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Cienījamie Jelgavas iedzīvotāji!
Šī novembra nedēļa mums visiem vēsturiski ir ļoti nozīmīga, kad īpaši aizdomājamies par valsts tapšanu, tās
vēsturi un to, kādu mēs Latviju saglabāsim nākamajām
paaudzēm. Tikai pašiem izprotot īsto patriotisma nozīmi
un jēgu, mēs varēsim iemācīt jaunatnei no sirds mīlēt
savu tautu un vienīgo vietu uz pasaules, ko saucam par
savu Latviju. Mūsu zemes nākotne būs tik liela, cik liels
būs mūsu gara spēks un uzdrīkstēšanās.

Sveicu Latvijas valsts
95. dzimšanas dienā!
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs
Andris Rāviņš

Valsts svētkos Lielās ielas
malā aizdegsim svecītes!
Atzīmējot Latvijas valsts 95. gadadienu, Jelgavas pašvaldība arī
šogad aicina pilsētniekus turpināt tradīciju un 18. novembrī no
pulksten 16 novietot svecītes pie Jāņa Čakstes pieminekļa, gar
Lielo ielu līdz Driksas tiltam un Hercoga Jēkaba laukumā, tā veidojot gaismas ceļu un papildinot Jelgavas skolu kolektīvu veidotās
kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs» Hercoga Jēkaba laukumā.
Būsim svētku dalībnieki un veidosim tos paši!

18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas
 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

 Sintija Čepanone

«Biju mazs puika, kad pa ceļam uz skolu Dobelē
nācās iet garām pamestām mājām – 1949. gadā
cilvēki bija izvesti, bet lopi atstāti un nolemti bada
nāvei. Govis māva, suņi rēja... Tas bija šausmīgi.
Lai gan arī šodien sirds sāp par daudzām lietām,
esmu laimīgs, ka dzīvoju savā dzimtenē, ka mums
ir brīva Latvija,» sagaidot valsts dzimšanas dienu,
saka 76 gadus vecais jelgavnieks Egons Užkurelis.
Pirms 61 gada – 1952. gada 12. oktobrī – viņš kopā
ar draugu Jāni Ģēģeri izdarīja kaut ko tam laikam
neiedomājamu – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
uzvilka Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, kuru bija
izveidojuši savā bunkurā Lielupes krastā.
«Pašu izbūvētajā paslēptuvē
mēs arī drukājām pret okupācijas režīmu vērstus uzsaukumus
– pa simts skrejlapiņām naktī
izmētājām. Un tad radās doma

izveidot karogu. Todien pie
tilta notika motosacīkstes, un,
kad cilvēki devās mājup, Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī jau
labi redzams plīvoja Latvijas

sarkanbaltsarkanais karogs...»
atceras kungs, piebilstot, ka
to tik ātri krievu zaldātiem vis
neizdevās noņemt, jo pie karoga
puiši bija izvietojuši uzrakstu,
ka tas ir mīnēts. Par šo uzdrīkstēšanos E.Užkurelim «iedeva» piecus gadus, J.Ģēģerim
– septiņus un nosūtīja uz Arhangeļsku. «Jāni tā arī vairs
nekad neesmu saticis,» nosaka
kungs, atklājot, ka pats cietumā pavadījis nepilnus septiņus
mēnešus, jo pēc Staļina nāves
sakarā ar amnestiju ticis atbrīvots. Tikai salīdzinoši nesen,
lasot kādu publikāciju, Egona
kungs uzzinājis, ka par savu
uzdrīkstēšanos pusaudža gados
var pretendēt uz nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka

statusu, kas jau no 2005. gada ik
mēnesi paredz pabalstu 50 latu
apmērā. Nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statuss
viņam piešķirts oktobra Jelgavas domes sēdē, un pašvaldības
Administratīvās pārvaldes vadītājas vietnieks Normunds Pūce
norāda, ka kopumā Jelgavā to
saņēmuši 49 cilvēki. «Varbūt
tomēr mūsu pilsētā ir vēl kāds
cilvēks, kurš par nopelniem brīvas Latvijas labā ir tiesīgs iegūt
nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusu un saņemt
valsts noteikto pabalstu, bet
kaut kādu iemeslu dēļ to vēl
nav izdarījis, – šādā gadījumā
aicinām ar iesniegumu vērsties
pašvaldībā,» tā N.Pūce.
Turpinājums 3.lpp.

Lai jelgavniekiem nodrošinātu iespēju piedalīties Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienas
svētku pasākumos pilsētā, 18. novembrī pasažieri visos Jelgavas
pilsētas nozīmes maršrutos sabiedrisko transportu varēs izmantot
bez maksas.
Šogad tiks atzīmēta Latvijas
Republikas proklamēšanas 95. gadadiena, un visas dienas garumā
jelgavniekiem ir iespēja piedalīties
daudzveidīgos pasākumos, kas
noslēgsies ar uguņošanu no Pasta
salas pulksten 20.
Lai gan 18. novembris iekrīt
pirmdienā, šajā dienā visi pilsētas

autobusi kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta. Autobusu
kustības saraksts pieejams SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP)
mājas lapā www.jap.lv.
Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā,
ka 18. novembrī svētku uguņošanas laikā, no pulksten 19.45 līdz
20.30, tiks ierobežota satiksmes
autobusu kustība pa Lielo ielu
posmā no Pasta ielas līdz Kalnciema ceļam un saistībā ar slēgto
ielas posmu Jelgavas pilsētas
nozīmes maršrutos tiks slēgti un
saīsināti vairāki reisi, informē
JAP. 1. maršruta reiss Viesturu
stacija–Ozolnieki ar izbraukšanas
laiku pulksten 19.46 no Viesturu
stacijas kursēs līdz autobusu
pieturai «Mātera iela» Lielajā
ielā, bet reiss Ozolnieki–Centrs
pulksten 20.29 no Ozolniekiem
Turpinājums 3.lpp.
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Kā kļūt par pārdošanas guru
gadu pēc vidusskolas?
Kādēļ cilvēki par īpašumu
Ozolniekos ir gatavi maksāt
vairāk nekā Jelgavā, kur
ir pieejami visi pakalpojumi?
Tā ir iegājies, ka cilvēki
no laukiem vēlas pārcelties
uz pilsētām, bet no pilsētām
– uz laukiem. Šobrīd
maksātspējīgākā sabiedrības
daļa pērk īpašumus ārpilsētā,
tādēļ ir populāras tādas
piepilsētu pašvaldības kā
Ozolnieki un Mārupe, bet
esmu pārliecināts, ka laba
piedāvājuma gadījumā arī Jelgavai ir potenciāls nekustamā
īpašuma jomā.

 Jānis Kovaļevskis

«Vidusskolas laikā apsvēru iespēju studēt
Lielbritānijā un turpināt spēlēt regbiju vai
kļūt par algotni Franču
leģionā. Bija arī citas ne
mazāk avantūristiskas
domas, tomēr skaidri
zināju, ka nākotnē vēlos kļūt par uzņēmēju,
tādēļ nolēmu palikt
Latvijā un pievērsties
pārdošanai, kas ir pirmais pakāpiens ceļā
uz savu uzņēmējdarbību,» stāsta Spīdolas
ģimnāzijas absolvents
jelgavnieks Deivids
Cjukša, kurš, apsteidzot gandrīz 600 konkurentus, pagājušajā
nedēļā uzvarēja prestižajā valsts konkursā
«Pārdošanas guru».
Konkursu jau 11. gadu organizē «CV-Online Latvia», un tā
gaitā tiek noteikti un apbalvoti
labākie Latvijas pārdošanas
profesionāļi un pārdošanas vadītāji, kuri vairāk nekā mēnesi
dažādās konkursa kārtās apliecinājuši savu profesionalitāti,
talantu un spējas. Pirmo reizi
konkursa vēsturē tajā uzvarējis
tikai 20 gadus vecais D.Cjukša,
kurš šobrīd strādā par nekustamā īpašuma aģentu kompānijā
«Interbaltija» un apgūst nekustamā īpašuma pārvaldīšanu
Rīgas Tehniskajā universitātē.
Konkursa finālā Deivids pārspēja labākos pārdevējus no tādiem
Latvijā zināmiem uzņēmumiem
kā «Swedbank», «Statoil», «Amserv Motors» un citiem.
Kā nokļuvi līdz titulam
«Pārdošanas guru»?
Tā noteikti nav nejaušība, jo
pēdējo gadu laikā esmu daudz
strādājis, lai sevi attīstītu. Grāmatas, kursi, video, arī praktiski
esmu darījis pietiekami daudz,
lai pārliecinātos par to, kā šīs
zināšanas strādā. Sākumā man
nebija mērķa uzvarēt šajā konkursā, bet pakāpeniski, pārvarot
vairākas kārtas, nokļuvu finālā,
kuram tika izvirzīti desmit labākie konkursa dalībnieki. Pieņēmu šo izaicinājumu, jo sapratu,
ka viss ir iespējams, tādēļ finālam gatavojos ļoti rūpīgi. Mans
uzdevums bija desmit minūšu
laikā iedvesmot pārdošanas
komandu. Pircēju lomās iejutās
profesionāli biznesa konsultanti. Spriežot pēc rezultāta, man
tas izdevās labi.
Kas bija grūtākais šajā
konkursā?
Grūtākais bija sagatavot

«Pircēji no NVS valstīm
ļoti lielu uzmanību pievērš cenai un ir gatavi
kaulēties par katru eiro,
savukārt investoriem
no Rietumeiropas vairāk interesē nekustamā
īpašuma prestižs un tas,
vai pēc pieciem gadiem
to būs iespējams pārdot
par vismaz tikpat lielu
summu, cik samaksāts,
to iegādājoties,» spriež
konkursa «Pārdošanas
guru 2013» uzvarētājs
jaunais nekustamā īpašuma aģents Deivids
Cjukša.

Foto: Ivars Veiliņš

prezentāciju, atklājot, kāpēc
Kāda ir tava izglītība, un
es esmu labākais pārdevējs. cik liela loma vispār pārdoNostrādāja latvieša kautrība, šanā ir izglītībai?
tomēr ar draugu atbalstu tiku
Šobrīd studēju Rīgas Tehgalā arī ar šo uzdevumu.
niskajā universitātē nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
Vai jaunais statuss nebie- programmā. Pirms tam gan
dē?
vienu gadu nomācījos Banku
Mazliet jau biedē, bet, no augstskolā, bet, mainoties priootras puses, uzvara konkursā ritātēm dzīvē, nomainīju arī
ir apliecinājums, ka tas, ko līdz augstskolu, lai gan kopumā arī
šim esmu darījis, ir bijis pareizi. Banku augstskolas piedāvāto
Konkurss man devis papildu sti- izglītību vērtēju ļoti augstu. Samulu strādāt un attīstīties.
vukārt attiecībā uz pārdošanu
kā profesionālu nodarbošanos
Kāpēc tieši pārdošana?
es nevarētu teikt, ka te liela
Pārdošana ir pirmais solis loma ir formālajai izglītībai.
uzņēmējdarbībā. Lai izveidotu Pārdošanā uzsvars jāliek uz
savu uzņēmumu, ir jāiemācās personības attīstību, vājību pārpārdot, un nav pat tik svarīgi, ko varēšanu, pārliecību par saviem
pārdot. Nākamais solis ir iegul- spēkiem. Tas ir
dījumi nekustamajā īpašumā, darbs ar sevi
tādēļ savu profesionālo darbību ikdienā. Liela
esmu saistījis ar šo jomu un strā- loma noteikti
dāju par nekustamā īpašuma b i j a « J u n i o r
aģentu. Šajā darbā ir mazliet no Achievement»
visa, kas saistīts ar nekustamā p r o g r a m m a i ,
īpašuma lietām.
kura Spīdolas
skolā bija
Šobrīd aktuāla kļuvusi obligāta. Tajā
attālinātā pārdošana, iz- apguvām bizmantojot internetu un auk- nesa domāšanu.
stos zvanus. Vai šīs metodes S k o l a s l a i k ā
darbojas?
k o p ā
a r
Tas lielā mērā atkarīgs no pro- klasesbiedriem
dukta, jo visu pa telefonu nevar ražojām un pārdevām uzlīmes,
pārdot. Kāds kolēģis pa telefonu stresa noņēmējus un sveču
mēģināja pārdot lietotus velosi- dekorus.
pēdus, un rezultāti nebija sevišķi
labi. Savukārt pats attālināti
Kad sāki strādāt algotu
esmu mēģinājis pārdot interneta darbu?
un televīzijas pakalpojumus.
Pāris mēnešus pirms vidusskoPārliecinājos, ka tas strādā, jo las eksāmeniem izsūtīju CV
katrs piektais zvans noslēdzās uz dažām mani interesējošām
ar darījumu. Vienkārši katram v a k a n c ē m , u n u z ņ ē m u m s
produktam jāizvēlas piemērotā- «Imperio Estate» piedāvāja
kais pārdošanas veids.
nekustamā īpašuma aģenta dar-

Tu apsvēri iespējas studēt
ārvalstīs – kas lika izšķirties
par labu Latvijai?
Jā, apsvēru iespēju studēt
Anglijā un spēlēt sev tuvo regbiju. Tajā pašā laikā apzinājos,
ka pārāk mīlu Jelgavu un
Latviju, lai uz salīdzinoši ilgu
laiku dotos prom. Šeit ir visas
iespējas iegūt labu izglītību,
bu. Bija jāpieņem lēmums. Es profesionāli augt un attīstīties.
izdarīju izvēli par labu darbam Tikai ne vienmēr spējam to
un pieredzei, bet eksāmeniem novērtēt.
gatavojos individuāli. Paralēli
Savulaik esi spēlējis regkopā ar skolasbiedriem saim
niekojām Vecrīgas «ABBA» biju klubā «Jelgavas aļņi».
bārā. Uzņēmuma apgrozījumu Vai tas arī ir atstājis kādu ieizdevās kāpināt desmitkārt, spaidu uz tavu profesionālo
bet, ņemot vērā, ka sākām fak- attīstību?
Joprojām spēlēju regbiju
tiski no nulles līmeņa, kopumā
tas nebija veiksmīgs projekts. klubā «Livonija» Upesciemā.
Neviens no mums nebija ga- Tas noteikti tāpat kā jebkurš
tavs pamest mācības, pārējos sporta veids kopumā ir devis
darbus un pilnībā pievērsties zināmu ieguldījumu personības
kroga lietām, bet tā bija laba i z a u g s m ē . R e g b i j s m ā c a
pārvarēt sevi, spēlēt komandā
pieredze.
un sasniegt izvirzītos mērķus.
Kas tevi saista nekustamā Arī pārējie puiši, ar kuriem
kopā spēlēju, ir veiksmīgi savā
īpašuma jomā?
Pasaulē nekustamā īpašuma profesionālajā karjerā, mēs
joma ir viena no lieliski pavadām laiku. Ne velti
stabilākajām, mēdz teikt, ka regbijs ir īstu
t e v i e n m ē r džentlmeņu sporta veids.
būs ko darīt
Darbs, mācības un hobijs
un attīstīt.
P ā r d o m ā t a s – vai visam pietiek laika?
Pareiza laika plānošana
i n v e s t ī c i j a s
n e k u s t a m a j ā i r v i e n s n o l i e l ā k a j i e m
ī p a š u m ā izaicinājumiem mūsdienās. Arī
v i e n m ē r a t  man pie tā vēl daudz jāstrādā.
m a k s ā s i e s . Cenšos jau svētdienā rūpīgi
U z s k a t u , k a pa stundām saplānot nākamo
Latvijā un arī nedēļu. Ja pieturos pie šī plāna,
J e l g a v ā ļ o t i tad parasti arī izdodas paveikt
perspektīvs ir visu iecerēto. Šajā ziņā katram
īres tirgus. Nākotnē cilvēki jāatceras, ka lielākā problēma
arvien biežāk izvēlēsies īrēt, ir nevis laika trūkums, bet
n e v i s i e g ā d ā t i e s m ā j o k l i nepareiza laika plānošana.
īpašumā. Arī pats ar laiku
Ko novēli Latvijai dzim
vēlētos investēt īres dzīvokļos,
bet mans mērķis šajā jomā ir šanas dienā?
Vairāk ar dzīvi apmierinātus
strādāt ar nekustamā īpašuma
attīstības projektiem, labprāt cilvēkus, kuri spēj iedvesmoties
kaut ko darītu arī Jelgavā, jo no tā labā, kas ik dienu notiek
mūsu pilsētā atšķirībā no Ozol- mums apkārt. Lai sasniegtu
niekiem šajā ziņā nav tik daudz kaut ko, ir jābūt pozitīviem un
jātic, ka mēs varam.
pozitīvu piemēru.

«Pats attālināti esmu
mēģinājis pārdot interneta un televīzijas
pakalpojumus. Pārliecinājos, ka tas strādā,
jo katrs piektais zvans
noslēdzās ar darījumu.»

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs protat svinēt
svētkus?
Guntis, uzņēmējs:
– Domāju, ka
protu svinēt.
Pašlaik ir valsts
svētku nedēļa
– Lāpu gājienā
par godu Lāčplēša dienai gan nepiedalījos, taču uz valsts dzimšanas
dienas salūtu iesim noteikti. Tāpat ir
Ziemassvētki, Jaunais gads – parasti
tad organizējam karnevālu un ar
draugiem no sirds izpriecājamies.
Tas, vai svētki izdodas, atkarīgs
no katra paša, un par sevi varu
teikt: man svētki vienmēr saistās
ar prieku.
Inguna, ērģelniece:
– Man katra
diena ir svētki
– vai tās būtu
kalendārā atzīmētas dienas,
vai jauka satikšanās ar draugiem, vai
vienkārši laba teātra izrāde. Svētki ir
tad, kad tu jūties forši, kad apkārt ir
priecīgas sejas, un es ļoti cenšos, lai
man tā būtu katru dienu. Manuprāt,
cilvēki pārāk daudz dzīvo pagātnē,
tāpēc dažkārt ir drūmi, bet jādzīvo
taču ir šodienā!
Līva, skolniece:
– Manuprāt, es
protu svinēt.
Parasti svinēšana notiek
kopā ar ģimeni, radiem un draugiem – pasēžam,
parunājamies. Atzīmējam gadskārtu
svētkus, arī dzimšanas dienas svinam. Bet valsts svētkus gan vairāk
izjūtu kā piemiņas dienu, jo šajā laikā
mēs atceramies Latvijas vēsturi.
Rihards, uzņēmējs:
– Agrāk laikam
esmu tā nosvinējies, ka tagad īsti nemaz
vairs negribas
svinēt. Pats ļoti bieži esmu komandējumos, tāpēc svētku dienās
biežāk sanāk būt ārpus mājām. Nav
jau vairs arī ģimenes, ar ko svētkos
būt kopā. Savulaik spēlēju orķestrī,
un tad bija pavisam cita svētku
«garša». Tagad man dzīvē ir citas
prioritātes.
Zenta, novada
domes deputāte:
– Visi cilvēki
taču cenšas, lai
par svētkiem
būtu gandarījums un prieks. Pirms tam taču ir
gatavošanās process, un jau tas
rada labu noskaņojumu. Es domāju,
ka tiešām protu svinēt svētkus. Ar
ģimeni un draugiem atzīmējam
visus kalendārā ierakstītos svētkus,
ģimenes svētkus... Piemēram, svētki
mums būs arī šomēnes – ar vīru
svinēsim savu 33. kāzu jubileju!
Noteikti vajadzīgas arī piemiņas
dienas, jo tā ir vēsture, bet jāmāk
arī priecāties.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Neatbalsta
mikrouzņēmuma
nodokļa likmes celšanu
18. novembrī pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas
No 1.lpp.

5. maršrutā nekursēs reiss no
Bērzu kapiem pulksten 20 Bērzu
kapi–Blukas un reiss pulksten
20.24 Bērzu kapi–Centrs, no Blukām reiss pulksten 19.50 kursēs
līdz Bankai, bet reiss pulksten 20.35
no Blukām nekursēs. 9. maršrutā
nekursēs reiss no Kastaņu ielas
pulksten 19.26 Kastaņu iela–Āne
un no Ānes reiss pulksten 19.58
Āne–Kastaņu iela. 14.A maršrutā
nekursēs reiss no RAF dzīvojamā masīva pulksten 19.41 RAF
dz.masīvs–Atpūta un no Atpūtas
reiss pulksten 20.10 Atpūta–Banka.
15. maršrutā nekursēs reiss no Cukurfabrikas pulksten 19.35 Cukurfabrika–6. vidusskola–Satiksmes

iela (pasts), no Satiksmes ielas (pasta) reiss pulksten 20.01 Satiksmes
iela (pasts)–Pērnavas iela–Ozolpils.
Savukārt 22. maršrutā nekursēs
reiss no Dzelzceļa stacijas pulksten
20 Dzelzceļa stacija–Asteru iela
un no Asteru ielas pulksten 20.13
Asteru iela–Dzelzceļa stacija.
Jāpiebilst, ka lēmumu pilsētas
iedzīvotājiem nodrošināt iespēju
18. novembrī pilsētas autobusus
izmantot bez maksas pieņēma
Jelgavas domes deputāti ārkārtas
sēdē 6. novembrī, paredzot, ka izdevumi, kas JAP radušies, izpildot
šo domes lēmumu, tiks apmaksāti
no Jelgavas pilsētas pašvaldības
budžeta programmas «Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem».

«Flora» no apdrošinātāja
saņems 225 000 latu
 Ilze Knusle-Jankevica

AAS «Gjensidige Baltic»
logu ražotnei «Flora»,
kurā septembra beigās
izcēlās ugunsgrēks, nopostot logu un durvju
ražošanas cehu un iznīcinot lielu daudzumu
jau gatavās produkcijas, izmaksās 225 000
latu atlīdzību. «Lielākā
daļa līdzekļu aizies pasūtītās produkcijas atjaunošanai. Vēl daļa būs
nepieciešama iekārtu
remontam, bet pārējos
līdzekļus izlietosim jauna angāra celtniecībai,»
norāda uzņēmuma valdes loceklis Juris Bušs,
piebilstot, ka angāra metāla karkass tika pilnībā
nopostīts un to atjaunot
nav iespējams.
Uzņēmuma vadītājs lēš, ka līdz
novembra beigām būs atjaunota
lielākā daļa sadegušo pasūtījumu,
bet daļu – Krievijas tirgum paredzētos ekskluzīvos logus – pasūtītāji
atlikuši līdz pavasarim. Izkļūt no
sarežģītās situācijas palīdzēja arī
konkurenti – uzņēmums «Montāžnieks D» veica frēzēšanas darbus,
kam «Florai» nepietika jaudas.
Šobrīd darbs logu ražotnē norit
divās maiņās un ierindā ir visi
darbinieki, kas strādāja vēl pirms
ugunsgrēka (uzņēmumā strādā 120
cilvēki). «Pirmajās divās nedēļās pēc
negadījuma daļa darbinieku devās
atvaļinājumā, jo veicām tādu kā

iekšējo reorganizāciju, lai saprastu
situāciju un saplānotu turpmāko
darbību,» stāsta J.Bušs. Viņš norāda, ka telpu pietiek, vienīgi tagad
ražošanas process ir sadrumstalots.
Jauno angāru plānots celt uz nodegušā angāra pamatiem, un uzņēmums paredz, ka tas tiks paveikts
līdz nākamā gada jūlijam.
J.Bušs uzsver: pozitīvi vērtējams
apstāklis, ka apdrošināšanas kompensācija tiks izmaksāta tik ātri, jo
ražojošam uzņēmumam tas ir ļoti
svarīgi. «Ir būtiski zināt, cik lieli
mēsli ir, lai efektīvāk varētu plānot
darbību un attīstību,» tā viņš. Lēmums par kompensācijas piešķiršanu un apjomu tika pieņemts piecu
nedēļu laikā pēc negadījuma. «Par
ugunsgrēka faktu tika ierosināta
arī krimināllieta, taču, lai nebūtu
jāgaida policijas atzinums, kas
varētu būtiski paildzināt izvērtēšanas procesu, pasūtījām neatkarīgu
ekspertīzi. Eksperti konstatēja, ka
ugunsgrēka iemesls bija īssavienojuma rezultātā radies pārspriegums,»
norāda apdrošināšanas kompānijā.
Ne apdrošinātājs, ne uzņēmuma
vadība kopējos zaudējumus gan
joprojām neprecizē. J.Bušs norāda:
to varēs pateikt pēc tam, kad būs
uzcelts jaunais angārs un zināmas
tā izmaksas.
Logu ražotājs prognozē, ka gan
šis, gan nākamais gads paies, lai nosegtu ugunsgrēka radītos zaudējumus, un cer, ka ar 2015. gadu varētu
sākt runāt, ka «Flora» ir atkopusies
pēc notikušā. Jāatgādina, ka 2012.
gadā «Floras» apgrozījums bija 2,17
miljoni latu un gadu uzņēmums
noslēdza ar 76 600 latu peļņu.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš norāda, ka pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru nākamgad plāno atjaunot tradīciju
Foto: Ivars Veiliņš
– uzņēmēju izstādi –, tādējādi popularizējot pilsētā un reģionā izgatavotās lietas.
 Ilze Knusle-Jankevica
Kanaška. Viņš ir pārliecināts, ka kura risināšanā jau valsts līmenī
nodokļa likmes celšana atsviedīs nu ar LTRK starpniecību iesaistīLai Jelgavas uzņēmēju
mūs atpakaļ turpat, kur bijām, un sies Jelgavas uzņēmēji. JRTA ieintereses aizstāvētu arī
atkal augs gan bezdarbs, gan «ēnu» sniedza arī kamerai priekšlikumu:
valsts līmenī, Jelgavas
ekonomika.
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
Ražotāju un tirgotāju
LTRK vāc parakstus, lai apturētu un sociālo nodokli nevajadzētu
asociācija (JRTA) parakspriekšlikumu mikrouzņēmuma no- aplikt summas, ko darba devējs
tīja sadarbības līgumu
dokļa likmi no 9 procentiem paaug- tērē, lai uzlabotu darbinieku
ar Latvijas Tirdzniecības
stināt līdz 15, sākot no 2015. gada. apstākļus, piemēram, nodrošinot
un rūpniecības kameru
Kameras vadītājs Jānis Endziņš uz- transportu, ēdināšanu, veselības
(LTRK). Viens no būtisskata, ka pretargumenti, ar kuriem aprūpi, papildu izglītību.
kākajiem jautājumiem,
tiek pamatota nepieciešamība celt
Sadarbības līgums Jelgavas
kas šobrīd tiek risināts
šo likmi, neiztur kritiku. «Tā ir vien- uzņēmējiem ļaus tikt sadzirdēun kam atbalstu pauž arī
kārša matemātika: nulle ir labāk tiem valsts līmenī un ar atlaidēm
mūsu uzņēmēji, ir mikronekā mīnus viens – ikviens, kurš var izmantot LTRK piedāvātos pakaluzņēmuma nodokļa liknodrošināt kaut sevi, ir labāk nekā pojumus, savukārt kamera iegūs
mes nepaaugstināšana.
cilvēks vai ģimene, kas iestājas rindā tā saucamo reģionālo kompetenci.
pēc sociālā pabalsta,» tā viņš. LTRK I.Kanaška norāda, ka JRTA šo«Kad sākās krīze, tieši mikro- ir gatava lūgt Valsts prezidentam brīd ir ap 100 biedru, no kuriem
uzņēmumu politika daudziem neizsludināt šos likuma grozījumus, mikrouzņēmuma statuss varētu
ļāva uzsākt uzņēmējdarbību un bet, pat ja prezidents tos izsludinās, būt ap 25 procentiem. Saskaņā ar
neaizbraukt no valsts. Tas būtiski kamera ir apņēmības pilna turpināt «Lursoft» datiem Jelgavā šogad
samazinājis arī «pelēkajā» sektorā darbu, lai panāktu, ka no 2015. gada reģistrēti 289 uzņēmumi, bet
strādājošo skaitu, jo daudzi iznāca mikrouzņēmuma nodoklis tomēr likvidēti 92, savukārt 2012. gadā
no «ēnu» ekonomikas,» norāda netiktu paaugstināts.
reģistrēti 318, bet likvidēti 94
JRTA valdes priekšsēdētājs Imants
Šis ir tikai viens no jautājumiem, uzņēmumi.
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vardarbību un genocīdu.
«Nenoliegšu – pašlaik cilvēkiem
nav viegli. Tikai pagājušajā gadā
beidzu strādāt par šoferi «Jelgavas
mēbelēs» – krustu šķērsu esmu
izbraukājis Latviju un redzējis
tukšās mājas, palikušos vecos
cilvēkus, jo jaunie Latviju ir pametuši... Arī mani bērni strādā
Skotijā, un es saku, ka viņi ir mani
dzimtenes nodevēji. Par to sāp

Īsi
 Pirmdien, 18. novembrī, Jelgavas
tirgus būs slēgts, informē tirgus administrācija. Savukārt nedēļas nogalē un
otrdien tirgus strādās, kā ierasts.
 Ceturtdien, 21. novembrī, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
aicina doties ekskursijā pa brīvības
cīņu piemiņas vietām Jelgavas apkārtnē. Ekskursiju vadīs vēsturnieks
Andris Tomašūns. Ik gadu Jelgavā
21. novembrī tiek atzīmēti 1919. gada
notikumi, kad Jelgava tika atbrīvota
no Bermonta karaspēka. Šajā dienā
interesenti aicināti piedalīties ekskursijā
ar autobusu pa brīvības cīņu piemiņas
vietām Jelgavas apkārtnē. Ekskursijas
sākums 21. novembrī – pulksten 12 no
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, atgriešanās plānota ap pulksten 17.
Dalības maksa – divi lati pieaugušajiem;
pensionāriem un studentiem – 1,50 lati;
skolēniem, pirmsskolas vecuma bērniem
(bez atsevišķas vietas transportā) – bez
maksas. Ekskursijas dalībnieki aicināti
paņemt līdzi svecīti un ziedus, ko atstāt
piemiņas vietās. Pieteikties ekskursijai
var pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.
 Radošo domu un darbu centrs
«Svētelis» aicina atsaukties iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri, sarūpējot
saldumus, vēlas Ziemassvētkos iepriecināt mūsu daudzbērnu ģimenes.
«Šai tradīcijai ir jau piecu gadu vēsture,
un arī šogad to vēlamies turpināt. Mūsu
redzeslokā ir 273 daudzbērnu ģimenes,»
saka «Svēteļa» vadītāja Ingrīda Lisovska,
ikvienu, kas vēlas ziedot saldumus Ziemassvētku paciņām daudzbērnu ģimeņu
bērniem, aicinot sazināties ar viņu pa
tālruni 29137168.
 Sestdienas vakarā ap pulksten 19
POIC novērošanas kamerās tika pamanīts kāds BMW, kas bija iebraukts gājēju
tunelī zem Driksas tilta pie Jelgavas pils.

Uz notikuma vietu devās Pašvaldības policijas darbinieki un sastapa tur automašīnas vadītāju. Viņš paskaidroja, ka vēlējies
automašīnu nofotografēt. Jaunietim
izteikts mutisks brīdinājums.

Ilze Knusle-Jankevica

Kolneja Pensionāru biedrību vairs nevadīs
 Ilze Knusle-Jankevica

29. novembrī notiks
Jelgavas Pensionāru
biedrības kopsapulce,
kurā tiks sniegta atskaite par pēdējiem trīs
gadiem, pasniegtas Pateicības un Goda zīmes
un pārvēlēta biedrības
valde, ieceļot arī jaunu
priekšsēdētāju. Līdzšinējā biedrības priekšsēdētāja Marija Kolneja
paziņojusi, ka vairs uz
šo amatu nepretendēs.
«Tas nav pēkšņs lēmums – jau
gada sākumā teicu, ka esmu piekususi un vairs šo grūto darbu
neuzņemšos. Es šo biedrību ar
gada pārtraukumu vadu jau septiņus gadus, turklāt man pašai ir
jau 70,» norāda M.Kolneja. Viņa

nolēmusi atpūsties un veltīt laiku
sev, beidzot tā pa īstam izbaudot
pašas «sastrādāto». «Mans mērķis ir sasniegts – dienas centrs
un bāze ir izveidota un biedrība
kļuvusi par stabilu organizāciju.
Un es jau nekur nepazudīšu: lai
gan esmu nolēmusi, ka biedrību
vairs nevadīšu un arī neturpināšu
darbu tās valdē, būšu biedrības
biedre. Noteikti iesaistīšos Omīšu
zāļu tēju klubiņā un Grāmatu
draugu pulciņā un turpināšu
dzīvot aktīvu dzīvesveidu, nūjot
un vingrot,» tā viņa.
29. novembrī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
Jelgavas Pensionāru biedrības
kopsapulce. Tajā paredzēts ievēlēt jauno biedrības vadītāju.
M.Kolneja skaidro: saskaņā ar organizācijas statūtiem, lai lēmums
būtu spēkā, vēlēšanās jāpiedalās

Vajadzēja drosmi, lai paceltu karogu
Likums «Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu»
paredz novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri, darbodamies nacionālās
pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem
cīnījās par 1918. gada 18. novembrī
proklamētās Latvijas atjaunošanu
un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu
pret okupācijas režīmu īstenoto
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sirds. Tomēr Latvijas dzimšanas
diena vienalga ir svētki. Mēs visi
esam cietuši, taču tagad dzīvojam
brīvā Latvijā, un tas ir jānovērtē,»
tā Egona kungs.
Jāpiebilst, ka šogad aprit 25
gadi, kopš Latvijas karogs plīvo
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja tornī – tas
1988. gada 18. novembrī pacelts
kā pirmais pilsētā. «Tolaik muzejā

gatavojāmies atklāt vēl nebijušu
izstādi par pirmo brīvvalsti un
paralēli virmoja ideja par Latvijas
karoga pacelšanu muzeja tornī.
Tam bija nepieciešams pilsētas izpildkomitejas lēmums, un tas bija
mums pozitīvs: pacelt karogu uz
mūžīgiem laikiem,» atceras muzeja direktore Gita Grase, piebilstot,
ka tādējādi Jelgava bija trešā pilsēta aiz Rīgas un Cēsīm, kur 1988.

50 procentiem plus vienam biedram. Pēc šī brīža datiem, biedrībā
reāli ir 362 biedri, un tas nozīmē,
ka vēlēšanās jāpiedalās vismaz
182 biedriem. «Sarakstos mums
gan ir 534 biedri, bet mēs strikti
skatāmies, vai tiek maksāta biedra
nauda – «mirušās dvēseles» mums
nav vajadzīgas,» tā M.Kolneja,
piebilstot – ja vairāk nekā gadu
biedrs biedra naudu nav maksājis,
viņš no biedrības tiek izslēgts. Vēl
pēdējo septiņu gadu laikā 15 biedrības biedri aizgājuši aizsaulē.
M.Kolneja nolēmusi Pensionāru
biedrības valdes priekšsēdētājas
amatam izvirzīt savu vietnieci Brigitu Baškevicu. «Brigita, protams,
ir nobijusies, bet viņa ir ļoti komunikabla un interesanta personība.
Manuprāt, viņai varētu izdoties,»
tā M.Kolneja, piebilstot, ka par
svarīgāko šajā amatā uzskata tieši
māku un spēju komunicēt.

gadā pacelts sarkanbaltsarkanais
karogs. «Tas bija ļoti emocionāls
brīdis,» valsts dzimšanas dienu
pirms 25 gadiem atceras viņa,
atklājot, ka karogu pirmo reizi virs
muzeja kupola uzvilka Imants Geidāns kopā ar kolēģiem, savukārt,
tā kā karoga nomaiņa vēl aizvien
ir tehniski sarežģīts process, visus
šos 25 gadus to nomainīt palīdzējis
Aļģimants Burba.

Piedāvā darbu
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTAM(-EI).
Darba pienākumi:
• maršruta lapas izsniegšana un apkopošana, tajā
skaitā ceļazīmes;
• ikdienas šoferu darba uzdevuma izpildes kontrole:
1. kilometri,
2. laiks;
• konteineru iztukšošana;
• konteineru laukumu sakopšana;
• maršruta kontrole un salīdzinājums ar optimizēto,
novirzes no maršruta;
• klientu apkalpošana (strīdu, problēmu un piedāvājumu izskatīšana un risināšana);
• operatīvi veikt izmaiņas nākamo dienu maršrutos,
ja kādu apstākļu dēļ netiek izpildīts maršruts;
• maršruta lapas apstrādāšana un ievadīšana datorā:
1. apkalpošanu ievadīšana,
2. papildu apkalpošanu ievadīšana,
3. neizvesto juridisko adrešu iesniegšana klientu
konsultantiem;
• degvielas kontrole:
1. uzpildījums/patērēts,
2. degvielas atlikumu pārbaude,
3. degvielas atlikumu salīdzināšana ar TAHO ierīcēm;
• maršruta optimizācija:
1. uz līnijas,
2. ar datoru;
• maršrutu koriģēšana dienas laikā;
• konteineru uzpildījuma novērošana;
• darba stundu uzskaitīšana algai;
• avansa, tabeles un atskaites sagatavošana;
• ievērot grāmatvedības uzskaites noteikumus, noteiktajos termiņos iesniegt grāmatvedībā dokumentus;
• sekot līdzi, lai personāls ievēro darba disciplīnu un
darba drošības noteikumus;
• nodrošināt darbiniekus ar nepieciešamo darba
aprīkojumu un speciālapģērbu;
• 1C programmas pilnveidošana un darba režīma kontrole.
Prasības:
• augstākā izglītība (vēlams ar loģistikas speciālista
specialitāti);
• iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu
personals@komunalie.lv ar norādi «Loģistikas speciālists(-e)», faksu 63048959 vai iesniegt personīgi
Dobeles šosejā 34, Jelgavā, LV-3007.
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tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

Lielajā ielā zelta podu neatrod
 Sintija Čepanone

«Ir zemes ceļš – tiesa, ne tik
taisns kā mūsdienās –, grāvis
un abpus ceļam ēkas. Pavasarī
un rudenī, kad ir dubļi, tiek izvietotas laipas. Jā, un apkārt ir
daudz atkritumu, jo tos cilvēki
met, kur grib, dzeramais ūdens
ir slikts, un tieši tas ir iemesls,
kāpēc katru gadu pilsētā plosās
holēra...» ieskatu agrākās Lielās
ielas ikdienā sniedz vēsturnieks
Andris Tomašūns. Tieši ar 16.
– 17. gadsimtu datējami senākie atradumi, ko izdevās uziet
Lielās ielas rekonstrukcijas darbu gaitā mūsu pilsētā.
A.Tomašūns, kurš veica arheoloģisko
uzraudzību Lielās ielas būvdarbu gaitā,
skaidro, ka ir būtiska atšķirība starp arheoloģisko uzraudzību un arheoloģiskajiem
izrakumiem. «Veicot izrakumus, zemes
slānis tiek noņemts kārtu pa kārtai, ar
zinātniski pētniecisku pieeju iegūstot lietiskos vēstures avotus, savukārt uzraudzība
paredz saglābt tās vēsturiskās liecības, kas
būvdarbu laikā tiek postītas un ir vēl glābjamas,» skaidro viņš, norādot, ka Lielās ielas
rekonstrukcijas projekta gaitā bija paredzēta tikai arheoloģiskā uzraudzība, taču divās
vietās – pie Hercoga Jēkaba laukuma un
Svētās Annas baznīcas –, pateicoties CBS
«Igate» atbalstam, tika veikta rūpīgāka

zemes slāņu izpēte.
Vēsturnieks skaidro, ka seklākais uzietais
kultūrslānis bija 1,60 metru, bet biezākais
– 2,20 metru dziļumā. «Dziļāk jau beidzas
kultūras dzīves pēdas,» tā A.Tomašūns,
atklājot, ka vēsturiskās liecības meklētas
gan «ar aci», gan metāla detektoru un
sīkākais priekšmets, ko izdevies ieraudzīt
«ar neapbruņotu aci», bijusi kniepadata,
kas laimīgas sagadīšanās pēc iemirdzējusies
saulē. Taču kopumā atrasto priekšmetu
skaits pārsniedz 1000 un šo to vēl joprojām
izdodas atrast, vēsturiskās liecības meklējot
Pasta salā, uz kuru nogādāta Lielajā ielā
noraktā grunts. Atradumi visbiežāk ir dažādi sadzīves priekšmeti, kas galvenokārt
fragmentāri saglabājušies gan no hercoga
Jēkaba laikiem, gan pirmskara Jelgavas.
Turklāt, ņemot vērā, ka pēc kara gruveši
vienkārši tika nolīdzināti, teju līdzās iespējams atrast gan liecības no pilsētas
pirmsākumiem, gan arī Otrā pasaules kara,
piemēram, vienlaicīgi atrasta Bīrona laika
monēta un prettanku mīna. «Cilvēkiem
nereti interesē, vai zeltu mums izdevās
atrast. Nē, podu ar zeltu neizrakām. Arī
atrastie priekšmeti, spriežot pēc to mantiskās vērtības, lielākoties nav nekas īpašs vai
unikāls, tomēr tās ir ļoti nozīmīgas liecības
par seno Jelgavu,» tā A.Tomašūns.
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatīties,
ko izdevās atrast Lielās ielas rekonstrukcijas laikā. Daļu no priekšmetiem ar laiku
noteikti varēs skatīt arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Foto: Ivars Veiliņš un no A.Tomašūna personīgā arhīva

Andra Tomašūna vadībā Lielās ielas rekonstrukcijas gaitā noritēja arheoloģisko materiālu meklējumi, un gan pagājušajā, gan šajā gadā lielākie palīgi viņam bija dēli Juris Jēkabs un Jānis. «Šis melnais krāsns podiņš ar Frīdriha Vilhelma
iniciāļiem atrasts Čakstes bulvārī. Tas varētu būt gan no kādas krāsns Bruņniecības namā, kas savulaik atradās Driksas
krastā, gan arī no jebkuras citas ēkas Lielajā ielā, jo pēc kara visi gruveši tika šķūrēti uz upes malu. Jābrīnās, ka tas
tik labi saglabājies,» spriež Jānis, kurš krāsns podiņu atrada. Savukārt otrs podiņš atrasts Lielās ielas krustojumā ar
Zināms, ka senajā Upes ielā, Driksas krastā, Pir- Mātera ielu, un A.Tomašūns vērtē, ka tas ir viens no interesantākajiem atradumiem. «Tajā vietā uzgājām veselu kaudzi
mā pasaules kara laikā bija kazino, kur virsnie- šādu podiņu lausku, un kādi 12 – 13 bija saglabājušies pilnībā neskarti. No māla darinātie krāsns podiņi varētu būt
ki, spēlējot kārtis, pavadīja savu brīvo laiku. liecība pat vēl no 16. gadsimta, jo tiem blakus bija poļu monēta no 17. gadsimta sākuma,» tā viņš.
Acīmredzot tieši kādam
Viens no biežākajiem atradumiem bija holandiešu pīpju
virsniekam izkritis bija
fragmenti – to skaits mērāms pat vairākos simtos. «Baltie
papīrā ievīstīts žūksnis
«kaļķīši» bija vienkārši un ļoti trausli māla izstrādājumi,
ar 43 kazino žetoniem.
kas parādījās 17. gadsimtā un tika ievesti no Holandes.
Tie, lai gan salipuši,
Pīpes bieži lūza, tāpēc tās vienkārši izmeta. Porcelāna
atrasti Uzvaras ielas
pīpes, dažkārt pat īsti mākslas darbi, parādījās vēlāk, un
galā. Turpat atrasta arī
vienu tādu ar zīmējumu mums izdevās atrast,» stāsta
krājkasīte, tiesa gan – tukša,
A.Tomašūns.
kādas varētu būt izmantotas 19.
gadsimtā.
Vairāki atrastie priekšmeti ir liecības no
1944. gada, kad pilsētu bija apņēmušas
liesmas un Jelgava tika nodedzināta. «Šie
trauki, visticamāk, piedzīvojuši Jelgavas
degšanu un milzīgajā karstumā, kas bija
apņēmis pilsētu, sakusuši un deformējušies,» par Lielajā ielā pie Hercoga Jēkaba laukuma atrastajām glāzēm spriež
A.Tomašūns, piebilstot, ka liesmas nav
saudzējušas arī monētu depozītus (vienkopus vairākas monētas). «Kopumā atradām
divus monētu depozītus – zem domes ēkas
sliekšņa un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas
galā. Tie varētu būt Otrā pasaules kara vācu
feniņi, kas karstumā izkusuši.»

Par interesantu atradumu vēsturnieks uzskata vienu no vairākiem uzpirksteņiem, atrastu starp Pasta un Mātera ielu, kas varētu būt saglabājies no
Jelgavas pirmsākumiem. «Šis uzpirkstenis varētu būt liecība no 17. – 18.
gadsimta, kad apģērba lāpīšana bija daudzu sievu ikdiena. Katrai līdzi bija
mazs nazītis, uzpirkstenis, adata – svarīgākās lietas,» tā A.Tomašūns. Savukārt
Uzvaras ielas galā atrasta šķēru daļa, gludeklis, šujamadata – iespējams, tur
senajā Jelgavā kādā darbnīcā savus pakalpojumus sniedza skroderis.

Šī vāze, uz
kuras ir labi
saglabājies
zīmogs un
gadskaitlis
1942., atrasta
netālu no viesnīcas «Jelgava».
A.Tomašūns norāda,
ka lielas vēsturiskās
vērtības tai nav, taču
tas, ka vāze saglabājusies gandrīz neskarta,
jau vien ir ievērības cienīgs
fakts. Taču vairākiem traukiem savu agrāko izskatu
izdevies atgūt, tos lausku pa lauskai līmējot kopā. Senākais Lielajā ielā atrastais stikla trauciņš varētu būt
saglabājies no 17. gadsimta.

Ap 19. gadsimtu pie
Svētās Annas baznīcas bijusi k ā d a
vācu skoliņa – par to liecina atrastie skolas priekšmeti. Tintes pudele, tāfeļu gabaliņi
un grifeles...
Liecības par amatniecību Jelgavā saglabājušās arī dažādu koka, ādas un
metāla priekšmetu fragmentu veidā. No ādas lielākoties ir apavu paliekas,
no koka – dažādas zirglietas, virpoti un griezti mietiņu paraugi, mucu, kas
savulaik izmantotas preču transportēšanai, dēlīši. «Spriežot pēc atradumiem,
koka darbnīca bijusi gan Uzvaras ielas galā, gan krustojumā ar Mātera ielu.
Interesantas ir vairākas atrastās koka detaļas, kuras, saliekot kopā, izveido
kājiņu ar ritenīti – šis mehānisms varbūt bijusi kāda bērnu rotaļlieta,» spriež
A.Tomašūns. Savukārt par savulaik aktīvo tirdzniecību Jelgavā liecina svina
plombas, kas ir gan no hercoga Jēkaba laika, gan vēlākiem laikaposmiem. «Tās
visā Lielās ielas posmā atradām daudz, taču vairums saglabājušās fragmentāri
un nav identificējamas,» tā viņš, atklājot, ka tad, kad preci veda prom, tā
tika aizplombēta, lai pa ceļam neviens netiek klāt. Preču pārvadāšanai nereti
izmantoja mucas – tās šim mērķim bija pateicīgas formas un materiāla dēļ.

«Cilvēkiem visos laikos ir paticis pašiem rotāties, savus zirgus un
mājas izrotāt – tam bija sociālā statusa nozīme,» par atrastajiem
dekoratīvajiem elementiem saka vēsturnieks. Atradumu klāstā ir
gan daži gredzentiņi un sprādzes, gan apkalumi, gan durvju tāfelīte,
gan kaula rokturīši. Ir arī pa kādam mākslas priekšmetam, piemēram, neliels bronzas sunītis, porcelāna, iespējams, šaha figūriņas,
keramikas zilonītis...

Pētot izrakumus Lielajā
ielā, izdevās atrast arī
keramikas un svina
lodes. Vēsturnieks stāsta, ka svina lodes, kas
atrastas krustojumā ar Uzvaras
ielu, lietotas līdz 19. gadsimta
sākumam, savukārt keramikas
lodes, visticamāk, bija iecienījuši
mednieki, lai nesabojātu zvērādas.
«Keramikas lodes priekšrocība bija tā, ka ar to
nelielu dzīvnieku, piemēram, vāveri, varēja notriekt zemē, nesabojājot kažoku,» tā viņš.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

Nē! «legālajām narkotikām»

Atbalstot Basketbola savienības
uzsaukumu iestāties pret «legālajām narkotikām»,
BK «Jelgava» galvenais treneris Mareks Bajārs un spēlētāji
parakstījušies interneta portālā manabalss.
lv – tas ir mudinājums veikt izmaiņas likumdošanā, kas ierobežotu «legālo narkotiku»
apriti. «Jau pats uzstādījums ir nepareizs, jo
narkotikas, vienalga – legālas vai ne, ir narkotikas,» uzsver treneris, aicinot jauniešus
sportot un piekopt veselīgu dzīvesveidu,
nevis lietot dažādas kaitīgas vielas. Viņaprāt, sabiedrība vairāk jāizglīto par šiem
jautājumiem un sportistiem jārāda veselīga
dzīvesveida piemērs.

Otrais rezultāts Eiropā

Augstvērtīgāko rezultātu no Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņiem
Latvijas sprinta festivālā «Riga Sprint 2013»
uzrādījis Deniss Komars (attēlā). «Lai gan
medaļu Deniss neizcīnīja, viņa sasniegtais
rezultāts 50 metros brasā – 29,05 sekundes
– ir otrais labākais Eiropā viņa vecuma grupā
(15 – 16 gadi),» uzsver Peldēšanas skolas
direktore Zelma Ozoliņa. Vēl trīs medaļas
Zanei Tīrumniecei – sudrabs 50 m brīvajā stilā un
bronza 50 m uz muguras
un 50 m tauriņstilā –, un
bronza 4x50 m kombinētajā stafetē Jānim Maniņam, Jānim Freimanim,
Jevgeņijam Boicovam un
D.Komaram.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Saņem 4. danu

Jelgavas
karatē
k l u b a
«Vitus»
vadītājs
un treneris Vitālijs
Mišins
veiksmīgi
nokārtojis eksāmenu pie viena no
labākajiem treneriem metodistiem
9. dana īpašnieka Sadašige Kato, lai
varētu saņemt melnās jostas 4. danu.
Jāpiebilst, ka nākamais šāds seminārs
notiks 2014. gada maijā Lietuvā un
tajā trīs kluba «Vitus» pārstāvji plāno
kārtot eksāmenu, lai saņemtu melnās
jostas 1. danu.

Iekļauta Olimpiskajā vienībā

Kā viena no 14 talantīgajiem jauniešiem
ziemas sporta veidos Latvijas Olimpiskās
vienības sastāvā iekļauta JLSS daiļslidotāja
Diāna Ņikitina. LOK informē: šie sportisti
2014. gadā saņems finansiālu atbalstu 550
latu apmērā treniņu un sacensību darbam,
kā arī iespēju veikt fiziskās darba spējas
noteikšanas, funkcionālos testus un saņemt
speciālistu konsultācijas. Šīs programmas
mērķis ir finansiāli atbalstīt šos jauniešus, lai
sekmētu sagatavošanos Eiropas Jaunatnes
olimpiādei 2016.
gadā. Tālāks mērķis
ir viņu veiksmīga
iekļaušanās Eiropas
un pasaules junioru,
pieaugušo sacensību sistēmā.

Šīs sezonas rekords:
astoņas nezaudētas spēles
 Ilze Knusle-Jankevica

«Mūs nebombardēja»

Komanda sezonas 27 spēlēs piecas
spēles uzvarēja, astoņas nospēlēja
neizšķirti un 14 zaudēja, izcīnot 23
punktus. Kopvērtējuma tabulā virs
mums 7. vietā ir Jūrmalas «Spartaks»
ar 25 punktiem un 6. vietā – FC «Jūrmala» ar 26 punktiem. «Ja pirmajās 15
spēlēs sniegums ir slikts, vēlāk atgūt
zaudētos septiņus astoņus punktus ir
grūti,» vērtē treneris. Arī komandas
kapteinis pārliecināts: abas Jūrmalas
komandas jelgavniekiem ir kožams
rieksts. «Sezonas pirmajā pusē katrā
spēlē ielaidām vismaz divus vārtus,
bet par mierinājumu varu teikt, ka,
salīdzinot ar citām Virslīgas komandām, lielāku rezultāta starpību kā 4:0

Labākie vārtu guvēji
Maksims Daņilovs – 6
Romans Bespalovs – 4
Aleksandrs Gubins – 4
Oļegs Malašenoks – 3 (+4 FC «Jūrmala»
sastāvā)
Mārcis Ošs – 1
Dmitrijs Medeckis – 1
Vadims Žuļevs – 1
Maksims Kamkins – 1
Valērijs Redjko – 1
Mindaugs Grigaravičs – 1
Deniss Petrenko – 1
Boriss Bogdaškins – 1
Vieni vārti ieskaitīti «Metai/LU», kas bumbu
raidīja savos vārtos.

SIA «Zemgales Kurjerpasts» aicina darbā
pastnieku(-ci) ar pieredzi Pārlielupē. Uz nepilnu slodzi (1 dienu nedēļā, ceturtdienās).
Tālrunis 27116666.
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us)
šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.
Draudzīgākais autoserviss Jelgavā «Anru
Motors» sakarā ar jaudu palielināšanu aicina
darbā: autoatslēdzniekus(-ces), auto mazgātājus(-as), savirzes stenda speciālistu(-i).
Pieredze obligāta. Tālrunis 29553492.
SIA «Alvima» piedāvā darbu palīgstrādniekiem(-cēm). Tālrunis 29620673.
SIA «KULK» piedāvā darbu mājas saimniekam(-cei) ar celtniecības un santehniķa darba
pieredzi. CV ar amata norādi sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv.
Interesēties pa tālruni 63023349, 29145961.

Meklē darbu
Virpotājs metinātājs. Tālrunis 29957066.
Sieviete (41) – papilddarbu Jelgavā. Var piedāvāt auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu. Tālrunis 28856531.
Sieviete steidzami meklē darbu. Tālrunis
28143642.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis – jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. T.26990895.
Dzīvokli. T.22336906

Vēlas īrēt
Dzīvokli ar malkas apkuri. T.22331047

Pārdod
Bērza briketes ar piegādi 110 Ls/t. T.29907466
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

Veiksmīgo spēļu sērija aizsākās septembrī un bija par pamatu tam, lai komandas
galvenais treneris Sergejs Golubevs tiktu
atzīts par septembra labāko Virslīgas
treneri. «Tas nebija tikai mans darbs,
visa komanda parādīja labu sniegumu,»
tā treneris.

Šī ir pirmā sezona, kad S.Golubevs FK
«Jelgava» ir Virslīgas komandas galvenais
treneris, un komandas kapteinis Deniss
Petrenko atzīst: sezonas sākumā trenerim
īsti neviens neticēja. «Arī pirmssezonas sagatavošanās process nebija īsti veiksmīgs,
tāpēc neveiksmīgais sezonas sākums
laikam ir likumsakarīgs,» viņš spriež.
Svarīgāk par kopvērtējumā ieņemto vietu
ir tas, ka komanda palikusi Virslīgā. «Bijām cerējuši, ka jau sezonas sākumā būs
tas, kas bija beigās, bet galvenais, ka puiši
tomēr atrada spēkus un vēlmi un savācās,»
vērtē komandas kapteinis.

Piedāvā darbu

Izīrē

FK «Jelgava» 2013. gada sezonu noslēdzis 8. vietā Virslīgā,
un, lai gan sezonas pirmā puse
bija diezgan neveiksmīga, ir
arī daži pozitīvi aspekti. Viens
no tiem – komandai padevās
ļoti labs sezonas noslēgums,
uzstādot jaunu rekordu kluba
vēsturē: astoņas nezaudētas
spēles pēc kārtas.

«Trenerim sākumā neviens īsti
neticēja»

5

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Sezonu FK «Jelgava» noslēdzis Virslīgas 8. vietā, 27 spēlēs izcīnot 5 uzvaras un 8 neizšķirtus. Skaistu punktu sezonai pielika spēle pret Virslīgas līderi «Skonto» – uzvara
ar 2:0 un atņemts zelts. «Nebija vairs tā presinga par palikšanu Virslīgā, un spēlējām
tikai uz rezultātu,» tā komandas galvenais treneris Sergejs Golubevs. Foto: Ivars Veiliņš
pat pret līderiem nepieļāvām nevienā
spēlē šosezon. Mūs nebombardēja,» tā
S.Golubevs. Kopumā šosezon gūti 26
vārti, bet ielaisti – 46. Pie tā vainojama ir visas komanda spēle, nevis tikai
vārtsargs. Jāpiebilst, ka FK «Jelgava»
vārtsargs Kaspars Ikstens ir nominēts
oktobra/novembra labākā Virslīgas
spēlētāja titulam.

Spēlētāju vērtējumā labākie – Žuļevs
un Ikstens
23. novembrī notiks tradicionālais
sezonas noslēguma pasākums, kurā tiks
izvērtēta aizvadītā sezona un noteikti
labākie spēlētāji. Par vienu no kritērijiem
varētu kalpot iesisto vārtu skaits – tad par
komandas līderi vajadzētu atzīt Maksimu
Daņilovu, kurš šosezon ir guvis sešus
vārtus. Kopumā vārtus spēja iesist 12
FK «Jelgava» spēlētāji. «Mums šosezon
komandā nebija viena līdera – katrā
spēlē sevi parādīja kāds cits. No vienas
puses, tas varbūt nav labi, ka nav līdera,
bet, no otras puses, pretinieks nezina, ko
gaidīt,» spriež treneris, norādot: ir daudzi
spēlētāji, kas varētu pretendēt uz labākā
komandas futbolista balvu.
Komandas kapteinis gan ir gatavs
nosaukt konkrētus uzvārdus. «Mums
bija komandas iekšējais balsojums
par labāko sezonas spēlētāju. Ir divi
pretendenti. Viens ir Vadims Žuļevs
– viņš ir īsts cīnītājs. Jā, viņam ir tāda
problēma, ka negūst daudz vārtu, bet
viņš izdara melno darbu, ko skatītāji
bieži pat nepamana. Otrs ir vārtsargs
K.Ikstens, kurš īpaši sezonas beigās
ielaida maz vārtu,» tā D.Petrenko.
Līdztekus tam interneta balsojumā
tiek noteikts komandas populārākais
spēlētājs. Balsojumā izvirzīti deviņi spēlētāji: vārtsargs K.Ikstens, aizsargs Mārcis
Ošs, D.Petrenko, aizsargs/pussargs Gints
Freimanis, Valērijs Redjko, pussargs
V.Žuļevs, Boriss Bogdaškins un uzbrucēji

Oļegs Malašenoks un Maksims Daņilovs.
Nominanti ir toleranti un uzsver komandas kopējo sniegumu. «Es būšu priecīgs
par jebkuru spēlētāju, kurš dabūs šo
balvu,» saka V.Žuļevs. M.Ošs norāda, ka
tas jāizlemj līdzjutējiem, jo izcelt vienu
spēlētāju ir grūti, un G.Freimanis turpina
šo domu: «Otrajā sezonas pusē mums
izveidojās tāda komanda, kurā viens papildināja otru, kļuvām par vienu veselu!
Visi saprata, ka, velkot deķi katrs uz savu
pusi, nekas labs nesanāks, katrs izslēdza
savu ego un lielākā vai mazākā mērā sāka
darboties komandas interesēs. Uzskatu,
ka visi ir labākie, tajā skaitā masieris,
direktors, administrators, prezidents,
treneri un pārējie, kuri tieši vai netieši bija
saistīti ar klubu.» Komandas kapteinim
gan ir skaidrs: populārākā spēlētāja titulu
šosezon pelnījis M.Ošs. «Populārākais
spēlētājs ir tas, kura vārdu visvairāk
dzird tribīnēs. Uzskatu, ka šosezon visspilgtākais bija M.Ošs ar saviem tālajiem
metieniem un bīstamajiem momentiem,
ko spēja radīt,» tā D.Petrenko.
Jāpiebilst, ka par populārāko spēlētāju
FK «Jelgava» lapā draugiem.lv var nobalsot līdz 16. novembrim.

Kauss nav nobīdīts otrajā plānā

Virslīgas sezona ir noslēgusies, un līdz
janvāra sākumam būs pārtraukums.
Bet viens no pirmajiem jaunās sezonas
uzdevumiem būs Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēle, kas plānota martā vai
aprīlī. «Līdz tam, lai spēlētu Eirokausā,
atlicis tikai viens īss solis – jāuzvar trīs
spēles. Ja noskaņosimies tā, kā sezonas
beigās, domāju, spēsim uzvarēt arī Virslīgas līderus,» spriež treneris, norādot,
ka cīņu par kausu turpina spēcīgākās
Virslīgas komandas.
Jāatgādina, ka pirmajās 2014. gada
kausa izcīņas kārtās FK «Jelgava» ar 6:1
pieveica «Rīnūži Strong», bet otrajā ar
3:1 – Valmieru.

Pērku par labu samaksu apaļas un ovālas dzintara
krelles, arī lielus dzintara gabalus. T.25246619.

Galvenais treneris
Sergejs Golubevs

Spēļu statistika
• Aizvadītas spēles: 27
• Uzvaras: 5
• Neizšķirts: 8
• Zaudējumi: 14

2012./2013. gada sezonas
Virslīgas turnīra tabula
1. FK «Ventspils» – 67 p.
2. «Skonto» – 62 p.
3. Daugavpils «Daugava» – 52 p.
4. FK «Daugava Rīga» – 48 p.
5. SK «Liepājas metalurgs» – 40 p.
6. FC «Jūrmala» – 26 p.
7. Jūrmalas «Spartaks» – 25 p.
8. FK «Jelgava» – 23 p.
9. FS «Metta/LU» – 19 p.
10. Ilūkstes NSS – 12 p.

Izmaiņas ļaus rotēt spēlētājus

FK «Jelgava» 1. līgas komanda
sezonu noslēdza pēdējā – 16. – vietā,
bet S.Golubevs uzsver: pirmās līgas
komandas mērķis ir nevis sasniegt
konkrētu rezultātu, bet audzināt
spēlētājus Virslīgas komandai. Ar nākamo sezonu tas būs daudz vieglāk, jo
plānots izveidot dublieru čempionātu,
kurā spēlēs Virslīgas klubu dublieru
komandas. «Līdz šim bija noteikti ierobežojumi, cik Virslīgas spēlētāju drīkst
spēlēt 1. līgā. Tas būtiski ierobežoja
spēlētāju pārbaudīšanu, jo tikai trīs
Virslīgas spēlētāji drīkstēja spēlēt 1.
līgā,» stāsta kluba galvenais treneris.
Līdz ar to rūpīgi bija jāizsver, kurus
dublierus iekļaut Virslīgas komandas
pieteikumā, tā liedzot viņiem iespēju
spēlēt 1. līgā, bet vienlaikus arī nenodrošinot spēles laiku Virslīgā. Tagad šis
ierobežojums tiks atcelts.
«Dublieru komandas mērķis taču ir
audzināt spēlētājus Virslīgai. Un, ja
ik gadu viens divi cilvēki pārietu uz
«lielo» komandu, mūsu mērķis būtu
sasniegts,» tā S.Golubevs.

Pērku visu marku auto. T.20061444
Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669

Dažādi
Lūdzam pieteikties garāžu īpašnieku
kooperatīva «Miezīte» 4. līnijā 15a,
Jelgavā, biedrus līdz 30.12.2013. savu
īpašumtiesību sakārtošanai. GĪK «Miezīte».
T.28321319, e-pasts gikmiezite@inbox.lv
SIA «Baltyre Latvia» – riepas, diski, kameras, akumulatori. Viena no lielākajām riepu
noliktavām Latvijā. Vieglajām automašīnām, agro, meža, celtniecības, kravas
tehnikai. Montāža, balansēšana, remonts.
Tel.29463163, 25445906; www.baltyre.lv
Juridiskais birojs ADEMIDE – dažādi līgumi; uzņēmumu reģistrācija, likvidācija; konsultācijas;
www.ademide.lv, Raiņa 14. T.29179847
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andrim Sergo,
dzīvesbiedri mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
TATJANA AGLIŠA (1952. g.)
IVANS VASIĻJEVS (1931. g.)
VALENTĪNS BEĻAJEVS (1947. g.)
TAMĀRA PUNDORE (1938. g.)
IVS KURPNIEKS (1962. g.)
JEVGENIJS STAŅUKEVIČS (1937. g.)
INTA LEITE (1963. g.).
Izvadīšana 14.11. plkst.15 Meža kapsētā.
ARKĀDIJS ŠUSTIKS (1941. g.).
Izvadīšana 15.11. plkst.11 Bērzu kapsētā.
NIKOLAJS GOLUBEVS (1936. g.).
Izvadīšana 15.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ROBERTS MIĶELSONS (1926. g.).
Izvadīšana 15.11. plkst.13 Meža kapsētā.
EMĪLIJA TARVIDA (1930. g.).
Izvadīšana 16.11. plkst.13 Bērzu kapsētā.
JEĻENA SERGO (1961. g.).
Izvadīšana 16.11. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.32 «Smilšu pils». Animācijas filma.
6.39 «Puslācis». Animācijas filma.
6.47 «Zīļuks». Animācijas filma.
7.00 «Brīnumskapja skola».*
7.30 «Lote no Izgudrotāju ciema». Animācijas filma.
8.55 «Ekumēniskais dievkalpojums».
10.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
10.40 «Dziedātspēks». LTV videofilma.
11.40 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».
11.55 «Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai
veltītā Saeimas svinīgā sēde».
12.30 «Jānis Čakste». Dokumentāla filma.
12.55 TIEŠRAIDE! «Latvijas Republikas proklamēšanas
95.gadadienai veltītā Nacionālo bruņoto spēku parāde».
Pārraide no 11.Novembra krastmalas.
13.50 «Vienīgā fotogrāfija». Latvijas vēsturiska filma.
14.50 «Mazie laupītāji». Latvijas un Austrijas ģimenes
komēdija. 2009.g.
16.15 TV PIRMIZRĀDE! «Sasniegsim augstākās virsotnes».
Dokumentāla filma.
16.45 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 17.11 Kultūras
ziņas. 17.20 Sporta ziņas. 17.25 Laika ziņas.
17.30 «Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai
veltītais svētku koncerts». Pārraide no Nacionālā teātra.
19.10 «Viss notiek!»
19.25 «Latvijas kods. Štābs Ipiķi». Dokumentāla filma.
19.55 «Valsts prezidenta A.Bērziņa svētku uzruna pie Brīvības
pieminekļa». (ar subt.).
20.25 «Nevis slinkojot un pūstot. Latvijai – 95».* Svētku klips.
20.30 «Panorāma». 20.45 Sporta ziņas. 20.51 Laika ziņas.
20.55 TIEŠRAIDE! «Latvijas himna – visā pasaulē! Svētku
uguņošana». Pārraide no 11.Novembra krastmalas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE! «Rokoperai “Lāčplēsis” – 25. Rokoperas “Lāčplēsis” jauniestudējums.»
23.25 «Nakts ziņas». 23.33 Sporta ziņas. 23.35 Laika ziņas.
23.40 «Brīvās Latvijas dziesmas».*
1.35 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
2.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
3.00 «Province».*
3.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.15 «Sekotāji».*
5.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Bārda». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 66.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 1.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 1.sērija
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 2.posms.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 2.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
17.35 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 7.sērija.
19.45 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».* 7.sērija.
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
20.55 «Latvijas himna – visā pasaulē! Svētku uguņošana».
21.15 «Sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
23.00 «Dzīve pēc cunami». Vācijas drāma. 2012.g.
0.45 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 5.sērija.
2.35  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
3.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 7.sērija.
4.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».
2.posma apskats.*

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Pandas brīnumainais piedzīvojums». Piedzīvojumu filma.
9.10 «Dzīvīte».
9.30 «Kā tikt pie bērna». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
11.40 «Montekarlo». ASV un Ungārijas piedzīvojumu komēdija.
14.00 «Olgas Dreģes 75 gadu jubilejas koncerts».*
16.00 «Elpojiet dziļi». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dzintara dziesmas».
19.00 «Latvijas faili. Simboli». Latvijas dokumentāla filma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadiena.
Svētku salūts». Pārraide no 11.Novembra krastmalas.
21.20 «Sapņu komanda 1935». Latvijas sporta drāma.
23.55 «300: Termopilu kauja». ASV spraiga sižeta filma.
2.00 «Dzīvīte».
2.20 «LNT ziņu „Top 10”».
3.05 «Montekarlo». ASV un Ungārijas piedzīvojumu komēdija.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 173.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 9.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Ģeniālais Džimijs Neitrons». ASV animācijas filma.
9.30 «Runcis Zābakos». ASV animācijas filma. 2011.g.
11.10 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija. 2003.g.
13.00 «Karību jūras pirāti: svešajos krastos». Piedzīvojumu filma.
15.50 TV PIRMIZRĀDE! «Ramona un Bīzusa». Ģimenes filma.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 698.sērija.
21.00 «Pērsijs Džeksons un Olimpieši: Zibens nolaupītājs».
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma.
23.20 «Nekā personīga».
0.20 «Ramona un Bīzusa». ASV ģimenes filma. 2010.g.
2.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 173.sērija.
3.10 «Kobra 15». Seriāls. 9.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

Otrdiena, 19. novembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1719.sērija.

9.25 «Latvijas kods. Štābs Ipiķi». Dokumentāla filma.
9.55 «“Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Vertikāle».*
12.00 «Viss notiek!»*
12.15 «Sasniegsim augstākās virsotnes». Dokumentāla filma.
12.45 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Visi ceļi ved uz mājām». Ģimenes filma.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1719.sērija.
16.15  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
20.00 «Latvijas kods. Mēstepatās». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Firmas noslēpums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Pasaules telpa».
23.45 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.30 «Laika dimensija».
1.00 «Eiropa. Mīti un realitāte». *
1.30 «Četras istabas».*
2.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.58 «1:1. Aktuālā intervija».*
3.41 «Koncerts Mežotnes pilī».*
4.20 «Zenta Mauriņa – latviete Eiropā».*
5.15 «100 g kultūras. Diskusija».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Bumba».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 67.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 2.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «“Red Bull Crashed Ice”». Pārraide no Kvebekas Kanādā.*
15.05 «Sporta studija».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 3.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45 «Maskēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
23.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
23.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 10.sērija.
0.20 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.*
1.50 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
2.20 «Olimpieša portrets».*
2.35 «Avārijas brigāde. Lidosta».
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «“Red Bull Crashed Ice”». Pārraide no Kvebekas Kanādā.*
4.30 «Sporta studija».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Galileo».
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Mana bijušā drauga kāzas». Romantiska komēdija.
11.50 «Galileo».
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.50 «Laimīgs un vesels».
13.20 «Esi gardēdis!»
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 11.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 153.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 154.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Sieviete vīriešu pasaulē». Komēdija.
23.15 «Nikita». ASV seriāls. 17.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 52.sērija.
1.35 «Galileo».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 153. un 154.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Šodien novados».
3.50 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 174.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 10.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls. 56. un 57.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 49.sērija.
10.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 130. un 131.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Anim.seriāls. 12.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 91. un 92.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 698. un 699.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 58. un 59.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 30.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 699.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 «Tikai ar ielūgumiem!»
22.35 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
23.35 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 3.sērija.
0.10 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 130.sērija.
0.40 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 49.sērija.
1.35 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 91. un 92.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 174.sērija.
3.15 «Kobra 15». Seriāls. 10.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

tv programma

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

Trešdiena, 20. novembris
LTV1

Ceturtdiena, 21. novembris
LTV1

Piektdiena, 22. novembris
LTV1

6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1720.sērija.
9.25 «Latvijas kods. Mēstepatās». Dokumentāla filma.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
11.50 «Pasaules telpa».*
12.20 «Eiropa. Mīti un realitāte». *
12.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05 «Firmas noslēpums».*
14.55 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1720.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
20.00 «Latvijas kods. Mitrais». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
1.05 «Četras istabas».*
1.50 «Pasaules telpa».*
2.20 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 12.sērija.
3.03 «Province».*
3.30 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
3.59 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
4.27 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.15 «100 g kultūras. Personība».*

6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1721.sērija.
9.25 «Latvijas kods. Mitrais». Dokumentāla filma.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «Province» (ar subt.).*
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.15 «Laiks vīriem?»*
14.50 «Zebra».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1721.sērija.
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 2». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Latvijas kods. Vadātājs». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 2». Misija “Grieķu salāti” Grieķijā.
22.15  «Valdība 3». Seriāls. 8.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.32 Laika ziņas.
23.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.20  «Mana ģimene 2». Seriāls. 6.sērija.
0.50 «Četras istabas».*
1.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
2.40 «Province» (ar subt.).*
3.10 «Kad stārķis palidojis garām». 3.sērija.
3.40 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
4.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
5.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Alpu dakteris». Seriāls. 7.sērija.
9.25 «Latvijas kods. Vadātājs». Dokumentāla filma.
10.00 «Četras istabas».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Labāki laiki». Seriāls. 7.sērija.
12.05 «1:1. Aktuālā intervija».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
16.35  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 10.sērija.
17.05 «Alpu dakteris». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».
19.30 «Latvijas kods. Gauja. Divreiz vienā upē». Dok.filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 3.sērija.
0.10  «Valdība 3». Seriāls. 8.sērija.
1.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.15 «Labāki laiki». Seriāls. 7.sērija.
3.16 «Province».*
3.45 «E.Rozenštrauha dziesmu koncerts».*
5.00 «Zini. Vari. Dari».*
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7

6.05 «”1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Iesnas». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 70.sērija
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 5.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 3.posms. *
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 6.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 9.sērija.
19.45 «Lielais cirks 9». 4.daļa.
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 18.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 11.sērija.
23.30  «Dogtauna un Z-zēni». Dokumentāla filma.
1.10 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 3.posms*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Caurums».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 68.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 3.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Krasnije kriļja”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 4.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
17.35 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
18.30 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE! «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».
“MZT Skopje aerodrom” – “VEF Rīga”.
21.10 «Ātruma cilts».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
23.00 «Piedzīvojums dabā 2». 11.sērija.
23.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.00 «Autosporta programma nr.1».*
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 106.sērija.
1.20 «Maskēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
2.15 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1. un 2.daļa.
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Krasnije kriļja”.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 11.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Sieviete vīriešu pasaulē». Vācijas komēdija. 2012.g.
11.55 «Dzintara dziesmas».
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 5.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 12.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 155.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 156.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 22.sērija.
22.10 «Detektīvs Valanders 2». Lielbritānijas filma. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 53.sērija.
1.30 «Galileo».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 155. un 156.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Šodien novados».
3.50 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 175.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 11.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 58. un 59.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 2002.g. 50.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 2011.g. 20.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 5.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 132. un 133.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Anim.seriāls. 13.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 93. un 94.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 699. un 700.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 60.sērija.
17.20 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 1.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 31.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 700.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 13.sērija.
22.10 «Ballīte būs!»
23.00 «Kinomānija».
23.30 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 3.sērija.
0.30 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 50. un 51.sērija.
2.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 93. un 94.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 175.sērija.
3.50 «Kobra 15». Seriāls. 11.sērija.

6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Gulbis». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 69.sērija
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 4.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”*
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “MZT Skopje
aerodrom” – “VEF Rīga”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 5.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 8.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.50  «Mīts par aspirīnu». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
23.00 «Motociklisti».
23.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 8.sērija.
23.55 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
0.55 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.40 «SeMS. Laboratorija».*
3.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā». “MZT Skopje
aerodrom” – “VEF Rīga”.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 12.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Saldā šokolāde». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 22.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 6.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 13.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 157.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 158.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Armijas atestāts». Dokumentāla filma.
22.15 «Pāri Visumam». ASV muzikāla melodrāma.
1.05 «Dzīvīte».
1.30 «Galileo».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 157. un 158.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
4.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 176.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 12.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls. 30.sērija.
8.25 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 1.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 51.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 13.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6».
ASV seriāls. 134. un 135.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». 14.sērija.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 95. un 96.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 700. un 701.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 2. un 3.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 5». 32.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 701.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «Konans Barbars». ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
0.15 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 134.sērija.
1.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 95. un 96.sērija.
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 176.sērija.
3.30 «Kobra 15». Seriāls. 12.sērija.
4.20 «Bez tabu».

LTV7

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 13.sērija (ar subtitriem).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Pāri Visumam». ASV muzikāla melodrāma. 2007.g.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 7.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 14.sērija (ar subtitriem).
16.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 159.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.45 «Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku». Drāma.
23.40 «Pārkāpums». ASV krimināldrāma. 2011.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.45 «Detektīve Veronika Marsa 3». ASV seriāls. 54.sērija.
2.30 «Galileo».
2.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 159.sērija.
3.30 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Rafteru ģimene». Austrālijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 177.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 13.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 2. un 3.sērija.
8.55 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 52.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5». Realitātes šovs. 7.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 136. un 137.sērija.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». 15.sērija.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 97. un 98.sērija.
15.40 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.40 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 4. – 6.sērija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
21.30 «Načo». ASV un Vācijas komēdija.
23.25 «Tiec vaļā no Evas!» Romantiska komēdija.
1.30 «Medikopters 5». Vācijas seriāls. 52.sērija.
2.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 177.sērija.
3.10 «Kobra 15». Seriāls. 13.sērija.
4.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.

Sestdiena, 23. novembris
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties». Animācijas filma.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris
7.46 «Sēd uz sliekšņa pasaciņa». Animācijas filma.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Manas māsas bērni Ēģiptē». Dānijas ģimenes filma.
12.25 «Es gribu redzēt rūķīšus!» Animācijas filma.
12.40 «Korida». Animācijas filma.
12.50 «Es un skola».
13.25 «Rainis. “Spēlēju, dancoju”». Dailes teātra izrāde.
15.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00 «Latvijas kods. Gauja. Divreiz vienā upē». Dok. filma.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Spēlmaņu nakts 2013». Balvu pasniegšanas ceremonija.
23.55 «Nakts ziņas». 0.03 Sporta ziņas. 0.05 Laika ziņas.
0.10  «Koristi» (ar subt.). Muzikāla drāma.
1.55 «Sekotāji».*
3.00 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts». 2.daļa.*
3.51 «Uz vienas stīgas».*
4.25 «Imanta dienas 2011». 1.daļa.*

LTV7
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
7.05 «SeMS. Laboratorija».*
7.35 «Man, vienai māsiņai». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 7.sērija.*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Sporta studija».*
13.00 «Motociklisti».*
13.30 «Mīts par aspirīnu». Dokumentāla filma.
14.20  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok.filma. 9.sērija.
14.45 «Melu laboratorija».*
15.45  «Olimpiskie zelta mirkļi». Dok.filma.
16.45 «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Neptunas”.
19.00 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija
20.00 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».
21.00 «”1000 jūdzes” pa ledāja pēdām». 8.sērija.
21.30 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.25 «Šērvudas Robins». Seriāls. 18.sērija.
0.25 «X-Stream. Augstākā klase». Dokumentāla filma. (ar subt.).
1.25  «Dogtauna un Z-zēni». Dokumentāla filma.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 14.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 5.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Anim.seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.40 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 2.sērija.
12.35 «Īstvika». ASV seriāls. 8.sērija.
13.35 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 12.sērija.
14.35 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Laimes recepte». Vācijas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 3.sērija.
23.50 «Dubultnieks». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
1.45 «Saldā šokolāde». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
3.15 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls.
3.40 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 178.sērija.
5.40 «Kobra 15». Seriāls. 14.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.45 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.20 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ballīte būs!»
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
13.30 «Kinomānija 5».
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.05 «Načo». ASV un Vācijas komēdija. 2006.g.
17.00 «Meitene pret briesmoņiem». Ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Trakais brīvībā». Kriminālkomēdija.
23.15 TV PIRMIZRĀDE! «Vecā labā Pateicības diena». Drāma.
1.15 «Meitene pret briesmoņiem». Ģimenes komēdija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 178.sērija.
3.40 «Kobra 15». Seriāls. 14.sērija.
4.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.

Svētdiena, 24. novembris
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.03 «Folkloras programma “Klēts”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 39. un 40.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 2». Misija “Grieķu salāti” Grieķijā.*
12.00 «Dievkalpojums, veltīts mirušo piemiņas dienai».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*

15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «“Es – savai zemītei” piedāvā... “Sējējs 2013”».*
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Kruīzs septītajās debesīs. Džērsija». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Nekurzeme». Piedzīvojumu filma (ar subt.). 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.23 Sporta ziņas. 23.25 Laika ziņas.
23.30  «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls. 3.sērija (ar subt.).
1.25 «Melu laboratorija».*
2.25 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 4.sērija.
3.10 «“Mikrofona” dziesmas».
4.38 «Karosta». Dokumentāla filma.
4.55 «Imanta dienas 2011».* 2.daļa.

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».* Zelta fonds.
6.35 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
13.15 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».*
4.posma apskats.
15.10 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
15.40  «Badijs spēlē basketbolu». Ģimenes filma.
17.25 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
18.25 «Lielais cirks 9». 4.daļa.
19.30 «Bandidas». Piedzīvojumu filma.
21.10 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 11.sērija.
22.00  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
23.05 «LTV7 piedāvā... “SeMS” svin 7!»*
0.40 «Cēsīm – 800. Raimonda Paula dziedāšanas svētki».*
2.45 «Misija Londonā».*
3.40 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā».* 4.posms.
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».* Zelta fonds.

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 6.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Doktors Streindžs». ASV animācijas filma. 2007.g.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.05 «Latvijas faili. Armijas atestāts». Dokumentāla filma.
11.05 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 3.sērija.
13.10 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 1.sērija.
14.10 «Mentālists 4». ASV seriāls. 24.sērija.
15.10 «Trakie Ginesa rekordi».
15.40 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 12.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dziedošās ģimenes 5». Muzikāls šovs.
0.10 «Starp mīlestību un naidu». ASV kriminālkomēdija.
2.10 «Doktors Streindžs». ASV animācijas filma. 2007.g.
3.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.40 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 179.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 1.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.50 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
12.05 «Tikai ar ielūgumiem!»*
12.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 5».*
15.00 «Televeikala skatlogs».
15.15 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
16.20 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
17.50 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Mūmija. Pūķa imperatora kapenes». Piedzīvojumu filma.
22.10 TV PIRMIZRĀDE! «Koriolāns». Lielbritānijas kara drāma.
0.50 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
1.40 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
2.05 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 136. un 137.sērija.
2.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 4.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 179.sērija.
4.00 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 1.sērija.

7

«Vārds uzņēmējiem»

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»

Sieviešu ziemas apģērbu,
apavu un mantu andele

uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas
grupās ar vecāku līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.

24. novembrī no plkst.10 līdz 14
ģimenes restorānā «Hercogs» – jauni un lietoti apģērbi,
apavi, aksesuāri un greznumlietas sievietēm.
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 20. novembrim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

ā!
v
z
a
u lg t uz 088!
c
0
e
Nā os J vano8000
z
an ies, runi
š
k
ti iesak s tāl
b

P k sa
a
m
ez

Aicinām darbā Rīgā:
Zīda un stikla apgleznošanas kurss JMS –
piektdienās no plkst.17 līdz 20.

Zīda un stikla apgleznošanas kurss domāts jebkuram
interesentam (arī bez priekšzināšanām).
Praktiskas nodarbības, kurās varēs apgūt zīda un stikla apgleznošanas tehnikas, kā arī kompozīcijas un krāsu teorijas pamatus.
Pedagoģe – gleznotāja Ludmila Grīnberga.
Vietu skaits – ierobežots. Dalības maksa – 30 Ls/mēnesī (43 EUR).
Pieteikšanās – pa e-pastu ludmila_g@inbox.lv; tālrunis 29638369.
Nodarbības sāksies novembrī.

kasierus
pārdevējus
zāles darbiniekus
vecākos kasierus
apsargus
Apmaksāta dienesta viesnīca
vai bezmaksas transports

Aicina darbā pasniedzēju
ar savu autobusu
Lielajā ielā 19.
Tālrunis 29641277; 63024355

Tevi sagaida:

• apmaksāta dienesta viesnīca
vai bezmaksas transports,
• stabils atalgojums vienmēr laikā,
• godīga attieksme - nomaksāti nodokļi,
• bezmaksas pusdienas,
• veselības apdrošināšana pēc viena
nostrādāta gada.

Papildus informācija, zvanot uz bezmaksas tālruni 80000088.

RĪGĀ IR DARBS

SIA «Intranserviss» piedāvā darbu
• sētniecei(-kam) uz nepilnu darba laiku:
darba dienās no plkst.8 līdz 12;
• apkopējai(-am).
Pretendentiem pieteikties, sūtot CV pa
e-pastu i.birojs@itsauto.lv vai personīgi
iesniedzot savu CV Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
darba dienās no plkst.9 līdz 12.
Tālrunis 63011667.
SIA «Spectre Latvia»,
daļa no starptautiska dāņu
uzņēmuma AS «Spectre»,
kas specializējas aktīvās atpūtas
un sporta apģērbu ražošanā, aicina

šuvējas(-us) un
ražošanas iekārtu operatorus(-es)

darbam Kalnciemā.
Uzņēmums nodrošina:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksa,
apmaksāts atvaļinājums u.c.);
• apmaksātu ikdienas transportu no Jelgavas
uz Kalnciemu un atpakaļ;
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu
darba aprīkojumu;
• medicīnas izdevumu apmaksu;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• draudzīgu kolektīvu.
Prasības:
• precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• pieredze šūšanā tiek uzskatīta
par priekšrocību.
Kontakti:
• mob.tālrunis – 26431021
(ražošanas vadītāja);
• tālrunis – 63069103 (birojs);
• e-pasts – galina.robertsone@spectre.lv.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/38

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.13-22 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA
23. MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.13-12 «PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM
VIDES PIELĀGOŠANAI PERSONAI, KURA PĀRVIETOJAS RITEŅKRĒSLĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr.13-12 «Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai
personai, kura pārvietojas riteņkrēslā» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 23. maija lēmumu Nr.5/6) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 7. punktā vārdus un skaitli «Ls 2000 (diviem tūkstošiem latu)» ar skaitli un vārdu «2845,74 euro»;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 19. un 45. punktā vārdus un skaitli «Ls 3000 (trīs tūkstošiem latu)» ar skaitli un vārdu «4268,62 euro»;
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 32. punktā vārdus un skaitli «Ls 300 (trīs simts latiem)» ar skaitli un vārdu «426,86 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumu Nr.12/52

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 26. SEPTEMBRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.13-36 «GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011.
GADA 24. MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11-12 «JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta trešo daļu
un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 24. marta lēmumu Nr.3/3) 43. punktā grozījumu un aizstāt
vārdus «simts latiem» ar skaitli un vārdu «142,29 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi» noteikto administratīvo sodu latos.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
aicina apgūt tālākizglītības kursus:
Kursu nosaukums

Stundas

Sākums

29.11.13.
32
Bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošana
Iespēja pieteikties uz arodapmācības kursiem:
Lauksaimniecības nozarē;
Pārtikas ražošanas nozarē;
Mežsaimniecības nozarē.
Ar tēmām var iepazīties www.mc.llu.lv (kursi daļēji tiek
līdzfinansēti par ELFLA līdzekļiem)

Bezmaksas seminārs novembrī:

14.11.2013. "Vīna gatavošana mājas apstākļos”
Norises vieta: Jelgavas Pils,– 179. auditorija, sākums plkst.
17.00 – 18.30
Informācija un pieteikšanās:
 63005715 vai : antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Apbalvotie

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

Pilsētas augstākais paldies
Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī,
pulksten 18 Jelgavas
kultūras namā notiks
svinīgā pieņemšana pie
Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa,
kurā viņš pasniegs pilsētas augstākos apbalvojumus – «Goda zīme» un
«Goda raksts». Tos šoreiz saņems deviņi cilvēki – Edgars Viļķins, Agris
Celms, Viktors Krūmiņš,
Juta Vosa, Valdis Skotelis, Dainis Lukmanis,
Rimants Štrimaitis, Inta
Zandere un Judifa Rjabikina. Viņu darbu augsti
novērtējuši kolēģi, un
«Jelgavas Vēstnesis» apbalvojuma saņēmējiem
jautā, ko viņi uzskata
par savu lielāko devumu
Jelgavai.

Goda zīmi saņem

«Kurš cits, ja ne mēs paši –
pilsētnieki –, to darīs?!»

«Svarīgi noturēt augstu uzstādīto
latiņu»

Edgars Viļķins, SIA «Evopipes» vadītājs – par ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā, augstu profesionālo meistarību,
jaunu darbavietu radīšanu un atbalstu
sabiedriskām aktivitātēm:
«Nekas traks jau nav noticis! Esam samērā jauns uzņēmums, jo darbu sākām tikai
2008. gadā, taču, šķiet, mūsu panākumi ir
novērtēti. Lielākais devums – solīto 50 – 60
cilvēku vietā ar darbu esam nodrošinājuši
100 jelgavniekus. Tas nav maz. Mēs attīstīsimies un pie sasniegtā noteikti neapstāsimies. Ja skatāmies pēc bērna vecuma,
tad sestais gads ir tas, kad jāsāk iet skolā
– jāuzsāk nopietnākas gaitas. Plāni ir, tikai
nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Jāatzīst, ka šobrīd pilsēta ļoti attīstās, un nevaram noliegt, ka šī iemesla dēļ jūtam noietu
arī savai produkcijai. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi: ja mēs ko saņemam, arī mums ir
jādod. Mūsuprāt, svarīgi ir iesaistīties pilsētas dzīvē. Proti, lai kaut ko paveiktu, visam
ir nepieciešamas finanses un jābūt kādam, kurš tās sniedz. Mēs esam centušies atbalstīt
pilsētas sporta klubus. Kurš cits, ja ne mēs paši – pilsētnieki –, to darīs?!»

Agris Celms, Jelgavas 4. vidusskolas direktors – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un
ieguldījumu pilsētas vārda popularizēšanā:
«Interesanti – pats biju Jelgavas
domes deputāts, kad ar kolēģiem
nolēmām par šādas balvas iedibināšanu, lai pateiktos par darbu.
Piedalījos arī pirmajā komisijā,
kas izvērtēja nopelnus un noteica,
kuri būs tie jelgavnieki, kas pirmie
saņems balvu. Nu tā balva tiek arī man. Man jau šķiet, ka mans darbs un ieguldījums
pilsētniekiem ir zināms. Viss mūžs veltīts tam, lai izveidotu skolu ar mūzikas novirzienu, kas šogad nosvinēja 45 gadu jubileju un ir atzīta par vienu no spēcīgākajām
valstī. Manuprāt, tas ir arī milzīgs ieguldījums pilsētas kultūras dzīvē – pilsētas koros
ir mūsu dziedātāji, orķestros – mani audzēkņi. Visos Dziesmu un deju svētkos tieši
4. vidusskola ir kuplāk pārstāvētā no Jelgavas un mūsu kolektīvi vienmēr saņēmuši
godalgas. Tas viss panākts darbā ar manu lielisko komandu. Pateicoties pilsētas
ieinteresētībai, attīstījusies skolas infrastruktūra, esam tikuši pie profesionālas koncertzāles. Tagad ir svarīgi noturēt augstu uzstādīto latiņu un neatslābt.»

Goda rakstu saņem

«Darba stundas neskaitu»
Viktors Krūmiņš, biedrības «Šaha klubs «Jelgava»»
valdes priekšsēdētājs – par nopelniem sabiedriskajā darbībā
Jelgavas pilsētas labā:
«Kustos, strādāju un darbojos! Galvenais – man ir bērni,
kuri labi un cītīgi spēlē šahu, ar kuru panākumiem lepojos.
Man ir bijis liels atbalsts no Sporta skolas, no pašvaldības.
Šaham esmu veltījis daudz laika – klubā esmu jau no 1972.
gada un nekad neesmu skaitījis darba stundas. Pats svarīgākais jau dzīvē ir darīt to, kas tev tiešām patīk un padodas,
tad arī viss sokas. Pēc izglītības esmu inženieris un 25 gadus
nostrādāju galvaspilsētā konstruktoru birojā, paralēli darbojos šaha klubā, kas mani «ierāva» pavisam. Tas ir mans
sirds darbs, un patiesi priecājos par to, ka savas uzkrātās
zināšanas joprojām varu nodot jaunajai paaudzei. Es jau
tāds pieticīgs latvietis – domāju, varbūt Goda raksts ir mazliet par daudz, taču apsolu, ka centīšos
iesākto turpināt, cik nu būs manos spēkos.»

«Mums katram jāsniedz
savs ieguldījums pilsētā»

«Pusgadsimts pie autobusa
stūres nosēdēts»
Dainis Lukmanis, SIA «Jelgavas autobusu parks» autobusa
vadītājs – par ilggadēju darbu, pašaizliedzīgi un priekšzīmīgi
pildot uzticēto:
«Kādam taču ir jāved cilvēki uz darbiņu un atpakaļ no tā! Es
to daru ar lielāko prieku. Jau sen kā esmu pensijā un varētu
mājās atpūsties, taču tik un tā «velk» uz darbu. Un, kamēr
veselība un iespējas ļauj, ir jāiet. Tas ir tāds pieradums, jo
pusgadsimts jau pie autobusa stūres nosēdēts, vedot pasažierus
no Jelgavas uz Rīgu, Auci, Tukumu, Bausku. Braucu visur, kur
vajag. Noteikti varu lepoties ar to, ka Jelgavas Autobusu parks
ir mana pirmā un vienīgā darba vieta, par kuru nevaru teikt
nevienu sliktu vārdu. Man tiešām patīk tas, ko daru, un lielākā alga ir brīdī, kad pasažieris pasaka to vienkāršo «paldies».
Vairāk man neko nevajag!»

«Sadarbība vainagojusies panākumiem»

Juta Vosa, SIA «Junos» īpašniece, aptiekas vadītāja – par
ieguldījumu Jelgavas pilsētvides sakopšanā, darbavietu radīšanā, lokālpatriotisma atbalstīšanā un sociālajā palīdzībā
pilsētas neaizsargātākajiem iedzīvotājiem:
«Es esmu Jelgavas patriote! Šeit dzimusi, augusi un visu
savu mūžu veltījusi darbam farmācijas nozarē. Iedomājieties,
ar Centra aptieku esmu saistīta no 1974. gada, un jāteic,
ka aptieka ir augusi līdz ar mani – no mazas būdiņas esam
kļuvuši par nopietnu iestādi ar diviem stāviem, kur lejā ir
aptieka, bet augšā – doktorāts. Šie gadi ir bijuši ļoti raibi – kad
sākām strādāt, Jelgavā bija tikai piecas aptiekas, tagad – 26.
Konkurence ir liela – mums blakus, pavisam tuvu, vien ir
četras aptiekas, taču, ja strādājam, gribas domāt, ka jelgavniekiem mēs patīkam. Mēs jau cenšamies
viņu labā, un tas nebūtu iespējams bez mana uzticīgā kolektīva. Patiesi priecājos par pilsētu, kas
ar katru gadu kļūst arvien skaistāka. Apzinos – lai pilsēta kļūtu labāka, arī katram jelgavniekam
jāsniedz savs ieguldījums, tāpēc katru gadu sakopjam un rūpējamies par aptiekai piegulošo teritoriju.
Tāpat neatsaku palīdzību invalīdiem un bāreņiem.»

Rimants Štrimaitis, Jūras spēku flotiles komandieris
jūras kapteinis – par pilsonisko aktivitāti un ieguldījumu
pilsētas vārda popularizēšanā:
«Pēdējā gadā ir izveidojusies teicama sadarbība starp
Bruņotajiem spēkiem, Jūras spēkiem un Jelgavas pilsētu,
kas viennozīmīgi turpināsies. Patruļkuģa «Jelgava» būvniecība bija tikai iniciējošs notikums, pēc kura nestāvam
uz vietas. Mūs piesaista jūsu pilsēta ar tās daudzpusīgajām
un plašajām iespējām un profesionalitāti. Tieši Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centru un Amatu vidusskolu izvēlējāmies par vietu, kur mācīt mūsu kuģa pavārus.
Pagājušajā nedēļā mūsu metinātāji viesojās Jelgavā, lai
iepazītu Metālapstrādes mācību parku. Esam piedalījušies jūsu svētkos un gatavi to darīt vēl. Arī jelgavnieki
brauc ciemos pie mums, un, kā iepriekš esmu izteicies,
mēs vienmēr viņus gaidīsim uz kuģa. Patiesi esmu lepns, ka varu saņemt Jelgavas augstāko
apbalvojumu. Tiesa, klātienē nevarēšu ierasties, jo dodos uz savu nākamo dienesta vietu, kas
uz dažiem gadiem būs Brisele, taču ar patruļkuģa «Jelgava» krustmāti Intu Englandi šo jautājumu nokārtosim.»

«Šeit pacienti ir daudz kulturālāki»

«Galvenais ir palīdzēt cilvēkiem»

Valdis Skotelis, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Zemgales reģionālā centra Jelgavā dislocētās 501.
brigādes ārsts – par profesionālu darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pilsētas iedzīvotājiem:
«Es jau tikai godprātīgi daru savu darbu un glābju cilvēku dzīvību. Lai gan Jelgavas «ātrajos» strādāju tikai no
februāra, tas ir, nepilnu gadu, apstākļi tā sakrituši, ka man
izdevies atdzīvināt ievērojamu skaitu pacientu. Un tieši
brīžos, kad tas izdodas, ir lielākais gandarījums par savu
darbu. Pēc centra datiem, no cilvēkiem, kas atdzīvināti
Zemgales reģionālajā centrā, 33 procenti bijuši tieši mani
pacienti. Šķiet, centra vadītājs tāpēc mani virzīja apbalvojumam, taču es nekad neesmu sevi slavinājis. Labāk daru,
nevis runāju! Droši varu teikt, ka esmu apmierināts ar
savu izvēli mainīt darbu no Rīgas «ātrajiem» uz Jelgavas.
Man patīk šī pilsēta un, galvenais, cilvēki – šeit pacienti ir
daudz kulturālāki, respektē un izturas ar cieņu pret operatīvo dienestu darbiniekiem. Tas ir kontrasts pēc Rīgas.
Būtiskākais – visu daru pēc vislabākās sirdsapziņas, lai būtu izdarīts maksimālais un pacients ar
manu darbu ir apmierināts.»

Inta Zandere un Judifa Rjabikina, SIA «Jelgavas poliklīnika» Kardioloģijas dienesta ārstes
– par mūža ieguldījumu Kardioloģiskā dienesta
attīstībā, uzrādot augstu profesionālo meistarību
veselības aprūpes jomā:
Abas dakteres sevi sauc par tandēmu, kura pats
svarīgākais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem uzlabot
veselību. «Esmu laimīgs cilvēks, jo katru rītu uz
darbu varu iet ar prieku. Iespēja palīdzēt cilvēkam
man sniedz lielu gandarījumu, un lielākā balva
ir brīdis, kad redzi un arī pacients apliecina, ka
veselība ir uzlabojusies,» saka daktere I.Zandere,
uzsverot, ka tas noteikti nebūtu iespējams bez
kolēģiem un poliklīnikas tehniskajām iespējām,
kas pēdējos gados ļoti attīstījušās. Abas dakteres poliklīnikā strādā no tās izveides brīža un sniegušas
nenovērtējamu ieguldījumu Kardioloģijas dienesta attīstībā. «Daktere Zandere ir izcila kardioloģe,
gudra, inteliģenta sieviete, kura nekad nenogurst. Un komandā ar tādu cilvēku ir prieks strādāt. Redzot
tādus kolēģus blakus, arī tev gribas darbam atdot visu sirdi, ko arī daru. Kad viņa ir atvaļinājumā, tad
šķiet, ka strādāt ir tāpat kā ēst ēdienu bez sāls,» atzīst daktere J.Rjabikina.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš un no personīgā arhīva

