpat šonedēļ objektu apseko Būvniecības

valsts kontroles birojs. Savukārt
ēkai vēl nav izbūvēti ieejas mezgli,
nosiltināta fasāde, kā arī veikti
labiekārtošanas darbi. Kā skaidro
Jelgavas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, arī pašvaldībai
uzņēmējs ir apliecinājis, ka darbus
objektā pabeigs decembrī, lai gada
nogalē bērnudārza telpas varētu

sakārtot audzēkņu uzņemšanai
un bērni savā mācību iestādē
varētu atgriezties janvārī. Lai arī
uzņēmējs saka, ka ir atrisinājis
darbaspēka problēmas un objektā
darbs notiek pat brīvdienās, daļa
no vēl paveicamajiem darbiem ir
būtiski saistīti ar laikapstākļiem,
tāpēc G.Osīte uzsver, ka gadījumā,
ja darbu izpilde kavēsies, kopā ar
uzņēmumu ir panākta vienošanās, ka decembrī jābūt izbūvētiem
vismaz diviem ieejas mezgliem
bērnudārzā, lai nodrošinātu drošības prasības. Tāpat situācijā, ja
laikapstākļi to neļaus, daļai ēkas
fasādes krāsošana būs jāatliek līdz
pavasarim.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka, turpinoties siltināšanas
darbiem «Sprīdītī», iestādes audzēkņiem ir nodrošinātas vietas
citās pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs.

Jelgavnieki rakstīja pasaules diktātu latviešu valodā
No 1.lpp.

«Ikdienā man nākas rakstīt projektu aprakstus, ziņas, pieteikumus, komunicēt ar kolēģiem citās
iestādēs. Man ir svarīgi zināt, ka
manas kompetences ir pietiekami
augstas,» teic J.Sūna, papildinot,
ka elektroniskās komunikācijas
laikā par cilvēka profesionalitāti
bieži vien spriež arī pēc uzrakstītā.
Savukārt jelgavniece Kristīne,
kura ieguvusi maģistra grādu
filoloģijā, norāda, ka diktāts ir
iespēja profesionāli pilnveidoties,
noskaidrojot savas vājās vietas.
«Šobrīd nestrādāju savā profesijā
– darbojos Valsts pārvaldē –, tomēr
man ir būtiski uzturēt sevi profesionālā formā. Analizējot pieļautās
kļūdas, būs iespējams gūt vērtīgus
secinājumus,» atzīst Kristīne.
Vērtējot diktāta sarežģītību,
jelgavnieki nav vienisprātis – kā-

dam tas šķitis grūts, bet kādam
vidēji grūts. Vislielākās pārdomas tekstā sagādājušas tiešās
runas, iespraudumi un neierasta
teikumu uzbūve. Proti, diktātā
tika lasīts daiļliteratūras darbs,
tādēļ dažbrīd teikumu uzbūve
bija pretrunā ar vispārpieņemtiem
likumiem par pareizu stilistiku,
piemēram, teikums sākās ar saikli
«bet». Tāpat pārdomas raisīja
personāžu vārdu pareizrakstība
– teikā bija pieminēts velns, un
bija jāpieņem lēmums, vai tas ir
varoņa vārds, kas būtu rakstāms
ar lielo sākumburtu. Jelgavnieki
atzina, ka izaicinājums bija arī pats
diktāta formāts, jo ikdienā, neesot
drošam par kādu pieturzīmi, iespējams pārveidot tekstu, bet diktāta
rakstīšanas laikā tomēr nākas
pieņemt lēmumu.
Iniciatīvas organizatori informē,

ka, labojot diktātu, atzīmes netiks
liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas, to
skaits, lai katrs varētu novērtēt
savas zināšanas. Jelgavnieku diktātu labos latviešu valodas skolotāji Jēkabpilī, un rezultātus varēs
uzzināt pēc mēneša. Tie, kuri
rakstīja diktātu klātienē, kļūdu
labojumu varēs saņemt Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8. Savukārt tie, kas uzdevumu
pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu
varēs apskatīt mājaslapā www.
raksti.org. Informācija par izlaboto
darbu tiks nosūtīta katram dalībniekam, taču jau šobrīd diktāta
vietnē ir iespējams aplūkot diktāta
oriģināltekstu un komentārus.
Pasaules diktātu latviešu valodā
šogad rakstīja 1648 interesenti, bet
tiešsaistē tika iesniegti 1033 darbi
no 26 valstīm.
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Īsi
 Jelgavas Pensionāru biedrība novembrī pilsētas seniorus aicina uz vairākiem pasākumiem, tostarp literāru
pēcpusdienu, sanāksmi, vingrošanas
nodarbību, kā arī biedrības pilnsapulci. 12. novembrī pulksten 13 biedrības
dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles
ielā 62a notiks grāmatu draugu «Lasītprieks» un ansambļa «Dziedātprieks»
organizēts literārs pasākums, kas veltīts
dzejnieka, dramaturga un rakstnieka
Arnolda Auziņa 87. dzimšanas dienai.
23. novembrī seniori aicināti uz Jelgavas
Pensionāru biedrības gada atskaites
pilnsapulci, kas Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā sāksies
pulksten 10. Savukārt 25. novembrī
Latvijas Pensionāru federācija aicina uz
Latvijas pensionāru sanāksmi, kas Rīgas
Sporta manēžā Maskavas ielā 160 notiks pulksten 11. Pasākumā aicināti piedalīties visu Saeimā pārstāvēto frakciju
pārstāvji, kuri atbildēs uz pensionāru
uzdotajiem jautājumiem. Izbraukšana
no Jelgavas kultūras nama – pulksten
9.30. Interesenti aicināti savu dalību
pieteikt līdz 20. novembrim pa tālruni
63024428 vai 29705003. Novembra
aktivitātes biedrībā 30. novembrī
pulksten 12 noslēgs vingrošanas nodarbības pensijas vecuma iedzīvotājiem
un personām ar invaliditāti, ko organizē
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas nodaļa. Nodarbības
teorētiskajā daļā fizioterapeits stāstīs
par vingrojumu nozīmi, savukārt
praktiskajā daļā klātesošie varēs apgūt
vingrojumus asinsrites uzlabošanai un
vispārējai organisma tonizēšanai, muskuļu spēka un izturības palielināšanai,
kā arī koordinācijas un līdzsvara uzlabošanai. Interesenti, kuri vēlas apmeklēt
nodarbību, līdz 27. novembrim aicināti
pieteikties Jelgavas Pensionāru biedrībā
pa tālruni 63024428 vai 29705003.

Novembris –
vīriešu veselības mēnesis
Jelgavas poliklīnika aicina vīriešus pārbaudīt
savu veselību ar laboratorisko izmeklējumu
programmu «Vīrieša veselība», kas ļauj ar
analīžu palīdzību kontrolēt vairākus vīrieša
veselībai svarīgus rādītājus – holesterīnu,
prostatas specifisko antigēnu un citus.
Laboratorisko izmeklējumu
programmas cena – 32 eiro.
Pakalpojums pieejams bez ģimenes ārsta
nosūtījuma un bez iepriekšēja pieraksta
Jelgavas poliklīnikas procedūru kabinetā
Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā.

SIA «Eilaj» (reģ.nr.43603082377)
saistībā ar darba apjomu palielināšanos
aicina darbā

CELTNIECĪBAS SPECIĀLISTUS(-ES)
ar dažāda profila prasmēm:

• Ēku siltināšana, apdares darbi;
• Mūrēšana, betonēšana;
• Santehniķi, elektriķi, jumiķi.
Prasības:
• Nopietna attieksme pret darbu;
• Pieredze būvniecībā;
• Izglītība būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Apzinīga darba pienākumu pildīšana.
Piedāvājam:
• Pastāvīgu darbu visās sezonās;
• Veicamajam darbam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu;
• Profesionālās izaugsmes un karjeras
attīstības iespējas;
• Atalgojumu, sākot no 530 EUR mēnesī
(bruto), un iespēju nopelnīt pat vairāk nekā
2000 EUR mēnesī (bruto).
Pieteikšanās, sūtot CV pa e-pastu
inese@eilaj.lv vai sazinoties ar mums
pa tālruni 23662320, 63112710.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris

Bērniem nodrošinās iespēju dzīvot
ģimeniskā vidē Zirgu ielā 47a no 2019. gada atradīsies
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības

 Anastasija Miteniece

«Realizējot vienu no Deinstitucionalizācijas (DI) plāna galvenajiem mērķiem – nodrošināt iespēju visiem pilsētas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem dzīvot
ģimeniskā vidē – bērnu aprūpes institūcijās sācis strauji
samazināties bērnu skaits. Tas nozīmē, ka šīs institūcijas
tuvākajā nākotnē būs jāslēdz vai jāreorganizē. Jelgava ir
viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kur šis process jau
notiek», norāda Labklājības ministrijas (LM) Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane.
Kopš 2017. gada augusta bērnu skaits Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā ir sarucis par 41 audzēkni, un oktobra
izskaņā Jelgavas pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums par
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs» likvidāciju no 2019. gada 1. janvāra.
Turpmāk ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu aprūpi nodrošinās Jelgavas Sociālo lietu pārvalde (JSLP).
«Kad 2017. gada nogalē tika apspriesti DI plāna gaitā veicamie uzdevumi, Bērnu sociālās aprūpes centrā
uzturējās 51 bērns. Tolaik plānojām,
izmantojot DI projektā pieejamo ES
līdzfinansējumu, izbūvēt trīs atsevišķas mājas, lai varētu nodrošināt
bērniem iespēju dzīvot ģimeniskā vidē
pēc SOS ciemata modeļa. Nevarējām
prognozēt, ka, valstī sākoties vērienīgai sociālajai kampaņai, bērnu skaits
aprūpes iestādē tik krasi mainīsies.
Sabiedrība tika plašāk informēta par
bērnu gaitām sociālās aprūpes iestādēs – cilvēki sāka apjaust, kādēļ ir
svarīgi bez vecāku gādības palikušiem
bērniem nodrošināt ģimenisku vidi.
Pateicoties sabiedrības atsaucībai un
vairāku Jelgavas pašvaldības iestāžu
sadarbībai, šis process vainagojies
panākumiem. Kopš 2017. gada augusta Bērnu sociālās aprūpes centra
audzēkņu skaits ir samazinājies par 41
bērnu. Šobrīd iestādē ikdienā uzturas
četri audzēkņi, bet četri jaunieši darba
nedēļu pavada specializētajās izglītības iestādēs un centrā uzturas tikai
brīvdienās. Līdz ar tik krasu bērnu
skaita sarukumu, pieņemts lēmums
likvidēt Bērnu sociālās aprūpes centru, pievienojot to kā struktūrvienību
JSLP – līdzšinējā veidā uzturēt iestādi
ar 26 darba vietām 8 bērniem vairs nav
ekonomiski pamatoti,» skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne. Viņa gan norāda, ka
iestādes likvidācija ir tikai starpposms
līdz DI galvenā mērķa sasniegšanai nodrošināt ģimenisku vidi ikvienam bez
vecāku gādības palikušajam bērnam.

Ģimenisku vidi
nodrošina dažādos veidos

Sadarbojoties Bērnu sociālās aprūpes
centram, JSLP un Jelgavas Bāriņtiesai,
no pērnā gada augusta 41 ilgstošajā
aprūpē esošais bērns devies uz jaunajām mājām, kur viņiem dažādos veidos tiek nodrošināta ģimeniska vide.
Vienpadsmit Jelgavas aprūpes centra
audzēkņi atgriezušies pie bioloģiskajiem
vecākiem, astoņi devušies uz SOS ciematu, septiņiem ir noformēta aizbildnība,
deviņi bērni nokļuva pie audžuvecākiem,
bet trīs bērni tika adoptēti. Gada gaitā
septiņi bērni sasniedza pilngadību, bet
četri no tiem pēc vienošanās uz mācību laiku lēma palikt aprūpes centrā.
«Kopš valstī ir aktualizēts jautājums
par bērniem, kuri nokļūst sociālās
aprūpes iestādēs, cilvēku interese par
bērnu uzņemšanu ģimenē ir augusi. Ja
kādreiz mēs varējām runāt par dažām,
tad šobrīd pilsētā ir 11 audžuģimenes, un
vēl 2 ir ceļā uz šī statusa iegūšanu. Tāpat
mūsu bērni ir ceļojuši uz audžuģimenēm
citās pašvaldībās, un prieks arī par dažiem gadījumiem, kad pēc informatīvās
kampaņas īstenošanas atsaucās bērnu
radinieki, kuri tomēr nolēma uzņemties
aizbildnību,» stāsta Jelgavas Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Irisa Guntra Turčinska.
Viņa papildina, ka viens no iestādes
lielākajiem izaicinājumiem vairāku gadu
garumā bija atrast piemērotu ģimenisku

vidi audzēkņiem pusaudžu vecumā, jo
daudzas ģimenes labprātāk vēlas uzņemt pie sevis gados jaunākus bērniņus.
Ņemot vērā, ka vairāki pusaudži bija arī
brāļi un māsas, kuri nevēlējās tikt šķirti,
rasts optimāls risinājums – uzturēšanās
SOS ciematā, kur bērni dzīvo kopā ar
audžumammu un auklīti, līdz ar to
atmosfēra ir daudz ģimeniskāka nekā
sociālās aprūpes centrā.
«Patiess gandarījums ir arī par
tiem bērniem, kuri atgriezušies savās
bioloģiskajās ģimenēs. Tas ir bijis gana
ilgs un sarežģīts process, kas izdevies
arī sadarbībā ar JSLP speciālistiem,»
norāda I.G.Turčinska. Jāpiebilst gan,
ka, pārliecinoties par bērnu labsajūtu
un drošību, vēl pēc bērnu atgriešanās
savā izcelsmes ģimenē Bāriņtiesa
turpmāko divu gadu laikā turpinās
uzraudzīt šīs ģimenes.
Šobrīd ilgstošo aprūpi centrā Zirgu
ielā 47a turpina saņemt astoņi bērni.
Četri nepilngadīgie uzturas centrā ikdienā – dzīvo pastāvīgi vai brīvdienās,
atgriežoties no specializētajām izglītības iestādēm. Tāpat Bērnu sociālās
aprūpes centrā pēc vienošanās turpina
uzturēties četri pilngadīgie. Jāpiebilst,
ka juridiski ilgstošās aprūpes pakalpojumu saņem vēl divi nepilngadīgi bērni,
tomēr ikdienā viņi neuzturas centrā
– viens bērniņš ilgstoši saņem rehabilitācijas pakalpojumus ārstniecības iestādē, bet viens ir ilgstošā prombūtnē,
jo nevēlas uzturēties aprūpes centrā.

Ilgstošajā aprūpē esošie
bērni paliks Zirgu ielā 47a

Lai gan no 1. janvāra Bērnu sociālās
aprūpes centrs darbosies kā atsevišķa
JSLP struktūrvienība – JSLP sociālo
pakalpojumu centrs bērniem –, izmaiņas no ilgstošās bērnu aprūpes viedokļa
būs minimālas. Aprūpes centrā esošie
bērni turpinās uzturēties līdzšinējās
telpās Zirgu ielā 47a un saņems visus
viņiem nepieciešamos pakalpojumus
ierastajā kārtībā. «Kad bērniņi bija
vairāk, centrā piesaistījām speciālistus
un rūpējāmies par dažādiem viņiem
nepieciešamajiem pakalpojumiem –
fizioterapiju, Montesori nodarbībām,
kanisterapiju un psihoterapiju –, bet
šobrīd aprūpē esošajiem bērniem tas
nav nepieciešams, tādēļ pakalpojumu
klāsts sarucis līdz pamata paketei –
psihologs, medicīnas pakalpojumi,
darbs ar sociālo audzinātāju un brīvā
laika aktivitātes,» norāda Bērnu sociālās aprūpes centra direktore Inese
Kovaļevska. JSLP vadītājas vietniece
Jeļena Laškova uzsver, ka arī turpmāk
bērnu aprūpes procesā JSLP paspārnē
prioritāras būs ilgstošajā aprūpē esošo
bērnu vajadzības un labsajūta, tādēļ arī
pēc iestādes likvidācijas tiks maksimāli
saglabāta viņiem pierastā vide. Vienlaikus Jelgavas Bāriņtiesa turpinās darbu
ar potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un sadarbībā
ar JSLP speciālistiem – arī ar bērnu
bioloģiskajiem vecākiem. Iestādes iepazīstas ar katra bērniņa situāciju un
meklē risinājumus.

Dienas aprūpes
centrs
«Harmonija»
Dienas centrs
«Atbalsts»
Ģimenes
atbalsta nodaļa

KĀ SAMAZINĀJIES
NEPILNGADĪGO BĒRNU SKAITS
JELGAVAS BĒRNU SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRĀ
01.01.2010.
01.01.2011.
01.01.2012.
01.01.2013.
01.01.2014.
01.01.2015.
01.01.2016.
01.01.2017.
01.01.2018.

68
77
80
73
57
55
53
59
37
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Sociālo pakalpojumu
centrs bērniem
gada gaitā jau līdz šim ir sarucis teju
uz pusi. «Janvārī Bērnu sociālās aprūpes centrā strādāja 54 darbinieki,
bet šobrīd – 26,» norāda I.Kovaļevska.
Pašreiz aprūpes centrā nodarbināti
administrācijas darbinieki, medicīnas
māsa, psihologs, sociālie audzinātāji,
bērnu aprūpētāji, kultūras un brīvā laika organizatore, kā arī tehniskais personāls. Jāpiebilst, ka vairāki darbinieki
iesaistīti arī Krīzes centra pakalpojuma
nodrošināšanā.

Nākotnes iecere – ģimenes māja

«Šobrīd esam soli tuvāk nākamajam
DI plāna posmam – 2020. gadā plānojam jaunas, bērnu vajadzībām atbilstošas mājas izbūvi, lai centrā esošajiem
bērniem varētu nodrošināt ilgstošu apĀrkārtas situācijām –
rūpi ģimeniskā vidē pēc SOS mājas moKrīzes centrs
JSLP jaunajā struktūrvienībā būs deļa,» stāsta R.Vectirāne, skaidrojot, ka
pieejams arī Krīzes centra pakalpojums, šobrīd bērni tomēr uzturas institūcijā,
kas šobrīd ir Jelgavas Bērnu sociālās kur nav iespējams pilnībā nodrošināt
aprūpes centra pārziņā. «Krīzes centrā ģimenisku vidi. Proti, bērni negatavo
uz laiku līdz trīs mēnešiem, tāpat kā līdz sev ēdienu – šo pakalpojumu nodrošina
šim, varēs meklēt palīdzību dažādās krī- ēdinātājs, kas izvēlēts iepirkuma kārtīzes situācijās nonākušas personas. Šāds bā. Bērni neveic regulārus uzkopšanas
pakalpojums ir pieejams gan vecākam darbus, jo to nodrošina sētnieks un
ar bērnu, gan bērnam vienatnē. Savu- apkopējs. Turklāt grūti sajust mājīgukārt, ja bērns ar Bāriņtiesas lēmumu mu 1000 kvadrātmetru plašās telpās.
tiks izņemts no ģimenes, Krīzes centrs I.Kovaļevska atzīst, ka līdz šim šos
būs vieta, kur viņam tiks nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļus
pirmā īslaicīgā aprūpe, kamēr tiek mek- bērniem centās radīt dažādos veidos.
lēti risinājumi,» skaidro JSLP vadītājas Piemēram, centrā ierīkota sava virtuvietniece Jeļena Laškova, papildinot: vīte, ar pašvaldības atbalstu bērniem
ilgstošo aprūpi bērns saņems tikai tādā nodrošināta pārtikas iegāde ceturtajai
gadījumā, ja šo mēnešu laikā netiks ēdienreizei – tas bija nepieciešams, lai
bērni varētu mācīties iegādāties un
rasts alternatīvs risinājums.
paši pagatavot ēdienu. Tāpat centrā
regulāri organizētas talkas. «Tomēr arī
Darbinieku skaits būs
šāda dienaskārtība nav salīdzināma ar
atkarīgs no bērnu skaita
JSLP vadītāja Rita Stūrāne norāda, ģimenisku vidi, kas tiek nodrošināta,
ka lēmums par nepieciešamo darbi- piemēram, SOS ciematā. Tā ir ģimenes
māja, kurā dzīvo
nieku skaitu jaunneliels bērnu skaits
izveidotajā JSLP No 2017. gada
ar maksimāli ģisociālo pakalpoju- augusta līdz
menei pietuvinātu
mu centrā bērniem 2018. gada
ikdienu – konkrētu
un iespējām aicināt novembrim
atbalsta personu,
darbā iestādes lik- aprūpes centru
ikdienas kopīgu ēst
vidācijas rezultātā atstāja 41 bērns
gatavošanu, uzkopatlaistos darbiniešanas darbu veikkus tiks pieņemts 11 bērni atgriezušies
pie bioloģiskajiem vecākiem
šanu, kopīgu brīvā
līdz decembrim.
laika pavadīšanu,»
«Lai runātu par
bērni uzņemti audžuģimenē
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skaidro I.Kovakonkrētiem risiļevska. Jāpiebilst,
nājumiem, mums
7 bērni paņemti aizbildnībā
ka šādas ģimenes
sākotnēji detalizē8 bērni devās uz SOS ciematu
mājas projektēšana
ti jāiepazīstas ar
paredzēta jau nāsituāciju,» tā R.
bērni sasniedza pilngadību,
kamgad, savukārt
Stūrāne, skaidro7 bet pēc vienošanās aprūpes
būvniecība – 2020.
jot, ka darbinieku
centrā palika četri jaunieši
gadā. Mājā varēs
skaits lielā mērā
uzturēties astoņi
būs atkarīgs no tā,
3 bērni tika adoptēti
bērni. Savukārt
cik bērniem būs
jānodrošina aprūpe. Viņa provizoriski bērnu aprūpi šādā mājā varētu nodronorāda, ka darba piedāvājums varētu šināt pakalpojumu sniedzējs – audžutikt izteikts bērnu piesaistes personām ģimene.
– psihologam, sociālajam darbiniekam,
audzinātājiem un bērnu aprūpētājiem. Iespēja uzlabot citus
I.Kovaļevska atzīst, ka, līdz ar bēr- sociālos pakalpojumus
Šobrīd Zirgu ielā 47a atrodas ne vien
nu skaita samazināšanos, darbinieku
skaits Bērnu sociālās aprūpes centrā Bērnu sociālās aprūpes centrs, bet arī

25.10.2018.

Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrs
Krīzes centrs, Ģimenes atbalsta nodaļa
un dienas aprūpes centrs pilngadīgām
personām ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem «Harmonija». Tāpat uz
laiku, kamēr pašvaldības īres namā
Stacijas ielā 13 notiek rekonstrukcijas
darbi, uz telpām Zirgu ielā 47a pārcēlies
dienas centrs «Atbalsts», kuru apmeklē
personas ar psihiskiem traucējumiem,
kā arī Sociālās un medicīniskās aprūpes
centrs.
«Ja skatāmies tuvāko divu trīs gadu
kontekstā, mūsu iecere ir DI plāna
gaitā Zirgu ielā 47a veidot Daudz
funkcionālo centru, kur vienuviet
būtu pieejama virkne pakalpojumu
dažādām mērķa grupām,» norāda
J.Laškova. Viņa skaidro – uz Zirgu
ielu 47a paredzēts pārcelt dienas
centru personām ar garīga rakstura
traucējumiem «Integra», paplašinot
to no 15 līdz 25 vietām un vienlaikus
izveidojot centra vajadzībām īpašu
Montesori istabu. Tāpat paredzēts
paplašināt dienas centra «Harmonija»
telpas – līdz ar pakalpojuma augsto
pieprasījumu, palielinot klientu skaitu
no 10 līdz 15 klientiem. Plānots, ka
centrā būs pieejams arī Atelpas brīža
pakalpojums bērniem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, kuriem
ir noteikta īpaša kopšana un kuri dzīvo
ģimenē. Centrā tiem tiks nodrošināta
profesionāla uzraudzība, speciālistu
konsultācijas, ēdināšana, saturīga
brīvā laika pavadīšana, kamēr vecāki
atpūšas no ikdienas rūpēm un var
veltīt laiku sev. Jāpiebilst, ka šo pakalpojumu izveidei, kā arī ģimenes mājas
izbūvei DI projektā Jelgavas pilsētas
pašvaldībai pieejams ES līdzfinansējums 1 113 600 eiro apmērā.

Jelgavas prakse –
arī citās pašvaldībās

Vērtējot Jelgavas pašvaldības darbu
DI plāna izpildē, Labklājības ministrijā
(LM) norāda, ka mūsu pilsētas plāni
sociālo pakalpojumu attīstībai vērtējami pozitīvi un iestāžu likvidācija līdz
ar bērnu skaita sarukumu paredzēta
arī citās pašvaldībās. «Ārpusģimenes
aprūpē esošo bērnu skaitam valstī ir
tendence samazināties. Ja 2017. gada
sākumā institūcijās dzīvoja 1216 bērni,
2018. gada oktobrī – jau 828 bērni. Līdz
ar to esošās bērnu aprūpes institūcijas
būs jāslēdz vai jāreorganizē, to vietā
veidojot daudz mazāku skaitu nelielu
aprūpes institūciju bērniem, kas nodrošinās ģimeniskai videi pietuvinātu
aprūpi tiem bērniem, kam nebūs
iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē,»
norāda K.Lasmane. Viņa atzīst – lai
gan sociālo pakalpojumu attīstības
plāni katrā pašvaldībā ir atšķirīgi, arī
citās pilsētās, piemēram, Rēzeknē un
Daugavpilī, līdzīgi kā Jelgavā, plānots
slēgt esošās bērnu aprūpes institūcijas
un veidot jaunus, nelielus, ģimeniskai
videi pietuvinātus bērnu aprūpes pakalpojumus.
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Saņem speciālbalvu

Programmas «Sporto visa
klase» 5. sezonas atklāšanas pasākumā Latvijas
Olimpiskā komiteja (LOK)
pasniedza vairākas speciālbalvas – aktīvākās pašvaldības balvu saņēma Jelgava.
To Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam piešķīra
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, LOK
prezidents Aldons Vrubļevskis un ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. «Aktīvākā
pašvaldība nenozīmē lielāko dalībnieku
skaitu projektā. Tas nozīmē atsaucību
– līdz šim projekta finālsacensības ir notikušas Jelgavā, un LOK novērtē Jelgavas
pašvaldības pretimnākšanu, izpratni un
vēlmi sadarboties,» norāda LOK preses
sekretārs Mārtiņš Mālmeisters. Foto: LOK

Sprinta festivālā –
piecas medaļas

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) sportisti ļoti sīvā konkurencē izcīnījuši piecas medaļas 6. starptautiskajā
sprinta festivālā «Riga Sprint 2018», kas
2. un 3. novembrī notika Daugavas sporta
nama 25 metru baseinā Rīgā. Par lielāko
pārsteigumu parūpējās Jevgeņijs Boicovs,
kuram sudrabs 50 m brasā un bronza
200 m brīvajā stilā un 100 m kompleksa
distancē. Tāpat bronzu 100 m brasā izcīnīja Jana Dobrjanska un jauktā komanda
4 x 50 m brīvā stila stafetē – Andris Skuja,
J.Boicovs, Veronika Gorškova un Renāte Artamonova. Sacensībās startēja ap 500 peldētāju no Latvijas, Baltkrievijas, Igaunijas,
Lietuvas un Krievijas. Baltkrieviju pārstāvēja
valsts izlase, kas izcīnīja gandrīz trešo daļu
no visām medaļām – 31 godalgu.

Izskries Latviju
 Ilze Knusle

Šogad jau otro gadu īsi
pirms valsts svētkiem tiek
rīkots skrējiens «Izskrien Latviju Jelgavā». Šogad skrējiens notiks 16. novembrī
pulksten 18, un tajā aicināti
piedalīties visi interesenti,
tostarp nūjotāji, soļotāji un
velobraucēji – bez vecuma
ierobežojuma.
«Skrējiens, kas simboliski iezīmēs
Latvijas valsts kontūru Jelgavas
pilsētas ielās, būs 5,5 kilometrus
garš,» norāda Sporta servisa centra
sporta pasākumu organizatore Aļona
Fomenko. Viņa papildina, ka šogad
trase ir nedaudz koriģēta, lai skrējiena
dalībniekiem būtu iespēja iepazīt citus
pilsētas apskates objektus naksnīgā
gaisotnē. Tā būs izvietota pa pilsētas
centra ielām, Pasta salu, pār Driksas
un Mītavas tiltiem, pa Raiņa, Alunāna
un Stacijas parkiem, gar pieminekli
Jelgavas atbrīvotājiem. «Skrējiena
dalībnieki pārvietosies pa gājējiem
vai velosipēdistiem paredzētajiem
celiņiem, ievērojot satiksmes noteikumus. Šī iemesla dēļ skrējiena laikā
satiksme pilsētā netiks ierobežota,
tomēr papildu drošībai skrējiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi lukturīšus
un atstarotājus,» uzsver A.Fomenko.
Skrējiens sāksies pulksten 18 pie

SPORTS
Izdota grāmata par
Marianu Paharu

Izdota grāmata «Super
Marians» par bijušo Latvijas izlases futbolistu
un treneri, šī brīža FK
«Jelgava» treneri Marianu Paharu. Grāmatā
M.Pahars atklāj profesionālā futbolista ikdienu un lielā futbola
aizkulises – viņš septiņarpus sezonas
pārstāvēja Anglijas klubu «Southampton» un premjerlīgā 129 spēlēs guva
42 vārtus. Grāmatas autors ir sporta
žurnālists Askolds Uldriķis, un tā tapusi
sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju
(LFF) un futbola skolu «Metta». Ar šo
grāmatu LFF sāk veidot grāmatu ciklu «Latvijas futbola personība». Grāmata
būs nopērkama grāmatnīcās.
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Atzīts par mēneša labāko
spēlētāju

HK «Zemgale/
LLU» uzbrucējs Vladislavs
Adeļsons atzīts par «Optibet» Hokeja
līgas oktobra
labāko spēlētāju, informē Latvijas Hokeja federācija
(LHF). 21 gadu vecais V.Adeļsons oktobrī
aizvadīja 9 spēles, kurās guva 7 vārtus un
veica 2 rezultatīvas piespēles. Kopumā
V.Adeļsons ar 14 punktiem (9+5) 14
čempionāta spēlēs ieņem 5. vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. «Optibet» Hokeja
līgas mēneša vērtīgāko spēlētāju nosaka
čempionāta organizatori, statistiķi un LHF
darbinieki.
Foto: Ruslans Antropovs

Pasaules «roņi» Jelgavā atklāj
ziemas peldēšanas sezonu

Jelgavas sporta halles Mātera ielā 44a,
bet jau no pulksten 17 tur notiks dažādas aktivitātes. Jelgavas pašvaldības
īstenotā Eiropas Sociāla fonda projekta
«Kompleksu veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā
interesentiem tiks piedāvātas dažādas
izglītojošas un praktiskas ekspreskonsultācijas – par veselīgu uzturu, kopā
ar uztura speciālistu komandu «Foodtastic!» degustējot veselīgas uzkodas,
traumu profilaksi un atveseļošanos
kopā ar fizioterapeitu, fizisko slodzi,
motivāciju iesaistīties fiziskajās aktivitātēs kopā ar jelgavnieku, ultramaratonistu Edgaru Simanoviču –, kā arī būs
iespēja noteikt sava ķermeņa muskuļu
masu, tauku masu un citus rādītājus.
«Šīs aktivitātes būs pieejamas arī pēc  Anastasija Miteniece
skrējiena, apmēram līdz pulksten 20,»
precizē A.Fomenko, lēšot, ka skrējienā
Nedēļas nogalē akvatorijā
pavadītais laiks varētu būt aptuveni
starp Driksas un Mītavas tilstunda – atkarībā no katra dalībnieka
tu aizvadīts «Jelgavas roņu
individuālās sagatavotības.
kauss», kas vienlaikus jau
Dalība skrējienā ir bez maksas un
ceturto gadu pēc kārtas bija
bez iepriekšējas pieteikšanās. Skrējiearī Pasaules kausa 1. posms
na dalībniekiem būs iespēja izmantot
ziemas peldēšanā. Uz pasākuarī sporta halles ģērbtuves, atstāt
mu ieradās kopumā 231 «rohallē vērtīgas mantas un pēc skrējienis» no 22 pasaules valstīm.
na izmantot dušas. Finišā skrējiena
Ziemas peldēšanas kluba «Jeldalībnieki tiks cienāti ar veselīgu našķi
gavas roņi» vadītājs un sacenun tēju.
sību organizators Aleksandrs
Skrējienu organizē Sporta servisa
Jakovļevs norāda, pasākums ir
centrs sadarbībā ar Jelgavas vieglatizdevies, bet nākamgad viņam
lētikas klubu.
ir iecere pārskatīt organizato-

riskos risinājumus, nošķirot
profesionāļu un tautas klases
ziemas peldēšanas sacensības.

Sacensības Driksā notika piektdien un
sestdien. Laikapstākļi ziemas peldētājiem
bija labvēlīgi – gaisa temperatūra sasniedza 12 grādu atzīmi, bet ūdens temperatūra bija «roņiem» neierasti silta – 6,5 grādi.
Uzrunātie peldētāji atzina, ka arī šogad
sacensības ir organizētas augstā līmenī,
veltot komplimentus sakārtotai videi.
Īpašu pilsētas noskaņu uzteica peldētāji
no Mongolijas, Meksikas, Austrālijas un
Ķīnas, kuri Jelgavā viesojās pirmo reizi.
«Šogad pirmoreiz biju Jelgavā. Jāatzīst,
ka atmosfēra ir lieliska, bet organizācija
– teicamā līmenī,» vērtē ziemas peldētājs
Davaadorš Shagdarsurens no Mongolijas.
Viņš papildina, ka pēc sacensībām plānoja

Foto: Ivars Veiliņš
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SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806)
aicina darbā

LĀZERGRIEŠANAS/
METĀLA LIEKŠANAS OPERATORU(-I)
Prasības:
• Vēlama pieredze līdzīgā amatā metāla apstrādes jomā;
• Prasme nolasīt rasējumus un izveidot ražošanas programmas;
• Spēja darboties patstāvīgi un komandā;
• Prasme plānot laiku un izvirzīt prioritātes;
• Kvalitātes kontrole.
Piedāvājam:
• Darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• Pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs);
• Konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Draudzīgu kolektīvu;
• Atalgojumu no 1200 EUR mēnesī.

MEHATRONIĶI
Galvenie darba uzdevumi:
• Plānot un nodrošināt iekārtu darbības nepārtrauktību;
• Veikt iekārtu montāžas darbus;
• Noteikt un novērst iekārtu un/vai infrastruktūras bojājumus;
• Apkalpot, regulēt un pilnveidot iekārtas.
Prasības:
• Izglītība vai pieredze elektronikā, automātikā, mehānikā vai līdzīgā jomā;
• 2-3 gadu pieredze līdzīgā amatā;
• Prasme strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
• Vēlme profesionāli pilnveidoties.
Piedāvājam:
• Darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• Pilnas slodzes darba laiku;
• Konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• Draudzīgu kolektīvu;
• Atalgojumu no 1300 EUR mēnesī.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Pieteikšanās: sūtīt CV un norādīt vēlamo vakanci pa
e-pastu office@amateks.lv.

Pateicība

izzināt arī pilsētas tūrisma piedāvājumu.
Rezumējot jelgavnieku gaitas sacensībās, A.Jakovļevs norāda, ka pašmāju
«roņi» izcīnīja 31 medaļu – 19 zelta, 6
sudraba un 6 bronzas medaļas. Atsevišķi
tika pasniegts arī «Jelgavas roņu kauss»
labākajiem stafetes peldējumā un «Nāciju
kauss» labākajai valsts komandai. «Jelgavas roņu kauss» 4 x 25 metru stafetē jaunākajā grupā palicis Jelgavā, bet vecākajā
grupā – aizceļojis uz Krieviju.
Šogad jelgavniekiem sīvā cīņā neizdevās
nosargāt «Nāciju kausu». Trīs gadus pēc
kārtas to izcīnīja jelgavnieki, taču šoreiz
spēcīga bija komanda no Krievijas, un
kauss aizceļoja uz Sanktpēterburgu.
Klubu «Jelgavas roņi» sacensībās pārstāvēja kopumā 4 stafešu komandas un
vairāk nekā 34 dalībnieki individuālajās
distancēs. «Šogad uz sacensībām atbrauca
par aptuveni 50 cilvēkiem mazāk nekā
pērn. Pārsvarā tie ir tautas klases pārstāvji – «roņi» amatieri. Šie cilvēki nav
profesionāli sportisti un nevēlas sacensties
ar pasaules ātrākajiem peldētājiem, tāpēc
domājam par to, lai turpmāk nošķirtu
profesionālās un amatieru sacensības,»
rezumē A.Jakovļevs.
Pēc sacensībām notika ziemas peldēšanas klubu sapulce, kurā dibināta Latvijas
Ziemas peldēšanas federācija. Tās pirmais
rīkotais pasākums būs jau 18. novembrī,
kad vienlaikus četrās pilsētās, tostarp arī
Jelgavā, no pulksten 13 līdz 14.40 ikviens
aicināts piedalīties peldējumā «Roņi peld
100». Aktuālākā informācija par šo pasākumu – www.jelgavasroni.lv.

2018. gada 16. oktobrī dežūrējošam Jelgavas
slimnīcas personālam izsakām mīļu pateicību
par sirsnīgu apkalpošanu un atsaucību naktī
pret guļošiem slimniekiem. Pienāca uz izsaukumu kā pie sava mīļa cilvēka. Vēlu veselību,
veiksmi, mīlestību no mums!
Jelgavas slimnīcas
5. stāva 513. istabas pacientes

Dažādi
16. novembrī no pulksten 9 līdz 15 «Jelgavas Lielā aptieka» telpās Uzvaras ielā 3 bezmaksas pasākuma «Urīna nesaturēšanas
problēmas sievietēm un vīriešiem» ietvaros
visi interesenti saņems bezmaksas produktu paraugus. Laipni esat gaidīti aptiekā!

Piedāvā darbu
Konditoreja «Silva» (SIA «Viktorija B», reģ.
Nr.43603036429) aicina darbā KONDITORA PALĪGU(-DZI) darbam kūku cehā.
Atalgojums – 530 EUR (bruto). CV var
iesniegt bistro «Silva» vai sūtīt pa e-pastu
siaviktorijab@inbox.lv. Klātienē iespējams
aizpildīt arī pieteikuma anketu (jautāt
bistro kasierēm). Adrese: Driksas iela 9,
Jelgava. T.28396131, 29266586.
Bistro «Silva» (SIA «Viktorija B», reģ.
Nr.43603036429) aicina darbā TRAUKU
MAZGĀTĀJU - APKOPĒJU. Atalgojums – 440
EUR (bruto). CV var iesniegt bistro «Silva»
vai sūtīt pa e-pastu siaviktorijab@inbox.lv.
Klātienē iespējams aizpildīt arī pieteikuma
anketu (jautāt bistro kasierēm). Adrese: Driksas
iela 9, Jelgava. T.28396131, 29266586.
Bistro «Silva» (SIA «Viktorija B», reģ.
Nr.43603036429) aicina darbā VIRTUVES
STRĀDNIEKUS(-CES) banketu virtuvē un konditorejā. Atalgojums – 440 EUR (bruto). CV
var iesniegt bistro «Silva» vai sūtīt pa e-pastu
siaviktorijab@inbox.lv. Klātienē iespējams
aizpildīt arī pieteikuma anketu (jautāt bistro
kasierēm). Adrese: Driksas iela 9, Jelgava.
T.28396131, 29266586.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Līdzjūtība
Kolēģu visdziļākā līdzjūtība
Gaļinai Ševčenko,
māmiņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS PEREPEČAJS (1957. g.)
ILMĀRS GRIEĶERIS (1932. g.)
INDULIS GRĪNBERGS (1937. g.)
VLADISLAVS NAZARENKO (1951. g.)
BORISS KRASNOVS (1938. g.)
PJOTRS PANKEVIČS (1959. g.)
JURIJS ŅIKITINS (1947. g.)
ILGA BURBE (1933. g.)
AUSMA VOLINSKA (1929. g.)
NATAĻJA ANDŽĀNE (1964. g.).
Izvadīšana 08.11. plkst.11 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. novembris
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Kinorežisors Arvīds Krievs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 4.sērija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2760.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 39.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.25 Iezīmētie. Dokumentāla filma.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Es – savai zemītei.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 294. un 295.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 38.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2760.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 TIEŠRAIDE. Nacionālās kino balvas
«Lielais Kristaps 2018» pasniegšanas ceremonija.
1.00 Atslēgas (ar subt.).*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 11.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.12 Latvietis. Animācijas filma.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izgudrotāji.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 313. un 314.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
11.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.20 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 11.sērija.
13.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.45 Brīnumainā Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.05 Manas tautas dziesmas.*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 51.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 23.sērija.
22.05  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.50 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Lietuva.*
2.05 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 24.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 134.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 64.sērija.
11.40 Kāzu plānotāja Roza. Vācijas melodrāma. 2015.g. 1.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 65.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Austrālijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 10.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 104.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā.
21.15 Ekstrasensi – detektīvi 6. Realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
22.10 Autopsija: viņu pēdējās stundas 3.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
23.00 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
0.10 LNT ziņu «Top 10».*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 104.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 4.sērija.
6.00 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 9.sērija.
6.30 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.35 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 7.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 21.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3.
ASV realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
12.40 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 61. un 62.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 99. un 100.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 3.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 101.sērija.
21.00 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 8.sērija.
22.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 7.sērija.
23.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
0.00 Nekā personīga.*
0.55 Melu teorija. 8.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!*
2.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 101.sērija.
2.35 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 20. un 21.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 13. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 5.sērija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2761.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 40.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Latvija man. Dokumentāla filma.
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 296. un 297.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 39.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2761.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 31.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Ivo Briedis.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Trillium. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Baltu ciltis. Latvijas dokumentāla filma. 2017.g. (ar subt.).
1.30 Aculiecinieks.*
1.45 Kas mēs esam? Dokumentāls raidījums.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 11.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Transilvānijā. 12.sērija.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Miega rūķi. Animācijas filma.
7.12 Poem pa kulšen. Animācijas filma.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Deviņdesmitie.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 315. un 316.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 51.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Dokumentāls seriāls. 6.sērija (krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 23.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 52.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izziņas impulss. Raidījums.*
20.05  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 24.sērija.
22.05 Laura Reinika koncerts «Es domāšu par tevi».*
23.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Norvēģija.*
1.45 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 25.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 135.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 65.sērija.
11.40 Kāzu plānotāja Roza. Vācijas melodrāma. 2015.g. 2.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 66.sērija.
16.20 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 11.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 105.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Gatavot ar mīlestību.
Kanādas melodrāma. 2018.g.
23.10 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 17.sērija.
0.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 5.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.25 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 105.sērija.
2.10 Degpunktā.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.00 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 10.sērija.
6.30 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.35 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 8.sērija.
9.55 Makgaivers 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 22.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 3.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 63. un 64.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 100. un 101.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 102.sērija.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
22.00 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
23.00 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 18.sērija.
0.00 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 7.sērija.
1.00 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 102.sērija.
2.30 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 14. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 6.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2762.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 41.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 41. un 42.sērija.

TV PROGRAMMA
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 298. un 299.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 40.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2762.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 32.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Tas notika šeit.*
0.20 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 2.sērija.
1.15 Latvijas kods. Trillium. Dokumentāla filma.
1.45 2018. Latvijas hronika. Ivo Briedis.*

LTV7
5.00 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
5.30 1000 jūdzes Transilvānijā. 12.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 1.sērija.
9.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 9.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 317. un 318.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 52.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.05 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 11.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 24.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 53.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Hokeja laukums.
20.05  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 25.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.00 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Vācija.*
1.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 26.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 136.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 66.sērija.
11.40 Gatavot ar mīlestību. ASV melodrāma. 2018.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 67.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 12.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 106.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Zebra 2.
21.30 Sapņu komanda 1935. Latvijas sporta drāma.
0.05 Cīkstonis. ASV un Francijas sporta drāma. 2008.g.
2.00 Amerikāņi 4. ASV seriāls. 10.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
6.00 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 11.sērija.
6.30 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.35 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 9.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 4.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 3. Seriāls. 65.sērija.
14.10 Tētuka meitiņas 4. Seriāls. 66.sērija.
14.50 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 101. un 102.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 5.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 103.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
23.30 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.30 Glābšanas dienests 911. Spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 103.sērija.
2.00 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 24., 25. un 26.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 15. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 7.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2763.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 42.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 300. un 301.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 41.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2763.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 33.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Klausītājs. Īsfilmu cikls.
22.00  JAUNUMS. Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 11.sērija.
0.45 Tieša runa.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 319. un 320.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 53.sērija.
11.55 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.*
12.25 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 25.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 54.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 26.sērija.
22.10 Četros no rīta mežā. Dokumentāla filma.
23.10 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Dānija – Latvija.*
1.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.55 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 27.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 137.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 67.sērija.
11.40 Kāzu plānotāja Roza. Vācijas melodrāma. 2015.g. 3.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.30 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 68.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 13.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 107.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 10.sērija.
22.10 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 6.sērija.
0.25 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 106.sērija.
1.15 Kāzu plānotāja Roza. Vācijas melodrāma. 2015.g. 3.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.00 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 12.sērija.
6.30 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.35 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Soli pa solim 7. ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 10.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 5.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.40 Tētuka meitiņas 4. Seriāls. 67. un 68.sērija.
14.50 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 1. un 2.sērija.
15.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 102. un 103.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 6.sērija.
17.55 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 104.sērija.
21.00 Kopā pret pašu gribu. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.15 APB. ASV detektīvseriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.15 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
1.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 104.sērija.
1.45 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 27., 28. un 29.sērija.
3.25 TV3 ziņas.*
3.55 Bez tabu.*

Piektdiena, 16. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Kultūrzīme Jānis Greste. Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 8.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2764.sērija.
9.30 TIEŠRAIDE. Islandes Republikas prezidenta Gudni Johannesona
oficiālā vizīte Latvijā. Svinīgā sagaidīšana pie Rīgas pils.
10.00  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 43.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
12.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
12.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 302. un 303.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 42.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2764.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Sargāj’ savu tēvu zemi.
Dokumentāla filma par robežsardzes 100 gadu vēsturi.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
sezonas atklāšanas koncerts.
0.30 Latvijas sirdsdziesma.*
1.25  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.35  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.

3.35 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 2.sērija.
4.30 Klaidoņstāsts. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 321. un 322.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 54.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 6.sērija.
12.25 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7.sērija.
12.55 Pusstunda bez vecākiem (krievu val.).
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
14.30 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 26.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.22 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Tā dara visas. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Takas.
Austrālijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2013.g.
0.35 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā vīriešiem.
Latvija – Igaunija.*
2.35  Habla teleskops: ieraudzīt universu. Dokumentāla filma. 3.sērija.
3.30 Planēta Zeme. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte. Krievijas seriāls. 28.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 138.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 68.sērija.
11.40 Kāzu plānotāja Roza. Vācijas melodrāma. 2015.g. 4.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs.
69. un 70.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 14.sērijas turpinājums.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 108.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 1. un 2.sērija.
23.20 Leģenda. ASV, Lielbritānijas un Francijas detektīvfilma. 2015.g.
1.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 107.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 8.sērija.
6.00 Ikdienas ainiņas 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 13.sērija.
6.30 Babāra un Badū piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš 4. Animācijas seriāls.
7.35 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.55 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 1. un 2.sērija.
8.55 Kobra 11-20. Seriāls. 2015.g. 11.sērija.
9.55 Makgaivers 3. ASV spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
11.35 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 6.sērija.
12.40 Vakariņas četratā. Kulinārijas raidījums.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Seriāls. 69. un 70.sērija.
14.55 Draugi. ASV komēdijseriāls. 1994.g. 3.–6.sērija.
16.55 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
18.00 Spēļu šovs «Candy Crush». 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Es mīlu tevi, Latvija! 4. TV šovs.
22.55 Šefs Ādams Džons. ASV komēdija.
1.00 Haosa teorija. ASV komiska drāma. 2008.g.
2.40 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 30. un 31.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 17. novembris
LTV1
5.00 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
5.30 Lielā pārcelšanās. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
8.30 Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Hannija un Nannija. Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2010.g.
12.10 Divi vienā. Latvijas seriāls. 31., 32. un 33.sērija.
13.40 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
14.10 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
14.40 Klausītājs. Īsfilmu cikls.*
15.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. Dabas skaitītāji. Dokumentāla filma.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Rīgas iela Līvānos. 2.daļa.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Nameja gredzena» aizkadrā. Īsfilma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Nameja gredzens.
Latvijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2018.g.
0.05 Takas. Austrālijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2013.g.
2.10 Muzikālā banka 2015.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*

Ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē.
Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izstāsti Latvijai! Televeikala skatlogs.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.20 Aculiecinieks.*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
13.00  Planēta Zeme 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
14.00  Sirds izvēle. ASV melodrāma. 2016.g.
15.44 2000.gada pasaules meistarsacīkstes hokejā.
Latvija – Krievija.*
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Izcilības stāsti: brīnumbērni. Dokumentālu filmu cikls.
21.00  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.45 Sargāj’ savu tēvu zemi. Dokumentāla filma
par robežsardzes 100 gadu vēsturi.
23.55 Astoņas zvaigznes. Latvijas dokumentāla filma.
1.50 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
2.20 Mājas, kur atgriezties.
Austrālijas seriāls. 269.–272.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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10.10 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.40 Aculiecinieks.*
11.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadiena. Saeimas svinīgā sēde (ar surdotulkojumu).
11.55 Avārijas brigāde. Parlaments. Animācijas filma.
12.05 Avārijas brigāde. Lidosta. Animācijas filma.
12.10 Avārijas brigāde. Piemineklis. Animācijas filma.
12.20  Hannija un Nannija. Vācijas ģimenes filma. 2010.g.
13.55  Ķēniņš Strazdubārda. Vācijas pasaku filma.
15.05  Izcilības stāsti: brīnumbērni. Dokumentālu filmu cikls.
16.00 Latvija man. Dokumentāla filma.
16.30 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Solis.*
19.50 Vienīgā fotogrāfija. Latvijas vēsturiska filma. 2008.g.
20.55 TIEŠRAIDE. Saules mūžs. Gaismas uzvedums.
21.25 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā».*
2.30  Planēta Zeme 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
3.30  Sirds izvēle. ASV melodrāma. 2016.g.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.45 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 2014.g.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.

7.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 7. un 8.sērija.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Latvijas gadsimts. 2018.g.
Latviešu populārās mūzikas dižkoncerts.
15.20 Sapņu komanda 1935. Latvijas sporta drāma. 2012.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tuč, tuč Rītiņš.
19.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.
gadadienas svinības. 20.00 Latvijas Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa svētku uzruna.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.00 TIEŠRAIDE. Gaismas uzvedums «Saules mūžs»
11. novembra krastmalā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Rakstu rakstos. Svētku koncerts.
23.05 Lielkoncerts «Latvijas spēka dziesmas».
1.00 Kandisa Renuāra 5. Francijas detektīvseriāls. 2.sērija.
1.50 Salemas raganas 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
2.40 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
3.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.

7.20 Olijs un pirātu dārgumi. ASV animācijas filma. 2014.g.
8.55 Garšīgas sarunas.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Pilsētnieces pret lauciniecēm. Realitātes šovs. 2018.g.
12.05 Es mīlu tevi, Latvija! 4. TV šovs.
14.50 Mans draugs – nenopietns cilvēks.
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
16.55 Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes komēdija. 2017.g.
19.00 TV3 ziņas.
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19.25 Nekā personīga.
20.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa svētku uzruna.
20.10 Nekā personīga. Raidījuma turpinājums.
21.00 TIEŠRAIDE. Gaismas uzvedums «Saules mūžs»
11. novembra krastmalā.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. Rokopera «Lāčplēsis». 2018.g.
0.10 Slepkava kaimiņos. ASV trilleris. 2015.g.
2.05 Šefs Ādams Džons. ASV komēdija. 2015.g.
3.55 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 36.sērija.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 10.sērija.
6.00 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.45 Boba burgeri 5. Seriāls.
6.05 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 8.sērija.
7.50 Tuč, tuč Rītiņš.
8.45 Zebra 2.
9.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.05 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 10.–14.sērija.
16.50 Lauku sēta 5. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 6.sērija.
18.40 Kandisa Renuāra 5. Detektīvseriāls. 2017.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Latvijas gadsimts. 2018.g.
Latviešu populārās mūzikas dižkoncerts.
1.20 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
3.00 Nosvērtie 2. Krievijas realitātes šovs. 8.sērija.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 2015.g. 9.sērija.
6.00 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
6.50 Muļķību zinātne. ASV realitātes šovs.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.45 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
14.35 Tās dullās Paulīnes dēļ.
Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
15.10 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
1970.g. Atjaunotā versija.
17.00 Vella kalpi Vella dzirnavās.
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Smurfi 2. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Skudrcilvēks.
ASV spraiga sižeta filma. 2015.g.
0.00 Viesnīca «Diženā Budapešta».
Komiska detektīvfilma. 2014.g.
2.00 UgunsGrēks 12. Latvijas seriāls. 32.–35.sērija.
4.15 TV3 ziņas.*

LTV7
5.00 Zemes stāsti (ar subt.).*
5.30 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai
veltīts ekumenisks dievkalpojums. Pārraide no Doma baznīcas
(ar surdotulkojumu).

14.novembrī pl.1000

facebook.com

Saskarsmes psiholoģija
un konfliktoloģija

19. novembrī pl. 1715

20. novembrī pl. 1715

Dokumentu

21. novembrī pl. 0915

Infografiku

arhīva veidošana

22. novembrī pl. 1000
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22. novembrī pl. 1730
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5.00 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.* Diriģents Leonīds Vīgners.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Viss sākās Liepājā. Dokumentāla filma.
6.30 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.00 Ķepa uz sirds.*
7.30 TIEŠRAIDE. Svinam 100! Svētku studija.
9.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltīts ekumenisks dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā.
10.15 TIEŠRAIDE. Svinam 100! Svētku studija.
11.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadiena. Saeimas svinīgā sēde.
12.00 TIEŠRAIDE. Valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas
ceremonija Rīgas pilī.
14.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.
gadadiena. NBS parāde 11. novembra krastmalā.
15.50 TIEŠRAIDE. Svinam 100! Svētku studija.
16.30 TIEŠRAIDE. Latvijas Republikas proklamēšanas 100.
gadadiena. Svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī.
17.30 TIEŠRAIDE. Svinam 100! Svētku studija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu). 18.12 Sporta ziņas (ar
surdotulk.). 18.16 Laika ziņas.
18.30 TIEŠRAIDE. Svinam 100! Svētku studija.
18.45 TIEŠRAIDE. Svinīgs muzikāls notikums «18.11.» pie
Brīvības pieminekļa.
20.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
uzruna pie Brīvības pieminekļa.
20.10 TIEŠRAIDE. Svinam 100! Svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.45 Sporta ziņas. 20.51 Laika ziņas.
20.55 TIEŠRAIDE. Saules mūžs. Gaismas uzvedums.
21.25 TIEŠRAIDE. LV top 100. Koncerts.
23.45 Četri balti krekli. Rīgas kinostudijas muzikāla filma.
1967.g. Atjaunotā versija.
1.15 Olgas Dreģes jubilejas koncerts.*
3.25 Dabas skaitītāji. Dokumentāla filma.
4.25 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*
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Svētdiena, 18. novembris
LTV1

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kā emocijas atsaucas uz mūsu fizisko veselību
Sāp mugura, bet dvēsele cieš
“Iedvesmas telpā” viesojas

RSU Psihosomatiskās
medicīnas un psihoterapijas
klīnikas virsārsts

Artūrs Miksons

Kas ir somatizācija - neapzināts mūsu psihes
aizsardzības mehānisms.
Kāpēc vārdos neizteiktas un apspiestas
emocijas ar laiku sāk runāt fizisku simptomu
Kā mūsu psihoemocionālā veselība ietekmē
mūsu fizisko veselību.

12. novembrī,
plkst. 18:00
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Linards Straume, 3. klase

Satiksimies
Jelgavā valsts
simtgadē!
 Jana Bahmane

Karavīru dziesma
Zem Latvijas daudzajiem iežiem
Dus karavīru daudz
Kuri atdevuši savu sirdi cīņā
Kaut arī ģimene mājās sauc

Atverot acis tu neredzi neko
Mežā nav nevienas sejas
Taču tu jūti, ka kāds tevi izseko
Un nevaldāmi smejas

Staigājot caur mežiem daudziem
Pacel roku gaisā augstu
Un ievelc vienu elpu dziļu
Līdz sajutīsi roku, ledusaukstu

Sperot soli vienu
Balsis atsāka dziedāt
Tās gan raud, gan smejas
Visu cauru dienu

Aizver acis un ieklausies
Ieklausies čukstos, kas pārvēršas
balsīs
Ieklausies balsīs, kas dzied
dziesmu
Dziesmu, kas pilna sāpēm, jo mūžs
viņiem bijis īss

Ieklausoties vārdos
Sirdī iedegās liesma
Tikai tad varēja saprast
Ka šī ir karavīru dziesma
ANNIJA KRAUSA,
Jelgavas 4. vidusskola, 9.b klase

Pasākumi pilsētā
9. novembrī pulksten 18 – koncerts «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…».
Piedalās Jelgavas mazākumtautību kolektīvi un viesi. Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
10. novembrī pulksten 11 un 17 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija,
2018). Režisors – D.Sīmanis jr. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
10. novembrī pulksten 14 un 20 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija,
2018). Režisore – A.Viduleja. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
11. novembrī pulksten 17 – lāpu gājiens no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz
piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem (stāšanās Pulkveža O.Kalpaka un Svētes
ielā no pulksten 16.30).
11. novembrī pulksten 17.45 – koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Piedalās solisti Līga Rīdere, Ģirts Alsters un koris «Balti».
15. novembrī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
15. novembrī pulksten 20 – A.Mielava papildkoncerts «Augstu laimi Latvijai». Biļešu cena – 17 € (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).
16. novembrī pulksten 20 – kultūras notikums «Baltu ciltis: Danči un speķis».
Programmas «Latvijas filmas Latvijas simtgadei» dokumentālās filmas «Baltu
ciltis» seanss, tikšanās ar filmas radošo komandu, latvju danči un vakariņas.
Biļetes – www.ekase.lv (Jelgavas Lauktehnikas ēdnīcā Aviācijas iela 8d)
17. novembrī pulksten 11 un 17 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija,
2018). Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
17. novembrī pulksten 12 – receptes un izstrādājumu degustācija «Baudītprieks»! Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
17. novembrī pulksten 12 – tradicionālo amatu dienas nodarbība «Sapnis
par Latviju». Interjera dekora veidošana kopā ar amatu meistari Z.Beiteri-Šeļegovsku. Dalības maksa – 7,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. novembrī pulksten 14 un 20 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija,
2018). Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
19. novembrī pulksten 15 – KINO. Spēlfilma «Tēvs nakts» (Latvija, 2018).
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
19. novembrī pulksten 18 – KINO. Spēlfilma «Homo novus» (Latvija, 2018).
Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).

Izstādes
26. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstāde «Vīzija». Ieeja – bez
maksas (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
Līdz 29. novembrim – izstāde «Jelgavnieki 1918–2018». Latvijas simtgades
ceļš Dzintras Žvagiņas jelgavnieku fotogrāfijās (kultūras nama 1. stāvā).
Visu novembri – izstāde «Ainava Latvijas medaļu mākslā». Latvijas medaļu
mākslinieku veltījums Latvijas simtgadei. Biļešu cena – 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Visu novembri – izstāde «Alunānu dzimta Latvijas kultūrvēsturē». Biļešu
cena – 0,70 € (Ā.Alunāna muzejā).
Līdz 29. novembrim – Jelgavas, Pērnavas un Šauļu sadraudzības foto izstāde
«Baltijai 100» (kultūras nama 2. stāvā).
Līdz 21. decembrim – Valērija Sudakova fotogrāfiju izstāde «Cilvēks. Daba.
Latvija» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O. Kalpaka ielā 37).

«18. novembris ir svētki, kas saved mūs kopā, pulcējot ģimenes,
dzimtas, draugus un domubiedrus. Varbūt šī ir diena, kad jāuzrunā
sen nesatikts cilvēks un jāsamīļo tuvinieki, lai katrā no mums ielīst
prieks, sirsnība un lepnums par sevi un savu valsti. Visām lielām
lietām pa priekšu iet sapnis, tādēļ vēlu, lai kāds sapnis piepildās
arī nākamajos simts gados,» kopīgi svinēt Latvijas valsts simtgadi
Jelgavā aicina pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece Inta
Englande. 18. novembrī mūsu pilsētā izskanēs divi svētku koncerti,
kas klausītājus pulcēs Hercoga Jēkaba laukumā un Zemgales Olimpiskajā centrā, uz Svētās Trīsvienības baznīcas torņa atdzīvosies stāsts
par Jelgavu šodien, bet pie pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa skanēs jaunsargu pārdomas par Latviju. Valsts svētku
centrālais notikums, uguņošana, šogad debesis virs jelgavnieku
galvām iekrāsos īpaši spoži, vizuālo vēstījumu bagātinot ar mūziku.
Kopīgi svinēt valsts svētkus jelgavnieki
18. novembrī aicināti jau no pulksten 11,
pulcējoties pie Latvijas pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes pieminekļa, kur līdz pat
pulksten 13 būs godasardze un skanēs
audioieraksti ar jaunsargu stāstiem par
to, ko viņiem nozīmē Latvija. Savukārt
pulksten 12 turpat klātesošie vienosies
kopīgā valsts himnas dziedāšanā, ko ievadīs Jelgavas baznīcu zvanu skaņas. «Pēc
kopīgas himnas atskaņošanas aicinām
jelgavniekus nolikt ziedus un sveces pie
Valsts pirmā prezidenta pieminekļa, kā
arī noklausīties triju paaudžu runātāju
stāstus par Latvijas nozīmi viņu dzīvē,»
papildina I.Englande. Tāpat pulksten 12
Hercoga Jēkaba laukumā sāksies svētku
koncerts, kurā dienas gaitā uzstāsies Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona
ansamblis «Junda», grupas «Pilnmēness»,
«Cryin White», «Grupa kas grupa!»,
«The Summer Band», «Jelgava Festival
Band», «Reprīze», Edgars Kreilis, bet
vakaru noslēgs grupa «Credo». Koncerts
Hercoga Jēkaba laukumā norisināsies līdz
pulksten 22.
Tradicionāli pulksten 14 Jelgavas Svētās Annas baznīcā notiks ekumēniskais
dievkalpojums, bet pulksten 17 Hercoga
Jēkaba laukumā pilsētas izglītības un
citas iestādes iedegs ugunszīmes. «Jelgavnieku atsaucība ir ļoti liela, tādēļ arī
šogad Hercoga Jēkaba laukumā tiks
iededzinātas aptuveni 50 ugunszīmes,»
stāsta «Kultūras» producents Gundars
Caune, aicinot ugunszīmes iedegt arī
pie dažādām iestādēm pilsētā. Savukārt
pie Jelgavas kultūras nama tiks izvietots
vides objekts svētku kūkas veidolā, kuru
katrs jelgavnieks aicināts papildināt
ar pašgatavotu Latvijas karodziņu.
Jāpiebilst, ka valsts karodziņš būs atrodams arī nākamajā «Jelgavas Vēstneša»
numurā.

Vēsture – personībās un priekšmetos

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā pulksten 12.30 tiks
atklāta izstāde «Muzeja krājuma pērles
Latvijas dzimšanas dienā» un grāmata
«Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu
devums Latvijas valstij». «Ekspozīcijā
esam apkopojuši labāko, vērtīgāko un
interesantāko no muzeja krājuma – būs
skatāmi gan mākslas darbi, gan tautas
tērpi, katrs no tiem paužot savu stāstu,
gan eksponāti, kas liecina par izciliem

jelgavniekiem, gan Latvijas karogs, kas
glabāts visu okupācijas laiku, un citas
vērtības, kuras raksturo mūsu pilsētu un
valsti,» par valsts jubilejai veltīto izstādi
stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Izstāde muzejā būs
apskatāma līdz 12. decembrim.
Savukārt 136 lappuses biezā grāmata
«Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu
devums Latvijas valstij» apkopo Latvijai
nozīmīgu personību – «Academia Petrina»
jeb Jelgavas ģimnāzijas audzēkņu – dzīvesstāstus, atklājot viņu devumu Latvijai.
«No visām personībām, kuras mācījušās
Jelgavas ģimnāzijā, autors izraudzījies
tās, kuras devušas artavu Latvijas valsts
izveidē un stiprināšanā, strādājot zinātnē,
mākslā, politikā un nesot Latvijas vārdu
pasaulē,» atklāj M.Kaupere. Grāmata
iemūžina stāstus par desmit personībām
– Jāni Čaksti, Albertu Kviesi, Frīdrihu
Vesmani, Krišjāni Baronu, Kārli Balodi,
Kārli Straubergu, Franci Trasunu, Gustavu Vanagu, Kārli Pauļuku un Ģedertu
Eliasu. Grāmatas autors ir Jelgavas muzeja direktores vietnieks zinātniskajā darbā,
vēstures doktors Gints Putiķis.

Jelgavas dziesma Latvijai

Valsts svētkos Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni tradicionāli atdzīvina
multimediāli stāsti, un šogad tas būs
vēstījums par mums, jelgavniekiem, šodien – multimediālā projekcija «Pilsētas
dziesma» atklās ikvienam jelgavniekam
zināmo skaņdarbu «Satiksimies Jelgavā» jaunā skanējumā. «Šo dziesmu zina
lieli un mazi pilsētnieki, un tā mums
šobrīd asociējas ar Jelgavu, tādēļ aicinām
ikvienu kļūt par daļu no tās,» tā projekta producents Jānis Elsts. Dziesmas
aranžijas autori ir mūzikas producents
Arstarulsmirus, kā arī komponists un
aranžētājs Romāns Faļkenšteins. Multimediālā projekcija uz Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa ik pēc piecām minūtēm būs
skatāma no pulksten 17 līdz 22.
Savukārt torņa iekšpusē no pulksten
16 līdz 19 ikviens varēs pārbaudīt savas
zināšanas par Latviju, piedaloties «Latvijas simtgades spēlē tornī», kas risināsies
torņa 9 stāvos. «Spēles dalībniekiem katrā
stāvā būs jāveic uzdevums par vienu no
mūsu valsts desmitgadēm. Tie, kuri būs
tikuši galā ar visiem uzdevumiem, varēs
nofotografēties valsts svētku tematikā

iekārtotajā fotostūrītī, par piemiņu saņemot fotogrāfiju,» stāsta Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra pārstāve Laura Strēle.
Tāpat spēles dalībnieki varēs apskatīt
šomēnes atklāto izstādi «Jelgava toreiz un
tagad». Lai piedalītos spēlē, interesentiem
jāiegādājas ieejas biļete tornī.

Par mums stāstīs mūzika un deja

Zemgales Olimpiskajā centrā pulksten
16.30 izskanēs svētku lielkoncerts «Mēs
esam Latvija!», kurā vienosies pilsētas
mākslinieciskie kolektīvi un solisti. «Koncertam būs divas daļas – pirmajā klātesošie caur dziesmām, dejām un video varēs
dzīvot līdzi stāstam par Latviju no tās
dibināšanas brīža 1918. gada 18. novembrī
līdz šodienai. Tas būs pasākuma radošās
komandas skatījums uz dažādiem mūsu
valsts vēstures notikumiem. Savukārt
koncerta otrajā daļā tiks izdziedātas un
izdejotas vienas no latviešu skaistākajām
dziesmām un dejām – gan tādas, kas
visiem mīļas, gan tās, kas mazliet jau piemirstas,» stāsta koncerta režisors Sandis
Kalniņš. Pasākums ilgs divarpus stundas,
un to bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Svētku salūts –
no Lielupes promenādes

«Uguņošana ir valsts svētku kulminācija,
kopā būšanas prieks, kad vienuviet sanāk
teju visa pilsēta. Man ir prieks, ka kopīgiem
spēkiem mēs gadu no gada turpinām
šo tradīciju. Daudziem uzņēmējiem
svētku salūta atbalstīšana ir kļuvusi par
ikgadēju tradīciju,» stāsta Ražotāju un
tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška. Jau 20. gadu, pateicoties
Jelgavas uzņēmēju atbalstam un iestādei
«Kultūra», valsts svētkus Jelgavā
bagātinās uguņošana, kas šogad Pasta
salā īstenoto remontdarbu dēļ notiks no
Lielupes kreisā krasta promenādes, tādēļ
vislabāk to varēs baudīt no Lielupes tilta.
I.Kanaška norāda, ka valsts simtgades
svētku uguņošanai paredzētais budžets
ir 9800 eiro – tostarp iekrājums no pērn
saņemtajiem ziedojumiem. «Uguņošana
tiks realizēta no 15 punktiem, un šoreiz
tā būs īpaši sinhronizēta ar mūziku,
veidojot vienotu priekšnesumu. Skanēs
populāras un patriotiskas dziesmas,»
stāsta uzņēmuma «Petarde Ltd» pārstāvis
Jānis Nutovcs.
Atbalstot Latvijas valsts simtgades
biroja akciju «Cimdotā Latvija», iestāde
«Kultūra» aicina jelgavniekus līdz valsts
jubilejai sarūpēt sev pašiem un saviem
tuvajiem rakstainus cimdus, ar kuriem
rotāties 18. novembrī.
Jāatgādina, ka Jelgavā valsts svētku
svinības noslēdzas 21. novembrī, kad
godinām Jelgavas atbrīvotājus no Bermonta karaspēka – šajā dienā pulksten
15 ikviens aicināts nolikt ziedus Meža
kapos, bet pulksten 19 kultūras namā
norisināsies koncerts «…manai, tavai un
mūsu brīvībai…», kurā muzicēs Jelgavas
kamerorķestris un solisti. Diriģents –
Aigars Meri. Biļetes uz pasākumu var
iegādāties kultūras namā un «Biļešu
paradīzes» kasēs, cena – 3 eiro.

