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20. gadsimta 80. gadu vidū PSRS vadītāja Mihaila
Gorbačova uzsāktais jaunais politiskais kurss, kas bija
vērsts uz sabiedrības demokratizāciju, pārbūvi un
atklātību, deva «zaļo gaismu» neformālo sabiedrisko grupu un
kustību veidošanai, piemēram, tika nodibināta Latvijas cilvēktiesību
aizstāvēšanas grupa «Helsinki 86» un 1987. gadā – Vides aizsardzības klubs.
Sākums aktīvai sabiedrības līdzdalībai Atmodas procesos Jelgavā
bija 1987. gadā notikušie Lielupes svētki, kas bija pilsētnieku protesta
akcija pret upes piesārņošanu ar rūpnieciskajiem atkritumiem. Pilsētas
teritorijā Lielupē un citās upēs bija aizliegts peldēties.
1988. gada 8. maijā izdevās atrast padomju varas laikā nopostītā
K.Jansona pieminekļa «Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» fragmentu, bet 1988. gada 17. maijā muzejā notika saruna par Lāčplēša
pieminekļa likteni un ziedojumu vākšanu pieminekļa atjaunošanai.
Jelgavnieki aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanā
1988. gada 8. oktobrī un tās darbībā. Savukārt 1988. gada 18. novembrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja tornī uz
mūžīgiem laikiem tika pacelts Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs, bet
21. novembrī iesāka tradīciju, ka pilsētas Meža kapos notiek piemiņas
pasākums Latvijas Neatkarības karā kritušajiem karavīriem.
1989. gada 15. martā sāka iznākt A.Račinska un A.Žukovska
rediģēts nelegālais laikraksts «Jelgavnieks». Nozīmīgs Atmodas
laika notikums Jelgavā bija 1989. gada 10. decembrī notikušās
demokrātiskās pašvaldības vēlēšanas. Par Jelgavas Tautas deputātu
padomes priekšsēdētāju ievēlēja LTF atbalstīto J.Bunkšu, kurš 1991.
gadā bija arī pirmais Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs.
1989. gadā no 8. līdz 23. aprīlim notika Latvijas Republikas Pilsoņu
kongresa vēlēšanas, Jelgavā sabiedriskā kārtā tika veikta pilsoņu un
viņu pēcnācēju reģistrēšana.
Pieminot deportētos Latvijas iedzīvotājus, 1989. gada 25. martā pie
kultūras nama «Rota» un 14. jūnijā Svētbirzī notika atceres pasākumi.
1989. gada 14. septembrī pie Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes ēkas atklāja piemiņas
plāksni pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem, bet
I.Sudmaļa bulvāri pārdēvēja par J.Čakstes bulvāri.
1990. gada 22. februārī Jelgavas Tautas deputātu padome pieņēma
lēmumu par valsts karoga lietošanu Jelgavā, pilsētas ģerboņa (1925)
un karoga (1938) atjaunošanu. Pēc Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 1990. gada 4. maijā arī Jelgavā sākās
lielas pārmaiņas, kas ietekmēja padomju laikā izveidojušos pilsētas
saimniecisko un sociālo dzīvi – tika slēgtas daudzas rūpnīcas, no
Latvijas, tajā skaitā Jelgavas, izvesta Krievijas armija (1994).
Jelgavā tautas atmodas laiks simboliski noslēdzās ar Ļeņinam
veltītā pieminekļa demontāžu 1990. gada 17. oktobrī un atjaunotā
pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem atklāšanu 1992. gada 21. novembrī
Stacijas laukumā.

18. novembrī uz Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa bija skatāma interaktīva 3D projekcija «Tu esi Latvija», kas radīja
ilūziju, ka tornis ir atdzīvojies, runā vairāku mūsu tautā iemīļotu dzejnieku dzejoļus un vizuāli transformējas. Projekcija bija tik
iespaidīga, ka vairāki skatītāji pat sacīja – tā neatpaliek no krāsu un gaismu spēlēm festivālā «Staro Rīga!».

Attēls: Atmodas laika mītiņš pie
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Dzelzceļa tilts turpmāk būs izgaismots
 Egija Grošteine
18. novembrī uzreiz pēc svētku salūta tika iedegts dekoratīvais apgaismojums Jelgavas dzelzceļa tiltam, kas ir VAS «Latvijas dzelzceļš» dāvana
Jelgavai 750. jubilejā. Gandrīz 174 metrus garo tiltu turpmāk tumšajā
laikā izgaismos 256 prožektori ar īpaši ekonomiskām LED spuldzēm.
Apgaismojumā izmantota baltā krāsa un zilās krāsas tonis, kas sasaucas
ar dzelzceļa manevru luksofora krāsu.
Kā stāsta «Latvijas dzelzceļa» mediju attiecību vadītājs Māris Ozols, atHercoga Jēkaba laukumu izgaismoja 37 skolu jaunatnes vei- Tradicionāli arī šogad valsts svētkos Jāņa Čakstes pieminekļa
zīmējot Latvijas valsts 97. dzimšanas dienu, uzņēmums sarūpēja vairākus
dotas svecīšu kompozīcijas, kas veltītas ne tikai valsts, bet arī pakāje tika noklāta ar ziediem un izgaismota ar svecītēm.
gaismas objektus, tādējādi svētkos priecējot Latvijas iedzīvotājus. Ņemot
Jelgavas dzimšanas dienai. Tās apskatīja arī
vērā, ka Jelgava ir viens no lielākajiem dzelzceļa mezgliem Latvijā un
Lībertu ģimene, atzīstot, ka svecīšu kompopilsēta šogad atzīmē 750 gadu jubileju, uzņēmums svētkus pilsētniekiem
zīcijas katru gadu kļūst arvien neparastākas
vēlējās padarīt īpašus.
un krāšņākas. Liela daļa kompozīciju bija
Līdzīgi kā Rīgas dzelzceļa tilts, kas jau kļuvis par neatņemamu galvasveidotas, izmantojot stikla un koka konspilsētas panorāmas daļu, arī Jelgavas dzelzceļa tilts turpmāk diennakts
trukcijas, trīsdimensionālas.
tumšajā laikā skaisti papildinās pilsētas ainavu.
Svētkos Jelgavā uguņošanai pirmo reizi
tika izmantoti Latvijā iepriekš nedemonstrēti jaunākās paaudzes pirotehnikas izstrādājumi. Tie izpelnījās ne tikai atzinīgus vārdus, kas salūta laikā un
pēc tā tika izteikti pūlī, bet arī ovācijas
un aplausus. Būtiski, ka salūtā bija akcentētas Jelgavas krāsas – sarkanā un
zilā. Šoreiz uguņošanu papildināja arī
izgaismots Jelgavas logo, kas iedegās
zem Mītavas tilta. Kopumā salūtā gaisā
tika izšautas 8367 petardes.
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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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augstākie apbalvojumi

Paldies Jums!

Piektdiena, 2015. gada 20. novembris

Šonedēļ valsts svētku pieņemšanā astoņiem cilvēkiem Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasniedza pilsētas augstākos apbalvojumus
«Goda zīme» un «Goda raksts». Tie pasniegti par Jelgavas vārda popularizēšanu, ieguldījumu izglītības sistēmā, veselības aprūpē, Jelgavas
iedzīvotāju drošībā, atbalstu jaunatnes darba pieredzes veicināšanā,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ko paši apbalvotie uzskata
par savu devumu pilsētai?

Goda zīmes saņēmēji

«Jūs esat mana
mīļākā skolotāja!»

«Man Jelgava simpatizē
ar lieliem izaicinājumiem»

Alda Spirģe, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktores vietniece
izglītības jomā, apbalvota par ieguldījumu un ilggadēju darbu Jelgavas
pilsētas izglītības sistēmā:
«Apbalvojums ir liels pārsteigums! Jelgavas izglītības sistēmā
un tieši tagadējā Jelgavas Valsts
ģimnāzijā esmu nostrādājusi jau
30 gadus. Tas nav maz, taču būtiskākais, ka es mīlu šo darbu un
skolu. Liels mans un arī kolēģu
darbs ir ieguldīts, lai mēs iegūtu
skolai Valsts ģimnāzijas statusu, un
vienmēr esam pielikuši lielas pūles,
lai to attaisnotu. Ikdienā par visām
citām lietām varu daudz runāt,
bet, ja tas skar mani personīgi,
kaut kā neērti… Par mani lai runā
mani darbi. Es skolā esmu ne tikai
direktores vietniece, bet arī mācu
angļu valodu. Mana lielākā balva ir
tā, ja salidojumā absolvents atnāk
un pasaka: «Jūs esat mana mīļākā
skolotāja!» Tas ir tik sirsnīgi un
patīkami! Mans lielākais devums
Jelgavai ir mani skolēni, absolven-

Uldis Smilts, AS «Exigen
Services Latvia» valdes loceklis,
apbalvots par uzņēmuma sociāli
atbildīgas politikas īstenošanu un
pilsētas vārda popularizēšanu:
«Jelgavā nedzīvoju jau vairāk kā
desmit gadus, taču saikni neesmu
pārrāvis – šeit esmu biežs viesis.
Kopā ar domubiedriem paveikts
diezgan daudz labu darbu. Esmu
viens no LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes, kas šobrīd
uzņēmusi labu attīstības kursu,
dibinātājiem. Septiņus gadus fakultātē vadīju studiju programmu,
padsmit – biju asociētais profesors.
Lai gan šobrīd LLU štatā neesmu,
sadarbību turpinu, darbojoties
eksaminācijas komisijā, LLU padomnieku konventā, tāpat mūsu
uzņēmumā nodrošinām praksi
studentiem, labākajam LLU IT
studentam maksājam stipendiju. Lai būtu tuvāk darbinieku
dzīvesvietai, Jelgavā ir atvērts
uzņēmuma birojs, un jau drīzumā
mums tur kļūs par šauru. Mans

ti. Šo 30 gadu laikā esmu skolojusi
daudzus, un viņi ir izauguši par
labiem cilvēkiem, kuri pēc studijām atgriežas Jelgavā. Arī mūsu
skolā par angļu valodas skolotājām
strādā manas bijušās audzēknes.
Strādāt ir ļoti patīkami, jo pilsētā
notiek nepārtraukta attīstība,
gan pilsētas vadība, gan Izglītības
pārvalde sniedz atbalstu. Mums
– Valsts ģimnāzijai – priekšā lielas
pārmaiņas, jo nākamgad pārcelsimies uz Jelgavas pili. Tas mazliet
biedē un reizē iedvesmo.»

«Atsaucīgs un gatavs
sniegt savu atbalstu»

otrs izaicinājums ir Jelgavas tehnikums – esmu tehnikuma attīstības
padomē un palīdzu ar padomiem
mācību programmu attīstībā,
kā arī tehnikuma «Iespējamās
misijas» matemātikas skolotāju atbalstām ar stipendiju. Man Jelgava
vienmēr simpatizējusi ar lielajiem
izaicinājumiem, kuri dažkārt šķiet
pat neizpildāmi, bet vienmēr ir
domubiedru pulciņš ar ambīcijām,
kas panāk savu. Sākot ar pilsētas
un universitātes vadību, Jelgavā
šādu cilvēku īpatsvars ir liels.»

Rūdis Lūsiņš, SIA «Eibe-L»
valdes loceklis, apbalvots par
uzņēmuma sociāli atbildīgas politikas īstenošanu un atbalstu
jaunatnes darba pieredzes veicināšanā Jelgavā.
Apbalvojuma pieteikumā par
viņu raksta: «Rūda Lūsiņa vadītajā
uzņēmumā «Eibe-L» ir 180 nodarbināto, kas parāda – uzņēmums
attīstās, radot jaunas darbavietas
jelgavniekiem. R.Lūsiņš vienmēr
ir atsaucīgs un gatavs sniegt savu
atbalstu kā sadarbības partneris.
Uzņēmums aktīvi iesaistās pašvaldības iestāžu organizētajās vai
koordinētajās aktivitātēs, piemēram, Karjeras nedēļā, nodrošinot
vairākas informatīvi izglītojošas
ekskursijas un praktiskās dar-

bošanās iespējas skolēniem un
jauniešiem, ļaujot izzināt reālo
darba vidi, tādējādi sekmējot izpratni par profesijas izvēli nākotnē.
Tāpat uzņēmumā tiek piedāvātas
nodarbinātības iespējas skolēniem
vasaras periodā.»

Goda raksta saņēmēji

«Mans devums «Vienkārši esmu savā vietā» «Tikai dodot var palīdzēt!»
Sergejs Skrjabins, ķirurgs,
Edīte Krūmiņa, jelgavnieJelgavai –
apbalvots par nesavtīgu darbu
ce, apbalvota par ilggadēju
veselības aizsardzības jomā un
darbu un ieguldījumu kultūrcīņa ar
ieguldījumu sabiedrības veselības
vēsturiskā mantojuma saglaaprūpē:
bāšanā Jelgavas pilsētā:
pārkāpējiem
«Es jau tikai daru savu darbu!
«Iespējams, mans lielākais
darbs, kas paveikts Jelgavas
jau 21 gadu» Vienkārši esmu savā vietā. Jelgavas pilsētas slimnīca ir mana
darbavieta jau no 1981. gada,
un šeit jūtos ļoti labi. Man patīk
gan strādāt, gan dzīvot Jelgavā.
Ceļojumos sevi esmu pieķēris pie
domas, ka ir jau skaisti, bet gribas
atgriezties mājās – savā Jelgavā.
Šo gadu laikā palīdzēts daudziem
pacientiem, un tā arī turpināšu.
Par darba trūkumu mēs, ārsti,
nekad neesam sūdzējušies, pacientu mums netrūkst, un ir

Inese Steļmakova, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Kriminālpolicijas biroja Sevišķi
smagu un sērijveida noziegumu
apkarošanas nodaļas inspektore
virsnieka vietniece, apbalvota par
godprātīgu dienesta pienākumu
pildīšanu un ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju drošībā:
«Par katru cilvēku un viņa
veikumu runā viņa darbi. Šķiet,
priekšniecība vislabāk var novērtēt manu ieguldījumu un devumu pilsētai. Darbs šajā policijas
nodaļā ir smags, taču kādam tas
jādara. Noziegumu apkarošanas
jomā Jelgavā strādāju jau 21
gadu. Ja reiz esmu tik ilgi šajā
darbā, tieši šajā nodaļā, noturējusies, acīmredzot man patīk tas,
ko es daru, un redzu, ka varu dot
savu artavu. Katrā gadījumā visu
daru ar lielu atbildību un rūpību.
Jūtos pagodināta un novērtēta,
saņemot šo apbalvojumu, taču
manā ikdienā tas neko nemainīs.
Es godīgi turpināšu darīt savu
darbu.»

gandarījums par katru, kuram
varam palīdzēt, izārstēt. Goda
raksts ir negaidīts pārsteigums,
un patīkami, ka vēl kāds bez
maniem pacientiem ir novērtējis
manu darbu.»

«Ja visapkārt kaut kas notiek,
man arī jākustas»
Raitis Junkers, dizainers, pedagogs un gleznotājs, apbalvots par
ieguldījumu Jelgavas kultūras dzīvē
un jaunās paaudzes mākslinieku
izglītošanā:
«Jelgavā dzīvoju tikai piecus gadus, taču uzskatu sevi par pilntiesīgu jelgavnieku, kurš nemēdz stāvēt
malā. Es diezgan atklāti darbojos
– te gleznoju brīvā dabā, te iemūžinu
svētkus, te manas scenogrāfijas redzamas dažādos koncertos, te Ādolfa Alunāna teātrī. It kā daru savas
lietas, bet kāds labums tiek visiem.
Šobrīd man ir pacilātas izjūtas, jo
17. novembrī saņēmu Goda rakstu,
bet valsts dzimšanas dienā – 18. novembrī – Lietuvā, Akmenē, atklāju
savu personālizstādi par Jelgavu.
Reizē Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī aplūkojamas manas
jaunākās gleznas ar torni. Šķiet,
mans lielākais devums un paliekošākā vērtība ir bērnu, jauniešu un

arī pieaugušo skološana manā privātajā mākslas skolā. Mums šobrīd
ar sievu mobilajā mākslas studijā
«Mansards» ir ap 60 audzēkņu, un
ieguldām milzīgu darbu, lai savas
zināšanas nodotu tālāk, tāpat attīstām Vasaras mākslas galeriju bibliotēkas pagalmā. Droši varu apgalvot,
ka Jelgava seko savam sauklim
«Jelgava – pilsēta izaugsmei», un,
manuprāt, tas arī iedzīvotājiem liek
neapstāties, sasniegt vairāk. Vismaz
man tā ir. Ja apkārt viss notiek, man
arī jākustas.»

labā, ir ieguldījums vecpilsētas
namu sakārtošanā. 20 gadu
laikā, kopš dzīvoju Jelgavas
vecpilsētā, man izdevies atjaunot trīs namus, kuriem ir
kultūrvēsturiskā nama statuss. Divi šobrīd ir manā īpašumā, savukārt vienu esmu
pārdevusi. Arī mani kaimiņi
pēdējos gados ļoti aktīvi iesaistījušies kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā, un

ir jūtams gandarījums par to.
Šobrīd vēl tikai divas mājas
Vecpilsētas ielā palikušas neatjaunotas. Priecē, ka arī pilsētas
pašvaldība ir iesaistījusies un

domā par vecpilsētas attīstību.
Esmu pārliecināta, ka mūsu
vecpilsētai ir nākotne un šis
varētu kļūt par vienu no tūrisma objektiem pilsētā. Jelgavā
ir visi apstākļi, lai veiksmīgi
strādātu, attīstītos, – vien
pašam nepieciešama vēlēšanās
darboties. Man ir! Šobrīd esmu
iesaistījusies Pensionāru biedrības ģimeņu asistentu projektā un mammām mācu dažādas
prasmes, sapucēju viņas, iespēju robežās atbalstu labdarības
pasākumus, sieviešu invalīdu
biedrību «Zvaigzne». Savai pilsētai un pilsētniekiem vienmēr
ir jāpalīdz, un tikai dodot var
palīdzēt!»

«Lepojos, ka dzīvoju un strādāju
Jelgavā, kur izglītība ir prioritāte»
Janīna Rudzīte, Jelgavas
tehnikuma direktore, apbalvota
par ieguldīto darbu profesionālās izglītības iestādes popularizēšanā un attīstībā Jelgavā,
Zemgales reģionā un valstī:
«Šī ir atzinība visam tehnikuma kolektīvam par profesionalitāti jauno speciālistu sagatavošanā. Priecājos, ka mūsu
absolventi ne tikai veiksmīgi
strādā apgūtajā profesijā, bet
arī turpina izaugsmi, studējot
un veidojot savus uzņēmumus.
Pēdējos gados esam īpaši auguši,
par ko liecina izglītības iestādei piešķirtais profesionālās
izglītības kompetences centra
statuss, realizētais tehnikuma
rekonstrukcijas un modernizācijas projekts. Rekonstrukcijas
laikā izglītības process notika
trīs atsevišķās adresēs. Tas bija

sarežģīti, tomēr mēs spējām
nodrošināt darba kvalitāti.
Modernizētais tehnikums ir vēl
viena sakārtota vieta Jelgavā,
kas ir laba dāvana pilsētai 750
gadu jubilejā. Acīmredzot tas ir
iemesls, kāpēc mūsu kolektīva
un arī mans darbs ir pamanīts.
Lepojos, ka dzīvoju un strādāju
Jelgavā, kur izglītība ir prioritāte. Augstu vērtēju pilsētas
vadības un iedzīvotāju patriotismu, ko arī mēs audzinām un
nostiprinām savos audzēkņos.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Raitis Supe
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Decembrī – piektā amatnieku
un mājražotāju kontaktbirža
 Ilze Knusle-Jankevica

2. decembrī Jelgavā
notiks piektā Zemgales
reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbirža, kurā varēs gan pārdot un nopirkt dažādus
ražojumus un izstrādājumus, gan uzzināt citu
pieredzi mazajā biznesā.
Amatniekiem, rokdarbniekiem, mājražotājiem,
izejmateriālu tirgotājiem,
piegādātājiem un citiem
interesentiem jāpiesakās
līdz 28. novembrim. Dalība – bez maksas.
Kontaktbirža notiks 2. decembrī
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes
ielā 33, Jelgavā. ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone norāda, ka pasākums sāksies pulksten 9.30, kad
būs iespēja iegādāties amatnieku

un mājražotāju produkciju. Tam
tiks atvēlēta stunda. Interesenti
tirdziņu aicināti apmeklēt arī pēcpusdienā – no pulksten 14 līdz 16.
Pulksten 10.30 paredzēta pasākuma atklāšana, kurā klātesošos
uzrunās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pēc tam būs
semināru daļa. Pieredzē dalīsies
«Zanes saldumu» radītāja Zane Seipule no Jelgavas, Ozolnieku novada
Cenu pagasta zemnieku saimniecības «Caunītes», kurā cep maizi,
īpašniece Santa Rubene, bioloģiskā
veikala «Zaļā zeme» īpašnieki Inga
un Mareks Gūtmaņi, «Pārlielupes
pirtnieki» Inita un Mareks Babrāni
un metāla tauriņu un rotaslietu
radītāji Kristina Černova un Ēriks
Timofejevs. Noslēgumā par to, kur
rast enerģiju, radošumu un dzīvesprieku, stāstīs TV personība un
uzņēmēja Gundega Skudriņa.
Dalība kontaktbiržā jāpiesaka
līdz 28. novembrim pa tālruni
63012155, 28342419 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Zentas Indrikas pacientiem
jāpārreģistrējas pie cita ārsta
 Sintija Čepanone

No 1. decembra tiek
pārtrauktas līgumattiecības ar Jelgavas pilsētā
praktizējošo ģimenes
ārsti Zentu Indriku, informē Nacionālais veselības dienests. Viņas pacienti, kuri nebūs izvēlējušies sev citu ģimenes
ārstu, tiks piereģistrēti
pie dakteres Samantas
Mārtiņas.
Kā skaidro ģimenes ārstes
Z.Indrikas praksē, kura atrodas
Rīgas ielā 20C, līgumattiecības ar
Nacionālo veselības dienestu tiek
pārtrauktas, jo daktere dosies
pensijā, līdz ar to ap 1700 viņas
pacientu būs nepieciešams pārreģistrēties pie cita ģimenes ārsta.
«Aicinām pacientus vērsties pie
ģimenes ārstes S.Mārtiņas, kas ir
prakses darbības pamatteritori-

3. decembrī Jelgavas 4.
vidusskolas koncertzālē
Akmeņu ielā 1 pulksten
14 notiks Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar sauli
sirdī». Invalīdu dienas
pasākumam jāpiesakās
līdz 27. novembrim.
Uz svinīgo pasākumu «Ar sauli
sirdī» aicināti Jelgavas pilsētas cilvēki ar īpašām vajadzībām – gan tie,
kuri apvienojušies nevalstiskajās organizācijās, gan individuāli. Sākums
– pulksten 14, kad pasākuma dalībnieki tiks cienāti ar svētku torti, bet

Halle strādās ģimnāzijas
rekonstrukcijas laikā

Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

veikti, jo rekonstruēs tikai
blakus esošo stadionu, līdz ar
Līdz ar rekonstrukcijas
to Sporta halle turpinās savu
darbiem Valsts ģimnādarbu bez izmaiņām,» skaidro
zija nākamgad pāriet
Valsts ģimnāzijas direktore
uz Jelgavas pili, taču
Inese Bandeniece. Viņa stāsta,
Sporta halle blakus
ka šobrīd arī plānots, ka Valsts
ģimnāzijai Mātera ielā
ģimnāzijas skolēniem sporta
44a turpinās darbu.
stundas notiks Mātera ielas halTur notiks gan sporta
lē. «Ja līdz ģimnāzijas pāriešasacensības, gan treniņi,
nai uz Jelgavas pili neatradīsim
gan sporta stundas Spīlabāku un tuvāku variantu, tad
dolas ģimnāzijas skolēmūsu audzēkņiem sporta stunniem. Šobrīd plānots,
das notiks Sporta hallē. Tiesa,
ka arī Valsts ģimnāzijas
būs nepieciešama rūpīga plānoaudzēkņi sporta nodaršana, kā organizēt stundas, jo tā
bības aizvadīs hallē.
tomēr atrodas diezgan tālu no
pils, taču tas nav neiespējami,»
«Ģimnāzijas rekonstrukcijas tā I.Bandeniece.
laikā hallē remontdarbi netiks
Arī Jelgavas Sporta servisa

centra vadītājs Juris Kaminskis
atzīst, ka ģimnāzijas rekonstrukcija neietekmēs halles darbu un
tur notiks gan sacensības, gan
treniņi, gan arī sporta stundas
skolēniem. «Jautājums vēl ir par
to, vai skolas rekonstrukcijas
laikā Valsts ģimnāzija turpinās
darboties šajā hallē vai kur citur.
Ja skola izlems par kādu citu
sporta zāli, rīta stundās būs
mazāks halles noslogojums, līdz
ar to varēsim šo laiku piedāvāt
individuāliem komandu treniņiem, kas ir pieprasīti. Šobrīd
halles noslogojums ir ļoti liels,
maz laika varam atvēlēt treniņiem darbdienās, bet brīvdienās
te regulāri notiek dažādas sacensības,» tā J.Kaminskis.

Uzņēmumi ar nestandarta darba laiku vēl
var pieteikties aukles pakalpojumam

pulksten 15 visus priecēs koncerts.
Koncertā uzstāsies dziedātāji Ira
Krauja-Dūduma un Edijs Fuksis,
saksofoniste Zane Lapiņa, Latvijas
Nedzirdīgo savienības Rīgas reģionālās biedrības Jelgavas nodaļas
deju kolektīvs «Mītava», dienas
centra «Atbalsts» aktieri. Uzrādot
invalīda apliecību, viesiem tiks pasniegta pārsteiguma dāvana.
Lai rēķinātos ar dalībnieku skaitu, organizatori Invalīdu dienas pasākumam aicina pieteikties līdz 27.
novembrim pa tālruni 63048917,
63029841. Papildinformāciju var
iegūt pa tālruni 63005468.
Pasākumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi.

3

Īsi
 23., 24. un 25. novembrī tiks
veikta Jelgavas pilsētas ūdensvada
sistēmas profilaktiskā dezinfekcija, informē SIA «Jelgavas ūdens».
Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. To var lietot uzturā
un sadzīvē, jo hlora koncentrācija
nepārsniegs pieļaujamās normas,
taču ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt. «Jelgavas ūdens»
atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām.
 Sestdien, 21. novembrī, no
pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a
notiks zemnieku, amatnieku un
mājražotāju Brāļu tirgus, informē
organizatore Ilze Mauriņa.

jas pārņēmēja, un vienoties par
reģistrāciju pacientu sarakstā.
Vienoties par reģistrāciju var arī
ar citu ģimenes ārstu, kuram
ir līgums ar valsti par primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu,» informē
Nacionālais veselības dienests.
Ģimenes ārstu saraksts pieejams
mājas lapas www.vmnvd.gov.lv
sadaļā «Veselības aprūpes pakalpojumi», apakšsadaļā «Ģimenes
ārsti», «Ģimenes ārsti atbilstoši
teritorijām».
Pacienti, kuri līdz 2016. gada
1. jūnijam nebūs izvēlējušies sev
ģimenes ārstu, automātiski tiks
piereģistrēti pie S.Mārtiņas (Rīgas
iela 20C, Jelgava, LV-3002, tālrunis 24115020).
Jautājumu gadījumā Z.Indrikas
līdzšinējie pacienti aicināti sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu pa tālruni  Sintija Čepanone
63027249, 63007086 vai e-pastu
Kaut arī interesi par elaszemgale@vmnvd.gov.lv.

Invalīdu dienas pasākumam
jāpiesakās līdz 27. novembrim
 Ritma Gaidamoviča
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tīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu darbiniekiem,
kas strādā nestandarta
darba laiku, pagaidām
izrādījuši vien divi Jelgavas uzņēmumi, Labklājības ministrija uzsver,
ka tas ir veids, kā šādi
uzņēmumi var samazināt personāla mainību
un veicināt darbinieku
lojalitāti. Kā liecina ārvalstu pētījumi, saviem
darbiniekiem nodrošinot bērnu uzraudzības
pakalpojumu, uzņēmumi ar nestandarta darba
laiku līdz pat 25 procentiem var samazināt ar
nodarbinātību saistītās
izmaksas. Pieteikties
dalībai projektā var vēl
līdz 11. decembrim.

Jelgavas, Rīgas un Valmieras
pašvaldībā sadarbībā ar Labklājības ministriju tiek īstenots pilotprojekts «Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku», kura gaitā
aukles pakalpojumu paredzēts
nodrošināt 150 darbiniekiem,
kuri strādā uzņēmumos projektā
iesaistītajās pašvaldībās.
Tiesa, mūsu pilsētā interesi
par to līdz šim izrādījuši tikai
divi uzņēmumi – SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
un SIA «Evopipes». «Vēlamies

izprast dalības nosacījumus, lai
izvērtētu, ko, startējot projektā, iegūtu uzņēmums un tā darbinieki.
Bērnu pieskatīšanas pakalpojums
aktuāls varētu būt kādiem 50 – 60
darbiniekiem, kas iesaistīti ražošanā un strādā maiņu darbu,» lēš
«Evopipes» biroja vadītāja Rineta
Viļuma, piebilstot, ka līdz šim gan
neviens darbinieks pie uzņēmuma
vadības nav vērsies ar lūgumu
izskatīt iespēju nodrošināt bērnu
pieskatīšanas pakalpojumu, taču
pieļauj, ka tas varētu būt aktuāli
arī vīriešiem, kas galvenokārt
strādā ražošanā.
Labklājības ministrijas Bērnu
un ģimenes politikas departamenta projekta vadītājs Maksims
Ivanovs informē, ka šobrīd līdz 11.
decembrim tiek gaidīti uzņēmumu
ar nestandarta darba laika grafiku
pieteikumi. Viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties projekta
dalībnieku atlasē, lai organizētu
elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem,
saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem. Lai pieteiktos dalībai uzņēmumu atlasē, aizpildīta
pieteikuma anketa līdz 11. decembrim jānosūta pa e-pastu Inese.
Kukore@lm.gov.lv vai Maksims.
Ivanovs@lm.gov.lv. Anketa un
informācija par projektu pieejama
Labklājības ministrijas mājas lapā
(www.lm.gov.lv/text/3159).
Pēc uzņēmumu atlases un konsultācijām, kas tiks veiktas līdz nākamā gada martam, tiks noslēgta
vienošanās ar uzņēmumiem par
dalību projektā, un izraudzītajos
uzņēmumos strādājošie bērnu
vecāki saņems bērnu uzraudzības

pakalpojuma kuponus, kurus varēs izmantot no 2016. gada aprīļa
līdz 2017. gada janvārim.
M.Ivanovs skaidro, ka projekta
gaitā nestandarta laikā nodarbināta persona ar bērnu līdz septiņiem
gadiem saņems elastīgu bērnu
uzraudzības pakalpojumu desmit
mēnešus 20 stundas nedēļā jebkurā iepriekš saskaņotajā laikā, kas
«pārklājas» ar vecāka darba laiku,
piemēram, bērna pieskatīšana tiks
nodrošināta trīs naktis nedēļā no
pulksten 23 līdz 6. Pirmos četrus
mēnešus šī pakalpojuma izmaksas
pilnībā segs no projekta līdzekļiem,
bet pēc tam ik pa diviem mēnešiem
atbalsta apjoms no projekta līdzekļiem pakāpeniski saruks, paredzot,
ka pārējo vienojoties segs vai nu
darba devējs, vai pats darbinieks.
«Latvijā vidēji 30 – 35 procentiem nodarbināto ir nestandarta
darba laiks – viņi strādā maiņu
darbu, kā arī vakaros, naktīs,
brīvdienās un svētku dienās, kā
rezultātā ir grūti saskaņot darba
un privāto dzīvi. Likums nosaka,
ka bērnus līdz septiņiem gadiem
nedrīkst atstāt bez pieaugušā uzraudzības, bet bērnudārzs vecāku
nestandarta darba laika gadījumā
nevar nodrošināt tik nepieciešamo
bērnu aprūpes pakalpojumu. Ja
nav uzticama cilvēka, kura uzraudzībā bērnu atstāt, darbinieki
ir spiesti strādāt nepilnu laiku vai
vispār pārtraukt darba attiecības,»
uz problēmas aktualitāti norāda
M.Ivanovs, akcentējot, ka projekta
mērķis ir izveidot ilgtermiņā funkcionējošu modeli elastīgu bērnu
aprūpes pakalpojumu subsidēšanai un attīstībai.

 Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka svētdien, 22.
novembrī, Jelgavas pilsētas kapos
notiks Mirušo piemiņas diena.
Piemiņas pasākums pulksten 11
paredzēts Miera kapsētā, pulksten 12 – Meža kapsētā, pulksten
13.30 – Bērzu kapsētā, pulksten 15
– Zanderu kapsētā, pulksten 16.30
– Baložu kapsētā. Mirušo piemiņas
dienas pasākumā piedalās SIA «Velis-A» mākslinieki – Andris Jansons
(koncertmeistars), Inita Graudēvica
(taustiņsinstrumenti), Ilvija Bensone
(flauta), Maija Andersone (vijole),
Jānis Kupčs, Irēna Upīte (vokāls).
Ceremoniju vadītāji – Aldis Barons un
Māris Neilands. Piedalīsies arī vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Laipa»
(vadītāja Mārīte Skrinda) un Jelgavas
Romas katoļu katedrāles priesteris
Jurijs Gorbačevskis.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 28. novembrī pulksten
13 Zinātniskās bibliotēkas telpās
(Akadēmijas ielā 26) notiks Jelgavas Latviešu biedrības vadības
pārvēlēšanas kopsapulce. Aicināti
piedalīties visi uzskaitē esošie biedrības biedri.
 Atzīmējot Pasaules AIDS dienu, kas ir 1. decembrī, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Atkarību
profilakses punkts Stacijas ielā 13
no 23. līdz 26. novembrim aicina
bez maksas veikt HIV, B un C hepatīta testu. Vizītei obligāti iepriekš
jāpiesakās. Atkarību profilakses
punkta sociālā darbiniece Mārīte
Ose uzsver, ka AIDS dienas mērķis ir
veicināt izpratni, izglītot un mazināt
aizspriedumus par HIV/AIDS ietekmi
uz veselību un sekām. «Arī mēs no
23. līdz 26. novembrim mudinām
jelgavniekus pievērst uzmanību savai
veselībai un atnākt uz profilakses
punktu veikt HIV vai B un C hepatīta
testu, lai būtu droši par savu un partnera veselību,» tā M.Ose, piebilstot,
ka vizītei iepriekš obligāti jāpiesakās
pa tālruni 63012084 vai 27830373.
M.Ose piebilst, ka testus, sazinoties
ar viņu pa norādītajiem tālruņiem,
var veikt arī citās dienās.
 24. novembrī pulksten 10 viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā 2
notiks seminārs «Augšuplādē savu
biznesu», kurā eksperts stāstīs par
interneta lietotāju paradumiem un
kā tos izmantot biznesā. Seminārā
plānots runāt par digitālā mārketinga
tendencēm Latvijā; kā piesaistīt jaunu
klientu un sasniegt savus biznesa
mērķus; kā noturēt klientu un veikt
cross-sale; kā optimizēt savus digitālā
mārketinga izdevumus. Seminārā
piedalīsies eksperts Elmārs Āboltiņš,
kurš strādājis ar e-komercijas un digitālā mārketinga stratēģijām, «Google
Adwords» un «Google Analytics»,
SEO jeb meklētāju optimizāciju, epasta mārketinga stratēģiju, sociālo
mediju komunikāciju un reklāmu,
«Affiliate». Viņam ir pieredze projektu vadībā un mārketinga stratēģijas
būvēšanā tādiem klientiem kā «4finance», «Vanilla Travel», «Tele2». Dalības maksa: Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) biedriem
– vienam pārstāvim no uzņēmuma
bez maksas, katram nākamajam – 10
eiro + PVN. Uzņēmumiem, kas nav
LTRK biedri, dalība – 20 eiro + PVN.
Reģistrācija: pa e-pastu jelgava@
chamber.lv, jrta.asociacija@gmail.
com vai tālruni 63027404.

Ritma Gaidamoviča
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Pirmsskolas pedagogi rada savas
spēles par Jelgavu

Par to, kā stiprināt lokālpatriotismu mazajos jelgavniekos, tiek domāts
jau bērnudārzā. Pedagogi šim mērķim darbā izmanto daudzveidīgas
metodes, un katra pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga paša ziņā ir
tas, cik radoši viņš pievēršas šim procesam. Viens no veidiem, kā pārliecināties, cik izdomas bagāti ir mūsu pedagogi, ir ikgadējā pirmsskolas
pedagogu metodisko darbu skate. Ņemot vērā, ka šis ir mūsu pilsētas 750.
jubilejas gads, pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi metodisko
materiālu skatei radījuši darbus par tēmu «Mana Jelgava». Izstrādātas
galda un interaktīvās spēles, didaktiskie materiāli, puzles, kas noder ikdienas darbā, lai veicinātu pirmsskolas vecuma bērnu valstisko piederību
un lokālpatriotismu. Pavisam skatē šogad tika iesniegti 18 darbi, kuros
uzmanības centrā ir Jelgava – tās simboli, kultūrvēsturiskie objekti un arī
pazīstamākās ražotnes. Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma stāsta, ka darbu skaits ir
ievērojams un pirmsskolas skolotāji konkursam pievērsušies ļoti nopietni.
Izstrādāti interesanti materiāli, kas ir labs palīgs ne tikai pašiem autoriem,
bet arī citu bērnudārzu skolotājiem. Katram pilsētas bērnudārzam savā
darbā ir iespēja izmantot citu kolēģu veikumu. «Jelgavas Vēstnesis» valsts
svētku nedēļā lasītājiem piedāvā iepazīties ar dažiem Jelgavas pedagogu
veidotajiem darbiem.

«Strādājot ar mazajiem ikdienā, esam novērojušas, ka bērniem ļoti patīk būvēt. Lai vingrinātu pirkstiņus, acumēru, mācītu
atpazīt krāsas, lai viņi apgūtu jēdzienus «virs», «blakus», «zem», esam izveidojušas galda spēli «Būvējam Jelgavu»,» stāsta tās
veidotājas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» skolotājas mamma un meita Vija un Inta Samovičas. Šī ir viena
no spēlēm, kas kolēģu balsojumā ieguvusi skatītāju simpātijas. Spēlē no klucīšiem uzbūvēti stilizēti pilsētā atpazīstami objekti
– Jelgavas pils, Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, Lielupes tilts, bet šalle izmantota kā Lielupe, un tai blakus
«aug» arī vairāki koki. Kokos bērni, vingrinot pirkstus, atkarībā no gadalaika var savērt dažādu krāsu
aukliņas, kas simbolizē lapas: pavasarī – zaļas, rudenī, kad lapas krāsojas, oranžas. Spēle
paredzēta bērniem no pusotra līdz trim gadiem, un katrs var izvēlēties sev
saistošāko nodarbi. «Spēlē aicinām doties kopā ar pilsētas simbolu Alnīti, ko
katra grupiņa no pilsētas vadības saņēma dāvanā septembrī, reizē iepazīstot
mūsu pilsētas simbolu,» piebilst Vija.
Bērnudārza «Rotaļa» skolotāja Luīza Hairapetjana piedāvā maģiskā kuba
spēli «Mana Jelgava». «Jelgavā esmu ienācēja, taču šobrīd jau
ar lepnumu un mīlestību varu teikt, ka šī ir mana pilsēta.
Protams, man vajadzēja laiku, lai to iepazītu un sadraudzētos, jo, lai kaut ko iemīlētu, tas jāiepazīst. Manuprāt, iepazīstot Jelgavu, var ieaudzināt arī mīlestību
bērnos pret savu pilsētu,» stāsta skolotāja. Viņas radītā
pilsētas iepazīšanas spēle sastāv no laukuma – Jelgavas
skata no augšas –, blakus ir bilde ar pilsētas domes ēku,
pilsētas ģerboni un karogu, līdzi spēlei nāk kubs, kurā
var mainīt attēlus atkarībā no tēmas. Autore izstrādājusi
četru tēmu kartītes: «Senā Jelgava», «Pilsēta mūsdienās»,
«Festivāli pilsētā» un «Pilsētas objekti». «Visi attēli ir pa divi
– kubā ielikta viena daļa, bet otra daļa attēlu izlikti uz spēles
laukuma. Bērns met kubu un pēc bildes uz spēles laukuma
sameklē attiecīgo bildi. Lielākie bērni arī mēģina par šo bildi, objektu ko
vairāk pastāstīt, tādējādi attīstot valodu,» tā skolotāja.

Iepazīt Jelgavu, spēlējot tvisteri «Izzini savu pilsētu», aicina «Vārpiņas»
skolotāja Kristīne Kirfa. Uz spēles laukuma izvietoti 16 pilsētā atpazīstami
objekti – muzeji, baznīcas, citas ēkas –, klāt spēles paklājiņam nāk rats ar
visiem objektiem un norādēm, kur roka vai kāja spēlētājam jāliek. Piemēram,
labā kāja – uz Svētās Trīsvienības baznīcas torņa laukumiņa, kreisā roka – uz
Ādolfa Alunāna muzeja. Spēlē var piedalīties trīs četri spēlētāji, un uzvarētājs ir tas, kurš visilgāk dažādās pozās var noturēties uz spēles laukuma
nenokrītot. Skolotāja atzīst, ka šī spēle nav domāta tikai bērnudārza vecuma
spēlētājiem – tā labi iederētos arī ģimenes spēļu vakarā, lai bērni kopā ar
vecākiem iepazītu dažādus pilsētas objektus.

56 – tieši tik gabaliņu ir katrā no Jelgavu simbolizējošām puzlēm, kuras bērniem
piedāvā Ina Sotņeva no privātā bērnudārza «Rūķu māja». Viņa izveidojusi piecas
dažādas izzinošas puzles, kurās jāsaliek Jelgavas ģerbonis, Jelgavas karogs, Jelgavas
logo, Jelgavas pils un Zemgales tautastērps. «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka
pilsētas karoga salikšana nemaz tik viegli nevedas, taču I.Sotņeva uzsver, ka puzle ir
efektīvs līdzeklis, kas palīdz tikt galā ar stresu, attīstīt sadarbību komandā, domāt,
analizēt un sistematizēt. Jāpiebilst, ka skolotāja iecerējusi puzles veidošanā iesaistīt
arī bērnus – plānots, ka maijā, Jelgavas Pilsētas svētku mēnesī, vecāko grupiņu
audzēkņi izgatavos savas puzles, uzzīmējot uz tām savu mīļāko vietu pilsētā.
Spēle «Izsoļojam Jelgavu» notiek uz paklāja, un tā sastāv no spēles
laukuma, kauliņiem, tautiskās jostas un spēka zīmju kartītēm. Ar
šo spēli privātā bērnudārza «Pūčuks» skolotājas Sanita Ērstiķe
un Kristīne Liperte bērnos veido piederību Jelgavai, iepazīstina
ar ievērojamākajiem objektiem un māca Latvijas spēka zīmes.
«Bērns met kauliņu – ja, piemēram, uzkrīt «četri», viņš paiet četrus
lauciņus uz priekšu; ja trāpa uz kāda objekta, bērns pastāsta, cik
daudz par to zina, bet, ja nezina, skolotājs izstāsta. Ja spēlētājs
nonāk uz lauciņa, kas apzīmēts ar jautājuma zīmi, tad skatās, kas
zem lauciņa slēpjas, un pēc attēla vai nosaukuma starp kartītēm
mēģina atrast īsto spēka zīmi. Visas spēka zīmes tiek izvietotas uz
tautiskās jostas,» tā skolotājas, uzsverot, ka bērnudārza vecumā
grūti samierināties ar zaudējumu, tādēļ šajā spēlē zaudētāju nav:
visi atgriežas «Pūčukā» – sākuma un beigu punktā.

Lai bērndārzniekus iepazīstinātu ar pilsētas
simbolu Alnīti un saistošā veidā veicinātu
bērnu valodas attīstību, mācītu burtus,
salikt vārdus, skaitļus,
veikt vienkāršas matemātiskās darbības,
«Pasaciņas» skolotāja
Kristīne Staļģevica piedāvā spēli «Jelgavas
simbols – Alnītis». No
finiera izgrieztajā un
pilsētas krāsās nokrāsotajā Alnītī iestrādāta
plastmasas pudeļu augšējā daļa, un bērns kopā ar audzinātāju var skrūvēt korķīšus, uz kuriem uzlīmēti burti, cipari,
ģeometriskas figūras. «Tā mēs mācāmies līdzskaņus, kas
uzlīmēti uz ziliem korķīšiem, patskaņus, kas ir uz sarkaniem
korķīšiem, skrūvējam un saliekam vārdus, veicam elementārākās matemātiskās darbības, piemēram, saskaitām divi plus
divi. Tukšuma zīmītes ir baltie korķīši. Jau droši var apgalvot,
ka bērniem tas ir saistoši un spēle praksē labi darbojas. Ar
lielākiem bērniem mācāmies burtus un ciparus, bet mazākajiem šādi var iemācīt krāsas,» tā K.Staļģevica, piebilstot,
ka spēles izveidē palīdzējuši arī bērnu vecāki, sagādājot
plastmasas pudeļu korķīšus.

Par šīs metodiskās skates labāko materiālu atzīts bērnudārza
«Kamolītis» pedagogu komandas veidotais interaktīvais rotaļmateriāls «Alnēna skola mazajam jelgavniekam», kas arī skates
dalībnieku balsojumā saņēma visaugstāko novērtējumu un skatītāju simpātiju titulu. «Šobrīd «Kamolītī» par dažādām svarīgām
lietām atgādina Alnēns. Lielo pašu radīto lelli esam izvietojuši
gaitenī, kur bērni un vecāki visbiežāk pārvietojas, un blakus ir
ziņojumu dēlis ar aktuālajām ziņām. Tieši Alnēns piedāvā veikt
dažādus uzdevumus, kas uzrakstīti uz ziņojumu dēļa. Bērnus
tas ļoti piesaista – viņi vecākiem regulāri atgādina, lai paskatās,
ko jaunu Alnēns liek darīt. Alnēns ir motivētājs un ieinteresētājs
jebkurai bērna darbībai. Viņš tiek izmantots arī grupu darbā, kur
skolotāja piestrādā pie tā, lai caur rotaļām tieši Alnēns bērniem
kaut ko iemāca,» prezentējot kolektīva veikumu, stāsta «Kamolīša» vadītājas vietniece izglītības jomā Māra Teika.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Raitis Supe

Piektdiena, 2015. gada 20. novembris

Zināmi pusfināla pretinieki

Noskaidrots, ar ko HK «Zemgale/LLU»
tiksies Latvijas kausa pusfinālā, – mūsu
hokejistu pretinieki būs Latvijas čempioni HK «Mogo». Jāpiebilst, ka šosezon
abas komandas jau tikušās trīs reizes:
pirmajā spēlē jelgavnieki zaudēja ar
0:3, otrajā uzvarēja ar 5:4 un arī trešajā
(aizvadītajā sestdienā) vinnēja ar 4:2.
Pēdējā spēlē visus četrus vārtus guva
Juris Ziemiņš. Latvijas Hokeja federācija
informē, ka kausa pusfināla spēles tiks
aizvadītas laikā
no 22. decembra
līdz 4. janvārim.
Otrajā pusfināla
pārī tiksies «Liepāja» un «Kurbads».

Gatavojas Latvijas
čempionātam

Jelgavas BJSS un mākslas vingrošanas kluba
«Baltic Flower» mākslas vingrotājas starptautiskā turnīrā Polijas pilsētā Poznaņā izcīnījušas septiņas medaļas. Zlata Karpoviča, Anna
Murikova un Karolīna Mizūne izcīnīja zelta
medaļu, Patrīcija Volkova ieguva sudraba
medaļu, Alise Lazareva, Renāte Kurbatova
un Valērija Kuzmenko atgriezās mājās ar
bronza medaļām. Sacensību finālā iekļuva
arī Denīze Andrune, bet diemžēl guva
traumu un sacensības turpināt nespēja.
Pavisam uz Polijas sacensībām bija devušās
11 mākslas vingrotājas no Jelgavas, un
trenere Irina Smelova savu audzēkņu startu
vērtē kā ļoti labu. Šobrīd meitenes gatavojas
Latvijas čempionātam, kas notiks jau šajās
brīvdienās, 21. un 22. novembrī, Rīgā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Badmintonistiem –
trīs medaļas

Diviem Jelgavas Badmintona kluba
badmintonistiem – Vadimam Čulkam
un Kristianam
Rozenvaldam – izdevies izcīnīt medaļu Latvijas čempionātā badmintonā senioriem.
Badmintona klubs informē, ka V.Čulka uz
Jelgavu atveda sudraba medaļu vīriešu dubultspēlēs (viņš spēlēja kopā ar valmierieti
Guntaru Lāci). K.Rozenvalds izcīnīja divas
bronzas medaļas – vīriešu dubultspēlēs
(spēlēja kopā ar Salvi Lozdu no Rīgas) un
jauktajās dubulspēlēs (spēlēja kopā ar
valmierieti Ivetu Kļaviņu).

Noskaidroti labākie
basketbolisti vidusskolā

Noslēgusies skolēnu spartakiāde basketbolā vidusskolas klasēm (1996. – 1999. g.dz.).
Tajā sacentās trīs meiteņu komandas. 1.
vietu izcīnīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas
meitenes, otrās – Jelgavas 4. vidusskolas
basketbolistes, trešās – Spīdolas ģimnāzijas
audzēknes. Puišu grupā startēja četras komandas. Visās spēlēs vinnēja un nepārspēti
palika Jelgavas 4. vidusskolas puiši. Zaudējot vien uzvarētājiem, otrajā vietā ierindojās
Jelgavas Valsts ģimnāzijas basketbolisti,
trešajā – Spīdolas
ģimnāzijas komanda. Vēl sacensībās
piedalījās Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas komanda.

Pēdējā junioru čempionātā
cer uz medaļu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseris Artjoms Haņevičs
kopā ar tēvu un treneri devies
uz Polijas pilsētu Kolobžegu,
kur piedalīsies Eiropas boksa
čempionātā junioriem. Šis Artjomam ir pēdējais čempionāts
junioros, un viņš ir apņēmības
pilns cīnīties par medaļu.
Treneris Aleksandrs Knohs stāsta, ka
Artjoms startēs svara kategorijā līdz 75
kilogramiem. «Eiropas sacensībās vidēji
katrā svara kategorijā piedalās ap 20 bokseru,» norāda treneris, skaidrojot, ka pirmo
pāru izloze notiks 20. novembrī. Tad arī būs
zināms gan mūsu boksera pretinieks, gan
cīņas laiks. «Uz priekšu kaut ko paredzēt
nav iespējams, bet Artjoms ir noskaņots
kareivīgi – šis būs viņa pēdējais Eiropas
čempionāts junioru vecuma grupā, tāpēc
viņš ļoti vēlas izcīnīt medaļu. Un arī mēs
visi uz to ceram,» neslēpj treneris. Viņš no-

rāda: sacensību struktūra ir tāda, ka būtībā
bokseri cīnās līdz pirmajam zaudējumam
– tie, kuri pirmajā cīņā uzvarēs, tiks tālāk,
zaudētājiem čempionāts būs beidzies. Tālāk
darbojas tā pati shēma – cīņu par medaļām
turpina katra dueļa uzvarētājs.
Tiesa, nelielas bažas rada tas, ka pēdējā
laikā bokseri vajā rokas traumas, kas neļauj strādāt ar pilnu jaudu. «Artjomam ir
traumēta labā roka, kas, esot ringā, viņam
ir priekšā, jo Artjoms ir kreilis. Tā roka visu
laiku strādā, tāpēc būs svarīgi, vai Artjoms
pats spēs psiholoģiski tikt pāri tam, ka roka
nav pilnīgi vesela un var sāpēt,» stāsta
treneris. Šoreiz viņš savam audzēknim
uz čempionātu dosies līdzi, lai atbalstītu
ne tikai ar sportiskiem padomiem, bet
arī morāli. Tāpat uz čempionātu brauks
Artjoma tētis Leonīds Haņevičs, kurš būs
viens no tiesnešiem. «Izdarījām visu, lai
nodrošinātu Artjomam čempionāta laikā
morālo atbalstu,» piebilst treneris.
Pozitīvas cerības dod nesen Lietuvas
pilsētā Panevēžā aizvadītais starptautiskais boksa turnīrs, kas veltīts Eiropas

Bokserim Artjomam Haņevičam
šis būs pēdējais Eiropas čempionāts
junioros, tāpēc
viņš ir apņēmības
pilns izcīnīt medaļu. «Jūtos labi un
esmu tam gatavs,»
pirms došanās uz
čempionātu teic
bokseris.

Sestdien, 21. novembrī, Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu, kas
vienlaikus būs Latvijas kausa
un Zemgales reģiona kausa
noslēdzošais posms.
Latvijas Pauerliftinga federācija informē,
ka pēc šīm sacensībām tiks noskaidrota
spēcīgākā komanda Latvijas mērogā un
atsevišķi Zemgalē. Par Latvijas kausu kopā

sacenšas 51 komanda, un līderos izvirzījušās «Rembate», «Madona SCK» un Līgo
pagasta sporta klubs «L.S.K.». Zemgalē
organizētajās pauerliftinga sacensībās šogad ir piedalījušās 16 komandas. Arī mūsu
reģionā līderu vidū ir komanda «Rembate»,
kas jau kļuvusi par spēcīgāko Kurzemes un
Latgales reģionā. Jelgavā par izšķirošajiem
punktiem cīnīsies arī komandas «Bauska»
un «Gulbenes K.S.P.», kuras šobrīd ar vienādu punktu skaitu dala 2. – 3. vietu.
Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons»
vadītājs Edmunds Jansons skaidro, ka
mūsu klubam prioritāte ir Latvijas čempionāti ar un bez ekipējuma, nevis Latvijas

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

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

Galvenie
pienākumi:

Pretendentam
izvirzītās
prasības:

Piedāvājam:

• ziņu un publikāciju materiālu veidošana laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• dalība citu iestādes informatīvo materiālu sagatavošanā.
• darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību jomā
darbā ar teksta materiālu sagatavošanu;
• ļoti laba rakstītprasme;
• labas datorlietošanas prasmes;
• plašs redzesloks un izpratne par sociālpolitiskajiem procesiem valstī.
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• dinamisku darba vidi.
Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv.
Vakance pieejama no 2016. gada 4. janvāra.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO»,
Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63048800.

Sporta pasākumi
 21. novembrī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – VK «Rakvere»
(ZOC).
 22. novembrī pulksten 11 – SSC kausa
izcīņa basketbolā (Sporta hallē).
 22. novembrī pulksten 17 – basketbols:
BK «Jēkabpils» – BK «Jelgava» (ZOC).
 23. un 24. novembrī pulksten 14
– skolēnu spartakiāde basketbolā: 2002.
– 2003. g.dz. (Sporta hallē).
 28. novembrī pulksten 10 – SSC kausa
izcīņa basketbolā (Sporta hallē).
 28. novembrī pulksten 16 – hokejs:
HK «Kurbads» – HK «Zemgale/LLU» (Ledus
hallē).
 28. novembrī pulksten 16 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – Tallinas «Selver»
(ZOC).

Meklē darbu
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja
apliecība. Tālrunis 29682212.
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 24848571.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis
un mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Varu dzīvot uz vietas. Tālrunis 24850341.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Aukles darbu. Tālrunis 28236557.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Steidzami meklēju darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Man ir 28 gadi. Tālrunis
24847986.

Piedāvā darbu
Armatūras pārstrādes uzņēmums SIA «VMS
Group» (reģ.Nr.44103055677) aicina darbā
metinātājus(-as). Darbs Jelgavā, Rūpniecības
ielā 39. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu Andris@
vms.lv vai zvanīt pa tālruni 29456739.

Pārdod
Foto: Raitis Supe
čempionam Vitālijam Karpačauskam. Tajā
A.Haņevičs junioru grupā izcīnīja zelta
medaļu, startējot svara kategorijā līdz 81
kilogramam. «Šajā turnīrā nebija Artjoma
svara kategorijas, tāpēc treniņu nolūkos

nolēmām, ka viņš startēs smagākā kategorijā,» skaidro treneris, nomierinot: problēmas
ar svaru (audzēšanu un dzīšanu) Artjomam
nav un Eiropas čempionātā viņš startēs sev
ierastajā kategorijā.

Noskaidros Latvijas un Zemgales spēcīgākās komandas
 Ilze Knusle-Jankevica
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kausa posmi, kuru ir daudz. «Lai sportists
varētu uzrādīt labu rezultātu, viņam
vismaz četri mēneši ir jātrenējas. Ja mēs
braukātu pa sacensībām – pa kuru laiku
tad trenētos?» tā E.Jansons, piebilstot, ka
Latvijā gadā ir ap 40 dažādu maču, tāpēc
«Apolona» prioritāte ir Latvijas, Eiropas,
pasaules čempionāts un savas pilsētas
sacensības.
Jelgavas čempionātā klubu «Apolons»
pārstāvēs vismaz 20 sportisti, un daži izvirzījuši arī nopietnus mērķus. Piemēram,
starptautiskais sporta meistars Renārs
Dronga mēģinās labot savu rekordu (viņš
sver 74 kilogramus un ir uzspiedis 240 kilogramus), arī Janas Jansones mērķis ir uzstādīt jaunu personīgo rekordu. «Šogad trīs
mūsu kluba sportisti – Mārtiņš Samsons,
Aivars Krūmiņš un Agnis Briģis – izpildīja

sporta meistara normatīvu. Tāpat nevar
aizmirst par mūsu senioriem, piemēram,
Jānis Lasmanis Eiropas čempionātā izcīnīja
3. vietu, uzspiežot 160 kilogramus 61 gada
vecumā. Vēl mums ir talantīga 1990. gadā
dzimusi meitene Edīte Ķeņģe,» jelgavnieku
«ieročus» ieskicē E.Jansons.
Viņš skaidro, ka sacensībās ar ekipējumu
sportisti var izmantot specializētu kreklu,
roku saites, kāju saites, speciālas jostas un
citu ekipējumu, ko atļauj Starptautiskās
pauerliftinga federācijas noteikumi. Sacensības sāksies pulksten 11, bet dalībnieku
reģistrēšanās un svēršanās notiks no pulksten 9 līdz 10.30.
Sacensības organizē Jelgavas pilsētas
pauerliftinga klubs «Apolons» sadarbībā
ar Sporta servisa centru un Latvijas Pauerliftinga federāciju.

Sportot palīdzēs hokejisti un vieglatlēti
Pirms valsts svētkiem Jelgavā tika atklāta projekta
«Sporto visa klase» otrā
sezona. Tajā no jauna
iesaistījušās trīs klases. Lai
gan Latvijas Olimpiskā komiteja šogad klases nenodrošina ar olimpiskajiem
audzinātājiem, Jelgavas
klasēm tādi būs: Jelgavas
4. sākumskolas 3.c klasei
sportot palīdzēs bijušais
hokejists HK «Zemgale/
LLU» galvenais treneris un
Lietuvas U-20 izlases treneris Aigars Cipruss (attēlā); Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
3.m2 klasei – bijušais šķēpmetējs un leģendārā šķēpmetēja Jāņa Lūša dēls Voldemārs
Lūsis; Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klasei – bijušais Latvijas izlases un tagadējais HK
«Kurbads» hokejists Rodrigo Laviņš. Vēl projektā jau otro gadu piedalās Jelgavas 4.
vidusskolas 4. klase, kuras olimpiskā audzinātāja bija vieglatlēte Ineta Radeviča. Arī
šogad skolēni sportos piecas reizes nedēļā un piedalīsies sacensībās, bet olimpiskie
audzinātāji atbalstīs, motivēs, palīdzēs ar padomu.
Foto: Raitis Supe

SIA «Latvijas Logi» – PVC, koka logus,
durvis, dzelzs durvis. 20877777
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868

Pērk
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Vēlas īrēt
Vēlos īrēt istabu Romas un Aveņu ielas
tuvumā. Tel.20266480

Dažādi
Remonta darbi mājoklim un birojam. Labs
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773.
Datoru remonts. T.26533575
Remontdarbu meistars. Augsta kvalitāte!
Konsultēju! Visi apdares darbi + santehnika, elektroinstalācija. T.28861525 (Jānis)
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
SIA «Kreatīvs» ziemas atlaides pieminekļiem.
T.29537176
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

Aizsaulē aizgājuši
VELTA BRAHMANE (1934. g.)
VLADIMIRS BELOUSS (1961. g.)
VLADIMIRS KONCEVOJS (1944. g.)
DZINTARS RUDZĪTIS (1969. g.)
MIRDZA LAUGALE (1929. g.)
ALEKSEJS PETROVS (1950. g.)
VASĪLIJS TERLANOVS (1935. g.)
VIZMA AVOTA (1928. g.)
DZIDRA VALĪDIJA TILMANE (1924. g.)
JEĻENA OSIPOVA (1940. g.)
JĀNIS ŽUKOVSKIS (1938. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2127.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 63.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Tīģeris». Animācijas filma.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Aculiecinieks».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 210.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 62.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2127.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Spēlmaņu nakts 2015».
23.55 «Nakts ziņas». 0.04 Sporta ziņas. 0.06 Laika ziņas.
0.10 «Selfridžs 2». Seriāls. 10.sērija.
1.05 ««De facto»».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 668.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 209.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Radīti mūzikai».*
11.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.25 «Sporta studijas diskusija».
13.25 «Pasaules kausa izcīņas bobslejā un skeletonā posma
apskats». Soči, 14.02.–15.02.2015.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 669.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 16.sērija.
20.00 «Starp pasaulēm». Dokumentāla filma.
21.00 «Atklātā tuksnesī». Vācijas piedzīvojumu melodrāma. 2013.g.
22.45 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 20.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
11.05 «Karamba!» Humora raidījums.
11.20 «Galileo 3».
11.50 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 34.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 9.sērija.
23.20 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.15 «Attīstības kods».
1.40 «LNT ziņu «Top 10»».
2.25 «Saikne 2». ASV seriāls. 1.sērija.
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 299.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 204. un 205.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Pēdējais īstais vīrs 3». Seriāls. 21. un 22.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Ēdiena daba».
12.20 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 207.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 9.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 44. un 45.sērija.
16.50 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 39. un 40.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.20 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.15 «Nekā personīga».
1.15 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 6.sērija.
2.15 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 9.sērija.
3.05 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 299.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 24. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2128.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 64.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Meksika». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.

13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 211.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 63.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2128.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Skumjo cilvēku ēra». Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Rēgu rakstnieks». Francijas un Vācijas trilleris. 2010.g.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 669.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 210.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 16.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkšu bobslejā divniekiem apskats».
27.02–01.03.2015.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 670.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.55 «Poldarks». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.05 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.05 «Tilts 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
0.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
11.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
12.00 «Robins Pilčers. Jauns sākums». Vācijas melodrāma. 2007.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 36.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Inga Lindstrēma. Četras sievietes un mīlestība».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 8.sērija.
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.45 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 9.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 300.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 206. un 207.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 10.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 45. un 46.sērija.
16.50 JAUNUMS. «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.05 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
2.00 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 2». Realitātes šovs. 10.sērija.
3.10 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 300.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 25. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2129.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 65.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».* TV šovs.
12.20 «Selfridžs 2». Seriāls. 10.sērija.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.50 «Momentuzņēmums».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 212.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 64.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2129.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Lielais jautājums».
23.40 «Nakts ziņas». 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 «Iebrauc kino».
0.25 «Zebra».
0.40 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 1.sērija.

tv programma
LTV7
5.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 670.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 211.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 1.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
13.25 «Pasaules meistarsacīkšu skeletonā apskats».
05.03.2015.–06.03.2015.
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 671.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Svešinieki mūsos». Dokumentāla filma.
21.00 «Makinlijs». Dokumentāla filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Jānis Ābele. Augstāk par zemi». Īsfilma.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Mārtiņš Jurevics. Androgīns». Īsfilma.
23.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.30 «Starp pasaulēm». Dokumentāla filma.
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Inga Lindstrēma. Četras sievietes un mīlestība».
Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 37.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 38.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.15 «Nelabais». ASV šausmu trilleris. 2010.g.
0.00 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 2». ASV seriāls. 37.sērija.
1.05 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 10.sērija.
1.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 301.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 23.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 46. un 47.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 23.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.40 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
1.40 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 46. un 47.sērija.
2.35 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 1.sērija.
3.15 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 301.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 26. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2130.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 213.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 65.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2130.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Skaņusaite».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Domāt skola».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».
22.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.25 «Lielais jautājums».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*

Piektdiena, 2015. gada 20. novembris
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 671.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 212.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Lielais jautājums».* (ar surdotulkojumu).
12.20 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.25 «Pasaules meistarsacīkšu bobslejā četriniekiem apskats».
07.03. 2015.–08.03.2015.
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 672.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.30 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
21.00 «Iebrauc kino».*
21.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.10 «Svešinieki mūsos». Dokumentāla filma.
0.10 «Zebra».* (ar subt.).
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
12.00 «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 40.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 21.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 19.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 2». ASV seriāls. 38.sērija.
1.15 «Lieliskā kompānija». ASV komiska melodrāma. 2004.g.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 302.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 23.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 8.sērija.
11.15 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 24.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 8.sērija.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 47. un 48.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Gūsteknes». ASV spriedzes filma. 2013.g.
1.10 «Kinomānija 6».
1.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
3.10 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 302.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 27. novembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 4.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 67.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Skumjo cilvēku ēra». Dokumentāla filma (ar subt.).
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 214.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 66.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks». 7. klašu fināls.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
0.05 «Nakts ziņas». 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
2.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.50 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 672.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 213.sērija.
9.15 «Kūku kari».*
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.05 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
14.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 673.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.35 «Aculiecinieks».*
19.55 «Otrais vilnis». Dokumentāla filma.
20.55 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.

21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Parsifāls».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Apsolītā zeme». ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
0.00 «Mušpapīrs». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g.
1.35 «Augstāk par zemi». Īsfilma.
2.05 «Androgīns». Īsfilma.
2.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Mīlestība internetā». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 42.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
22.10 «Olgas Dreģes 75 gadu jubilejas koncerts».
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Ielu karaļi 2». ASV krimināldrāma. 2011.g.
2.05 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 303.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 24.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 25.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 3.sērija.
15.50 JAUNUMS. «Čaļi ar bērniem».
ASV komēdijseriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 2011.g. 7. un 8.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
22.35 «Mana murgu meitene». ASV komēdija. 2007.g.
1.00 «Vecā labā Pateicības diena». ASV drāma. 2008.g.
2.45 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 7.sērija.
3.10 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 303.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 28. novembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Karaļa jaunais tērps». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
11.40 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
13.10 «Aculiecinieks».*
13.30 «Skaņusaite».*
14.00 «Latvijas kods. Domāt skola». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Noslēpumainie ezeri».
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Boriss Rezņiks.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.20 «Apsolītā zeme». ASV drāma. 2012.g.
1.20 «Liepājas koncertzāles «Lielais Dzintars»
atklāšanas ceremonija».*
3.50 «Visāda garuma gadi. Ojārs Vācietis». LTV dokumentāla filma.
4.45 «Momentuzņēmums».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.30 «Eksperti dīvānā».*
9.15 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
9.45 «Province».* (ar subt.).
10.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.
11.35 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
11.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
2.brauciens vīriešiem.
12.55 «Šefpavārs līdzņemšanai».
14.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem.
15.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
16.50 «Kas tur dzīvo?»*
17.50 «Otrais vilnis». Dokumentāla filma.
18.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.50 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
20.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
21.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 21.sērija.
22.00 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.45 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
0.45 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls. 2014.g. 2.sērija.
2.30 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
3.00 «Mušpapīrs». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g.
4.30 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.59 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

TV programma

Piektdiena, 2015. gada 20. novembris

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «Gadās arī trakāk 5». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
12.30 «Latvijas Valsts simboli». Dokumentāla filma. 2015.g.
13.10 «Vissliktākais līgavainis». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
15.10 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 11.sērija.
17.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 26.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 3.sērija.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
3.20 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 304.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». Kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 16.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Zvaigžņu kari: dumpinieki». Animācijas seriāls.
8.30 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.50 «Ideāls vīrietis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
14.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
16.50 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «TV3 ziņas piedāvā.
Nelūgtie viesi: Sīrijas bēgļi Libānā».
20.00 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma. 2004.g.
21.50 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
0.00 «Trīspadsmit dienas».
ASV vēsturiska drāma. 2000.g.
2.45 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 9.sērija.
3.30 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 304.sērija.
4.10 «TV3 ziņas».
4.40 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 16.sērija.

Svētdiena, 29. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Aculiecinieks».*

16.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.50 «Poldarks». ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Balss pavēlnieks».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV spēle.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Pagājusī nakts».
ASV romantiska drāma. 2010.g. (ar subt.).
0.35 «Manas tautas dziesmas».*
2.25 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «1:1. Aktuālā intervija». (ar surdotulk.).
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.50 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.20 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.
11.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
13.00 «Kūku kari».*
14.00 «Karaļa jaunais tērps». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
15.10 «Sapņu viesnīca. Seišelu salas». Melodrāma.
16.50 «Tās tik ir operas! Parsifāls». Dokumentālu filmu cikls.
17.45 «Kas tur dzīvo?»*
18.45 «Mežonīgā zeme». Piedzīvojumu filma.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Slazdā». Dailes teātra izrāde.

23.50 «Latvijas teātru vēsture».
Nacionālais teātris no Atmodas sākuma līdz mūsdienām.
1.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.10 «Anekdošu šovs 2».*
3.05 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
4.20 ««SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs»».*
5.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 7.sērija.
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
7.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 21.sērija.
12.05 «Karamba!» Humora raidījums.
12.15 «Galileo 3».
12.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.50 «Dzintara dziesmas 5».
15.55 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 6. un 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Robins Pilčers. Jauns sākums».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.45 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
0.45 «Mīlestība internetā». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
2.15 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
3.00 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības novembrī un decembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

10.11., 18.11., 01.12.
25.11., 16.12.
13.11., 04.12., 18.12.
11.11., 30.11., 21.12.
11.11., 30.11., 21.12.
17.11., 09.12., 23.12.
17.11., 09.12., 23.12.
23. – 24.11., 21. – 22.12.
09.11., 07.12.
09.11., 23.11., 07.12.
12.11., 26.11., 10.12.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.

«Vārds uzņēmējiem»
Elvīra Kļaviņa veic ārstniecisko pēdu aprūpi

Kvalificēta speciāliste Elvīra Kļaviņa veic ārstniecisko
pēdu aprūpi, izmantojot podiatrijas iekārtas un līdzekļus.
Podologa kompetencē ir sēnīšu infekcijas bojāto nagu
ārstēšana, ādas sabiezējumu likvidēšana, ieaugušu nagu
korekcija, kārpu un varžacu apstrāde un citas procedūras.
Pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
Sīkāka informācija – pa tālruni 28135168;
e-pasts accuraatus@inbox.lv.

Saistībā ar ražošanas apjomu pieaugumu un uzņēmuma
attīstību SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
savam draudzīgajam kolektīvam aicina pievienoties

inženierus(-es) (darbam Dobelē).

Prasības:
• augstākā/nepabeigta augstākā izglītība (var būt pēdējā
kursa students);
• latviešu valoda – brīvi, krievu un angļu valoda – sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi organizēt un
plānot savu darbu.
Darba pienākumi
rasētājam(-ai)-inženierim(-ei):
• tehniskās dokumentācijas izstrāde pēc klienta rasējumiem,
• tehniskās dokumentācijas sistematizēšana,
• palīgierīču konstruēšana ražošanas vajadzībām,
• piedāvājumu sagatavošana jaunajiem pasūtījumiem,
• CNC programmu izstrāde plazmas griešanas mašīnām;
inženierim(-ei):
• metināšanas plānu izstrāde,
• 3D modelēšana un metināšanas procesu secību izstrāde,
• metināšanas plānu uzturēšana sistēmā.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu, pilnveidot
savas profesionālās iemaņas;
• darbu uz pilnu slodzi;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
CV sūtīt pa e-pastu kristine.kalnina@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704 (Kristīne, personāla vadītāja).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

MĀCĪBAS PIRTS SKOLAS JELGAVAS FILIĀLĒ!
Profesija “Pirtnieks” akreditētā profesionālās izglītības iestādē.
Nodarbības katru otro sestdienu, svētdienu.
Pirmās nodarbības 28., 29. novembrī plkst. 10:00
Spīdolas ģimnāzijā, Māteru ielā 30, Jelgavā
Vairāk informāciju var iegūt:
info@pirtsskola.lv t mara@pirtsskola.lv
Tel. 25447393, 26335578

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 305.sērija.
5.40 «Šefpavāru cīņas 4». ASV kulinārijas šovs.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 17.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
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11.05 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas filma visai ģimenei. 2006.g.
12.55 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
15.05 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma. 2004.g.
16.50 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
23.15 «Spiegu spēle». Lielbritānijas, ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
1.55 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas filma visai ģimenei. 2006.g.
3.25 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 305.sērija.
4.05 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
4.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 17.sērija.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 20. novembrī pulksten 12, 15 un 18 – pilnmetrāžas dokumentālā filma «Prāta vētra:
starp krastiem». Režisori: Sandijs Semjonovs, Gundars Rēders un Audinga Kucinskaite.
Vecuma ierobežojums: 12+. Biļešu cena – € 3; skolēniem, studentiem, pensionāriem
– € 2 (kultūras namā).
 21. novembrī pulksten 10.30 – Jelgavas atbrīvošanas gadadienā ekskursija pa
1919. gada Brīvības cīņu vietām ar A.Tomašūnu. Informācija un pieteikšanās – pa tālruni
63005447, e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.
 21. novembrī pulksten 17 – grupas «BIG AL & THE JOKERS» rudens koncerts. Piedalās:
R.Vendiņš (klavieres), R.Aukšmuksts (bungas), J.Skrajāns (ģitāra), P.Liepiņš (kontrabass),
E.Raubiško (saksofons), Z.Žvarts (saksofons), S.Skeranskis (trompete), U.Ziediņš (trombons), A.Šuminskas jeb Big Al (balss). Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
 22. novembrī pulksten 13 – dzejas kluba «Pieskāriens» rudens jubilāru dzejas lasījumi
«Un sveces liesma rudenī mirdz» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. novembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra otrā PIRMIZRĀDE: F.Lou
mūzikls «Mana skaistā lēdija». Librets veidots pēc B.Šova lugas «Pigmalions». Režisore
D.Vilne. Titullomā K.Ozoliņa. Piedalās grupa «TirkizBand» un TDA «Lielupe». Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 10 un 12 – Valmieras kinostudijas muzikālā izrāde bērniem
«Detektīvi Minjoni». Režisors I.Strods. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
 25. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra otrā PIRMIZRĀDE: A.Birbele
«Koridors». Režisors A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 26. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Ar mugursomām apkārt
Panamai un Kostarikai». Par ceļojuma iespaidiem stāstīs Andis Zeidmanis (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. novembrī pulksten 19 – muzikāla komēdija: Tija Banga «Septiņas vecmeitas».
Izrāde 3 cēlienos. Režisors I.Lūsis. Mūzikas autore E.Īgenberga. Lomās: O.Dreģe, V.Straume,
R.Vazdika, L.Kirmuška, J.Ļaha, G.Krievkalna/L.Šomase, M.Romaško, D.Makovska, J.Jope/
E.Kivlenieks. Biļešu cena – € 6 – 12 (kultūras namā).
 28. novembrī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Ziemassvētkus gaidot»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. novembrī pulksten 17 – TDA «Ritums» 35 gadu jubilejas koncerts. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja I.Karele. Biļešu cena – € 1 – 3 (kultūras namā).
 29. novembrī pulksten 15 – muzikāla komēdija ģimenei «Sniegbaltītes skola».
Izrāde 2 cēlienos pēc G.Landau pasakas «Sniegbaltītes skola». Režisors I.Lūsis. Mūzikas
autors G.Teplickis. Lomās: L.Šomase, J.Jarāns, S.Didžus, J.Kirmuška/P.Šogolovs, P.Dukure,
D.Porgants, J.Ļaha, E.Avots, L.Kirmuška/D.Makovska, J.Mūrnieks, M.Romaško, J.Buķelis.
Biļešu cena – € 5 – 9 (kultūras namā).
 29. novembrī pulksten 17 – pilsētas lielās egles iedegšana Hercoga Jēkaba laukumā.

Izstādes
 27. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstādes «Bildes un lietas» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 11. decembrim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).
 Līdz 29. novembrim – smalku izšuvumu izstāde «Irinas Maļikovas mežģīņu raksti»
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 30. novembrim – izstāde «Četras stihijas»: Līgas Mickēvičas austās mandalas un
Jāņa Mickēviča fotogrāfijas (kultūras namā).
 Līdz 30. novembrim – fotokonkursa «Jelgavai 750» ceturtā posma – «Rudens» – dalībnieku darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 30. novembrim – Andas Kalniņas personālizstāde (kultūras namā).
 Līdz 30. novembrim – «Jelgavas grāmatizdevēji 17. – 19. gadsimtā»: Jelgavas senāko
grāmatu apgādu izdevumu izstāde no kolekcionāra J.Vilka un bibliotēkas krājumiem
(Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 Līdz 30. novembrim – Egitas Kūmas fotoizstāde «Ir kāda brīnumskaista zeme» (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu galerijā).
 Līdz 31. decembrim – pilsētas bibliotēku darbinieku fotoizstāde «Ceļā» (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas 2. stāva Izstāžu galerijā).
 Līdz 6. decembrim – izstāde «Pēteris Postažs. Gleznas». Gleznotājs Latvijas Mākslas
akadēmijas profesors P.Postažs, kurš dzimis Jelgavā, savā 75 gadu jubilejā atskatās uz
pēdējo gadu veikumu (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Piektdiena, 2015. gada 20. novembris

Ar «Rudeni» noslēdz
Jelgavas 750. jubilejai
veltīto fotokonkursu
Viena no Eduarda Kapšas fotokonkursam
iesniegtajām bildēm.

 Egija Grošteine

Jelgavas kultūras namā ceturtdienas vakarā atklāta Jelgavas
750. jubilejai veltītā fotokonkursa ceturtā un līdz ar to arī
noslēdzošā posma – rudens
– labāko darbu izstāde un apbalvoti labāko darbu autori.
Konkursā fotomākslas cienītāji
tika aicināti caur fotoobjektīvu
parādīt Jelgavas skaistumu.
Fotokonkursa noslēdzošajā – rudens
– posmā piedalījās 17 fotogrāfi, iesniedzot
165 bildes, no kurām izstādē apskatāmas,
žūrijasprāt, labākās.
Šajā posmā uzvarēja un 150 eiro balvu
saņēma Eduards Kapša, 2. vietu un 70 eiro
naudas balvu ieguva Dzintra Žvagiņa, bet
3. vieta un 40 eiro naudas balva piešķirta
Guntaram Strangatam. Veicināšanas jeb
20 eiro naudas balva tika Billijam Locam,
Valdim Veinbergam, Egitai Veidemanei.
Kā stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra»
producents un konkursa kurators Gundars
Caune, projekts ir krietni attīstījies, ar katru
gadu tas kļūst ievērojamāks, piesaistot arvien vairāk konkursantu. Viņš norāda, ka
projekta sākumā konkursā piedalījās vien
kādi deviņi cilvēki, taču tagad šis skaits ir
ievērojami audzis, sasniedzot pat trīsdesmit
un vairāk dalībnieku lielu konkurenci. «Ļoti
pozitīvi, ka ar šādu projektu mēs fiksējam
Jelgavas pārmaiņas. Turklāt iesūtītās
bildes ir ļoti labs arhīva materiāls, ko mēs
izmantosim un jau izmantojam dažādos
prezentācijas materiālos par Jelgavu. Projekts ir īpašs ar to, ka tajā var piedalīties
jebkurš neatkarīgi no savas profesionālās
sagatavotības, tādējādi Jelgavu varam
redzēt no dažādu cilvēku, ne tikai no profesionālu fotogrāfu, perspektīvas. Bildes

ir viņu redzējums par to, kas pilsētā šķiet
skaists, ar ko viņi lepojas. Projektam ir uzņemts ļoti labs attīstības temps, un ceru, ka
šādā pat tempā aritmētiskā progresijā tas
turpinās attīstīties arī turpmāk. Būtiski, ka
jelgavnieki jau ir izrādījuši interesi par to,
kāda būs konkursa tēma nākamgad, līdz
kuram datumam varēs sūtīt fotoattēlus,
kas norāda uz to, ka projekts Jelgavā jau ir
iedzīvojies,» tā G.Caune.
Iepriekšējās konkursa kārtās žūrijas
pārstāvji konkursa dalībniekus aicināja
nebildēt lietas un vietas, kas jau redzētas
neskaitāmas reizes, bet meklēt pilsētā
interesanto. Kā atzīst žūrijas pārstāvis
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis, šoreiz fotogrāfijās nereti
ir redzama darbīgā Jelgava, kā arī daudz
neparastu kadru. Ir fotogrāfijas, kas uzņemtas kapsētā, un tādas, kas fotografētas
no liela augstuma, tādējādi pilsētu atklājot
no cita rakursa.
Rudens posms ir šā gada fotokonkursa
noslēdzošais posms, un visos konkursa
posmos piedalījās V.Veinbergs, kuru žūrija
vairākos posmos, tostarp arī šajā, atzina
par vienu no labāko fotogrāfiju autoriem.
V.Veinbergs stāsta, ka ar fotomākslu ir
saistīts kā amatieris. Sācis fotografēt jau
pusaudžu gados, bet toreiz tas neesot bijis
nekas nopietns, vien tādā pašā līmenī,
kādā tagad ir pusaudžu mobilogrāfija.
Viņš atsācis fotografēt vien 2009. gadā, un
pašlaik šī nodarbe ir viņa hobijs. Vaicāts,
kur apguvis fotografēšanas māku, viņš
saka: «Tehniskās lietas esmu apguvis pats,
izlasījis fotoaparāta lietošanas pamācību.
Reiz apmeklēju kursus Jelgavā pie Māra
Grīnberga. Tomēr vairumā informāciju, kā
«būvēt» attēlu, apstrādāt bildes, iegūstu no
interneta. Skatos lielmeistaru fotogrāfijas,
un reizi gadā sanāk apmeklēt ar fotografēšanu saistītos seminārus.»

«Sākumā tā bija vēlme «noķert» interesantu mirkli, fiksēt notikumus, darīt to
arvien augstākā kvalitātē, bet tagad tā ir
pāraugusi par nepieciešamību «izteikties»,
nepieciešamību komunicēt caur fotogrāfiju. Bildēju, ko redzu. Man nav noteiktu
prioritāšu, arī paša rokraksts šajā jomā vēl
nav izstrādājies, tas vēl tikai top, tomēr pa
šiem gadiem ir sakrājies daudz bilžu. Radās
interese uzzināt, kādas ir manas uzņemtās
bildes konkursa vērtētāju acīm, vai varēšu
ieinteresēt,» par motivāciju piedalīties
konkursā stāsta V.Veinbergs, atklājot, ka
viņam kā amatierim, kurš pieķeras kamerai
tikai brīvdienās un kādu īpašu notikumu
iemūžināšanai, dalība konkursā bijis liels
izaicinājums. Pildot konkursa nolikumā
«uzlikto» uzdevumu, sapratis, ka arī ārpus
viņa ierastās vides ir daudz interesanta. Tā
kā konkursā piedalījās daudz dalībnieku ar
pieredzi – profesionāli fotogrāfi un amatieri,
kuri piedalījušies jau citos konkursos un
arī godalgoti –, viņaprāt, konkurence bija
jūtama katrā konkursa posmā, tādēļ viegli
neesot bijis.
Izstāde Jelgavas kultūras namā būs
apskatāma līdz 30. novembrim. Pēc tam
konkursa darbi tiks izmantoti ceļojošajai
fotoizstādei, kas tiks eksponēta Jelgavas
sadraudzības pilsētās. Jau decembrī uz
Jelgavu konkursantu acīm raudzīsies
Magadanas (Krievijā) iedzīvotāji. Savukārt
Jelgavas kultūras namā interesentiem būs
iespēja apskatīt Magadanas fotoizstādi.
Jelgavas sadraudzības pilsētas ir arī
Alkamo (Itālijā), Baranoviči (Baltkrievijā),
Haleforsa (Zviedrijā), Maskavas Dienvidu
administratīvais apgabals (Krievijā), Nova
Odesa (Brazīlijā), Naka (Zviedrijā), Pērnava (Igaunijā), Ruelmalmezona (Francijā),
Šauļi (Lietuvā), Šinjinga (Taivānā), Vejle
(Dānijā), Ivanofrankovska (Ukrainā) un
Belostoka (Polijā).

Ar ekskursiju atzīmēs Jelgavas atbrīvošanu no bermontiešiem
 Egija Grošteine

Arī šogad Jelgavas atbrīvošanas gadadienā, 21. novembrī,
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs aicina interesentus vēsturnieka Andra Tomašūna vadībā doties ekskursijā pa Brīvības
cīņu vietām.
Interesenti aicināti doties ekskursijā
ar autobusu pa Brīvības cīņu piemiņas
vietām Jelgavas apkārtnē 21. novembrī,
informē Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Ozoliņa. Ekskursijas gaitā kopā ar vēsturnieku
A.Tomašūnu būs iespējams uzzināt vairāk

par 1919. gada notikumiem Jelgavā, kā arī,
godinot kritušos, pie katras piemiņas vietas
nolikt svecītes.
Ik gadu 21. novembrī atzīmē Jelgavas
atbrīvošanu no bermontiešiem 1919. gadā.
Kopš šī Latvijas neatkarībai nozīmīgā vēstures notikuma ir pagājuši jau 96 gadi.
Plānots, ka ekskursija sāksies ar svinīgu
piemiņas brīdi Meža kapos pulksten 11.
Pēc tam ekskursanti apmeklēs Miera ielas
kapus, Vimbu kapus, Vareļu pieminekli,
pieminekli Dalbē pie Skuju skolas, Cenu
kapus. Ekskursija noslēgsies piemiņas vietā
Tušķos un Vārpā.
A.Ozoliņa informē, ka ekskursijas dalībnieki aicināti ņemt līdzi svecītes, kas
piemērotas āra apstākļiem, un sauso ziedu

pušķīšus, ko atstāt piemiņas vietās. Organizatori lūdz ņemt vērā, ka pie vairākām
piemiņas vietām nav iespējams piekļūt ar
autobusu, tādēļ nelieli attālumi būs jāveic
kājām. Visi apskates objekti atrodas ārā,
tāpēc nepieciešams laikapstākļiem piemērots apģērbs un apavi, kā arī jānodrošinās
ar siltu dzērienu un uzkodām.
Ekskursijas sākums – pulksten 10.30 no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa stāvlaukuma. Atgriešanās Jelgavā – ap pulksten
16. Dalības maksa – 3 eiro; pensionāriem,
studentiem, skolēniem – 1,50 eiro.
Pieteikties ekskursijai var Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā pa tālruni 63005447
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Vietu
skaits – ierobežots.

