Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas
karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
25. novembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa
tālruni 63005556 vai 63005558.
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Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

VID bezmaksas
seminārs – 6. decembrī
 Ilze Knusle-Jankevica

6. decembrī notiks
kārtējais Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
rīkotais bezmaksas
seminārs. Tā mērķ
auditorija – fiziskas
personas mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, kas kārto grāmatvedību vienkāršā
ieraksta sistēmā.

Seminārs notiks 6. decembrī
no pulksten 10 līdz 12 ZRKAC
Svētes ielā 33. Galvenie jautājumi: praktiski piemēri ieņēmumu–izdevumu uzskaitē; pārskatu un deklarāciju aizpildīšana.
Semināru vadīs VID Nodokļu
pārvaldes Jelgavas Klientu apkalpošanas centra vadītāja Arta
Segliņa un galvenā nodokļu
inspektore Diāna Cīrule.
Pieteikties vai saņemt papildu informāciju par semināru var pa tālruni 63012155,
63082101 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Jelgavas slimnīcā pieņem
bērnu kardioloģe
 Sintija Čepanone

 Jana Bahmane

Jau šo svētdien, 27. novembrī, ar pirmās adventes sveces iedegšanu Hercoga Jēkaba laukumā iemirdzēsies
arī lielā pilsētas egle, kas veidota no 45 mazām eglītēm
un sasniedz teju 19 metru augstumu. Uz lielās egles
svinīgo iedegšanu pirmajā adventē pulksten 17 aicināti
gan mazie, gan arī lielie jelgavnieki.
Egles iedegšanas pasākums
sāksies ar nelielu svētku uzvedumu, kurā piedalīsies Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra aktieri,
deju studija «Intriga», kā arī bērnu

un jauniešu deju kolektīvs «Vēja
zirdziņš». «Šogad teatrālajā uzvedumā ar tādu iemīļotu pasaku tēlu
dalību kā Sprīdītis, Sniegbaltīte
un septiņi rūķīši un Ledus feja

tiks izstāstīts stāsts par Ziemassvētku gaidīšanas laiku,» stāsta
režisore Dace Vilne. Viņa atklāj, ka
jelgavniekus apciemos arī septiņas
Sarkangalvītes, un, protams, visu
iemīļotais Ziemassvētku vecītis.
Pilsētas centrālā svētku dekora
– lielās egles – montāžas darbus
veica uzņēmums «Novators 1»,
bet egles sagādātas no privātas
audzētavas, savukārt par gaismas
rotām parūpējusies «Mītavas
Elektra». Līdzīgi kā pērn, egle
rotāta ar trīs dažāda diametra

gaismas bumbām, kuras papildina divu krāsu spuldžu virtenes –
egli izgaismos arī četri prožektori.
Pēc lielās egles iedegšanas Jelgavā
iemirdzēsies arī citi Ziemassvētku
dekori. Šogad pilsētā uzstādīti
jauni gaismas rotājumi, piemēram, Pilssalas un Vecpilsētas
ielā, uz tilta pāri Driksai, tāpat
ar jauniem dekoriem papildināta
Raiņa parka rota, kā arī atjaunoti
iepriekšējo gadu dekori, kas izvietoti Pasta salā un Stacijas ielas
rotācijas aplī.

Šomēnes darbu Jelgavas pilsētas slimnīcā sākusi bērnu kardioloģe Vita Knauere
– mūsu pilsētā pacientus viņa pieņem
pirmdienās no pulksten 14 līdz 16.
«Pieprasījums pēc bērnu
kardiologa ir liels ne tikai
Jelgavā, bet visā Latvijā, un
sadarbībā ar sertificētu bērnu
kardioloģi un ehokardiogrāfijas speciālisti V.Knaueri esam
raduši iespēju šī speciālista

pieejamību nodrošināt Jelgavas slimnīcā,» norāda SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca»
pārstāve Solveiga Ābola.
Daktere V.Knauere Jelgavas
slimnīcā pacientus pieņem
pirmdienās no pulksten 14 līdz
16 pēc iepriekšēja pieraksta
valsts noteikto kvotu ietvaros.
JV
Viņa gan veic sirdsKolāža:
sonogrāfiju
jeb ehokardiogrāfiju, kas ir
daudz precīzāka un informatīvāka izmeklēšanas metode par
vienkāršu kardiogrammu, gan
arī sniedz konsultācijas.
Vizīti pie V.Knaueres Jelgavas slimnīcā var pieteikt pa
tālruni 63030364.

Var pieteikties jauniešu forumam

Policija aicina iepazīties
neformālā gaisotnē

 Jana Bahmane

 Ilze Knusle-Jankevica

1. decembrī pulksten 14 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33 jau devīto reizi notiks jauniešu forums «Cepināšana – iespējas un izaicinājumi»,
kurā jaunieši no Jelgavas izglītības iestādēm, LLU un jauniešu organizācijām, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības
pārstāvji, deputāti un citi sabiedrības pārstāvji diskutēs
par jauniešiem aktuālām tēmām, informē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē. Forumā aicināts piedalīties ikviens
jaunietis, dalību piesakot līdz 28. novembrim.
Šogad forumā galvenokārt tiks
runāts par pilsētas nākotnes perspektīvām jauniešiem, izglītības
dažādību, jauniešu nodarbinātības, uzņēmējdarbības un prakses
iespējām, kā arī citiem aktuāliem
tematiem. «Foruma mērķis ir
pilsētā dzīvojošās jaunatnes pil-

soniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšana,
pārvarot atsvešinātību no valsts
un pašvaldības institūcijām un
uzturot dialogu starp jaunatni,
sabiedrību un pašvaldību,» stāsta
Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

Jeļena Grīsle. Diskusiju vadīs
dziedātājs Roberto Meloni.
Pasākuma pirmajā daļā klātesošajiem tiks sniegts apkopojums par 2015. gada jauniešu
foruma rezultātiem un ideju
realizāciju, savukārt praktiskajā
daļā visi dalībnieki tiks aicināti
piedalīties darba grupās, sniedzot
dažādas idejas un sagatavojot jautājumus lēmējvarai par jauniešu
dzīves kvalitātes uzlabošanu
Jelgavā un Latvijā kopumā. «Foruma dalībnieki varēs piedalīties
paneļdiskusijā, kuras mērķis
ir sniegt iespēju abām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un
politiķiem – satikties, iepazīties
un pārrunāt jauniešiem aktuālus
jautājumus,» stāsta Sabiedrības

integrācijas pārvaldē. Foruma
noslēgumā jauniešiem būs iespēja
piedalīties radošās aktivitātēs,
kā arī aktīvākie paneļdiskusijas
dalībnieki tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām.
Jauniešu forums 1. decembrī
sāksies pulksten 14, taču reģistrācija notiks no pulksten 13.30.
Pieteikties forumam var līdz 28.
novembrim pa e-pastu jelena.
grisle@dome.jelgava.lv vai tālruni 63022724.
Forumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā
ar Jelgavas Izglītības pārvaldi,
Jelgavas Skolēnu domi, LLU
Studentu pašpārvaldi, bērnu un
jauniešu centru «Junda», iestādi
«Kultūra» un citiem.

Privātmāju saimniekiem nodrošina smilti ietvju kaisīšanai
 Sintija Čepanone

Privātmāju iedzīvotāji
bez maksas var saņemt
smilti, ko ziemas sezonā
izmantot ietvju kaisīšanai, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem privāto māju
iedzīvotāji ir atbildīgi par to īpašumam piegulošo ietvju uzturēšanu
kārtībā un tīrību. Ziemas laikā
īpašniekam jānodrošina piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšana
līdz pulksten 7.30 un apledojuma
gadījumā ietves jākaisa ar speciāli

tam paredzētiem pretslīdes materiāliem.
Lai nāktu pretim privātmāju
īpašniekiem, kuru īpašumam
blakus atrodas publiskā lietošanā
esoša ietve, jau vairākus gadus viņiem tiek nodrošināta iespēja bez
maksas saņemt smilts maisījumu
– aptuveni 25 kilogramu iepakoju-

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

mu – piegulošās teritorijas kaisīšanai, informē «Pilsētsaimniecība».
Jāpiebilst, ka pieteikties smilts
maisījumam var, zvanot pa bezmaksas tālruni 8787 vai sūtot
savu kontaktinformāciju (vārds,
uzvārds, adrese, tālruņa numurs)
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

63048800

2. decembrī tiks atzīmēta Valsts policijas
diena, un jelgavniekiem no pulksten 11
līdz 13 Raiņa parkā
būs iespēja vairāk
uzzināt par policistu
darbu, apskatīt viņu
darba instrumentus
un uzdot jautājumus.
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes galvenā speciāliste Ieva Sietniece stāsta,
ka interesentiem būs iespēja
apskatīt policijas transportlīdzekļus, tostarp šogad iegūtās
automašīnas un motociklus,
speciālos līdzekļus, piemēram,
stekus, ieročus, rokudzelžus,
un, iespējams, pavērot darbībā
dienesta suni. Mazākos pasākuma apmeklētājus uzrunās
populārākie policisti mūsu
valstī – runcis Rūdis un bebrs
Bruno.
Tā kā ikdienā Valsts policijas darbs mūsu pilsētā vairs
nav iedomājams bez Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas

atbalsta, kas ikdienā saņem
vidēji 30 izsaukumu, Policijas
dienas pasākumā piedalīsies
arī Pašvaldības policija. «Klātesošajiem būs iespēja apskatīt
trafarēto automašīnu, mūsu
darbinieki parādīs ekipējumu,
iepazīstinās ar mūsu darbu,»
stāsta Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra
Reksce. Viņa piebilst, ka plānots demonstrēt arī vienu
no jaunākajiem tehniskajiem
līdzekļiem – ierīci, kas nolasa
suņa mikročipa informāciju.
To Pašvaldības policija iegādājās šogad, gatavojoties izmaiņām likumdošanā, kas paredz,
ka no 1. janvāra visiem suņiem
jābūt čipētiem un čipam – reģistrētam vienotajā datu bāzē.
Jāpiebilst, ka vēl par godu
Latvijas Republikas Valsts
policijas 98. gadadienai 2.
decembrī pulksten 12 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiks svinīgā
sanāksme, kurā tiks pasniegti
apbalvojumi Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
darbiniekiem.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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MAZĀKUMTAUTĪBU FORUMS
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Piesaistīt
jauniešus kļūst
arvien grūtāk

Pilsētnieks vērtē

Vai sabiedrība,
jūsuprāt, ir
saliedēta?

 Jānis Kovaļevskis

11. un 12. novembrī Jelgavā notika 4. Latvijas mazākumtautību forums, kurā piedalījās gan mazākumtautību organizāciju pārstāvji, gan šīs nozares politikas
veidotāji no Kultūras ministrijas un pašvaldībām. Forumā
pārrunāts ne tikai tas, kādas pārmaiņas šobrīd piedzīvo
mazākumtautību organizācijas, bet arī jautājumi par to, cik
saliedēti kopumā jūtas Latvijas iedzīvotāji. «Gan latviešus,
gan mazākumtautību pārstāvjus vieno tādas vērtības kā
ģimene, veselība, drošība, brīvība, tomēr vienalga nonākam strupceļā, kad sastopamies ar sarežģītiem vēstures
jautājumiem,» secina Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece un Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijas vadītāja Rita Vectirāne.
Foruma dalībnieki izstrādāja priekšlikumus, kā saglabāt
mazākumtautību organizācijas
un to kultūras daudzveidību,
meklēja argumentus, kā organizācijām piesaistīt jauniešus, un
formulēja savu piedāvājumu, kā
mazākumtautību organizācijas
varētu bagātināt Latvijas simtgades svinības. Savukārt diskusijā
«Sabiedrības saliedētība Latvijā.
Iespējas un izaicinājumi», kurā
piedalījās Saeimas deputāti Ilmārs
Latkovskis un Boriss Cilēvičs,
žurnāliste Olga Proskurova, Rīgas
Krievu teātra aktrise Dana Čerņecova un citi, tika aktualizēti arī
sāpīgie jautājumi par pilsonību un
mazākumtautību skolu nākotni.

«Nav «mēs» un «jūs», esam
visi kopā»

Mazākumtautību organizācijas
ļoti nopietni gatavojas Latvijas
simtgades svinībām, kas sāksies
nākamgad, bet noslēgsies 2021.
gadā. «Jāizmanto visas iespējas,
tostarp komunikācija krievu
valodā, lai valsts simtgades svinībās uzrunātu visu Latvijas
sabiedrību,» forumā uzsvēra
Latvijas simtgades reģionālo un
nevalstisko projektu vadītāja
Jolanta Borīte.
Šai idejai piekrīt arī Jelgavas

domes priekšsēdētāja vietniece
R.Vectirāne, kura ar sabiedrības
integrācijas jautājumiem pašvaldībā strādā kopš 2004. gada. «Pie
valsts dibināšanas, tāpat kā pie
neatkarības atjaunošanas, klāt
ir bijuši dažādu etnisko grupu
pārstāvji. Vēsturiski Latvija ir
veidojusies kā daudznacionāla
valsts, tādēļ viens no mūsu valsts
simtgades svinību veiksmes faktoriem būs tas, cik prasmīgi spēsim
šim notikumam mobilizēt arī mazākumtautību pārstāvjus. 2018.
gadā pilsētā uzņemsim Latvijas
kultūru festivālu, kas pulcēs vairākus tūkstošus cilvēku no dažādām
mazākumtautību organizācijām.
Tā būs iespēja iepazīt Latvijas
sabiedrību visā tās daudzveidībā,»
stāsta R.Vectirāne, piebilstot, ka
vienlaikus tas būs liels izaicinājums pilsētai, jo pirmais Latvijas
kultūru festivāls, kas šogad notika
Daugavpilī, novērtēts ļoti atzinīgi.

Sabiedriskā aktivitāte –
liela greznība

Viens no jautājumiem, uz kuru
foruma dalībnieki meklēja atbildes, bija: kā mazākumtautību
organizācijām pārvarēt krīzi un
strādāt turpmāk, lai piesaistītu
jaunus biedrus un lauztu stereotipu, ka mazākumtautību kultūras

«Prieks par medaļu
Latvijai, bet žēl, ka to
izcīnīja krievs»
Guntis Zemītis,
biznesa
augstskolas
«Turība»
profesors

«Ar studentu palīdzību veicām pētījumu par
vērtībām, kuras vieno Latvijas iedzīvotājus. Secinājām, ka lielākoties šīs vērtības neatšķiras starp
dažāda vecuma un tautību cilvēkiem. Mūsu valsts
iedzīvotāji visaugstāk vērtē ģimeni, veselību, darbu, drošību un brīvību. Nacionālā identitāte šajā
sarakstā ir tikai astotajā vietā. Tikai romu tautības
cilvēki to ierindo pirmajā vietā. Tas liecina, ka
ikdienā esam daudz atvērtāki nekā mums šķiet.
Tajā pašā laikā uz jautājumu, vai jūs pieļaujat, ka
Dziesmu svētku karogu varētu nest citas rases
pārstāvis, pozitīvi atbildējuši tikai septiņi procenti
aptaujāto. Fiziskā atvērtība pret cittautiešiem
ikdienā sabiedrībā ir daudz lielāka nekā mentālā
atvērtība. Arī Sidnejas olimpisko spēļu čempions
Igors Vihrovs kādā intervijā atzina, ka daļai mūsu
valsts iedzīvotāju prieku par viņa izcīnīto medaļu
aizēnojusi sportista tautība.»

Aizvadītajā forumā mazākumtautību organizāciju pārstāvji meklēja atbildes uz jautājumu,
kā strādāt turpmāk, lai piesaistītu jaunus biedrus un lauztu stereotipu, ka mazākumtautību
Foto: no JV arhīva
kultūras biedrībās tikai dzied un dejo.
biedrībās tikai dzied un dejo. Tāpat
kā citas nevalstiskās organizācijas,
arī mazākumtautību biedrības
sastopas ar realitāti – iedzīvotāji
noveco, brauc prom no valsts,
arvien nozīmīgāku lomu ieņem
multikulturālisma idejas un piederība kādai nacionālajai grupai
zaudē nozīmi. Mazākumtautību
organizācijas ir zaudējušas savu
etnisko viendabību. Turklāt objektīvu iemeslu dēļ ne visi var atļauties būt sabiedriski aktīvi, liela
daļa sabiedrības ir pārāk aizņemta
ikdienas rūpēs, lai veltītu laiku
sabiedriskajam darbam. «Mums
jārēķinās, ka iesaistīt sabiedriskajā darbā jauniešus pēc augstskolas
vai cilvēkus, kuri nolēmuši sevi
veltīt karjerai, būs ļoti grūti, tas
ir dabīgais dzīves cikls. Sabiedriskajam darbam vairāk atvērti būs
jaunieši līdz darba gaitu sākšanai
un cilvēki brieduma gados. Jāapzinās, ka formula «mēs – jaunatnei»
nestrādā. Jauniešiem pašiem ir
jādod iespēja realizēt savas idejas,» saka biedrības «Sadarbības
platforma» valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma. Tāpat tika uzsvērts, ka katrai mazākumtautību
biedrībai būtu jāveic pašanalīze un

jāsaprot, ka šodien nepietiek tikai
ar ansambli vai deju kolektīvu, lai
saglabātu savu identitāti. Nepieciešami arī modernās kultūras
elementi, apvienojot tradicionālo
ar mūsdienīgo.

Puškina vai Putina valoda

Diskusijā par to, cik saliedēta
ir mūsu sabiedrība, gan Saeimas
deputāti, gan uzaicinātie eksperti
piekrita, ka daudzos aspektos Latvijas sabiedrība ir saliedēta, tomēr
pastāv pretrunas, kas saistītas ar
vēsturisko atmiņu, lielo nepilsoņu
skaitu un izglītību mazākumtautību valodās. Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisijas priekšsēdētājs I.Latkovskis diskusijā
uzsvēra, ka sabiedrība saliedējas
ap nozīmīgiem notikumiem, kuri
emocionāli uzlādē, – tie ir Dziesmu
svētki, valsts svētki, mūsu valsts
sportistu panākumi nozīmīgās sacensībās. «Tomēr nevaram teikt,
ka sabiedrība ir pilnībā saliedēta.
Tas ir tāpat kā ar laimi – mēs
nevaram būt katru brīdi laimīgi,»
piebilda I.Latkovskis. Savukārt
Jelgavas 5. vidusskolas absolvente Rīgas Krievu teātra aktrise
D.Čerņecova uzsvēra, ka, vērtējot

sabiedrības saliedētību no kultūras cilvēka skatpunkta, Latvijas
iedzīvotāji ir saliedēti un etniskā
daudzveidība tiek respektēta.
«Svarīga ir cilvēka iekšējā sajūta:
vai es jūtos piederīgs šai valstij?
Mēs nevaram nevienam piespiest
sajusties kā latvietim, bet mēs
varam radīt šo piederības izjūtu
un piedāvājumu pašizaugsmei.
Tas būtu valsts uzdevums, tālāk
jau katram pašam jāpieņem savs
lēmums,» tā D.Čerņecova.
Diskusijā aktualizēts arī jautājums par attieksmi pret krievu
valodu, jo lielākā daļa Latvijas
mazākumtautību pārstāvju ir
krievvalodīgie iedzīvotāji. Saeimas
deputāts B.Cilēvičs pauda viedokli, ka attieksme pret krievu valodu
lielā mērā saistīta ar atbildi uz
jautājumu, vai mēs to uzskatām
par Puškina vai Putina valodu.
«Efektīvai valsts pārvaldei jābūt
vienādai pret visiem, tādēļ mums
jāpanāk balanss starp sabiedrībā
esošo daudzveidību un labu valsts
pārvaldību,» tā Saeimas deputāts.
Latvijas mazākumtautību forumu organizēja Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācija sadarbībā ar Kultūras ministriju.

«Pagātnes jautājumu
risināšana nav
produktīva»

«Jelgavniekus visvairāk
saliedē Pilsētas svētki
un sporta pasākumi»

«Sabiedrības
Raita
integrācija ir
Karnīte,
visas sabiedLatvijas
rības kopīgs
Zinātņu
uzdevums un
akadēatbildība. Ar
mijas
integrāciju līdz
akadēšim esam mēmiķe
ģinājuši rādīt
paraugu mazākumtautību
pārstāvjiem,
cerot, ka viņi šo
paraugu atzīs
par labu esam
un rīkosies pēc
tā. Tomēr, lai tā
notiktu, integrācijas politikai jābūt taisnīgai un saprotamai, un
piespiedu līdzekļi te nestrādās. Integrācijas procesam jābūt kā atbalstam kopīgo mērķu sasniegšanā.
Nevaram runāt tikai par dažādu etnisko grupu integrāciju, jautājums ir daudz plašāks, jo piederības
izjūta veidojas uz kopīgu vērtību bāzes. Tās ir tādas
vērtības kā demokrātija, labklājība, patriotisms. To
ir ļoti grūti izmērīt. Mēs pārāk lielu akcentu liekam
uz latviešu valodu un vēsturi, bet svarīga ir arī
pilsoniskā atbildība par savu valsti, indivīda rīcība
konkrētā situācijā. Integrācijas politika jāorientē
uz nākotnes sabiedrību, kur nevajadzētu būt divām
kopienām. Lai to paveiktu, nepieciešams sociālais
dialogs, iesaistot sociālos partnerus, arodbiedrības,
nevalstiskās un reliģiskās organizācijas.»

«Jelgavā
dzīvo aptuveni 40
procenti
cittautiešu, tādēļ
sabiedrības
saliedētības jautājumiem
pievēršam
īpašu uzmanību.
Esam secinājuši, ka
iedzīvotā- Rita Vectirāne, Jelgavas domes
jus visvai- priekšsēdētāja vietniece un Jelgarāk saliedē vas Nacionālo kultūras biedrību
pasākumi, asociācijas vadītāja
kas aptver pēc iespējas plašāku auditoriju. To apliecina arī socioloģiskās aptaujas rezultāti, proti,
pēc «Latvijas faktu» datiem, 84 procenti jelgavnieku atzīst, ka visvairāk viņus saliedē Pilsētas svētki,
savukārt mazākumtautību biedrību organizētos
pasākumus par tādiem uzskata 14 procenti aptaujāto jelgavnieku. Dažādu tautību jaunieši norāda,
ka viņus visvairāk saliedē neformālās un interešu
izglītības aktivitātes, tostarp sporta nodarbības
ārpus skolas. Sabiedrības integrācijas pārvalde
savā darbā aptver ne tikai mazākumtautību organizācijas, bet arī darbu ar jauniešiem un citām
sabiedrības grupām. Pēdējos gados īpaši aktuāls
ir brīvprātīgo darbs.»

Vladislavs,
strādā autoservisā:
– Protams,
ikvienā sabiedrībā varētu kaut ko
mainīt vai uzlabot, bet, manuprāt,
kopumā cilvēki ir draudzīgi. Nevarētu teikt, ka novēroju vai izjūtu
lielas domstarpības dažādu tautību pārstāvju vidū, taču, protams,
tādas ikvienā sabiedrībā pastāv.
Elīna, skolniece:
– Domāju,
ka kopumā
sabiedrība
ir saliedēta,
taču vislielākās atšķirības jūtamas dažādu
tautību vidū, bet tas vairāk ir
neapzināti. Katrai tautībai ir
sava mentalitāte, tradīcijas un
kultūra, un tas ir tikai normāli,
ka dažādu tautību cilvēki veido
savas kopienas. Vidē, ar kuru
ikdienā saskaros, sabiedrības
šķelšanos neizjūtu, tādēļ uzskatu,
ka dzīvojam draudzīgi.
Guna, pensionāre:
– Sabiedrība
manā skatījumā ir ļoti
saliedēta –
jauni un veci,
kā arī dažādas tautības dzīvo
kopā, taču tas, kas mūs šķeļ, ir
informācijas nesēji – dažādi preses izdevumi un televīzija –, kā arī
politiķi, kuri tiecas akcentēt savu
redzējumu – tas arī lielākoties sabiedrību šķeļ. «Vienkāršo» ļaužu
līmenī nekādu šķelšanos neizjūtu.
Roberts, students:
– Aptuveni
15 gadus
nodzīvoju
Rīgā, un tur
cilvēki, manuprāt, ļoti atšķiras. Šeit, Jelgavā,
jūtos patīkami – cilvēki ir atsaucīgi un pretimnākoši. Piemēram,
uzrunājot kādu, vieglāk iegūt
atgriezenisko saikni. Uzskatu, ka
reģionos kopumā sabiedrība ir
saliedētāka nekā galvaspilsētā.
Ilze, skolotāja:
– Domāju, ka
sabiedrība ir
diezgan sa
drumstalota,
taču saliedētas ir dažādas sabiedrības grupas, kurās apvienojas cilvēki
ar līdzīgām interesēm. Ikdienā
ikviens ir aizņemts ar saviem
darbiem, taču sabiedrības kopība
visvairāk izpaužas lielās traģēdijās
vai svētkos. Šādos notikumos
emocijas ir sakāpinātākas un
mazinās robeža starp cilvēkiem.
Diemžēl sabiedrībā daudz skaļāk
izskan negatīvais.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Tuvojas amatnieku un
mājražotāju kontaktbirža
 Ilze Knusle-Jankevica

8. decembrī Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33 notiks jau 6. Zemgales
reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbirža. Tajā topošajiem un
esošajiem uzņēmējiem
tiks piedāvāta testa
platforma, kurā pārbaudīt savu produktu
dzīvotspēju un uzklausīt potenciālo klientu
ieteikumus un jautājumus. Šogad mazliet
mainīts pasākuma formāts, uzsvaru liekot uz
iespēju amatniekiem
un mājražotājiem tikties ar saviem klientiem.
«Tieši klienti ir tie, kas ar savām atsauksmēm, ieteikumiem,
arī jautājumiem palīdz veidot
produktu, tādēļ šogad vairāk akcentēsim tieši šo testa platformu
jeb tirdziņu,» stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone. «Pasākums noticis jau piecus gadus, un
šis gads šķita piemērots, lai kaut
ko pamainītu, ieviestu jaunas vēsmas. Līdz šim vairāk izglītojām un
informējām, bet šogad rosināsim
izmantot radošu pieeju, uz lietām
paskatīties no cita skatpunkta,
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Meitenes apgūst
programmēšanu

parastajā meklēt neparasto, jo
tieši tas produktam var iedot
pievienoto vērtību un veicināt
klientu interesi par to,» norāda
L.Miķelsone. Iedvesmai pulksten
11.30 pasākuma dalībniekus gaida
Īpašas programmas laikā 14 trešo un
tikšanās ar televīzijas un radio
ceturto klašu skolniecēm ir iespēja apgūt
personību Baibu Sipenieci-Gavari.
programmēšanas pamatus Jelgavas
Lai amatniekiem un mājražo5. vidusskolas informātikas skolotāja
tājiem sniegtu papildu motivāciju,
Aleksandra Smirnova vadībā.
šogad pirmo reizi tiks rīkots konFoto: Austris Auziņš
kurss «Ideju spogulis 2016», kurā
vērtēs visu pasākuma dalībnieku
darinājumus, bet kopumā tiks
pasniegtas piecas radošuma balvas, uzsvaru liekot uz inovatīvu
produktu un oriģinālu dizainu.
Interesenti tirdziņu aicināti
apmeklēt no pulksten 10 līdz
11.20 vai no pulksten 13 līdz 15,
jo, kā liecina iepriekšējo gadu
pieredze, šeit var iepazīties ar
mājražotāju un amatnieku, mazo
uzņēmēju piedāvājumu un iegādāties Latvijā tapušas lietas sev
un dāvināšanai citiem. Pasākuma
izskaņā, pulksten 15, tiks apbalvoti konkursa «Ideju spogulis
2016» uzvarētāji un pasniegtas
radošuma balvas.
līdz šim visbiežāk esmu darboMājražotāji un amatnieki, kas  Ģirts Pommers
jusies ar zīmēšanas programmu
vēlas piedalīties kontaktbiržā, aiciJelgavā tiek īstenota telekomunikāciju uzņēmuma
«Molberts», taču labprāt apgūtu
nāti pieteikties līdz 5. decembrim
«Tele 2» stipendiju programma, kas 3. un 4. klašu
arī citas. Nodarbības ir interepa tālruni 63012155, 63012169
meitenēm ļauj apgūt programmēšanas pamatus.
santas, katrā esmu uzzinājusi ko
vai pa e-pastu liga.mikelsone@
«Nodarbību laikā meitenes tiek iepazīstinātas ar
jaunu,» tā skolniece.
zrkac.jelgava.lv. Jāpiesakās arī
datora uzbūvi, tā pamatelementiem. Jau trešajā
Jelgavniece Baiba Dinka savu
tiem, kuri vēlas tikties ar B.Sipetikšanās reizē pievērsīsimies robotikas pamatiem, nomeitu nodarbībām pieteica, lai
nieci-Gavari, bet tirdziņa apmekslēdzošajā – ceturtajā – nodarbībā meitenes jau varēs
veicinātu viņas loģisko un radošo
lētājiem nav iepriekš jāpiesakās.
patstāvīgi programmēt vienkāršas spēles,» pēc otrās
domāšanu. «Uzskatu, ka prognodarbības 12. novembrī atzīst Jelgavas 5. vidusskolas
rammēšanas mācīšanās, līdzīgi kā
informātikas skolotājs Aleksandrs Smirnovs. Kopumā
matemātikas un mūzikas apguve,
Jelgavā plānotas astoņas nodarbības – četras tikšanās
attīsta cilvēka domāšanas spējas,
reizes pa divām nodarbībām. Pieteikšanās stipendiju
veicina loģisko, kā arī radošo doprogrammai
sākās
aprīlī,
un
šobrīd
programmēšanu
māšanu. Ir lieliski, ka jau mazotnē
grupā desmit labākos izvirzīs
apgūst 14 meitenes.
var attīstīt šādas prasmes.»
konkursa finālam. Savukārt otrajā
Šajā programmā būs vēl divas
kārtā finālistiem būs jāprezentē
Kā stāsta A.Smirnovs, kopumā tīt jaunas speciālistes.»
tikšanās
– 26. novembrī un 3. deizveidotais biznesa plāns un žūrijas
nodarbības norit radošā un poziJelgavas 4. vidusskolas 4.a kla- cembrī. Apmācībām noslēdzoties,
komisija jāiepazīstina ar izgatatīvā gaisotnē, meitenes ir apķērī- ses skolniece Paula Marta Straz- meitenes būs apguvušas tādus
voto prototipu, teikts konkursa
gas un jaunās zināšanas ātri prot diņa atzīst, ka datoru lieto gan programmēšanas pamatprincipus
nolikumā.
pielietot praksē. «Nodarbības ir mācībās, gan brīvajā laikā. «Da- kā secība, cikli un nosacījumi. Šo
Konkursa rezultātā tiks noveidotas tā, lai sarežģītākos prog- toru izmantoju bieži – tas noder nodarbību mērķis ir sniegt ieskatu
skaidroti Jelgavas pilsētas skolu
rammēšanas pamatelementus gan mācībās, gan brīvajā laikā. programmēšanas radošajā pusē
inovatīvāko biznesa ideju autori
pasniegtu pēc iespējas vieglāk Ļoti gribētos uzzināt, kas datoram un radīt izpratni par šīs zināttrīs vecuma grupās, un trīs labākie
uztveramā veidā. Uzskatu, ka šī iekšā – kāda izskatās mātesplate, nes principiem mūsu ikdienas
katrā grupā iegūs naudas balvu: 5.
ir lieliska iespēja IT jomai piesais- procesors un citi elementi. Skolā darbībās.
– 7. un 8. – 9. klašu grupā naudas

Jāņa Bisenieka fonds gaida
inovatīvas skolēnu idejas
 Sintija Čepanone

Lai motivētu jauniešus
veidot savu biznesu,
radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus,
kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā, jau ceturto
gadu Jāņa Bisenieka
fonds mūsu pilsētas
skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā. Šajā reizē pieteikumi tiek gaidīti līdz
2017. gada 24. martam.

balvas apmērs paredzēts no 30 līdz
75 eiro, savukārt 10. – 12. klašu
grupā, kurā aicināti piedalīties arī
profesionālo skolu 1. – 4. kursa  Sintija Čepanone
Lai pieteiktos biznesa ideju kon- audzēkņi, – no 60 līdz 145 eiro.
Jelgavas sadraudzības
kursam, pretendentam jāiesniedz
Pieteikumi konkursam tiek gaipilsētu pulkam pieviepieteikums, biznesa plāns un paša dīti līdz nākamā gada 24. martam.
nojusies vēl viena – Itāizgatavotā prototipa foto. Biznesa Jāņa Bisenieka fonda organizētā
lijas pilsēta Komo.
ideju konkurss tradicionāli no- biznesa ideju konkursa pieteikurisināsies divās kārtās – pirmajā ma anketa un nolikums pieejams
«Jau vairāku gadu garumā
žūrijas komisija izvērtēs visus Jelgavas Izglītības pārvaldes māsadarbība ar Komo pašvaldību ir
pieteikumus un katrā vecuma jaslapā www.jip.jelgava.lv.
Jelgavas Amatu vidusskolai, skolojot topošos pavārus un nodrošinot
IZSOLE
pedagogu pieredzes apmaiņu.
Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»
Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo
(reģistrācijas Nr.40003294758)
pieredzi, sadarbību starp pilsētām
2016. gada 8. decembrī Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko
nolemts attīstīt arī citos virzienos,»
valsts nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
skaidro pašvaldības Sabiedrisko
1) Miezītes ceļā 33, Jelgavā (kadastra numurs 0900 009 0063), kas sastāv no zemes attiecību pārvaldes ārējo sakaru
vienības 1,3209 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 009 0063) un
piecām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0900 009 0063 001, 0900 009 0063 002,
0900 009 0063 003, 0900 009 0063 004 un 0900 009 0063 005), par sākumcenu EUR
94 200, izsoles laiks – pulksten 15;
2) Dobeles ielā 43, Jelgavā (kadastra numurs 0900 004 0474), kas sastāv no zemes
vienības 0,4038 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 004 0474) un trīs
būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0900 004 0474 001, 0900 004 0474 002 un 0900 004
0474 003), par sākumcenu EUR 126 300, izsoles laiks – pulksten 15.

Personām, kuras vēlas piedalīties minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums
10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR
70 apmērā AS «SEB banka» Rīdzenes filiāles kontā Nr.LV22UNLA0002200609436, kā arī
jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates
laiku var valsts akciju sabiedrībā «Valsts nekustamie īpašumi» Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no pulksten 9 līdz 17.
Tālrunis uzziņām – 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2016. gada 6. decembris līdz pulksten
16 Vaļņu ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic
savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Mājaslapa – www.vni.lv.

Jelgavai vēl viena sadraudzības pilsēta Itālijā
un starptautisko attiecību galvenā
speciāliste Anna Zeņina.
Sadraudzības līgumu svinīgā
ceremonijā vakar parakstīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un Komo pilsētas mēra
vietniece Silvija Magni.
Saskaņā ar noslēgto sadraudzības līgumu Jelgavas un Komo
pašvaldība turpinās veiksmīgi uzsākto sadarbību izglītības jomā, kā
veicinās pieredzes apmaiņu citās
nozīmīgās jomās, piemēram, zinātnes, tehnoloģiju, kultūras, sporta,
veselības aprūpes, cilvēkresursu
un uzņēmējdarbības jomā, tostarp daloties investīciju piesaistes

pieredzē un veicinot zināšanu un
iemaņu apmaiņu, informē pašvaldībā. Tāpat gan Jelgavas, gan
Komo pašvaldība apņemas radīt
pieredzes un zināšanu apmaiņas
iespējas vietējiem iedzīvotājiem,
kā arī palīdzēt organizācijām,
uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām savstarpējo kontaktu
dibināšanā.
Jāatgādina, ka Jelgavai jau
iepriekš bija sadraudzības pilsēta
Itālijā – Alkamo, ar kuru sadarbības līgums noslēgts 2002. gadā,
paredzot sadarbību kultūras,
sporta un sociālās labklājības
veicināšanas jomā.

Bīskaps Antons Justs nosvin
trīs nozīmīgas jubilejas
«Es biju bēglis Otrajā pasaules karā. Esmu dzīvojis ārzemēs, bet
Latvijā ir kārts mans šūpulis. Tāpēc Latvijai vēlu saules mūžu un
lai šeit katrs cilvēks var atrast savas dzīves laimi un svētību,»
svinot trīs nozīmīgas jubilejas, saka bīskaps Antons Justs. Ar
svētku misi Katoļu katedrālē un pieņemšanu Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā bīskaps A.Justs svētdien
atzīmēja dzīves 85. jubileju, 55 gadu priesterības jubileju un 20
gadu jubileju bīskapa kārtā. «Bīskapam, atnākot uz Jelgavu,
sākās jauns posms dzīvē, bet mēs, pilsēta un apkārtējā teritorija, ieguvām jaunu garīgo elpu. Tieši bīskaps A.Justs ieviesa
kopānākšanas, kas liecina par ļoti, ļoti lielu cilvēku mīlestību.
Bīskaps ar savu cilvēkmīlestību un patriotismu audzina mūs
visus, jo šajās tikšanās reizēs mēs viens no otra arī mācāmies.
Paldies par to!» bīskapu sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. A.Justu sveica arī tuvējo
novadu pašvaldību vadība un pārstāvji, citu draudžu pārstāvji un priesteri, Jelgavas uzņēmēji un citi,
kuri vēlējās pateikt bīskapam paldies par viņa lielo cilvēkmīlestību, sirds siltumu un klātbūtni katra
dzīves svarīgākajos brīžos.
Foto: Austris Auziņš
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Īsi
 Pasaules AIDS dienā, 1. decembrī, Atkarību profilakses punktā
Stacijas ielā 13 (pagrabstāvā) būs
Atvērto durvju diena – no pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 16 pēc
iepriekšēja pieraksta ikviens bez
maksas varēs veikt asins pārbaudes. Tālrunis pierakstam – 63012084,
27830373. Jāatgādina, ka veikt bezmaksas asins pārbaudes un saņemt
konsultācijas Atkarību profilakses
punktā pēc iepriekšēja pieraksta var
arī katru darba dienu. Pasaules AIDS
dienu atzīmē kopš 1988. gada, lai
veicinātu izpratni, izglītotu cilvēkus
un mazinātu aizspriedumus par HIV/
AIDS ietekmi uz veselību un tā sekām.
 4. decembrī pulksten 13 notiks
klubiņa «Sendienas» biedru un
Jelgavas Latviešu biedrības biedru saiets ar groziņiem. Jelgavas
Latviešu biedrības valdes loceklis
un klubiņa «Sendienas» vadītājs
Vilis Azevičs norāda, ka šajā reizē
tiks atzīmēta klubiņa «Sendienas»
20 gadu jubileja un pavadīts laiks
Ziemassvētku noskaņā.
 2. decembrī pulksten 14 Jelgavas 4. vidusskolas aktu zālē Akmeņu ielā 1 notiks Starptautiskajai
invalīdu dienai veltīts koncerts «Ar
sauli sirdī». Uz koncertu aicināti visi
Jelgavas pilsētas iedzīvotāji ar īpašām
vajadzībām – gan tie, kuri apvienojušies nevalstiskajās organizācijās,
gan individuāli, informē Sabiedrības
integrācijas pārvalde. Šajā dienā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būs iespēja ne vien baudīt koncertu, bet arī
satikties un vienoties sarunās draugu
lokā pie svētku tortes, ko katru gadu
dāvina Jelgavas pilsētas pašvaldība.
Pasākumam jāpiesakās līdz 30.
novembrim pa tālruni 63029841,
25721995 vai 26112252, savukārt
papildinformāciju par pasākuma norisi var uzzināt pa tālruni 63005468.
Pasākumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, atbalsta Jelgavas pilsētas pašvaldība,
Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas
Izglītības pārvalde.
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā
Vides pārvalde (reģ.Nr.90000017078)
izsludina konkursu uz vakanto

biroja administratora(-es) amatu
uz nenoteiktu laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• dokumentu pieņemšanas, izsniegšanas
un dokumentu reģistrēšanas nodrošināšana;
• dokumentu arhivēšanas organizēšana un
nodrošināšana;
• personāla lietu kārtošana;
• tālruņa zvanu koordinēšana;
• kancelejas preču nodrošināšana;
• nepieciešamo informāciju pārskatu un
atskaišu par personāla jautājumiem, budžeta
izlietojumu, preču un pakalpojumu iepirkumiem, dokumentu apriti un citu pieprasīto
informāciju sagatavošana;
• organizēšana un piedalīšanās materiālo
vērtību, naudas līdzekļu, norēķinu inventarizācijā.
Prasības pretendentam:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai
profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama darba pieredze, nodrošinot valsts
un pašvaldību institūciju lietvedības darbu;
• vēlama darba pieredze elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas nodrošināšanā;
• zināšanas personāla funkciju jautājumos;
• labas prasmes darbā ar datoru («MS Word»
un «Excel»);
• teicamas komunikācijas prasmes;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam atalgojumu no 630 eiro pirms
nodokļu nomaksas.
Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba pieredzes
aprakstu (CV) līdz 2016. gada 30. novembrim
sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Jelgavā,
Kazarmes ielā 17a, 203. kab., vai sūtīt pa
e-pastu jelgava@jelgava.vvd.gov.lv.
Tālrunis uzziņām – 63023228.

K.Ustupa
autoskola
aicina uz
Bīstamo kravu
pārvadājumu kursiem
(ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2016. gada 12. decembrī plkst.10.
Tālrunis 63022277, 29144430,
26656604.
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Pērnā gada skaļākajā Jelgavas
noziegumā – būtisks pavērsiens
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušā gada nogalē Jelgavu pāršalca ziņa: daudzdzīvokļu mājas pagalmā
darbadienas rītā nošauts vīrietis. Lai gan gandrīz gadu
policija par apjomīgās lietas
izmeklēšanas gaitu neinformēja, ik dienu notika darbs,
kas jau martā deva rezultātu – tika aizturēts iespējamais šāvējs, un policija uzskata: tā bijusi pasūtījuma
slepkavība. «Agrāk par to
neinformējām, jo tikai tagad izmeklēšanas laikā savākto pierādījumu apjoms
ir pietiekams, lai apgalvotu,
ka tieši šī persona šāva, bet
vēl ir virkne neatbildētu
jautājumu,» norāda Valsts
policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Kriminālpolicijas
priekšnieks Juris Staļģevics.

Pērnā gada 7. decembra rītā 1975. gadā dzimis
vīrietis izgāja no savas kāpņutelpas Satiksmes
ielā 51. Līdz automašīnai, kas atradās turpat
mājas priekšā, bija pārdesmit soļi, kurus viņš tā
arī nenogāja – uz viņu tika atklāta uguns. No
gūtajiem ievainojumiem vīrietis slimnīcā mira.
Šobrīd policija ir aizturējusi iespējamo šāvēju,
bet izmeklēšana vēl turpinās.
Foto: Austris Auziņš

Noziegums, kas uzskatāms par
sevišķi smagu, tika pastrādāts 2015.
gada 7. decembra (pirmdienas) rītā Vairāki no viņiem kļuva par nozīmī- prokuratūrai,» J.Staļģevics skaidro,
Satiksmes ielas 51 mājas pagalmā. giem lieciniekiem kriminālprocesā. ka šobrīd no pamatlietas, kurā ir
Pirms pulksten 7 rītā 1975. gadā «Tikai tā, pa gabaliņam liekot kopā jau desmit sējumi, izdalīta lieta par
dzimis vīrietis izgāja no sava dzīvokļa puzli, mēs varam iegūt kopainu – slepkavības izdarīšanu. Tā novembra
un devās uz automašīnu, kad uz viņu notikuma aprakstu, laiku un vietu,» vidū ir nodota Zemgales tiesu apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas
sāka šaut. Viņš tika nogādāts Jelgavas skaidro policists.
Tāpat tika veiktas vairāk nekā uzsākšanai, un J.Staļģevics cer, ka
slimnīcā ar sešām šautām brūcēm.
Viņa stāvoklis bija kritisks, jo bija desmit ekspertīzes. Ballistiskajās drīzumā arī sāksies šīs lietas iztiesāskarti dzīvībai svarīgi orgāni – plau- ekspertīzēs tika pārbaudītas lodes un šana, jo tikai tiesa var atzīt personu
šas, vēdera dobums, asinsvadi. Nā- čaulītes, lai noteiktu, no kāda ieroča par vainīgu inkriminētajā noziegumā.
šauts, kā arī uz
kamajā dienā viņš
Par citas personas tīšu prettie- tām atstātās pē- Motīvs vēl nav zināms
slimnīcā mira.
«Šādi noziegumi
sisku nonāvēšanu (slepkavību) das – DNS, citas Pēc nozieguma izdarīšanas policija
vielas, nospiedu- kā galveno versiju izvirzīja to, ka
bija raksturīgi 90.
soda ar mūža ieslodzījumu mi. Tika veikta noziegums saistīts ar mirušā privāto
gados un gadsimtu mijā, tāpēc šis
vai ar brīvības atņemšanu uz arī daktiloskopija, dzīvi. Tomēr ne toreiz, ne tagad polinosakot atstātos cija sīkāk šo versiju nekomentē un arī
notikums izraisīja
laiku no pieciem līdz divdesmit pirkstu nospiedu- citas neizvirza. «Versijas bija vairākas.
plašu rezonansi ne
tikai Jelgavā, bet
gadiem un ar probācijas uzrau- mus. Ķīmiskajās Skaidrs, ka ir noticis konflikts, un, kā
ekspertīzēs tika ierasts, jānoskaidro, kas par cilvēku ir
visā Latvijā. Tas
dzību uz laiku līdz trim gadiem. pētītas šaušanas upuris, ar ko viņš nodarbojas. Arī šajā
kļuva par mūsu
(Krimināllikuma 116. pants)
pulvera pēdas, gadījumā to visu pārbaudījām, sākot
darba prioritāti
izzinot šaušanas ar ģimeni, draugiem, paziņām, kaiminumur viens, pie
kuras strādājam katru dienu visa gada leņķus un iespējamo šāvēja atrašanās ņiem, darbavietu,» stāsta J.Staļģevics,
vietu, to, kā un cik ilgi viņš šāva. «Šis atzīstot: konkrēts motīvs, kāpēc tika
garumā,» norāda J.Staļģevics.
noziegums bija prioritāte ne tikai pasūtīta šī slepkavība, policijai zināms
mums, Jelgavā, bet visai Valsts polici- nav.
Šāvēju aizturēja martā
Viņš uzsver: tāpēc arī policijas darbs
Policijas darbu apgrūtināja arī tas, jai, tāpēc ekspertīzes tika veiktas paātka liktenīgajā rītā lija, bija spēcīgs vējš rinātā kārtā. Taču, neskatoties uz to, joprojām turpinās, lai noskaidrotu
un ļoti tumšs. Izmeklēšanā vairākas tas ir ļoti laikietilpīgs process. Turklāt pilnu notikuma ainu, visus iesaisreizes tika iesaistīts dienesta suns, ekspertīzes netika veiktas visas reizē tītos, līdzdalībniekus, ja tādi bijuši.
kā arī pārbaudīta visa iespējamā – katrs jauns pavediens var nozīmēt «Uzskatu, ka vainīgajiem par izdarīto
informācija, ko varētu būt fiksējušas jaunu ekspertīzi,» izmeklēšanas gaitu ir jāsaņem sods,» tā Zemgales Krimipilsētas videonovērošanas kameras un skaidro Kriminālpolicijas priekšnieks, nālpolicijas priekšnieks.
uzsverot: tā, kā izmeklēšanas procecitas ierīces.
Pēc dažu mēnešu darba policijai šā su atspoguļo TV seriālos un filmās, Smago noziegumu
gada martā izdevās aizturēt iespējamo realitātē nenotiek. Kad persona jau skaits būtiski samazinājies
Par laimi, pēdējos gados slepkavības
šāvēju. Tas ir kāds 1983. gadā dzimis bija aizturēta, tai tika veikta arī psivīrietis, kurš jau agrāk vairākkārt hiatriskā ekspertīze, lai noskaidrotu, Jelgavā nenotiek tik bieži. 2014. gadā
Jelgavā reģistrētas
tiesāts, galvenokārt par mantiska vai cilvēks ir adekrakstura noziegumiem. Policija viņu vāts. J.Staļģevics (3) Par tīša smaga miesas bojā- divas slepkavības,
pagājušajā gadā
aizturēja šā gada martā. «Viņš nav norāda, ka tas ir
jelgavnieks un arī aizturēts netika Jel- obligāts nosacī- juma nodarīšanu, kas vainīgā ne- – viena un divi
gavā,» Kriminālpolicijas priekšnieks jums tik smagos uzmanības dēļ bijis par iemeslu slepkavības mēģinājumi, bet šogad
kliedē versiju, ka aukstasinīgais no- šādas kategorijas
cietušā nāvei, vai par tīša smaga – viena. Šogad 26.
ziedznieks joprojām staigā uz brīvām noziegumos.
kājām pa pilsētu. Kopš marta viņš
miesas bojājuma nodarīšanu, ja maijā pamestās
augstceltnes teatrodas apcietinājumā – to kā drošības Aizturētais
to izdarījusi organizēta grupa, ritorijā Pumpura
līdzekli viņam piemēroja tiesa, ik pēc ar policiju
diviem mēnešiem šo lēmumu pārska- nesadarbojas
soda ar brīvības atņemšanu uz ielā 3a tika atrasts
Ir divu veivīrieša līķis ar
tot, kā to paredz Kriminālprocesa
likums. Aizdomās turētajai personai du noziedznieki laiku no trim līdz piecpadsmit vardarbīgas nāves
ir izvirzīta apsūdzība pēc Krimināl- – tādi, kas ar iz- gadiem, konfiscējot mantu vai pazīmēm. Valsts
policijas Zemgales
likuma 116. panta – par slepkavību, meklētājiem sapar ko draud pat mūža ieslodzījums. darbojas, un tādi, bez mantas konfiskācijas, un ar reģiona pārvaldes
J.Staļģevics stāsta, ka nozieguma kas nesadarbojas. probācijas uzraudzību uz laiku galvenā speciāliste Ieva Sietniece
izmeklēšanā tika nopratināti ļoti Aizturētais vīrienorāda, ka cilvēks
daudz liecinieku, un saka paldies ie- tis pieder pie ot- līdz trim gadiem vai bez tās.
bija bezpajumtdzīvotājiem par atsaucību – gan tiem, rajiem, jo pretējā (Krimināllikuma 125. pants)
nieks, tāpēc viņa
kuri paši zvanīja policijai un stāstīja, gadījumā policijai
ko redzējuši vai dzirdējuši, gan tiem, būtu atbildes arī uz pārējiem jautāju- identitāti noskaidrot bija sarežģīti.
kas nenovērsās un atvēra durvis, miem: kas ir pasūtītājs, un kāpēc 40 Policijai izdevies noskaidrot, ka
kad policijas darbinieki veica tuvējo gadus vecajam vīrietim bija jāmirst. nogalinātais ir dzimis 1957. gadā.
«Lai gan mums vēl nav visas at- Aizdomās par šī nozieguma pastrāmāju iedzīvotāju iztaujāšanu, gan
garāmbraucējiem, kas liktenīgajā rītā bildes par notikušo, viena epizode dāšanu tiek turēts 1988. gadā dzimis
apstājās un atbildēja uz jautājumiem. ir skaidra, un to jau esam nodevuši vīrietis, kurš agrāk bijis tiesāts par

«Uzskatām, ka 2015. gada 7. decembrī
Jelgavā notikusī šaušana ir pasūtījuma
slepkavība,» norāda Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas priekšnieks Juris Staļģevics,
piebilstot, ka šis ir viens no pēdējo
gadu skaļākajiem noziegumiem.

Jelgavā reģistrētās
slepkavības un slepkavības
mēģinājumi

3
laupīšanu. Zemgales Kriminālpolicijas priekšnieks norāda – pēdējos gados
vērojama tendence, ka pastrādāto
slepkavību skaits gan Jelgavā, gan
visā reģionā mazinās, jo vēl pirms
pieciem gadiem to bijis stipri vairāk.
Tomēr satraucoša ir cita tendence
– pēdējos gados pieaug to gadījumu
skaits, kad cilvēki tiek smagi piekauti
(pēc Krimināllikuma 125. panta – tīši
smagi miesas bojājumi) un mirst
no gūtajām traumām. Piemēram,
šovasar bijuši vismaz divi gadījumi
(bez jau minētā notikuma Pumpura
ielā), kad līdz nāvei tika piekauts
bezpajumtnieks. Par šādu noziegumu
soda ar brīvības atņemšanu līdz 15
gadiem. Policijā norāda, ka visbiežāk
šie noziegumi tiek izdarīti sadzīves
strīdu rezultātā un konfliktsituācijās. «Uzskatām, ka pagājušajā un
šajā gadā pastrādātie noziegumi ir
atrisināti. Daļa no tiem jau ir nodoti
prokuratūrai kriminālvajāšanai,»
norāda J.Staļģevics.

2
1
2014.

2015.

2016.

Jelgavā reģistrētie gadījumi,
kad nodarīti tīši smagi
miesas bojājumi, kas bija
iemesls cietušā nāvei
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Avots: Valsts policija

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris

FK «Jelgava» pagarina
līgumu ar līderiem

FK «Jelgava» līdz
2017. gada sezonas
beigām pagarinājis
līgumu ar komandas kapteini Gintu
Freimani, pussargiem Arti Lazdiņu
un Andreju Perepļotkinu, kā arī aizsargu
Valēriju Redjko. Šobrīd turpinās komandas sastāva komplektēšana. Savukārt
pagājušās nedēļas nogalē kļuva zināms,
ka par «SynotTip» Latvijas Virslīgas
čempionāta oktobra un novembra vērtīgāko spēlētāju žurnālistu un līdzjutēju
vērtējumā atzīts FK «Jelgava» pussargs
Gļebs Kļuškins. Šādu atzinību spēlētājs
izpelnījies arī septembrī.
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Karatisti Kalniņš un Platais Gasparoviču
uzvar «Latvia Open 2016» Lasvegasā pieviļ tehnika
19. novembrī arēnā «Rīga» notika
vērienīgākās šī gada starptautiskās
sacensības karatē «Latvia Open
2016», kurās piecās vecuma grupās
par godalgām cīnījās vairāk nekā
300 sportistu no 11 valstīm. Mūsu
pilsētu šajās sacensībās veiksmīgi
pārstāvēja gan karatē kluba «Vitus»
jaunie talanti, gan titulētākais Latvijas
sportists Kalvis Kalniņš. «Vitus» pārstāvis Kristians Platais izcīnīja uzvaru
14 – 15 gadus veco kadetu grupā
svara kategorijā virs 70 kg, kā arī 5.
vietu Open grupā. Savukārt Latvijas
karatē izlases dalībnieks K.Kalniņš
izcīnīja uzvaru kumitē kategorijā svara
kategorijā līdz 67 kg.

Aizvadītās nedēļas nogalē ASV
pilsētā Lasvegasā notika prestižās
«SKUSA SuperNats XX» kartinga
sacensības, kurās piedalījās arī jelgavnieks Ēriks Gasparovičs. Mūsu
sportists kvalifikācijas braucienos
pierādīja, ka ir konkurētspējīgs, taču
finālbraucienā pievīla tehnika – nolūza ātruma pārslēgs, tādēļ nācās
izstāties. Jelgavnieks startēja «S4 SM
by Evinco» klasē, kurā konkurēja ar
30 citiem braucējiem. Treniņbraucienos viņš spēja sasniegt pat trešo
ātrāko apļa laiku, kvalifikācijas 3.
braucienā bija reālas iespējas pacīnīties par godalgotām vietām, taču
Ē.Gasparovičam nācās izstāties.

Volejbolistiem
vēl divi zaudējumi

Sporta pasākumi

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» 19. un 20.
novembrī Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīja divas Baltijas līgas spēles pret Latvijas
klubiem un abās piedzīvoja zaudējumu.
19. novembrī jelgavnieki trīs setos (21:25,
23:25, 23:25) zaudēja «Poliurs/Ozolnieki»
vienībai, bet dienu vēlāk piedzīvota sakāve pret «RTU/Robežsardzi» – 1:3 (22:25,
25:27, 25:12, 10:25). Šis mūsu klubam bija
sestais zaudējums pēc kārtas. Aizvadītajās
astoņās Baltijas līgas spēlēs jelgavniekiem
ir tikai viena uzvara un septiņi zaudējumi,
kas turnīra tabulā nodrošina vien 12. vietu
14 komandu konkurencē. Nākamā spēle
Baltijas līgā jelgavniekiem ir 26. novembrī
pulksten 17 izbraukumā pret Pērnavas
volejbolistiem.

Jelgavā spēlēs tenisa izlase;
iespējams, arī Ernests Gulbis
 Ģirts Pommers

No 3. līdz 5. februārim Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC), pirmo reizi
notiks augstākās raudzes
tenisa sacensības – Deivisa
kauss –, kad Latvijas izlase
centīsies uzvarēt Norvēģijas
tenisistus. Kā atzīst Latvijas
Tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks,
jelgavniekiem ir labas cerības kortos redzēt šī brīža
Latvijas spēcīgāko un populārāko tenisistu Ernestu
Gulbi.
«Ernests vēlas palīdzēt savas valsts
komandai un, ja būs fiziski tam gatavs,
noteikti spēlēs. Viņš gan joprojām
atkopjas pēc plaukstas locītavas savainojuma un turnīros nav startējis
pusgadu, taču mēs esam runājuši par
Jelgavu, tādēļ šajā jautājumā jābūt
pozitīvi noskaņotiem,» tā K.Lejnieks.
Viņš arī atklāj, kādēļ par Deivisa
kausa spēļu vietu izraudzīta Jelgava:
«Manuprāt, Jelgava atrodas ļoti ērtā
vietā – tikai pusstundas braucienā
no Rīgas. Jau pirms pusotras nedēļas
viesojāmies ZOC, lai pārliecinātos, ka
šī būve ir atbilstoša mūsu prasībām.
Ieguvām pozitīvu pieredzi un jau
esam sākuši darbus, lai noorganizētu
pēc iespējas kvalitatīvākas spēles.»
Jāpiebilst, ka biļešu iegādes procedūra un to cena tiks izziņota nākamā
gada sākumā.
ZOC būs viens centrālais tenisa
korts, kura segums tiks novietots uz
basketbola laukuma. «Tehniski tas

Latvijas visu laiku labākais tenisists Ernests Gulbis grib palīdzēt Latvijas
izlasei Deivisa kausa cīņās pret Norvēģijas sportistiem, taču tas, vai Ernests
spēlēs Jelgavā, atkarīgs no viņa veselības stāvokļa.
Foto: publicitātes
notiek ļoti vienkārši – šāda prakse
izmantota arī citās vietās. Jelgavā
nedaudz tuvāk tiks pievilktas tribīnes,
kurās būs vieta 2500 skatītājiem.»
Pirms tam Deivisa kausa sacensības
notikušas Jūrmalā, Liepājā, Rīgā un
Daugavpilī. Rīkojot Deivisa kausu
Latvijas novados, tiek piesaistīti jauni
tenisa spēlētāji, kuri var iedvesmoties
kļūt no amatiera līmeņa spēlētājiem
par profesionāļiem.
Kā ziņo Latvijas Tenisa savienība,
Latvijas izlasi šajās sacensībās varētu
pārstāvēt E.Gulbis, Miķelis Lībietis,
Mārtiņš Podžus, Krišjānis Stabiņš,

Rūdolfs Mednis, Artūrs Lazdiņš, Jānis
Podžus un Rihards Emuliņš. Visticamāk, precīzs komandas sastāvs būs
zināms vien neilgi pirms sacensībām.
Gandarīts par šāda mēroga sporta
pasākuma norisi ir Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš
cer, ka Deivisa kauss dos pozitīvu stimulu jaunajiem pilsētas tenisa talantiem. «Mēs esam gandarīti, ka Deivisa
kauss notiks tieši Jelgavā. Tie būs
ne tikai svētki mūsu pilsētas sporta
entuziastiem, bet arī nenovērtējama
iespēja Jelgavas jaunajiem tenisistiem
klātienē redzēt augsta līmeņa sacen-

sības. Lai mūs visus vieno sportiskais
gars un pozitīvas emocijas, atbalstot
Latvijas vīriešu tenisa izlasi!»
Latvijas meistarīgākais tenisists
E.Gulbis ATP rangā (pasaules spēcīgāko tenisistu rangs – red.) šobrīd
atrodas augstajā 154. pozīcijā. M.Lībietis un M.Podžus izlasē spēlē jau kopš
2011. gada. M.Lībietis šobrīd ATP
rangā ieņem 364. vietu. Šī gada oktobrī
viņš bija pakāpies par desmit vietām
augstāk, sasniedzot savas līdzšinējās
karjeras augstāko pozīciju – 354. vietu.
Arī ATP dubultspēļu rangā M.Lībietis
ir pakāpies par divdesmit pozīcijām
un ieņem karjeras rekordaugsto 262.
vietu. Savukārt M.Podžus piedzīvojis
kritumu par 22 vietām vienspēļu rangā un tagad ir 794. pozīcijā, bet 1061.
vietā – dubultspēļu rangā.
Šogad Latvijas izlase spēlē Eiropas–Āfrikas zonas otrajā grupā, bet
iepriekš Latvijas izlase pirmajā grupā
spēlēja 2008., 2010. un 2014. gadā,
kad pēdējā reizē cīņā par vietas saglabāšanu grupā zaudēja Zviedrijai.
Pērn jūlijā Latvija nosargāja vietu
otrajā grupā, atklātā kortā Liepājā ne
bez problēmām ar 3:2 pieveicot Madagaskaru. Latvijas tenisisti Deivisa
kausa izcīņas Eiropas–Āfrikas zonas
otrās grupas duelī ar 1:4 piekāpās
Baltkrievijas izlasei, tādējādi nekvalificējoties izšķirošajai cīņai par iekļūšanu
pirmajā grupā.
Deivisa kausa sacensības norisinās
jau kopš 1900. gada. Sākotnēji tās tika
organizētas kā sacensības starp ASV
un Lielbritānijas izlasēm, bet šobrīd
tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās
komandu sacensības, kuras organizē
Starptautiskā tenisa federācija.

«Zemgale/LLU» – Latvijas hokeja Virslīgas līdervienība
 Ģirts Pommers

Haralda Vasiļjeva trenētais
hokeja klubs «Zemgale/
LLU» veiksmīgi turpina cīņas Latvijas Virslīgas čempionātā. Pēc 16 aizvadītām
spēlēm jelgavnieki atrodas
līderpozīcijās, apsteidzot
gan čempionāta ambiciozāko klubu «Kurbads», gan
Rīgas «Mogo», kā arī pagājušās sezonas čempionus –
HK «Liepāja». Jāuzsver, ka
šī ir viena no uzvarām bagātākajām sezonām kluba
vēsturē. Nākamā Virslīgas
spēle mūsējiem paredzēta
26. novembrī pulksten 15
izbraukumā pret HK «Prizma».
«Zemgale/LLU» Virslīgas līderpozīcijās nonāca pēc divām svarīgām
uzvarām pret tiešajiem konkurentiem. 16. novembrī jelgavnieki Le-

dus hallē ar rezultātu 6:3 pārspēja
«Mogo» hokejistus, bet 19. novembrī
rezultatīvā cīņā ar rezultātu 6:4
pieveikti liepājnieki. «Domāju, ka
pirmajos zaudētajos vārtos nedaudz
kļūdījāmies visa maiņa un vārtsargs,
bet turpinājumā viss jau bija kārtībā.
«Liepāja» tādā ziņā ir līdzīga stila
komanda kā mēs – viņi cīnās katrā
epizodē. Uz katru spēli gatavojamies
atsevišķi, uzvarēt gribam vienmēr.
Kas no tā visa sanāks, vēl redzēsim.
Vai «Zemgale/LLU» šobrīd ir spēcīgākā komanda Latvijas čempionātā?
Viss ir redzams turnīra tabulā,» pēc
uzvarētās spēles norādīja «Zemgale/
LLU» komandas uzbrucējs Ēriks
Ozollapa.
Jāpiebilst, ka rezultatīvāko hokejistu saraksta galvgalī atrodas
Jelgavas kluba uzbrucējs Olafs
Aploks, kurš aizvadītajos 16 mačos
guvis astoņus vārtus un atdevis 16
rezultatīvas piespēles, dalot Virslīgas
rezultatīvākā spēlētāja godu ar «Liepājas» spēlētāju Martinu Lavrovu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HK «Zemgale/LLU»
HK «Kurbads»
HK «Mogo»
HK «Liepāja»
HK «Prizma»
HS «Rīga»
HK «Pārdaugava»

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) aicina darbā medicīnas
māsu un māsu palīgu(-dzi)/sanitāru(-i) Iekšķīgo slimību nodaļā. CV sūtīt pa e-pastu
jelgslim.personals@apollo.lv. T.25705712.

Meklē darbu
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

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

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

Dažādi
Mīksto mēbeļu remonts. T.29863491.
Aicinu bērnus no 4 gadu vecuma uz
tenisa nodarbībām. T.29822292.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
Visdziļākā līdzjūtība Zaigai Savastjukai,
māsu Sandru mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome
un pašvaldības administrācija
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Skumju brīdī esam kopā ar Ilmāru Cīruli,
dzīvesbiedri aizsaulē aizvadot.
BK «Zemgales ērgļi»

Sēru paziņojums

Tavs mūžs bija dziesmās ierakstīts.
Būsim kopā, atvadoties no
ILVAS KRAUZES
2016. gada 26. novembrī Jelgavas
Sv.Annas baznīcā plkst.12. Svētbrīdis
plkst.12.30, izvadīšana no baznīcas
uz Jelgavas pilsētas Meža kapiem.
Tuvinieki, draugi un kolēģi
Jelgavas novadā un pilsētā

Aizsaulē aizgājuši

Foto: no HK «Zemgale/LLU» arhīva
Komandas

25. novembrī pulksten 17.30 –
Somijas–Igaunijas–Latvijas Jaunatnes
basketbola līga (ZOC).
26. – 27. novembrī pulksten 9 –
Somijas–Igaunijas–Latvijas Jaunatnes
basketbola līga (ZOC).
26. novembrī pulksten 15 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HK «Prizma» (Ledus hallē).

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.
/Jāņa evaņģ.11:25/

Veiksmīgi HK
«Zemgale/LLU»
sastāvā iekļāvies
uzbrucējs
Niklāvs Birovs,
kurš līdz
šim spēlējis
dažādās
Zviedrijas
hokeja līgās.

V.

5

Turnīra tabula

Spēles

U.

U.p.

Z.p.

Z.

16
15
14
14
16
13
14

12
10
9
7
5
4
0

0
2
1
0
1
0
0

1
0
1
0
0
2
0

3
3
3
7
10
7
14

Vārtu
att.
78-43
73-45
80-45
82-41
71-72
46-70
22-136

Starp.
+35
+28
+35
+41
–1
–24
–114

Soda
min.
260
203
214
190
220
202
154

Punkti
37
34
30
21
17
14
0

INĀRA KRASTIŅA (1943. g.)
MODRIS ILGONS MEIMANIS (1936. g.)
BROŅISLAVS GASPAROVIČS (1937. g.).
Izvadīšana 24.11. plkst.11 Zanderu kapsētā.
AINA MELNGALVE (1945. g.).
Izvadīšana 25.11. plkst.15 Baložu kapsētā.
RAIMONDS JUBERTS (1960. g.).
Izvadīšana 25.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
VIJA VASELE (1949. g.).
Izvadīšana 26.11. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ZELMA APŠENIECE (1921. g.).
Izvadīšana 26.11. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2337.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 56.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 337. un 338.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 55.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2337.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Hermanis». LTV dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Kūku kari».*
8.35 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 335. un 336.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 650.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Velsa – Beļģija.
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 651.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 11.sērija.
20.05 «Tūrists manā ciltī. Senegāla». Dokumentāls seriāls.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 61.sērija.
22.00 «Ragnaroks». Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2013.g.
23.50 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 89.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 40. un 41.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 84.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 47.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.25 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Attīstības kods 2».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 3.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 2.sērija.
9.50 «Gatavo 3».
10.25 «Māmiņu klubs».
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 4.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 50. un 51.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». ASV seriāls. 3.sērija.
17.55 «Meitenes 2». Seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 5.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 9.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 9.sērija.
2.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 51.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 29. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2338.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 57.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Vajag vienīgi mīlestību». Romantiska komēdija. 2012.g.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Province».*
14.15 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 2.sērija.

14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 339. un 340.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 56.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2338.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». Diriģents Normunds Šnē.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Šokējošā Ķīna: orgānu tirgus».
Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Hanna Ārente». Vācijas, Luksemburgas, Francijas un
Izraēlas vēsturiska drāma. 2012.g.
1.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
9.15 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 337. un 338.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 651.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «Spots».*
13.25 ««UEFA Euro 2016» . «Top 10» spēles».* Francija – Islande.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 61.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 652.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri 2. Zem Parīzes». Dokumentāls seriāls.
20.05 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 62.sērija.
22.00 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 4.sērija.
22.55 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 28.sērija.
23.50 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
0.55 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 90.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 42. un 43.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 48.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Mīlas bultas». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 «Salemas raganas 2». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 3.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 5.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
16.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
21.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
0.05 «Melnais saraksts 3». Seriāls. 18.sērija.
1.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 10.sērija.
2.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 10.sērija.
2.55 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 52.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Trešdiena, 30. novembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2339.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 58.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 341. un 342.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 57.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2339.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Deniss».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.00 «Es mīlu ēdienu!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Lielais jautājums».
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Zebra».
0.05 «Inspektors Džordžs Džentlijs 4».
Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.50 «Aculiecinieks».

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
9.10 «Aculiecinieks».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 339. un 340.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 652.sērija.
11.50 «Sajūti Latgali!»*
12.20 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
14.45 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
15.15 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.45 «Maklauda meitas». Seriāls. 62.sērija.
16.35 «Dzīve šodien». (krievu val.).
17.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 653.sērija.
18.30 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.50 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 15 km distance sievietēm.
20.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
21.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 63.sērija.
22.10 «Latviešu jaunie režisori. Jānis Dunkurs. Debess». Īsfilma.
22.30 «Latviešu jaunie režisori. Artūrs Hnikins. Rokpelnis». Īsfilma.
23.05 «Ekstrēmie kadri 2. Zem Parīzes». Dokumentāls seriāls.
23.35 «Tūrists manā ciltī. Senegāla». Dokumentāls seriāls.
0.40 «Personība. 100 g kultūras».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.). 91.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 86.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Mīlas bultas». Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 86.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 49.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 1.sērija.
22.10 «Bubulis 3». ASV šausmu filma. 2008.g.
0.10 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Košākai dzīvei 3».
1.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 5.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 5.sērija.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 4.sērija.
9.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 14. un 15.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 6.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 52. un 53.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». ASV seriāls. 5.sērija.
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Šovs (ar subt.). 12.sērija.
22.40 «Izdzīvojušie 2». ASV seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
0.35 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 11.sērija.
1.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». Šovs. 6. un 7.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 53.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 1. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2340.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 59.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 343. un 344.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 58.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2340.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Inese pirmā!» Dok.filma par Inesi Jaunzemi.
20.00 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».
22.15 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Personība. 100 g kultūras».*
0.25 «Šokējošā Ķīna: orgānu tirgus». Dokumentāla filma.
1.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Dzimis Eiropā».*

Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 341. un 342.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 653.sērija.
11.55 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
12.55 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.25 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
13.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.25 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
14.45 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
15.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
15.45 «Maklauda meitas». Seriāls. 63.sērija.
16.35 «Dzīve šodien». (krievu val.).
17.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 654.sērija.
18.30 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.50 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 20 km distance vīriešiem.
20.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 64.sērija.
22.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Sporta studija».*
1.15 «Zebra».* (ar subt.).
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 92.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
11.45 «Izgudrotāja». Vācijas komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 87.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 50.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
22.15 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
1.00 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
1.45 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 6.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 5.sērija.
9.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 16. un 17.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 7.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 53. un 54.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 6.sērija.
17.55 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Džons Viks». Spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.05 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 14.sērija.
0.35 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 12. un 13.sērija.
2.20 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 9.sērija.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 54.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 2. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 5.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 60.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 3.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.58 «Zīmē, līmē, dari pats!»* Raidījums bērniem.
14.10 «Kā Lupatiņi precējās». Animācijas filma.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 345. un 346.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 59.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.25 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
1.20 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 3.sērija.
2.10 «Inspektors Džordžs Džentlijs 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
8.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
9.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.30 «Dzimis Eiropā».*
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 343. un 344.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 654.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Aiz finiša līnijas». Dokumentāla filma.
15.05 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 64.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 655.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Snalītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Leģendārie albumi. «The Band»». Dokumentāla filma.
21.10 «Brāļi». ASV drāma (ar subt.). 2010.g.
23.05 «Latviešu jaunie režisori. Artūrs Hnikins. Rokpelnis». Īsfilma.
23.40 «Latviešu jaunie režisori. Jānis Dunkurs. Debess». Īsfilma.
0.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens sievietēm. Pārraide no Vistleras Kanādā.
1.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens sievietēm.
2.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.25 «Aculiecinieks».*
4.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 93.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
11.45 «Mana mamma, mani vīrieši». Romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki». ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 88.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 51.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūsu labākās dziesmas». «Klaidonis».
22.25 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
0.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.15 «Dzīvīte».
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 7.sērija.
6.50 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 3». Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 6.sērija.
9.55 «Kāsla metode 6». Seriāls. 11.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 8.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.55 «Mazās sievietes. Losandželosa». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.55 «Sliktie roboti». Izjokošanas šovs.
17.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «Bagāžas saņemšana». Komēdija. 2013.g.
0.35 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.30 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 14.sērija.
2.20 «Izdzīvojušie 2». Seriāls. 12. un 13.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 3. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Sniega māte». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
11.40 «Zosu gane». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
12.50 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
13.20 «Es mīlu ēdienu!»*
13.50 «Visu laiku snieg. Melānijas hronika». Filma par filmu.
14.50 «Inese pirmā!» Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
15.25 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Bahreina: pērļu salas». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 «Brāļi». ASV drāma (ar subt.). 2010.g.
0.55 «Kino gars. Tā nav dzīve, tas ir kino». Rīgas svētku koncerts.
3.20 «Latvijas kods. Vadātājs». Dokumentāla filma.
3.45 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
5.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
6.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
6.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens sievietēm. Pārraide no Vistleras Kanādā.
10.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens sievietēm.
10.50 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1.brauciens divniekiem.
11.50 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
12.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 7,5 km sprints sievietēm.
13.50 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
14.40 «Leģendārie albumi. Frenks Zapa». Dokumentāla filma.
15.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km sprints vīriešiem.
16.50 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.35 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
19.00 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Latvija – Zviedrija.
21.45 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
22.10 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
23.10 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.50 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
3.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
3.30 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.

Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris
4.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
4.59 «Latvietis, par kura galvu izsludināta 150 000 dolāru atlīdzība».
Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 40.sērija.
7.10 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 2.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
11.05 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 47.–49.sērija.
14.00 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
14.55 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
15.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bez tevis». Vācijas trilleris. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 3». ASV seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 44. un 45.sērija.
23.25 «Pestīšanas bulvāris». ASV komiska spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.15 «Šaubu ēnā».
3.25 «Salemas raganas». Seriāls. 5.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV PROGRAMMA

15.15 TV PIRMIZRĀDE. «Zosu gane». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
16.25 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
16.55 «Leģendārie albumi. «The Band»». Dokumentāla filma.
18.05 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā». Latvija – Čehija.
20.35 «Aculiecinieks».*
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Mīlas svētība». M.Čehova Krievu teātra izrāde (krievu val., ar subt.).
23.25 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 29.sērija.
0.20 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
1.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.20 «Leģendārie albumi. Frenks Zapa». Dokumentāla filma.
3.10 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
5.00 «Getliņi – cauri laikiem». Dokumentāla filma.
5.29 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 41.sērija.
6.20 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».

6.50 «Karamba!» Humora raidījums.
7.10 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 3.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 50. un 51.sērija.
12.30 «Es gaidīšu tevi vienmēr». Krievijas un Ukrainas melodrāma. 2013.g.
16.35 «Mūsu labākās dziesmas». «Klaidonis».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 46. un 47.sērija.
23.25 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.20 «Manā ādā». Lielbritānijas, ASV fantastikas filma. 2013.g.
2.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
2.45 «Šaubu ēnā».
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 14.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
12.15 «Sliktie roboti». Izjokošanas šovs.
13.25 «Izklausies redzēts 3». Muzikāls šovs. 2016.g.
16.55 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
21.30 «Siržulauzējs». ASV komēdija. 2012.g.
23.40 ««Doom»». Šausmu filma. 2005.g.
1.40 «Džons Viks». Spraiga sižeta filma. 2014.g.
3.30 «TV3 ziņas».
4.00 «Iespējams tikai Krievijā 4».

Svētdiena, 4. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 3.sērija.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 12.sērija.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 5».*
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
Folkloras draugu kopai «Skandienieki» – 40!.
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Mīlestība no trešā acu skatiena». Romantiska komēdija. 2007.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 «Krāpšanas ilūzija». Piedzīvojumu trilleris (ar subt.). 2013.g.
23.30 «Bahreina: pērļu salas». Dokumentāla filma (ar subt.).
0.25 «Gūtenmorgens un Vienciems».*
1.30 «Rīga 2014. Z.Liepiņš. «Transcendentālā oratorija»».*
2.40 «Atmodas antoloģija». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.20 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
4.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
6.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
6.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.10 «Zebra».* (ar subt.).
7.25 «Getliņi – cauri laikiem». Dokumentāla filma.
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1.brauciens vīriešiem.
9.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
10.20 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1.brauciens četriniekiem.
11.20 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
12.05 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
13.10 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.40 «Ielas garumā».* (ar subt.).
14.10 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.

«Vārds uzņēmējiem»
Izvēlies dāvanu «Sajūtu studijā»!

Atvērts jauns dāvanu veikals «Sajūtu studija» – piedāvājam gan dāvanas, gan dāvanu saiņošanu. Pie mums ir
amatniecības izstrādājumi, rotas un aksesuāri, rokdarbi,
dizaina priekšmeti, telpu dekori un dāvanu saiņojamie
materiāli. Atrodamies Raiņa ielā 16 (ieeja ēkai no gala).
Nāc un izvēlies dāvanas svētkiem!
Kontakti: 28310830; www.facebook.com/sajutustudija/.

Jauns skaistumkopšanas salons

Skaistumkopšanas salons «AURUM» – mēs piedāvājam
friziera, manikīra, pedikīra un kosmetologa pakalpojumus;
matu un skropstu pieaudzēšanu; skropstu ilgviļņus; uzacu korekciju; skropstu un uzacu krāsošanu; manikīru un
pedikīru ar aparātu. Strādājam ar profesionālu kosmētiku.
Raiņa iela 14, Jelgava (ieeja no stūra veikala).
Tālrunis 29681398.

Nodarbības t/c «Pilsētas pasāža»
Radošajā darbnīcā:
DEKUPĀŽA ZIEMASSVĒTKIEM –
no 30. novembra plkst.17.30 – 19.30;
RŪĶI GATAVO DĀVANIŅAS –
no 2. decembra plkst.16 – 17

(bērniem no 7 līdz 10 gadiem; 3 nodarbības).

Pieteikšanās pa tālruni 26824834
vai e-pastu radosasdarbnicas@inbox.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas kultūras namā

Velniņi

TV3
5.00 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 15.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa». Realitātes šovs.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
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11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.40 TV PIRMIZRĀDE. «Solis augšup 3». ASV romantiska drāma. 2010.g.
14.55 «Siržulauzējs». ASV komēdija. 2012.g.
17.05 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.15 «Linkolns». ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
1.20 «Impērija 2». Seriāls. 7.sērija.
2.10 «Iespējams tikai Krievijā 4».
4.05 «Šķiršanās formula». Seriāls. 6.sērija.
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Pasākumi pilsētā
24. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Piparmētru vilinājums».
Vakara viešņa – raidījuma «Īstās latvju saimnieces» dalībniece un Piparmētru namiņa
īpašniece Lolita Duge. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. novembrī pulksten 19 – kantrimūzikas grupas «Sestā jūdze» piecpadsmit gadu
jubilejas koncerts «Man citas zemes nevajag». Biļešu cena – € 7 – 12 (kultūras namā).
27. novembrī pulksten 15 – koncertuzvedums visai ģimenei «Puika un Niķis».
Mūzikas autore – I.Gaiķe, vārdu autore – L.Apšeniece. Biļešu cena – € 7 – 12 (kultūras
namā).
2. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts koncerts «Ar sauli
sirdī». Dalība pasākumā jāpiesaka līdz 30. novembrim pa tālruni 63029841, 25721995
vai 26112252 (Jelgavas 4. vidusskolas aktu zālē).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris

Izdejos Blaumaņa
«Velniņus»
Vienu no galvenajām lomām deju uzvedumā «Velniņi» izpilda ilggadējais dejotājs
Jānis Grūtups, kurš šajā uzvedumā arī
veidojis horeogrāfiju vairākām dejām.
Foto: Austris Auziņš

Izstādes
Līdz 27. novembrim – P.Spridzāna personālizstāde «4. pietura» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. novembrim – Jelgavas tehnikuma bijušā audzēkņa A.Lejas zīmējumu
izstāde «Uzdrīkstēšanās» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 30. novembrim – fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 30. novembrim – Tautas gleznošanas studijas 60 gadu jubilejas izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 1. decembrim – I.Frišfeldes izstāde «Mu-dzis 2» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
Līdz 3. janvārim – V.Mercas gleznu izstāde «Rudens, pavasaris, vasara» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 11. decembrim – Mairita Zvirgzdiņa. Gleznas (kultūras nama 1. stāva galerijā).

Darini adventes vainagu no dabas veltēm!
 Jana Bahmane

Dienu pirms pirmās adventes, 26. novembrī, pulksten
17 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks
izzinoši radošā nodarbība
«Ziemassvētkus gaidot»,
kurā ikviens varēs iemācīties no dabas veltēm darināt adventes vainagu un
tuvāk iepazīt Ziemassvētku
gaidīšanas laika tradīcijas.
Adventes vainags ir kristiešu
svētku simbols, kas ar savu spēju
izgaismot un saīsināt tumšāko
ziemas laiku ir atradis vietu katrā
mājā. Daudziem adventes vainaga
veidošana ģimenes lokā ir kļuvusi
par jauku tradīciju, bet citiem būs
iespēja savu vainagu darināt radošajā nodarbībā, aicina Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. Nodarbības
dalībnieki varēs izgatavot vainagu
no priežu zariem un mētrām, dekorējumam izmantojot gan dabas
materiālus, piemēram, čiekurus, zīles, kastaņus un dekoratīvus zarus,
gan arī citus rotājumus – pērlītes
un lentītes. «Darināsim zaļo vainagu, tā pamatni apvijot ar priežu
zariem un mētrām, jo zaļā krāsa ir

dzīvības un cerības simbols,» stāsta
nodarbības vadītāja Zanda Kursīte.
Viņa atklāj, ka vainaga pamatne
un izejmateriāli būs sagatavoti,
taču sveces un sveču stiprinājumus
dalībnieki aicināti ņemt līdzi uz
nodarbību vai iestiprināt vainagā
mājās. «Adventes vainagam labāk
izvēlēties priežu, nevis egļu zarus,
jo tie saglabājas ilgāk,» tā Z.Kursīte.  Jana Bahmane
Advente iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas laika sākumu, un šajā laikā
«Man pašai ir ārkārtīgi siltornī notiks arī citas tematiskās notas bērnības atmiņas par šo
darbības. «Radošajās nodarbībās daRūdolfa Blaumaņa darbu.
rināsim arī Ziemassvētku rotājumus
Joprojām atceros grāmatu,
un pat pašdarinātu svētku eglīti, bet
uz kuras bija uzzīmēts liels
adventes vainags savā būtībā ir bazmēness un divi velniņi – mēnīcas rota, un simboliski, ka Svētās
dzu to lasīt, kad ciemojos pie
Trīsvienības baznīcas tornis arī ir
savas vecmāmiņas,» atminas
daļa no baznīcas,» vērtē Z.Kursīte.
bērnu un jauniešu centra
Izzinoši radošā nodarbība «Zie«Junda» tautas deju kolektīvu
massvētkus gaidot» 26. novembrī
mākslinieciskā vadītāja Madpulksten 17 notiks Jelgavas Svētās
lēna Bratkus. Pēc R.Blaumaņa
Trīsvienības baznīcas tornī. Dalības
pasakas motīviem veidotais
maksa – 5 eiro, pirmsskolas vecuma
deju uzvedums «Velniņi» ar
bērniem – 2 eiro. Pieteikties nodardeju kolektīvu «Jundaliņi»,
bībai var pa tālruni 63005445 vai
«Jundēni» un «Jundari» dalīe-pastu tic@tornis.jelgava.lv.
bu 26. novembrī pulksten 14
Četras svētdienas pirms Ziemasun 17 būs skatāms Jelgavas
svētkiem ir pirmā advente, kas
kultūras namā.
iezīmē svētku gaidīšanas laiku,
adventes vainagā iededzot pirmo
Uzveduma pamatā ir R.Blaumaņa
svecīti.
librets, taču, protams, neiztikt arī bez
mūsdienu elementiem, deju uzvedumu
raksturo režisore Elīna Apsīte. «Veidojot
stāstu, mēs atminējāmies mūsu pašu
bērnību – kad vecāku nebija mājās, tika
atvērts lielais drēbju skapis un, piemērot
apģērbus, iejutāmies dažādos tēlos. Izrādi

veidojām pēc līdzīga principa, parādot, ka
pat neliels akcents var radīt interesantu
tēlu,» stāsta M.Bratkus. Savukārt E.Apsīte norāda, ka šī pasaka ir lieliski piemērota dažāda vecuma bērniem, un tajā var
iedzīvināt daudzveidīgus deju elementus.
«Stāsts ir uzrakstīts sen, bet tajā ir arī
mūsdienu paralēles. Arī mēs mēdzam mīļi
nosaukt savus bērnus par velniņiem viņu
nebēdnības dēļ,» ar smaidu teic E.Apsīte.
Uzveduma darbība virzās cauri gadalaikiem, caur deju un spēli izdzīvojot arī
dažādas tradīcijas, piemēram, iešanu ķekatās. Deju izrādē izmantoto mūziku sarakstījis komponists Valts Pūce. «Mums
paveicās, ka V.Pūce pirms pāris gadiem
sarakstīja mūziku šim darbam, jo izveidot stāstu nav grūti, taču piemeklēt tam
atbilstošu mūziku – tas ir izaicinājums,»
vērtē M.Bratkus. Lielākoties uzvedumā
būs redzama no jauna radīta horeogrāfija, taču iekļautas arī tradicionālās dejas,
kuru mūzikas aranžiju arī veidojis V.Pūce.
Kolektīvu mākslinieciskā vadītāja atklāj,
ka šis dejotājiem ir jauns pārbaudījums,
jo nodejot iestudētu deju ir viens, bet
pavisam kas cits – dejā iedzīvināt tēlu.
«Mēs cenšamies mudināt bērnus būt
pašiem – lomu izspēlēt caur savu pieredzi,
sajūtām. Pie tā mēs ļoti strādājam, un,

protams, gatavošanās process nav viegls,»
atklāj M.Bratkus.
Uzvedums tapis salīdzinoši neilgā
laikā, jo septembris kolektīviem ik gadu
ir kā jauns atskaites punkts, kad bērni
atgriežas no vasaras atpūtas un ir redzams, kurš turpinās dejot. «Uzvedums
iestudēts vien dažu mēnešu laikā, taču arī
bērni ir aktīvi un visu laiku vēlas apgūt
ko jaunu,» vērtē mākslinieciskā vadītāja.
Viņa atklāj, ka šis uzvedums ir nebēdnīgs
un naivs un visai mūsdienīgā mūzika tajā
savijas ar tautisko deju. Horeogrāfiju
daudzām dejām veidojis arī ilggadējais
tautas deju dejotājs 11. klases skolnieks
Jānis Grūtups, kurš, kā saka «Jundas»
tautas deju kolektīvu vadītāja, uzaudzis
dejojot. «Jānis pie manis dejo jau no trīs
gadu vecuma, un man kā skolotājai ir liels
prieks redzēt viņa iniciatīvu. Horeogrāfiju
viņš veidojis sajūtu līmenī, un esmu viņam pateicīga par šo lielisko sadarbību,»
tā M.Bratkus.
Deju uzvedumu «Velniņi» 26. novembrī
pulksten 14 un 17 varēs skatīt Jelgavas
kultūras namā. Biļetes iepriekšpārdošanā
iespējams iegādāties bērnu un jauniešu
centrā «Junda» Pasta ielā 32, bet koncerta
dienā – kultūras namā. Biļešu cena – 2
– 3 eiro.

Iestudē lugu par cilvēka izvēles brīvību
 Jana Bahmane

«Cilvēkam ir dota izvēles brīvība – mums ir prāts, saprašana, bet tas, kā realizējam
savu likteni, ir mūsu pašu
izvēle,» Mārtiņa Zīverta lugas
«Kurrpurrū» iestudējumu, kas
pirmizrādi piedzīvos 2. decembrī pulksten 19 Jelgavas
kultūras nama Teātra kamerzālē, raksturo Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra režisore Lūcija
Ņefedova. Izrāde būs skatāma
arī 3. decembrī pulksten 16.
«Man ir režisoriskā izjūta, ka šim darbam M.Zīverts iedvesmojies no Austrālijas
aborigēniem. Tā ir spēcīga tauta, kas pratusi sadzīvot bez kariem, esot harmonijā
ar dabu un spējot sazināties domu līmenī,»
stāsta L.Ņefedova. Režisore norāda, ka
iestudējumā vēlējusies akcentēt cilvēka
izvēles brīvību un to, kā pieņemtie lēmumi
ietekmē katra likteni: «Vēlos likt cilvēkiem
aizdomāties par vispārinātām tēmām –
par dzīvi, cilvēkiem, jo šodien teātri rada
gana izklaidējošus iestudējumus.»
Luga sarakstīta 1963. gadā, un tās
darbība risinās Austrālijā pēckara laikā.
Darba centrālie tēli ir Antijs – klaidonis,

kurš atteicies no pasaulīgā un nodevies
sevis meklējumiem, un Abigaila – dzīves
samalta policijas darbiniece, kura ir
neglābjami slima. «Antijs ir izdzīvojis,
bet sanitāra darbs un pārdzīvotās kara
šausmas viņu ir gan salauzušas, gan padarījušas brīvu. Viņš sapratis, ka nav jēgas
no civilizācijas labumiem, un nodevies sevis meklējumiem,» Antiju raksturo lomas
atveidotājs Andrejs Vītoliņš. Arī Abigaila
piedzīvojusi daudzus zaudējumus – viņa
atrodas tālu prom no savas dzimtenes,
zaudē vienīgo sev tuvo cilvēku – brāli, kā
arī viņu skar finansiālas grūtības. «Dzīve
viņu ir situsi, un viņa sitienus neatraida,
bet tos pieņem,» tā Linda Baumane, kura
spēlē Abigailu. Nejauši Antija ceļš aizved
pie Abigailas, un viņš kļūst par vienīgo
mierinājumu līdz brīdim, kad Abigaila
pieņem liktenīgo lēmumu, nevēloties būt
par nastu. «Katrs lugā izdara savu izvēli
– Antijs izvēlas nesaskarties ar pasauli, jo
uzskata, ka tam nav jēgas. Arī Abigaila
izdara savu izvēli un nolemj aiziet no šīs
pasaules,» skaidro L.Ņefedova. Režisore
un centrālo lomu atveidotāji atklāj, ka šis
nav viegli uzvedams darbs. «Man nav viegli asociēties ar šo tēlu, jo esmu mūsdienu
cilvēks, taču šī ir lieliska iespēja izprast
citu pasaules uztveri. Antijs man māca –
pirms tu cīnies ar pasauli un centies visus

mainīt, tiec galā pats ar sevi,» pārdomās
dalās A.Vītoliņš.
M.Zīverts bija latviešu dramaturgs,
kas sarakstījis vairāk nekā 50 lugu, un
liela daļa no tām tā arī netika uzvestas.
1944. gadā viņš devās bēgļu gaitās uz
Zviedriju, kur strādāja vienkāršu darbu,
bet joprojām turpināja rakstīt, radīdams
daudz mākslinieciski augstvērtīgu lugu,
taču Latvijā tās izrādīt bija liegusi cenzūra. «Viņš ir gudrs autors, bet daudzi viņa
darbi tā arī nav uzvesti. Ja autors neredz
savu darbu uzvedam, tas ir kā bērns, kurš
dzimis, bet ir nedzīvs,» tā L.Ņefedova. Šīs
lugas nosaukums iedvesmots no kāda
putna kliedziena, ko autors dzirdējis,
būdams Austrālijā. «Tas ir kā likteņputna
kliedziens – nevar saprast, vai tas nāk no
debesīm, vai zemes,» piebilst L.Ņefedova.
Šis būs jau otrais lugas «Kurrpurrū» iestudējums Alunāna teātrī – pirms aptuveni
30 gadiem to iestudēja režisore Lolita
Muižniece.
Antija lomu spēlē A.Vītoliņš, Abigailu
atveido L.Baumane, Vilnis Auza iejūtas
ārsta Garika lomā, savukārt Raimonds
Balševics spēlē policijas priekšnieku.
Scenogrāfs – Ivars Pirvics, horeogrāfe
– Baiba Ķestere, režisore – L.Ņefedova.
Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras
nama kasē, cena – 3 – 4 eiro.

