Cienījamie jelgavnieki!
18. novembris ir diena, kad īpaši godājam un izrādām mīlestību pret mūsu
tautas vērtīgāko mantojumu – neatkarīgu Latvijas valsti. To esam ieguvuši,
pateicoties mūsu tēvutēvu drosmei, pašaizliedzībai un gribasspēkam.
Mūsu uzdevums ir šo mantojumu nodot nākamajām paaudzēm, un par to
atbildīgs ikviens no mums. Latvijas valsts 99. dzimšanas dienā novēlu kopības
sajūtu un lepnumu par savu valsti, tautu un savu valsts valodu.

Sveicu visus svētkos!
Mūsu spēks un sirdis pieder Tev, Latvija!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Latvija svin!

 Jana Bahmane

18. novembrī pilsētas
autobusi – bez maksas
 Ritma Gaidamoviča

18. novembrī pasažieri
Jelgavas pilsētas autobusos varēs braukt bez
maksas. Svētku pasākumu laikā gan jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem, kas ietekmēs arī
autobusu kustību.
Lēmumu, ka pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos 18.
novembrī visi pasažieri tiks pārvadāti bez maksas, deputāti pieņēma domes sēdē, lai iedzīvotājiem
tradicionāli nodrošinātu iespēju
apmeklēt valsts proklamēšanas
gadadienas pasākumus pilsētā.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) informē, ka 18. novembrī
pilsētas autobusi kursēs pēc sestdienas kustības saraksta, taču
no pulksten 16 līdz 22 būs slēgta

«Svētki ir pārdomu,
sajūtu un izvērtēšanas
laiks. Svarīga ir apziņa,
ka tevi mīl, sargā, uzticas un par tevi domā –
ģimenē, pilsētā, valstī.
No sirds uz sirdi mūsu
Latvijā!» kopā svinēt
valsts svētkus aicina
iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece Inta
Englande. Šogad 18.
novembrī uz Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa atdzīvosies Mītavas leģenda, Hercoga Jēkaba
laukums iedegsies
vairāk nekā 50 ugunszīmēs, bet svētku uguņošana pārsteigs ar ko
vēl nebijušu.

Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienā mūsu
satiksme Lielajā ielā no Pasta
līdz Akadēmijas ielai, līdz ar to pilsētā tradicionāli notiks vaibūs slēgta pietura «Centrs» abos rāki pasākumi, kuros piedalovirzienos. Autobusi virzienā uz
Pārlielupi tiks novirzīti pa Pasta,
Raiņa un Akadēmijas ielu, bet
virzienā no Pārlielupes – pa Uzvaras, Dobeles un Pasta ielu, tālāk
kursējot pa ierasto maršrutu.
Saistībā ar svētku uguņošanu
no pulksten 19.45 līdz 20.30 tiks
slēgta transporta kustība Lielajā
ielā no Pasta ielas līdz Kalnciema
ceļam, līdz ar to vairāki pilsētas
autobusu reisi tiks slēgti vai saīsināti – ar izmaiņām var iepazīties
JAP mājaslapā www.jap.lv.
Savukārt 19. novembrī nekursēs autobuss Jelgava–Rīga pulksten 16.55 no Jelgavas autoostas
un Rīga–Jelgava–Eleja pulksten
18.05 no Rīgas. 20. novembrī
sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta.

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

ties svētku sajūtu varēs radīt
ikviens. «Svētki sāksies ar ekumēnisko dievkalpojumu Svētās
Annas baznīcā, pēc tam būs
ziedu nolikšana pie Latvijas
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa. Arī šogad ugunszīmes Hercoga Jēkaba laukumā
veidos ne vien izglītības iestāžu
kolektīvi, bet arī citas pašvaldības iestādes, laukumu izrotājot
ar vairāk nekā 50 ugunszīmēm,»
norāda I.Englande.
Bet uz Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa fasādes
18. novembrī no pulksten 17 līdz
21 būs vērojama multimediāla
projekcija «Mītavas leģenda».
«Tas būs vēsturiski izzinošs
stāsts par Jelgavu – tās dzimšanu un ceļu cauri laikmetiem,
vērtībām un unikālajām atšķirībām. Mums ir savs kopīgs
pirmsākums – sava leģenda, ko
izzināt un ar ko dalīties pasaulē,» vērtē projekta producents
Jānis Elsts. Jāpiebilst, ka šogad
varēs vērot leģendas pirmo daļu,
bet tā turpināsies nākamgad –
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Latvijas simtgades svinībās.
Savukārt no pulksten 16 līdz
19 tornī ikviens varēs piedalīties
izzinošā spēlē «Latvijai 99» –
izpildot deviņus interaktīvus
uzdevumus, spēles dalībnieki sevi
varēs iemūžināt valsts svētku
tematikā noformētā fotostūrītī
un saņemt piemiņas fotoattēlu.
Tāpat no torņa skatu laukuma
pavērsies skaists skats uz jelgavnieku veidotajām ugunszīmēm.
Piedalīties spēlē var, iegādājoties
torņa ieejas biļeti, un ar to varēs
apmeklēt arī ekspozīcijas un
skatu laukumu.
«Šogad uguņošana būs īpaša.
Katru gadu šo tradīciju cenšamies papildināt, iepriecināt
jelgavniekus, un varētu teikt,
ka šis gads būs kā gatavošanās
simtgadei, tādēļ aicinām ikvienu
kopā izbaudīt svētku salūtu,» tā
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška, papildinot, ka,
tāpat kā pērn, arī šogad uguņošanai paredzētais budžets ir
7500 eiro un salūtu tradicionāli

nodrošinās uzņēmums «Lija».
Uguņošana no Pasta salas notiks 12 minūtes vienlaicīgi no
11 punktiem. «Šogad salūtu
esam izvēlējušies nodrošināt no
11 punktiem, lai to pilnvērtīgi
varētu izbaudīt no visām pusēm
– no Lielupes promenādes, tilta,
J.Čakstes bulvāra,» papildina uzņēmuma «Lija» pārstāvis Raivo
Tauriņš. Uguņošanā iezīmēsies
Latvijas un Jelgavas karoga
krāsas. Jāpiebilst, ka šis būs jau
19. gads, kad Jelgavas uzņēmēji
sadarbībā ar pilsētas pašvaldību
un iestādi «Kultūra» nodrošina
valsts svētku uguņošanu.
Jāuzsver, ka svētku laikā būs
slēgts Mītavas tilts un Pasta
sala, tāpat svētkos jārēķinās arī
ar citiem satiksmes ierobežojumiem (skatīt shēmā).
Valsts svētku pasākumi mūsu
pilsētā tradicionāli noslēdzas 21.
novembrī, kad godinām Jelgavas atbrīvotājus no Bermonta
karaspēka – šajā dienā pulksten
15 ikviens aicināts piedalīties
piemiņas brīdī Meža kapos.

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

Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Paldies par jūsu darbu!
Rīt, 17. novembrī, Jelgavas kultūras namā pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš Latvijas 99. gadadienai veltītajā svinīgajā pieņemšanā pasniegs astoņus pilsētas augstākos
apbalvojumus – trīs Goda zīmes un piecus Goda rakstus. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar apbalvojuma saņēmējiem noskaidro, ko viņi uzskata par savu lielāko devumu pilsētai.

«Esam stabili sava
ceļa gājēji Latvijā»
JURIS GRIĶIS,
SIA «Marks M» īpašnieks:
Goda zīme par ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībā Jelgavas pilsētā
«Cilvēki acīmredzot novērtē
to, ko Jelgavā daru – ražoju
matračus un mēbeles, nodrošinot darbavietas. Ar dažādiem
nosaukumiem, taču uzņēmums
veiksmīgi darbojas jau no 1988.
gada. Jā, bija laiks, kad pie mums
strādāja 250 cilvēki, taču šobrīd
ekonomiskā situācija ir tāda,
kāda ir, un darbu varam nodrošināt tikai apmēram 50. Uzskatu,
ka esam stabili sava ceļa gājēji
Latvijā un arī ārpus tās, jo «Nakts
mēbeles» pazīst arī pasaulē. Septembrī uzņēmumā bija nelielas
svinības – izgatavojām 50 000.
«Nakts mēbeļu» matraci. Mūsu
matrači un gultas ir arī daudzu
jelgavnieku mājās, un par to liels
prieks. Ir gandarījums, ja, pilsētā
satiekot cilvēku, viņš saka: «Tu
tās labās mēbeles izgatavo?!»
Mazliet kurioza gan šķiet jelgavnieku pārliecība, ka savā pilsētā
pirkt matraci un gultu nav prestiži, tas noteikti jādara Rīgā. Un

tad viņi aizbrauc uz galvaspilsētu,
izvēlas mūsu matraci un gultu,
bet vakarā tos piegādā tepat no
Jelgavas ražotnes. Manuprāt,
Jelgavā ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, arī pilsētas vadība
ir atbalstoša un pretimnākoša,
tāpēc mūsu uzdevums ir strādāt
un attīstīties. Cepuri nost, kā
pilsēta pēdējos gados uzplaukusi!
Un īpaši atzinīgi vērtēju izbūvētos veloceliņus, pa kuriem pašam
patīk braukt.»

«Ir labi strādāt Jelgavā!»
NIKOLAJS BELOUSOVS,
ārsts ķirurgs:
Goda raksts par mūža
ieguldījumu Jelgavas
pilsētas iedzīvotāju veselības
aprūpē un aizsardzībā
«Ziņa, ka man piešķirts pilsētas
augstākais apbalvojums, bija liels
pārsteigums, jo nekad neesmu
centies izrādīties, lai mani pamanītu. Es tikai ar lielu atbildību daru
darbu, kas man patīk, tā palīdzot
cilvēkiem. Visu savu darba mūžu
esmu nostrādājis Jelgavā. Lai gan
dzimis rīdzinieks, 1968. gadā kopā
ar sievu – jelgavnieci, arī ārsti –
pārcēlāmies uz Jelgavu, un pēc
studiju beigšanas 1971. gadā sāku
strādāt Jelgavas slimnīcā. Pirmos
vairāk nekā 20 gadus strādāju par
anesteziologu reanimatologu, un
tikai tad, kad uzsāku darbu Jelgavas poliklīnikā, man bija iespēja dabūt ķirurga vietu, un par ķirurgu
ar lielu prieku strādāju joprojām.

«Priecājos, ka ir
«Esmu veidojis
jaunieši, kuri sporto» scenogrāfiju gandrīz
100 izrādēm»
ALEKSANDRS KNOHS, boksa treneris:
Goda zīme par ieguldījumu sporta attīstībā
Jelgavā, jaunatnes iesaistīšanu sportošanā
un pilsētas vārda popularizēšanu

«Mani sportisti regulāri
piedalās starptautiskās sacensībās, mājās pārvedot ne
vienu vien medaļu un kausu,
tādējādi Jelgavas vārdam
ļaujot izskanēt gandrīz visā
Eiropā. Mūs jau pazīst, un
ar jelgavniekiem rēķinās.
Protams, šādi sasniegumi nav
iespējami bez darba un arī pilsētas vadības atbalsta, ko ļoti
novērtējam. Jelgava šobrīd var
lepoties ar vienu no labākajām
boksa zālēm Latvijā, kas labvēlīgi ietekmē arī sasniegumus
boksā. Es tiešām priecājos,
ka man ir jaunieši, kuri savu
brīvo laiku velta sportam,
trenējas. Bokss nav viegls
sporta veids, jo sportistam ar
sevi vispirms jāstrādā psiholoģiski un tikai tad fiziski. Par
audzēkņu trūkumu sūdzēties
nevaru, un par papildu reklāmu šogad parūpējās Latvijas
bokseris Mairis Briedis, kļūs-

tot par pasaules čempionu,
– šis panākums papildināja
arī Jelgavas bokseru rindas.
Šobrīd trenēju ap 40 bērnu un
jauniešu vecumā no deviņiem
līdz 18 gadiem, un deviņi no
viņiem šogad izcīnījuši Latvijas čempiona titulu savā svara
kategorijā. Tieši šādos brīžos
man ir vislielākais lepnums
un gandarījums, jo ieguldītais
darbs ir nesis rezultātu. Man
patīk tas, ko daru!»

EDVĪNS KALNENIEKS,
mākslinieks dekorators:
Goda zīme par mūža ieguldījumu
Jelgavas pilsētas kultūrvides veidošanā
«Šķiet, ka šogad jau mazliet
par daudz apbalvojumu būšu
saņēmis – nesen ieguvu pirmo
Ģederta Eliasa balvu, atjaunoto
Spertāla balvu un tagad vēl Jelgavas Goda zīmi! Bet, ja dod, ir
pateicīgi jāpieņem. Ne jau par
velti tās dala – acīmredzot esmu
paveicis ko nozīmīgu Jelgavai.
Domāju, ka tas nav gleznošanas
nopelns – to vairāk daru sev, tā ir
mana sirdslieta. Pieļauju, ka mans
lielākais devums Jelgavai un pilsētniekiem ir ilgo gadu darbs kopā
ar režisori Lūciju Ņefedovu Ādolfa
Alunāna teātrī, kur esmu veidojis
ļoti daudzas scenogrāfijas. Tiesa,
jau kādu laiku to vairs nedaru –
esmu tikai pilna laika profesors
Latvijas Mākslas akadēmijā, taču
scenogrāfiju veidošana man ļoti
patika, tā deva lielu gandarījumu.
Teātrī Jelgavā par scenogrāfu sāku
strādāt tūlīt pēc studijām – 1965.

«Par to jāpateicas «Koru kariem»»
ŽORŽS SIKSNA,
mūziķis un vokālais pedagogs:
Goda raksts par ieguldījumu Jelgavas pilsētas
kultūras dzīves veidošanā, aktīvu darbu
ar jauniešiem un pilsētas vārda popularizēšanu

Man ļoti patīk sava profesija, un ir
gandarījums ikreiz, kad kādam pacientam kļūst labāk, ir izdevies palīdzēt un cilvēks no mana kabineta
aiziet apmierināts. Tādu pacientu
ir daudz. Nenoliegšu, par mani ir
bijusi arī pa kādai sūdzībai, taču
vienmēr esmu teicis, ka neesmu
eņģelis, bet tikai cilvēks. Skaidrs,
ka viens nav cīnītājs, tāpēc paldies
manai atbalstošajai ģimenei, kolosālajiem kolēģiem, medmāsiņām,
virsmāsai un poliklīnikas vadībai.
Ir labi strādāt Jelgavā!»

«Mana ciešā draudzība ar
Jelgavu sākās šova «Koru kari
2» laikā, kad ar jelgavnieku
Ingu Leilandu izveidojām un
vadījām Jelgavas Tirkīzzilo
kori. Jā, mēs šovā neuzvarējām,
palikām otrie, taču varbūt tā
pat ir labāk. Visi iesaistītie bijām uz viena viļņa un laimīgas
sagadīšanās pēc nolēmām iesākto turpināt, izveidojot Tirkīza kora ansambli. Kopā ar Ingu
Leilandu to vadām jau gandrīz
desmit gadu! Manuprāt, tas arī
ir mans nozīmīgākais devums
Jelgavai un pilsētas kultūras
dzīvei. Šobrīd vairākas reizes
nedēļā mēroju ceļu no Rīgas

uz Jelgavu un atpakaļ. Protams, varētu jau strādāt tikai
galvaspilsētā, taču Jelgava
mani piesaista ar enerģiskajiem
cilvēkiem. Jelgavnieki ir atvērtāki, viņos var just Zemgales
sīkstumu un darba sparu. Ir
patīkami strādāt ar tādiem
jauniešiem un kolēģiem, kas
dod papildu enerģijas lādiņu
un neļauj iesīkstēt. Ar patiesu
prieku noskatos, kā Jelgava
attīstās. Kultūras dzīve šeit ir
ļoti aktīva un augstā līmenī – to
pierāda kultūras nama noslogojums. Jelgava var lepoties ar
daudziem spēcīgiem pašdarbības kolektīviem, ar savas jomas

«Apbalvojums ir patīkams uzsitiens pa plecu par jau paveikto
un reizē arī avanss, jo plāni ir lieli.
Esmu dzimis Daugavpilī, studējis
Dānijā, strādājis Zviedrijā un tikai
pirms gada, kad sāku vadīt Jelgavas Biznesa inkubatoru, kļuvu
par jelgavnieku. Jelgavā esmu
ienācis ar jaunu redzējumu un
enerģiju.Šeit ir visi priekšnosacījumi, lai kopā ar pašvaldību, uzņēmējiem, izglītības iestādēm es varētu realizēt savas idejas. Šobrīd
jau esam sākuši ciešu sadarbību
ar skolām, lai jauniešiem mācītu
uzņēmēju domāšanu, palīdzētu

kultūras profesionāļiem, kuri
nepārtraukti strādā un priecē
ar jauniem projektiem. Viss notiek, un tas ir lieliski! Jāatzīst,
ka ar Jelgavu mani saista vēl
kas – Jelgavas kultūras namā
bija mana pirmā darbavieta,
proti, 1976. gadā šeit sāku
strādāt orķestra birojā par orķestru koordinatoru. Un tāpēc
man bija prieks atgriezties un
strādāt šajā pilsētā.»

JEVGEŅIJS SMERTJEVS,
SIA «Dinex Latvia» finanšu direktors:
Goda raksts SIA «Dinex Latvia» par ieguldījumu
Jelgavas pilsētas izaugsmē, izglītības kvalitātes
paaugstināšanā un jaunatnes karjeras izglītībā

izvēlēties virzienu uzņēmējdarbībā un ieinteresētu radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību,
akcentu liekot uz tehnoloģijām.
Es ticu, ka mums izdosies, jo cilvēki Jelgavā ir atvērti, darboties
griboši, idejām bagāti un motivēti.
Jelgava visās nozarēs, tostarp
uzņēmējdarbībā un izglītībā, ir
tendēta uz izaugsmi, attīstību,
un šķiet, ka arī jelgavnieki uz to
ir ieprogrammēti.»

«Šo balvu ir pelnījuši mūsu
uzņēmuma speciālisti, kuri
sevi apliecinājuši kā profesionāļi un ar savām zināšanām un
prasmēm dalās ar jaunajiem.
2013. gadā uzsākām sadarbību
ar Jelgavas Amatu vidusskolu, reālā darba vidē skolojot
jaunos CNC darbagaldu iesta
tītājus. Šobrīd uzņēmumā
profesionālo apmācību esam
nodrošinājuši jau 90 jauniešiem. Atbalstot jauniešus profesionālās izglītības iegūšanā,
mēs sekmējam izglītības, uzņēmējdarbības izaugsmi un attīstību. Pērn mūsu uzņēmums

iekļuva Latvijas labāko prakses
devēju Top 10, kas apliecina, ka
SIA «Dinex Latvia» ir atvērta
jauniešiem. Savā ilgtermiņa
attīstības plānā redzam nepieciešamību pēc profesionāļiem,
un, mūsuprāt, kopīgs darbs ar
izglītības iestādēm ir iespēja izskolot sev jaunus speciālistus,
tāpēc tas jāturpina. SIA «Dinex Latvia» šobrīd strādā 350
darbinieku, lielākā daļa no viņiem ir jelgavnieki. Manuprāt,
nozīmīgs ir arī viņu devums
pilsētas attīstībai, jo ikviens
Jelgavā deklarētais iedzīvotājs
kā nodokļu maksātājs piedalās

«Droši varu
apgalvot, ka
biju klāt it visā»
META REINE, inženiere:
Goda raksts par mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas
siltumapgādes sistēmas
izveidošanā un attīstīšanā

«No mūsu darbiniekiem
«Iemācīt uzņēmēja domāšanu» lielākā daļa ir jelgavnieki»

ŅIKITA KAZAKEVIČS,
Jelgavas Biznesa
inkubatora vadītājs:
Goda raksts par ieguldījumu
Jelgavas pilsētas izaugsmē, izglītības kvalitātes paaugstināšanā un jaunatnes izglītošanā

gadā, un, būdams liepājnieks, iemīlēju šo pilsētu kā savu. Šo gadu
laikā scenogrāfiju esmu veidojis
gandrīz 100 izrādēm, un tas ir
diezgan ievērojams skaits. Paldies,
ka man bija šī lieliskā iespēja sevi
radoši pierādīt Jelgavas teātrī!
Daudzi cilvēki man jautā, vai esmu
uz Rīgu pārcēlies, jo tikai akadēmijā strādāju. Nē, to es nevarētu, jo
Jelgava ir manas mājas.»

pašvaldības budžeta veidošanā,
līdz ar to nodrošina, lai Jelgavā
tiktu atjaunotas ielas un ietves,
remontētas mācību iestādes,
lai pilsētā varētu attīstīties
uzņēmējdarbība. Esam priecīgi
par to, ka pašvaldība šovasar
uzsāka Rubeņu ceļa rekonstrukciju, kas ļaus efektīvāk
attīstīt mūsu uzņēmējdarbību,
jo sakārtota infrastruktūra ir
viens no priekšnoteikumiem.»
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš, Santis Zībergs

«Gandrīz četrdesmit gadu
esmu nostrādājusi pilsētas siltumapgādes uzņēmumā, piedalījusies pilsētas siltumapgādes
sistēmas izveidošanā, strādājusi
pie jauno tehnoloģiju ieviešanas
un attīstīšanas šajā nozarē. Mana
pēdējā darba vieta bija «Fotum
Jelgava», no kuras pelnītā atpūtā devos pirms dažiem gadiem.
Taču, lai gan esmu pensijā, vēl
pērnvasar mani uzaicināja sniegt
padomu un palīdzēt siltumapgādes tarifu aprēķināšanā. Paldies
bijušajiem kolēģiem, kuri mani
izvirzīja apbalvojumam, uzskatot, ka mans darbs Jelgavai
ir bijis nozīmīgs un noderīgs.
Jāatzīst, ka tam esmu veltījusi
visu savu mūžu, un droši varu
apgalvot, ka biju klāt it visā – gan
uzņēmuma attīstības plānošanā,
gan siltumapgādes sistēmas projektu ieviešanā pilsētā, veicot aprēķinus, formējot dokumentus,
pārraugot būvniecības procesu.
Mans savs darbs arī ļoti patika,
jo tas bija dinamisks un nekad
neiestājās rutīna. Mani priecē,
ka arī pilsēta nestāv uz vietas,
bet nepārtraukti mainās.»

Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Jāveic šā gada pēdējais
NĪN maksājums
 Anastasija Miteniece

Vēl ir iespējams veikt
šā gada pēdējā ceturkšņa nekustamā
īpašuma nodokļa
(NĪN) kārtējo maksājumu – ja tas pašvaldības kontā tiks
saņemts līdz 23. novembrim, kavējuma
nauda netiks aprēķināta.
NĪN par zemi un mājokli
aprēķina uz gadu, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos.
Šogad nodokļa maksāšanas termiņi bija 31. marts, 15. maijs,
15. augusts un 15. novembris,
tādējādi novembra maksājums
ir pēdējais. Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļa brīdina: ja
samaksas termiņi ir nokavēti,
atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam
tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu.
Finanšu nodaļas vadītājas
vietnieks nodokļu jautājumos
Ingars Bušs norāda, ka saskaņā ar likumu kavējuma nauda
netiks aprēķināta, ja pašvaldība saņems maksājumu piecu
darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, proti,
šoreiz līdz ar svētku dienu
– līdz 23. novembrim. «Ja šis
nosacījums netiks ievērots,
nokavējuma naudu atbilstoši
likumdošanai aprēķinās par

 Anastasija Miteniece

Svētdien, 19. novembrī, Jelgavas pilsētas
kapsētās tradicionāli
norisināsies Mirušo
piemiņas diena.
Piemiņas pasākums Miera kapsētā sāksies pulksten
11, Meža kapsētā – pulksten
12, Bērzu kapsētā – pulksten 13.30, Zanderu kapsētā
– pulksten 15, savukārt Baložu
kapsētā piemiņas brīdis būs
pulksten 16.30.

ZIŅAS

Bērni uzbūvē
savu Jelgavu

periodu no nākamās dienas
pēc nodokļa noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz
samaksas dienai, to ieskaitot,»
skaidro I.Bušs, papildinot:
piemēram, ja maksājums tiks
veikts 24. novembrī, kavējuma
nauda būs jāmaksā jau par
deviņām nokavētajām dienām.
Nomaksāt NĪN iespējams
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» norēķinu
punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par
konta atbilstību un to, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā
arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja
personīgā konta numuru par
zemi un ēkām, īpašuma adresi
vai kadastra numuru, par kuru
veikts maksājums. Alternatīvs
NĪN nomaksas veids ir izmantot portālu www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv, jo tur
pieejami pašvaldību banku
konti NĪN samaksai, kā arī
 Ritma Gaidamoviča
nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā
«Ir grūti runāt par mīlestību pret Latviju, ja nepieinformācija. Tāpat portālā
mini savu pilsētu – Jelgavu. Tā izmēros ir mazāka
www.epakalpojumi.lv nodokļa
un bērniem tuvāka, saprotamāka. Audzinot bērnos
maksātāji var pieteikties papatriotismu, nolēmām, ka šogad valsts svētku laiziņojumu par NĪN nomaksu
kā viņi kopā ar vecākiem un audzinātājām veidos
turpmāk saņemt savā e-pastā.
dažādus telpiskus pilsētas objektus, tos iepazīstot,
Jautājumus par NĪN noun mums taps sava Jelgava. Projekts guva lielu
maksu var precizēt Jelgavas
atsaucību,» stāsta pašvaldības pirmsskolas izglītīpašvaldības Finanšu nodabas iestādes «Pasaciņa» vadītāja Zane Koroļčuka.
ļā Lielajā ielā 11, 106., 107.
«Pasaciņā» eksponēta bērnu, vecāku un pedagogu
un 108. kabinetā, vai pa tālveidota izstāde «Satiksimies Jelgavā», kurā apskaruni 63005589, 63005491,
tāmi dažādi Jelgavas objekti. Līdzīga izstāde šobrīd
63005596, 63005550.

izveidota arī bērnudārzā «Sprīdītis».

Pilsētas kapsētās notiks
Mirušo piemiņas diena

Valsts svētki ar dažādām
aktivitātēm šonedēļ tiek atzīmēti visās pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs – bērnudārzos
izveidotas Latvijai veltītas audzēkņu radošo darbu izstādes,
notiek koncerti, bērni cep svētku tortes, veido svecīšu kompozīcijas iestādes teritorijā, bet

Mirušo piemiņas dienā piedalīsies IK «Likteņsvece» un
jauktais koris «Kamarde» ar
diriģenti Daci Liepu, vokālisti
Anita Mišina un Jānis Meļķis,
kā arī Dace Liepa un Gundars
Dzenovskis (taustiņinstrumenti), Maija Andersone (vijole),
Daniela Grīnberga (flauta) un
Klāvs Vuškāns (saksofons).  Anastasija Miteniece
Pasākumā skanēs arī dzejas
Jelgavas Biznesa inlasījumi.
kubatorā oktobrī uzMirušo piemiņas dienu orņemti pieci uzņēmuganizē pilsētas pašvaldības
mi. «Esam gandarīti,
iestāde «Pilsētsaimniecība»
apzinoties, ka četri
sadarbībā ar IK «Likteņsvece».

Latviešu valodas bezmaksas kursi!
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

2017. gada 22. novembrī

uzsāk kursantu reģistrāciju projektā
«Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā»
(Nr.2017.LV/LV/8/2)
Kursos tiks reģistrēti 66 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji, tajā skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz
25 gadiem.
Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.
Reģistrācija notiks Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33, Jelgavā.
Reģistrācijas laiks:
pirmdien no plkst.9.30 līdz 19.30;
otrdien–ceturtdien no plkst.9.30 līdz 17.30;
piektdien no plkst.9.30 līdz 15
(pārtraukums no plkst.13 līdz 14).
Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.
2018. mācību gadā tiks organizētas grupas mācībām A1, A2, B1, B2,
C1 valodas prasmes līmeņos. Kursu apjoms – 100 mācību stundas.
Mācību sākums – 2018. gada 8. janvārī.
Plašāka informācija – pa tālruni 63082101 vai mājaslapā www.zrkac.lv.
Kontaktpersona: Astra Vanaga, projekta vadītāja, tālrunis 29222737.
Sludinājums «Latviešu valodas bezmaksas kursi!» ir sagatavots ar Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par sludinājuma «Latviešu valodas bezmaksas kursi!» saturu atbild Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

18. novembrī iedegs ugunszīmes
Hercoga Jēkaba laukumā.
Bērnudārzos «Pasaciņa» un
«Sprīdītis» Latvijas dzimšanas
dienu svin ar izstādēm, kas
reizē ir veltījums Jelgavai.
Proti, bērni kopā ar vecākiem
un audzinātājām izgatavojuši
Jelgavā atpazīstamus objektus

Īsi
 Jelgavas tirgus 18. un 19. novembrī strādās kā ierasts. Savukārt 20.
novembrī tirgus būs slēgts, informē
«Jelgavas tirgus» administrācija.

«Pasaciņā» izveidota izstāde
ar audzēkņu,
vecāku un pedagogu veidotajiem Jelgavas
objektiem,
tostarp Mītavas
tiltu un Jāņa
Čakstes bulvāri.
Foto: Santis Zībergs
– Mītavas tiltu, Jāņa Čakstes
bulvāri, Ozolskvēra rotaļu laukumu, Svētās Trīsvienības baznīcas torni, Jelgavas dzelzceļa
staciju, Svētās Annas baznīcu,
Zemgales Olimpisko centru un
citus. Dažas grupiņas darbam
pievērsušās radoši, domājot par
to, ko vēl gribētu redzēt savā
pilsētā, un bērni uzbūvējuši,
piemēram, metro un kino.
«Šim darbam ir vairāki pozitīvi aspekti – bērni iepazīst
Jelgavu, mācās objektu adreses, apgūst telpiskās formas,
radoši domā. Ir milzīgs prieks,
ka objektu veidošanā ar entuziasmu iesaistījās arī audzēkņu vecāki,» stāsta «Sprīdīša»
skolotāja Indra Grosgale. Arī
Z.Koroļčuka uzsver, ka «mēs
taču visi kopā mazajiem jelgavniekiem mācām mīlēt savu
pilsētu un valsti, un šis ir viens
no veidiem, kā to darīt».

Biznesa inkubatorā uzņem piecus uzņēmumus

pretendenti, kuri pusgadu pirmsinkubācijā
attīstīja savu ideju kā
fiziskas personas, izauga līdz uzņēmuma
izveidei,» atzīst Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita
Kazakevičs. Nākamā
uzņemšana inkubatorā notiks janvārī.

Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs stāsta, ka jaunie uzņēmēji pārstāv plašu tematisko
spektru. Piemēram, Jelgavas
uzņēmuma SIA «ARKtech Solutions» iecere ir iekārtu ražošana
un aprīkošana ar nepieciešamo
programmatūru, kas nākotnē

varētu atvieglot un automatizēt
ražošanas procesu rūpnīcās,
savukārt SIA «Medrego» īpaša
zinātniskā pieeja paredz ar
cilmes šūnu palīdzību ārstēt
artrītu dzīvniekiem. Uzņēmēju
biznesa idejas skar arī pārtikas
tehnoloģiju – SIA «Positive
Foods» startējusi ar ideju par veselīgu saldumu un citu pārtikas
produktu ražošanu no dabīgām
izejvielām. Savukārt vietējais
uzņēmums SIA «Barboleta»,
izstrādājot inovatīvu produktu
– līdzsvara platformu –, vēlas
uzlabot mācīšanās prasmes
bērniem ar attīstības traucējumiem. Savu produktu vēlas
attīstīt arī Jelgavas SIA «Stum»,
ražojot līdzsvara riteni bērniem
līdz četru gadu vecumam.
«Strādāsim pie tā, lai mērķ
tiecīgie uzņēmēji apgūst gan
Latvijas, gan ārzemju tirgu,» tā
Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs, norādot, ka uzņemšanai
inkubācijā ir augstas prasības,

tomēr līdz ar to ir pieejams
arī ievērojams atbalsts. Proti,
dalībniekiem ir ideja, zināšanas
un uzņēmums, savukārt inkubācijā viņiem ir iespēja saņemt
papildu atbalstu – līdzfinansējumu, telpas biroja ierīkošanai,
sadarbību ar LLU zinātniekiem,
palīdzību iepirkumu organizēšanā, mentoru atbalstu, kā
arī ne mazāk svarīgo iespēju
tīkloties ar citiem inkubatora
dalībniekiem.
Oktobra uzsaukumā inkubators saņēma astoņu uzņēmumu
pieteikumus, un pirmo reizi
jaunajam Jelgavas Biznesa inkubatoram nācās atteikt uzreiz
trīs uzņēmējiem. Tiesa gan,
viņi šobrīd turpina savas gaitas
pirmsinkubācijā, kur dalībnieku
ierobežojums nav noteikts.
Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavas
Biznesa inkubatorā pirmsinkubācijā darbojas 25 topošie
uzņēmēji, savukārt inkubācijā
– 16 uzņēmumi.

Romas un Laimas ielā izbūvē apgaismojumu
«Pilsētsaimniecība». Savukārt,
uzlabojot apgaismojuma risinājuRomas ielas posmā no Skuju līdz Vēsmas ielai un
mu, tiks mainīta arī dažu laternu
Laimas ielā notiek ielas apgaismojuma pārbūve.
balstu atrašanās vieta. Jāpiebilst,
Darbi turpināsies līdz decembra vidum, un šajā
ka veco koka balstu vietā tiks
laikā gaisa elektrolīniju vietā zemē izbūvēs apizbūvēti 25 jauni metāla balsti.
gaismojuma kabeli, kā arī nomainīs vecos koka
Darbu laikā Romas ielas poslaternu balstus.
mā un Laimas ielā īslaicīgi var
būt ierobežota satiksme.
Romas ielas posmā no Skuju mu, zemē guldot apgaismojuma
Darbus veic SIA «Mītavas
līdz Vēsmas ielai un Laimas ielā kabeli aptuveni kilometra garu- Elektra» par līgumsummu 23
paredzēts atjaunot apgaismoju- mā, informē pašvaldības iestādē 386,80 eiro bez PVN.

 Anastasija Miteniece
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 Svētku laikā – 18., 19. un 20.
novembrī – lielākā daļa Latvijas Pasta
nodaļu valstī būs slēgtas. Jelgavā
strādās viena pasta nodaļa – tirdzniecības centrā «RAF centrs». Pensijas un pabalstus, kas tiek saņemti
dzīvesvietā, izmaksās līdz svētkiem.
Pirmssvētku dienā, 17. novembrī,
Jelgavas pasta nodaļas strādās, kā
ierasts, pēc piektdienas darba grafika,
savukārt trīs dienas – 18., 19. un 20.
novembrī – Jelgavā strādās viena pasta
nodaļa, kas atrodas «RAF centrā» Rīgas
ielā 48. Sestdien, 18. novembrī, pasta
nodaļa būs atvērta no pulksten 10 līdz
19, savukārt 19. un 20. novembrī – no
pulksten 10 līdz 21, informē Latvijas Pasta pārstāve Vineta Danielsone. Pensijas
un pabalsti, kuru saņemšanas datums
ar piegādi dzīvesvietā paredzēts 15. un
16. novembrī, klientiem tiks piegādāti
un izmaksāti 15. novembrī, savukārt
16. novembrī pensijas un pabalstus izmaksās klientiem, kuriem par izmaksas
datumu noteikts 17. un 18. novembris.
Klienti, kuri izmaksu parasti saņem 19.
un 20. novembrī, šomēnes to saņems
pirmssvētku dienā – 17. novembrī.
 Pagājušajā nedēļā SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) ārkārtas dalībnieku sapulcē uzņēmuma valdes locekļa amatā apstiprināts līdzšinējais
vadītājs Gints Burks, informē Jelgavas
pašvaldība. Uz JAP valdes locekļa amatu
tika izsludināts konkurss saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.
Konkursam bija iesniegts viens pieteikums – no G.Burka. To izvērtēja Jelgavas
pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību
valdes locekļu nominācijas komisija.
JAP ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemts
amatā atkārtoti apstiprināt G.Burku,
kuram bija beidzies iepriekšējais pilnvaru termiņš.
 Jelgavas pilsētas pašvaldība
iekļuvusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas rīkotā konkursa «Ģimenei draudzīga
pašvaldība» finālā. Konkursa mērķis
ir noteikt pašvaldības, kas nodrošina
lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem,
un pašvaldības tiek vērtētas trīs grupās – republikas nozīmes pilsētas, kur
ietilpst arī Jelgava, reģionālas nozīmes
attīstības centri un pārējās pašvaldības. Iedzīvotāju balsojums republikas
nozīmes pilsētu grupā līdzās Jelgavai
finālam ir izvirzījis arī Daugavpils un
Ventspils pilsētu pašvaldības. «Novembrī konkursa žūrija apmeklēs deviņas
pašvaldības – trīs konkursa finālistes
katrā grupā –, ko izvērtēs, ņemot vērā
pašvaldību sniegto informāciju, iedzīvotāju vērtējumu un citus priekšnosacījumus,» skaidro konkursa «Ģimenei
draudzīga pašvaldība» komunikācijas
konsultante Gunta Misāne. Konkursa
uzvarētāji tiks paziņoti decembra vidū
– laureāti saņems ministrijas balvas, bet
viena no deviņām finālam izvirzītajām
pašvaldībām tiks pie bērnu rotaļu
laukuma. Iegūt sīkāku informāciju par
pašvaldībām, kuras piedalās konkursā,
var vietnē www.vietagimenei.lv, kas
ir arī ērts rīks ģimenēm, lai plānotu
kopīgu atpūtu. Kalendārā ir iespēja
uzzināt, kādi pasākumi ģimenēm
plānoti pašvaldībās, kā arī apkopota informācija par pašvaldībās pieejamiem
bērnu rotaļu laukumiem un brīvā laika
pavadīšanas vietām, kuras ērti atrast
Latvijas kartē.
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Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Akadēmijas iela glabā
17. gadsimta liecības
 Ilze Knusle-Jankevica

Akadēmijas iela kā apdzīvotas vietas iela ir apmēram 500 gadu veca, tāpēc,
veicot arheoloģisko izpēti
ielas posmā no Raiņa līdz
Lielajai ielai, kur notika rekonstrukcijas darbi, arheologs un vēsturnieks Andris
Tomašūns cerēja atrast liecības par 13.–16. gadsimtu.
Šādas liecības iegūt gan
neizdevās, tomēr bijuši daži
interesanti atradumi no
17. gadsimta, kas arī atklāj
mūsu pilsētas vēsturi.
Akadēmijas iela savu tagadējo
nosaukumu ieguvusi no ēkas, kas uz
tās atrodas, – «Academia Petrina». Tā
ir 18. gadsimta būve, tomēr pati iela
ir ap 500 gadu veca. «Kādreiz vietā,
kur šobrīd ir «Academia Petrina», bija
viena no Kurzemes hercogistes pilīm.
To ar Jelgavas pili un Kalvenes muižu, kas atradās tur, kur tagad ir Jāņa
baznīca, savienoja ceļš. Tas beidzās
Jāņa ielas un Zemgales prospekta
krustojumā. Tas bija galvenais ceļš,
jo sākumā veda Lietuvas virzienā,
bet vēlāk – arī uz dzelzceļa staciju.
Vecākajā Jelgavas kartē, kas datēta
ar 1562. gadu, Akadēmijas iela jau bija
iezīmēta,» stāsta A.Tomašūns.
19. gadsimtā tā bija Palejas iela
– visticamāk, šis nosaukums radās
tāpēc, ka iela savienoja pilis, un tas
bija atvasināts no vācu valodas vārda
«Palast» – «pils», bet laika gaitā ieguvis
citu nozīmi. «Par Jelgavas vēsturi no
Jelgavas pils dibināšanas 1265. gadā
līdz 1573. gadam, kad Jelgava ieguva
pilsētas tiesības, rakstu avotos atrodamas apmēram trīs rindkopas, tāpēc
cerēju atrast kādu liecību par to laiku.
Tas neizdevās. Iespējams tāpēc, ka līdz
hercogu laikam Jelgava principā bija
tikai vecā ordeņlaika pils un neliels
miests uz dienvidrietumiem no pils pie
Platones upes ietekas Lielupē. Tāpēc
Akadēmijas ielā tik senas liecības nebija saglabājušās,» spriež A.Tomašūns.

Atrod to, kas nomests uz ielas

Akadēmijas ielā uzkrājies apmēram
80 centimetru biezs kultūrslānis. Lai
gan kopējais atrasto senlietu daudzums ir mazāks nekā savulaik Lielajā
ielā, ir arī daži interesanti atradumi.
«Cilvēkiem bija maniere uz ceļa daudz
ko pazaudēt, un daudz no šādām sadzīves lietām izdevās atrast,» stāsta
arheologs un vēsturnieks, piebilstot,
ka katra lieta satur informācijas lauku
un ļauj pilnveidot Jelgavas vēstures
stāstu.
Viens no visbiežāk atrastajiem
priekšmetiem ir kurpes zole vai citas
apavu daļas. A.Tomašūns skaidro, ka
Jelgavas grunts ir mitra un Akadēmijas ielā – pamatīgi noblietējusies, tāpēc
zemē labi saglabājies, piemēram, koks,
āda. Atrastie apavu fragmenti, arī
zoles, ir no ādas. «Atrastās daļas stipri
atgādina 17. gadsimta holandiešu tipa
apavus – vīriešu augstpapēžu kurpes
ar apmēram 3–5 centimetrus augstu
papēdi. Tas cilvēku padarīja garāku,

kā arī ļāva vieglāk pārvietoties, jo ielas
bija sliktā stāvoklī. Lietus laikā tās
klāja briesmīgi dubļi, tāpēc tika liktas laipas, lai ielas varētu šķērsot. Ja
tādos dubļos iestiga kāja, kurpi atrast
diez vai varēja,» stāsta A.Tomašūns.
Interesanti, ka kurpju zoles tika
veidotas no ādas, liekot slāni uz slāņa
un sastiprinot ar koka tapiņām.

Pārvietojās kājām vai pajūgā

Kādreiz pa ceļu cilvēki galvenokārt
pārvietojās kājām vai zirga pajūgā,
tāpēc arī izrakumos lielākoties atrastas dažādas zirglietas, piemēram,
pakavs, pakavu naglas, dažādi kalumi,
kas visdrīzāk bijuši zirglietu rotājumi.
«Dzelzs izstrādājumi tika atrasti kilogramiem,» piebilst A.Tomašūns. Viņš
pieļauj, ka apmēram tur, kur tagad ir
LLU Meža fakultāte, kādreiz bijusi
metāla lietuve – uz to norāda ielas
zemes slāņos konstatētie sārņi, kas rodas, lejot čugunu, kā arī vairāki atrasti
čuguna gabali, atgādinot sagataves, no
kurām kalti kādi priekšmeti.
Vēl Akadēmijas ielā atrasti keramikas fragmenti, kas, pēc arheologa
un vēsturnieka domām, ir trauku
paliekas, ir arī krāsns podiņu lauskas,
pudeles un stikls. «Šīs lietas raksturīgas 17. gadsimtam, bet logu stikla
rūšu lauskas gan ir diezgan ekskluzīvs
atradums, jo tajā laikā mājas ar stikla
logiem bija tikai turīgiem ļaudīm,»
tālaika sadzīvi raksturo A.Tomašūns. Interesanti, ka tolaik trauki
tika izgatavoti no stikla, kas, atrasts
mūsdienās, gaismā maina krāsu un
nemaz nelīdzinās stiklam, kādu to
pazīstam šobrīd.
Starp atradumiem ir arī sieviešu
matadatas, kalti īleni, naži, kniep
adatas, baltmāla pīpīšu fragmenti,
uzpirkstenis un samērā daudz monētu, sākot no 17. gadsimta šiliņiem un
beidzot ar padomju laika kapeikām.
Atrastās lietas lielākoties nav smalkas, bet bijušas praktiski izmantojamas ikdienā. Šie atradumi raksturo
viduslaiku beigu un jauno laiku
sākuma sadzīvi mūsu pilsētā.

Greznas dzīves liecības

Par to, ka Akadēmijas iela ir taisnota un vairākkārt jau tikusi pārrakta,
liecina svina ūdensvads koka apvalkā
un čuguna gāzesvads, kas bija domāts
ielu laternu apgaismojuma nodrošināšanai. Šie ir 19. gadsimta beigu un
20. gadsimta sākuma izgudrojumi, kas
nepārprotami norāda uz augstu dzīves
līmeni. A.Tomašūns stāsta, ka tur, kur
tagad ir Elektrības iela, kādreiz bijusi
gāzes fabrika, kurā no oglēm ražota
gāze. Tā tika izmantota ielu apgaismojumam. «Vēstures avotos atrodamas
ziņas, ka Jelgavā, lai varētu izbūvēt
gāzes ielu apgaismojuma sistēmu,
pat tika ieviests speciāls nodoklis.
Izgaismotas tika pilsētas galvenās
ielas – Lielā un Akadēmijas.
Tāpat Akadēmijas ielā pie stāvlaukuma Mītavas gājēju tilta pakājē
atrakts svina ūdensvads. Arhitekts
un vēsturnieks spriež, ka tas 20. gadsimtā piegādāja ūdeni tā saucamajai
pelēkajai mājai – vienīgajai ēkai, kas
saglabājusies starp Ūdens un Driksas

Dažādie metāla dekori, visticamāk, ir no zirglietām.

ielu pēc kara. «Svina caurules pazīstamas jau kopš Senās Romas laikiem,
bet Latvijā tās parādījās industrializācijas laikmetā. Tās viegli lokās, var
pievadīt, kur nepieciešams, un tās ērti
var sastiprināt,» norāda A.Tomašūns,
piebilstot: 19. gadsimta otrajā pusē
pilsētā tika izbūvēts ūdensvads, kas
pievadīja ūdeni no Svētes upes līdz
ūdens pumpjiem, kas atradās uz
ielas. Viņš gan nav pārliecināts, ka
arī pa ūdensvadu Akadēmijas ielā
plūda Svētes ūdens – pastāv iespēja,
ka tas bija no Driksas. Netīra ūdens
izmantošana uzturā regulāri Jelgavā
izraisīja holēras epidēmijas. Ar laiku
ūdens tika ievilkts arī ēkās. «Pēc
Pirmā pasaules kara vien apmēram
trīs procentiem Jelgavas iedzīvotāju
mājās bija vanna un ūdens. Pārējie
izmantoja akas, ūdens pumpjus un
sauso tualeti,» papildina A.Tomašūns.

Piesis, karote,
vainags un vargāns

A.Tomašūns stāsta, ka pie Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja atrasts mūzikas instruments
vargāns, ko spēlēja, liekot mutē un
raustot vargāna mēlīti. Viņš norāda,
ka tas ir interesants atradums, tomēr
par vērtīgāko uzskata kādu zirglietu – dekoratīvu piesi ar rotājumiem
lauvas galvas veidolā un ādas siksnas
galu, kas datējams ar 17. gadsimtu.
«Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
pat ir rīkojis piešu izstādi, tāpēc tas
uzskatāms par retumu,» viņš piebilst,
norādot, ka tajos laikos katrs savu
zirgu centies uzpost un izrotāt un
arī pieši pie zābakiem liecināja par
bagātību.
Nozīmīgs atradums ir arī bronzas
karote, kas varētu būt izgatavota kādā
manufaktūrā 17. gadsimtā. A.Tomašūns atklāj, ka Latvijā saglabājušās
tikai dažas veselas tālaika karotes,
tāpēc arī šis atradums ir retums –
karote, lai gan saplacināta, tomēr ir
vesela.
Uzmanību piesaistījusi arī kāda
lieta, ko arheologs un vēsturnieks
sauc par sieviešu 16.–17. gadsimta
galvasrotas dekoru. «Tolaik sievietes
uz galvas nēsāja vainagus ar aizsegtu augšu un skārda dekoriem. Ja
rūpīgi ieskatās, ir redzams cizelēts
ornaments. Šādi 16.–17. gadsimta
vainagi atrasti arī kapos Vilcē,» stāsta
A.Tomašūns.
Jāatgādina, ka Jelgavā nupat beigusies Akadēmijas ielas rekonstrukcija
posmā no Raiņa līdz Lielajai ielai,
bet arheoloģiskās uzraudzības darbi
noslēdzās oktobra beigās. Visi arheoloģiskie atradumi ir savākti un tiks
nodoti Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam. A.Tomašūns
vērtē, ka atsevišķiem priekšmetiem
būtu nepieciešama zinātniska izpēte.
«Ja kāds Jelgavā, būvējot māju un
rokot pamatus vai dārzu, atrod kādu
priekšmetu, priecāšos, ja sazināsies
ar mani un informēs par to. Iespējams, šiem priekšmetiem ir vērtība.
Veidosim Jelgavas vēsturi kopā!»
A.Tomašūns ikvienu aicina ar cieņu
izturēties pret savas pilsētas, valsts
un tautas vēsturi.

Akadēm ija s
ielā labi
saglabājusies
āda un koks.
To apliecina arī šī
poga: metāla apvalkā koka lodīte. Šāda poga
gan nav pārāk praktiska un,
visticamāk, darbojās pēc tāda
principa kā aproču pogas.

Arheologs un vēsturnieks Andris Tomašūns veica arheoloģisko uzraudzību
Akadēmijas ielas posmā no Raiņa līdz Lielajai ielai – iela ir apmēram 500
gadu veca. Viņš cerēja atrast liecības no 13.–16. gadsimta, bet atradumi
lielākoties datējami ar 17. gadsimtu. Starp tiem ir arī daži vērtīgi un
interesanti priekšmeti.
Lietais piesis ar
dekoriem lauvas
galvas veidolā ir
interesantākais
Akadēmijas ielā
uzietais priekšmets. Tas ir rets
17. gadsimta
atradums un liecina, ka zirga īpašnieks bijis turīgs –
tajā laikā bagātību demonstrēja,
rotājot zirgus un
pošoties paši.
Skārda plāksnes
fragments ar
cizelētu ornamentu visdrīzāk ir no
sieviešu galvasrotas. Šādi 16.–17.
gadsimta vainagi
jau agrāk atrasti
Jelgavas apkaimē
– apbedījumos
Vilcē.
17. gadsimtā apavus izgatavoja no ādas, arī zoles.
Kurpes uz 3–5 centimetrus
augstiem papēžiem tolaik
nēsāja vīrieši – tā bija
nepieciešamība, jo ceļi bija
sliktā stāvoklī, turklāt kungi
vēlējās izskatīties garāki.
Zoles tika izgatavotas,
liekot vienu virs otra ādas
slāņus un sastiprinot tos ar
koka tapiņām.
Akadēmijas ielā atrastie svina
ūdensvada un čuguna gāzesvada fragmenti nepārprotami
norāda, ka jau 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimta sākumā Jelgava bija attīstīta un
soli priekšā daudzām Eiropas
pilsētām.

Starp atradumiem
ir arī dažādas apģērba detaļas, bet
visvairāk
– aizdares āķu.
Tie bija
izplatīti,
jo tādus
varēja izgatavot
pats mājās.

Foto: Austris Auziņš
Akadēmijas ielā atrasts karotes gals – tas ir
16.–17. gadsimtā izplatīts karošu tips, un
līdzīgas jau agrāk uzietas Turaidā.

Jelgavā atrasta 17. gadsimta
bronzas karote. Latvijā
saglabājušās apmēram
desmit tālaika karotes, tāpēc
atradums ir vērtīgs.

Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Meistarsacīkstēs – bronza

Divi kluba «Milons» audzēkņi Latvijas
meistarsacīkstēs brīvajā cīņā jauniešiem
(vecumā no 12 līdz 15 gadiem) tikuši pie
bronzas medaļām. Bronzu svara kategorijā līdz 42 kg izcīnīja Vitālijs Burča, savukārt svara kategorijā līdz 53 kg – Marks
Apsītis. «Mūsu kluba komandā septiņi
dalībnieki dzimuši 2004. un 2005. gadā
un bija vieni no jaunākajiem čempionāta
dalībniekiem – šajā vecumā divi gadi
ir liela starpība, jo ir gan auguma, gan
svara un spēka pārsvars,» norāda treneris
Vladimirs Smirnovs. Meistarsacīkstēs piedalījās 117 dalībnieki no 11 komandām.
Klubs «Milons» komandu kopvērtējumā
izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties Daugavpils
un Krišjāņa Kundziņa brīvās cīņas sporta
skolas cīkstoņiem.

Debitē izlasē

Latvijas hokeja izlase uzvarējusi «Euro
Ice Hockey Challenge» posmā Francijā,
izcīnot trīs uzvaras trīs spēlēs. Izlases
sastāvā debitēja arī HK «Zemgale/LLU»
vārtsargs Rihards Cimermanis, kurš
sargāja vārtus spēlē pret Slovēniju.
Latvijas izlase slovēņus uzveica ar 4:1.
R.Cimermanis atvairīja 18 no 19 metieniem uz mūsu izlases vārtiem. Jāpiebilst, ka arī citi HK «Zemgale/LLU» hokejisti pārstāvēja Latvijas izlases: klubu
izlasi – Reinis Petkus, Imants Ļeščovs,
Ričards Bernhards, Lauris Rancevs un
Kristaps Millers; U-20 izlasi – Andrejs
Kostjuks; U-18 izlasi – Artūrs Treimanis
un Ričards Jānis Kārkliņš; U-16 izlasi –
Kristers Brauns, Aleksandrs Gordins un
Daniels Goršānovs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Uzvar ar 40 punktiem

Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas regulārās
sezonas turnīrā līdz šim
pārliecinošāko uzvaru
guvusi «Jelgava/LLU»,
mājās ar 40 punktu pārsvaru sagraujot Limbažu komandu – 105:65.
Septiņi Jelgavas basketbolisti spēlē guva vismaz desmit punktu,
bet produktīvāko sniegumu demonstrēja
Salvis Mētra, kuram 18 punkti, 10 rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās
bumbas. 18 punkti arī Jēkabam Rozītim.
21. novembrī pulksten 20 BK «Jelgava/
LLU» Jelgavā tiksies ar Ventspils Augstskolas komandu, pret kuru jelgavnieki
piedzīvojuši vienīgo zaudējumu šosezon.

Saņem mēneša labākās
spēlētājas titulu

Latvijas Volejbola federācija paziņojusi
oktobra labākos spēlētājus. Sieviešu konkurencē šis tituls piešķirts VK «Jelgava»
spēlētājai Lindai Liniņai – viņa Baltijas līgā
četrās spēlēs sakrāja 60 punktu, no kuriem
astoņi – ar eisiem un trīs – blokā. «Tas ir pārsteigums. Mēneša labākās spēlētājas titulu
es nevarētu izcīnīt bez savas komandas
spēlētājām un viņu ieguldītā darba. Pati
katrā spēlē laukumā devos ar motivāciju
būt labākā sevis versija. Šogad esam komanda ar pavisam jaunu sastāvu, tāpēc
akcentu nākas likt uz citām lietām,» tā
volejboliste. Komandas galvenais treneris
Jānis Leitis norāda, ka L.Liniņa ir komandas
kapteine un arī līdere laukumā, tāpēc šāda
nominācija ir viņas snieguma novērtējums.

Pirmo Gada balvu airēšanā
saņem jelgavnieki

J.Timbors atzīts par labāko airētāju
junioru A grupā (līdz 18 gadu vecumam), bet K.Bumbiere – par labāko
juniori C grupā (vecumā līdz 14 gadiem). «Starp balvas pretendentiem
bija vairāki jelgavnieki, taču Gada
balvu ieguva divi – Jānis un Kristīne.
Mēs par to priecājamies, jo katrs novērtējums sportistam ir ļoti svarīgs.
Gada balva pasniegta labākajiem
sportistiem ne tikai žūrijas, bet arī
sabiedrības balsojumā, un tas, manuprāt, arī sniedz lielāko gandarījumu
– ja novērtē to, ko tu dari,» tā trenere,
kura Gada balvai bija izvirzīta nominācijā «Gada treneris».
Latvijas Airēšanas federācijas prezidente Renāte Līne uzsver, ka Gada
balvas pasākums ir iespēja vienuviet
sapulcināt Latvijas airētājus un
kopīgi izvērtēt iepriekšējo sezonu,
pārrunāt turpmākos plānus. «Jau
sen domāju par to, kāpēc visos sporta
veidos ir sava Gada balva, bet mums
– airētājiem – nav. Manuprāt, šāda
balva saliedē sportistus, dod iespēju
viņiem satikties ne tikai uz ūdens, kur
viens uz otru raugās kā uz konkuren-

16. novembrī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 47. spartakiāde basketbolā
(sporta hallē).
18. novembrī pulksten 17 – Baltijas
līga volejbolā sievietēm: «Jelgava» – TK
«Kaunas–ASU» (sporta hallē).
18. novembrī pulksten 18 – Baltijas līgas spēle volejbolā: VK «Biolars/
Jelgava» – VK «EMI SM Dubysa»
(Šauļi) (ZOC).

LAIPNI AICINĀM
TOPOŠO PIRMKLASNIEKU
VECĀKUS UZ ATVĒRTO
DURVJU DIENU
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLĀ
23. NOVEMBRĪ NO PLKST. 8 LĪDZ 11.30.
Iepazīstināsim jūs ar skolu, izglītošanās
iespējām, atbildēsim uz jautājumiem.
Programmā:
atklāto stundu apmeklēšana (1., 3. klasēs),
Tehniskās jaunrades darbnīca bērniem.

Pateicos Atim un viņa ģimenītei par
iejūtību un atsaucību, kad 13. augustā
man bija nelaime uz K.Barona ielas
ietves. Pateicos par ātro palīdzību
un daktera Ķipura un viņa
komandas darbu slimnīcā.
Vēlu visiem priecīgus valsts svētkus!

Latvijas Airēšanas federācija šogad
iedibinājusi
Gada balvu, lai
sveiktu labākos
sportistus dažādās vecuma
grupās. Balvu
saņēma arī divi
Jelgavas Bērnu
un jaunatnes
sporta skolas
airētāji – Kristīne Bumbiere un
Jānis Timbors.
Foto: Santis
Zībergs
tiem, bet arī šādā svinīgā pasākumā,
iepazīstoties tuvāk citos apstākļos,»
tā federācijas prezidente, cerot, ka
iedibinātā tradīcija turpināsies.
J.Timboram aizvadītā sezona bija
ļoti veiksmīga – izcīnīta 1. vieta
Latvijas ziemas divcīņā airēšanā, 1.
vieta vīriešiem vieniniekos, divniekos un četriniekos Latvijas junioru
čempionāta A grupā, 2. vieta Latvijas
čempionātā vīriešiem, 3. vieta Latvijas
čempionātā četriniekos vīriešiem un
8. vieta pasaules junioru čempionātā,
1. vieta Baltijas čempionātā 2000 un
500 metru distancē vīriešiem. «Sezona
Jānim ir bijusi laba, taču, lai tiktu līdz
šādam rezultātam, ieguldīts milzīgs
darbs,» atzīst trenere.
Nākamsezon Jānis sāks startēt
U-23 vecuma grupā, un, kā norāda
trenere, tas būs ļoti grūts uzdevums
– konkurēt ar piecus gadus vecākiem
puišiem, turklāt vasarā Jānis absolvēs Jelgavas Valsts ģimnāziju, tāpēc
būs jādomā, kā studijas apvienot ar

Ārija

Piedāvā darbu
Ozolnieku novada pašvaldības SAC
«Zemgale» (reģ.Nr.90001623310) piedāvā darbu medicīnas māsai (viena slodze)
uz nenoteiktu laiku. Jābūt māsu reģistrā.
CV sūtīt pa e-pastu diana.valtere@ozolnieki.lv. T.63050449, 63022863.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
steidzami aicina darbā noliktavas strādnieku(-ci) (pamatuzdevums – strādāt ar
dārzeņu pārstrādes iekārtām, pārraudzīt
un vadīt līniju darbību, nodrošinot nepārtrauktu ražošanas procesu). T.22016511.

treniņiem. «Uzlabojoties rezultātiem,
bija cerība piesaistīt finansējumu no
Latvijas Olimpiskās komitejas, bet
diemžēl pagaidām esam saņēmuši
atteikumu. Viens no kritērijiem atbalsta saņemšanai ir vieta sešiniekā
pasaules čempionātā, bet Jānis bija
astotais, turklāt vēl pāries uz citu
vecuma grupu, kur savas pozīcijas
jāiekaro no jauna,» tā trenere, sakot
paldies par atbalstu pašvaldībai – bez
tā diez vai izdotos gūt panākumus.
Sportists ir apņēmības pilns strādāt
un pierādīt sevi.
Savukārt K.Bumbiere aizvadītajā sezonā izcīnīja 2. vietu Latvijas
ziemas divcīņā airēšanā, 2. vietu
sacensībās «Latvijas pavasara kauss»,
4. vietu Latvijas junioru čempionātā
sievietēm vieniniekos B grupā un 2.
vietu Latvijas junioru čempionātā četriniekos sievietēm B grupā. «Kristīne
ir mūsu nākamā čempione. Meitene
ar airēšanu nodarbojas tikai nedaudz
vairāk kā gadu, taču jau ar atzīsta-

miem panākumiem. Viņa ir ļoti atbildīga, čakla un centīga. Kristīnei ir
potenciāls, darbaspējas, tikai jāstrādā
un jātiecas uz jaunām virsotnēm. Es
ceru, ka viņas entuziasms neapsīks,»
saka trenere, piebilstot, ka K.Bumbierei ne tikai padodas airēšana, bet arī
mācības – vidējā atzīme ir 9,8 balles –,
turklāt papildus airēšanai viņa paspēj
apmeklēt Jelgavas Mūzikas skolu.
Kristīne ļoti cer, ka akadēmiskajai
airēšanai pievērsīsies vairāk meiteņu,
lai Jelgavā varētu nokomplektēt četrinieku – šajā disciplīnā viņa gribētu
izmēģināt spēkus nākamsezon.
Jāpiebilst, ka BJSS akadēmiskajā
airēšanā trenējas ap 20 jauniešu.
A.Puriņa uzsver, ka akadēmiskā airēšana ir grūts sporta veids un nopietni
rezultāti sportistiem sāk parādīties
pēc 20 gadu sasniegšanas. Diemžēl
Latvijā sportisti pēc U-23 vecuma
ar šo sporta veidu lielākoties vairs
nenodarbojas nepietiekamā valsts
atbalsta dēļ.

17. novembrī izskrien Latviju Jelgavā!
 Ilze Knusle-Jankevica

17. novembrī Jelgavā notiks Latvijas valsts 99. dzimšanas
dienas svētku skrējiens «Izskrien Latviju Jelgavā». «Citās pilsētās – ne vien Latvijā, bet arī citviet pasaulē – šādi skrējieni
jau notiek, bet Jelgavā tas būs pirmo reizi. Gribētu to iedibināt par tradīciju, jo novembris ir mēnesis, kad apliecinām
savu piederību valstij,» norāda Jelgavas Sporta servisa centra
sporta pasākumu organizators Edgars Simanovičs.
Skrējienam starts tiks dots pulksten 18 Mātera un Ūdensvada ielas
krustojumā, bet pulcēties pie Jelgavas sporta halles varēs no pulksten
17.45. «Izveidot trasi, kas atgādinātu Latvijas valsts kontūru, nebija

Sporta pasākumi

Pateicība

 Ritma Gaidamoviča

Šogad Latvijas Airēšanas
federācija pirmo reizi sporta veida vēsturē pasniegusi
Gada balvu akadēmiskajā
airēšanā desmit nominācijās. Par labākajiem Latvijā
šogad atzīti arī divi jelgavnieki – Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas
(BJSS) airētāji Jānis Timbors un Kristīne Bumbiere.
«Es lepojos ar jauniešu
sasniegumiem un ceru, ka
entuziasms un cīņasspars
neapsīks arī nākamajā sezonā,» saka jauniešu trenere Agita Puriņa, piebilstot:
šāda balva ir novērtējums
tam, ko sportisti darījuši
sezonas garumā.
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viegli – jo garāka trase, jo vieglāk
to panākt,» stāsta E.Simanovičs,
norādot, ka trases kopējais garums ir
4,67 kilometri un lielākoties tā vedīs
pa pilsētas centra ielām, iekļaujot
trīs parkus – Stacijas, Alunāna un

Raiņa. «Piedalīties skrējienā aicināts ikviens – liels, mazs, skrējējs,
gājējs, nūjotājs, velosipēdists,»
turpina Sporta servisa centra pārstāvis, piebilstot: trase veidota ne
pārāk gara, pa ietvēm, lai to varētu
veikt neatkarīgi no fiziskās formas,
tostarp vecāki ar bērnu ratiem vai
maziem bērniem. Lai dalība skrējienā būtu droša, tas notiks, ievērojot
ceļu satiksmes noteikumus. E.Simanovičs papildina: tā kā skriešanas
koptreniņi Jelgavā noslēgušies, šī
ir lieliska iespēja atkal satikties un
patīkamā atmosfērā noskriet nelielu
distanci arī tiem, kas ar skriešanu

nodarbojas regulāri.
Dalība skrējienā ir bez maksas
un bez iepriekšējas pieteikšanās.
Skrējiens tiek rīkots par godu valsts
dzimšanas dienai, tādēļ organizatori
skrējējiem būs sarūpējuši sarkanbaltsarkanas lentītes, ko piespraust
pie apģērba. Jāpiebilst, ka būs iespēja izmantot sporta halles ģērbtuves
un atstāt skapīšos savas mantas, kā
arī pēc skrējiena izmantot dušas. Finišā dalībnieki tiks cienāti ar svētku
kliņģeri un siltu tēju.
Skrējienu organizē Jelgavas Vieglatlētikas klubs sadarbībā ar Sporta
servisa centru.

Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā konditoru(-i) un brokastu
pavāru(-i) darbam viesnīcas restorānā.
Pieteikties pa tālruni 28357481 vai CV
sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) aicina darbā strādniekus(-ces) galdniecībā,
galdnieku(-ci) un lakotāju. T.29537176.
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā
sociālo aprūpētāju. Darba līgums uz
nenoteiktu laiku. Nepieciešama 1. līmeņa
augstākā profesionālā izglītība sociālās
aprūpes jomā; vēlama aprūpētāja darba
pieredze; valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Alga – 621 eiro. Maiņu,
dienas darbs. CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) Pērnavas
ielā 16 aicina darbā pirmsskolas izglītības
skolotāju. T.63011290, 20021871.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (58 gadi) meklē darbu. Varu
strādāt nelielā lauku saimniecībā, kā arī
aprūpēt vecu cilvēku, ir pieredze. Varu
dzīvot uz vietas. T.24850341.
Vīrietis meklē darbu. T.20541441.

Aizsaulē aizgājuši
TAMĀRA VANAGA (1949. g)
GAĻINA ČUPRUNOVA (1935. g.)
JĀNIS PELENIS (1940. g.)
ZUZANNA MATECKA (1929. g.)
RASMA BĒRZIŅA (1929. g.)
ANTOŅINA RUBE (1961. g.).
Izvadīšana 16.11. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
GUNA BERĶE (1925. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.14 Baložu kapsētā.
JĀNIS RUSKULIS (1929. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.12 Bērzu kapsētā.
BALVA PLATACE (1935. g.).
Izvadīšana 17.11. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.35 Bings. Animācijas seriāls.
7.35 Pukša dziedāšanas svētki.*
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2539.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Annas jaunā māte. Vācijas drāma. 2005.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 12 elementi ainavā.*
13.55 Oskara laboratorija.*
14.25 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 89.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2539.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Sajūti Latgali!
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma (ar subt.).*
1.10 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
1.40 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 9.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.*
9.10  Doktora Livingstona zudušās piezīmes. Dokumentāla filma.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 88.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 723.sērija.
12.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.*
13.00 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 724.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.55  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
21.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 8. un 9.sērija.
23.50 Latviešu kino zelta dziesmas.*
1.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 Brīnumu dāvana. Kanādas drāma. 2015.g.
7.30 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 1.–8.sērija.
10.20 Viesnīca «Heidelberga». Krāmere pret Krāmeri.
Vācijas traģikomēdija. 2015.g.
12.20 Mīlestības recepte. Romantiska komēdija. 2007.g.
14.25 Latvija – tava un mana. Koncerts.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Seriāls. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Sapņu komanda 1935. Latvijas sporta drāma. 2012.g.
1.45 LNT ziņu Top 10.
2.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
2.55 Attīstības kods 3.
3.20 Nakts karaliene. Seriāls. 36.sērija.
4.05 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 4.sērija.
4.30 Degpunktā 7.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
7.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
8.00 Mazās burves. Animācijas seriāls.
8.10 Pīlēns Smaidiņš. ASV animācijas filma. 2014.g.
9.05 TV PIRMIZRĀDE. Mazais bruņinieks Trenks.
Vācijas animācijas filma. 2015.g.
10.45 TV PIRMIZRĀDE. Pēcnācēji. ASV piedzīvojumu filma. 2015.g.
13.00 Skūbijs Dū. ASV filma visai ģimenei. 2002.g.
14.50 Asteriks Olimpiskajās spēlēs. Piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
17.20 Gulivera ceļojumi. ASV komiska piedzīvojumu filma. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 46.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.00 Zem kupola 3. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija 2. Raidījums. 12.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 46.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 33. un 34.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 21. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Liene Lūse.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2540.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*

13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 90.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2540.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Vilipsōns.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Paraugprāva. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Džimlai Rūdi Rallallā! Latvijas traģikomēdija (ar subt.). 2014.g.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Persijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Persijā. 10.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku kari.*
8.30 Darbs planētas labā. Par nākotni bez mīnām.
Dokumentālu filmu cikls.
8.35  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 89.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 724.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā.* 1.brauciens četriniekiem.
14.20 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 725.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
22.10 Grāntčestera 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.05  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 1. un 2.sērija.
0.50 Terorakti Parīzē. Dokumentāla filma.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 111. un 112.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 5.sērija.
11.10 Televīzijas veikals.
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 233. un 234.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 7.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 71.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Recepte mīlestībai. ASV melodrāma. 2016.g.
23.05 JAUNA SEZONA. Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.20 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.35 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 10.sērija.
6.05 Pīlēns Smaidiņš. ASV animācijas filma. 2014.g.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 15. un 16.sērija.
9.05 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.35 Māmiņu klubs 8.
10.05 Kvantiko 2. Seriāls. 2.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 3.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 46. un 47.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 9.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 5.sērija.
23.05 Izlaušanās 5. ASV seriāls. 2017.g. 1.sērija.
0.00 Motīvs? 2. Seriāls. 3.sērija.
1.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 10.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 47.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 35. un 36.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 22. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Sedas ielas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2541.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kurš ir kurš? (ar subt.).*
12.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.50 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

TV PROGRAMMA
13.15 Vides fakti.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 91.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2541.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Es mīlu ēdienu! Centrāligaunija.
20.00  TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Meklētāji. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Alpu dakteris 8. Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.00 Paraugprāva. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 1000 jūdzes Persijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 1.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Uzvelc tautastērpu!*
9.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 90.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 725.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00  Doktora Livingstona zudušās piezīmes. Dokumentāla filma.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 726.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05 Biomīmikrija: Bioķīmija. Dokumentāla filma.
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
22.10  Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli.
Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
23.10  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.40 Uzvelc tautastērpu!*
1.10 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 113. un 114.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
11.50 Recepte mīlestībai. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 8.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 72.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 JAUNA SEZONA. Doktors Mārtins 3.
Lielbritānijas seriāls. 2007.g. 1.sērija.
22.35 Nezināmais. Lielbritānijas un Vācijas spriedzes filma. 2011.g.
0.55 Dziļi tumsā. ASV šausmu filma. 2014.g.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 11.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 9.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 4.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 47. un 48.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 10.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
22.40 Lucifers. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.35 Ēnu spēles 3. Seriāls. 8.sērija.
0.40 Leģendas. Seriāls. 7.sērija.
1.35 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 11.sērija.
2.25 Svešā seja. Seriāls. 48.sērija.
2.50 UgunsGrēks 2. Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 23. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2542.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 32.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.*
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 92.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 31.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2542.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Adreses.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Spēlmaņu nakts 2017.
24.00 Personība. 100 g kultūras.*
1.00 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 2.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00 Darbs planētas labā. Feminisma ekonomika.
Dokumentālu filmu cikls.
9.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 91.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 726.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00  Neatklātā Arktika. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 727.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Biomīmikrija: Bioķīmija. Dokumentāla filma.
0.00 Terorakti Parīzē. Dokumentāla filma.
0.35 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.20 Personība. 100 g kultūras.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 115. un 116.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 7.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Karamba! Humora raidījums.
11.45 Ārsta prakse Eifelā. Pirmā palīdzība no Berlīnes. Drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 9.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 73.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 6.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
22.25 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 10.sērija.
23.00 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
1.20 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
2.00 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 7.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 4. Seriāls. 12.sērija.
5.55 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Mazās burves. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 10.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 5.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 48. un 49.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 11.sērija.
17.55 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 49.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 13.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Bada spēles. Zobgaļsīlis. 2.daļa.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2015.g.
0.40 Leģendas. Seriāls. 8.sērija.
1.35 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 5.sērija.
2.00 Svešā seja. Seriāls. 49.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 24. novembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 4.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 33.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*

11.15  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 93.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Laimes zeme.
22.15 Akmeņi manās kabatās. Animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Akmeņi manās kabatās. Animācijas filma (ar subt.). Turpinājums.
0.10 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.
1.05  Selfridžs 4. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.00  Alpu dakteris 8. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 3.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 92.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 727.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 728.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Vistleras.
21.05 Aculiecinieks.*
21.25 2.brauciens sievietēm.
22.30 Pārsteigums. Romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.20 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.50 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
2.05 Aculiecinieks.*
2.25 2.brauciens divniekiem.
3.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
4.00 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 117. un 118.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 8.sērija.
11.05 Televīzijas veikals.
11.20 Karamba! Humora raidījums.
11.45 Atslēga uz manu sirdi. ASV romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 10.sērija.
15.20 Mūsu Čārlijs 6. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 74.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 7.sērijas turpinājums.
18.55 Nakts karaliene. Turcijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Džūliusu māja. ASV un Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Neticamais stāsts par Bendžaminu Batonu. ASV drāma.
2.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 6.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 1.sērija.
6.15 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
7.20 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.55 Mazās burves. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 11.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 13.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 2. Seriāls. 6.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 5. Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Īstās mājsaimnieces. Beverlihilsa 3. ASV realitātes seriāls.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 49. un 50.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0». Seriāls. 12.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 50.sērija.
21.00 Ķeriet Smārtu! ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
23.10 Harolda un Kumāra Ziemassvētki. ASV komēdija. 2011.g.
0.50 Motīvs? 2. Seriāls. 6.sērija.
1.45 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 6.sērija.
2.05 UgunsGrēks 2. Seriāls. 41.–43.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 25. novembris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Aigars Fadejevs.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris
9.30 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.45 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Oskara laboratorija.
11.00  Stella un Austrumu zvaigzne.
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.). 2008.g.
12.35 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 73.sērija.
13.10 Es mīlu ēdienu!*
13.40 Adreses.*
14.10 12 elementi ainavā.*
14.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.00  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Kamieļu atgriešanās.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Kārsava–Bozova–Malnava.
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 Kurš ir kurš?
22.50 Pārsteigums. Romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.40 3. Eiropas koru olimpiādes un «Nāciju «Grand Prix» Rīga 2017»
noslēguma koncerts.*
2.40 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī.
«Amigo» «Dzintara dziesmu» aptaujas fināls.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 2.brauciens divniekiem.*
12.50 Aculiecinieks.
13.10  TV PIRMIZRĀDE. Deivida Gareta koncerts. 2012.
15.35 Latvijas kods. Lai smuki! Dokumentāla filma.
16.05 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 7.sērija (krievu val., ar subt.).
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
21.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
21.40 2.brauciens vīriešiem.
22.50 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
23.55 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
1.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 2.brauciens četriniekiem.
2.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 133.–136.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.10 Viesnīca «Heidelberga». Krāmere pret Krāmeri.
Vācijas traģikomēdija. 2015.g.
6.35 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
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10.00 Laimīgs un vesels 9.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
12.20 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
14.50 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
15.50 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Džūliusu māja.
ASV un Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 235. un 236.sērija.
23.15 Izgudrotāja. Vācijas komēdija. 2013.g.
1.05 Mazulis uz četriem. Vācijas komēdija. 2016.g.
2.35 Infekcija. ASV fantastikas trilleris. 2011.g.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 2.sērija.
6.05 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 5.sērija.
13.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.35 X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
16.50 Ķeriet Smārtu! ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
19.35 Nejaukais es. ASV animācijas filma. 2010.g.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Endera spēle. ASV fantastikas filma. 2013.g.
23.55 Mans sargeņģelis. ASV drāma. 2009.g.
2.00 Harolda un Kumāra Ziemassvētki. ASV komēdija. 2011.g.
3.25 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 26. novembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Indijas okeāna pērle Šrilanka.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Relikviju sagaidīšanas dievkalpojums Rīgas Kristus
Piedzimšanas katedrālē.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Daudz laimes, jubilār! Aktieris Voldemārs Šoriņš.
14.10 Latvijas sirdsdziesma.*
15.10 Ķepa uz sirds.*
15.40  Latvijas kods. Meklētāji. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.

17.00 JAUNA SEZONA. Grāntčestera 3.
Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 JAUNA SEZONA. Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu
mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Cilvēka bērns. Studijas «Trīs» ģimenes filma (ar subt.). 1991.g.
23.15  Kamieļu atgriešanās. Dok.filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
0.15 Akmeņi manās kabatās. Animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
1.55 Manas mūža melodijas.
Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas lielkoncerts.*
4.05 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.20 Septiņi piedzīvojumi Garkalnē. Dokumentāla filma.
5.05 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00  Džungļu grāmata safari. Animācijas seriāls.
8.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Pasaules kausa posms bobslejā.* 1.brauciens četriniekiem.
11.35 2.brauciens četriniekiem.*
12.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
13.10 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 133.–136.sērija.
14.55 Vēstule no Dalbes. Dokumentāla filma.
15.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 1 + 1 jauktā stafete.
Pārraide no Esterzundas Zviedrijā.
16.05 Balss pavēlnieks.*
17.40 Aculiecinieks.*
18.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. Jauktā stafete.

Olaines 1. vidusskola
(reģ.Nr.90000023854)

aicina darbā matemātikas skolotāju,
latviešu valodas skolotāju, sākumskolas
skolotāju, vācu valodas skolotāju
un speciālo pedagogu(-ģi).
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• labu atalgojumu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• dienesta dzīvokli;
• sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

SIA «Telemarket» (reģ.Nr. 40003352952) sadarbībā ar SIA «Lattelecom»
aicina pievienoties savai komandai operatorus(-es) izejošo zvanu veikšanai.

Ja esi pārliecinošs pārdevējs ar teicamām latviešu un krievu valodas zināšanām un pozitīvu attieksmi pret dzīvi,
pievienojies mūsu komandai – veidosim lielisku kolektīvu kopā!
Galvenie darba pienākumi:
• darbs ar SIA «Lattelecom» produktiem – klientu
konsultēšana, līgumu slēgšana, pieteikumu apstrāde.
Gaidīsim jūsu CV pa e-pastu evita.badune@telemarketing.lv,
vai piesakieties pa tālruni 27819886!

Mēs piedāvājam:
• apmācību;
• mūsdienīgus darba apstākļus pilsētas centrā;
• atalgojumu, atkarīgu no darba rezultātiem;
• sociālās garantijas;
• darbu, kas piemērots dažāda vecuma cilvēkiem.

,
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,
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19.25 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 10. un 11.sērija.
21.10  Agata Reizina. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3. un 4.sērija.
22.55 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. 7.sērija. (krievu val., ar subt.).
23.55 Nemiera gars 5. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.45 Sporta studija.*
1.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.05 «Astro Acoustic». Grupas «Astro’n’out» albuma koncerts.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.10 Vilfreds. Seriāls. 6. un 7.sērija.
5.50 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 8.sērija.
8.30 Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 10.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās.
10.30 Atspēriens izaugsmei.
11.05 Sapņu komanda 1935. Latvijas sporta drāma. 2012.g.
14.00 Esmu dzīvs 2. Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
15.00 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
17.40 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Lauku sēta 4. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
19.00 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 237. un 238.sērija.
23.15 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2.sērija.

7

1.15 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
2.35 Doktors Mārtins 3. Seriāls. 1.sērija.
3.20 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 8.sērija.
3.50 Reičela Alena. Maltīte katrai dienai. Kulinārijas raidījums.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 3.sērija.
6.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 5.sērija.
6.55 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Sealitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.40 Čārlijs Sentklauds. ASV un Kanādas fantāzijas drāma. 2010.g.
14.45 Endera spēle. ASV fantastikas filma. 2013.g.
17.00 Nejaukais es. ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija 2. Raidījums. 13.sērija.
20.20 TIEŠRAIDE. X faktors. Latvijas muzikāls šovs. 2017.g.
23.35 Transā. Lielbritānijas un Francijas detektīvdrāma. 2013.g.
1.35 Čārlijs Sentklauds. ASV un Kanādas fantāzijas drāma. 2010.g.
3.10 Iespējams tikai Krievijā 8.
4.35 Gatavo 3.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
30. novembrī plkst.18 organizē

ATVĒRTO DURVJU DIENU

2018./2019. m.g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.
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Pasākumi pilsētā
16. novembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
17. novembrī pulksten 11 – Mazo pūcēnu skoliņas noslēdzošā nodarbība
(Miezītes bibliotēkā).
19. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» deju vakars. Mīļi gaidīti visu
paaudžu dejotgribētāji – sirdī jauni, dzīvespriecīgi un atraktīvi. Dalība – 3,50
€ (kultūras nama Deju zālē).
21. novembrī pulksten 15 – piemiņas brīdis Jelgavas atbrīvotājiem Meža
kapos (Bauskas ielā 12).
23. novembrī pulksten 19 – grupas «Otra puse» 25 gadu jubilejas koncerts.
Biļešu cena – 10–15 € (kultūras namā).
24. novembrī pulksten 18 – pēc Jettes Užānes dienasgrāmatām radīta
dokumentālā eseja «Kā man gribas iet». Pēc izrādes – J.Užānes cimdu izstāde
un sarunas ar izrādes veidotājiem. Radošā grupa – Elīna Apsīte, Lilija Lipora,
Edgars Lipors, Maija Švēdenberga. Biļešu cena – 10 €; skolēniem un pensionāriem – 5 € (Spīdolas ģimnāzijā).
24. novembrī pulksten 19 – Aija Vītoliņa un «Tango sin Quinto» koncertā
«Atgriezties dienvidos». Radošais sastāvs: A.Vītoliņa (vokāls), J.Stafeckis (kontrabass), A.Noviks (akordeons), A.Zavackis (sitamie instrumenti), R.Melderis
(vijole) un R.Vendiņš (klavieres). Programmā dziesmas no A.Pjacollas tango
operas «Maria de Buenos Aires», ladino dziesminieces J.Levī skaņdarbi, E.Piafas
melodijas franču valodā, M.Ravēla, R.Galjāno skaņdarbi un dažas tradicionālas
tango melodijas. Biļešu cena – 7–15 € (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 18 – koncerts «Smaidiet, un labi būs!». Piedalās
mūziķu apvienība «Vintāža», Nacionālā teātra aktieris A.Ančevskis, dziedātāji
N.Rutulis, G.Krievkalna, R.Dūduma. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
25. novembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētkus gaidot».
Adventes vainaga darināšana. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
26. novembrī pulksten 14 – Ukraiņu kultūras nedēļas noslēguma koncerts.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
28. novembrī pulksten 18 – Maskavas valsts muzikālā teātra «Na Basmannoj» viesizrāde «Runcis zābakos». Izrāde krievu valodā. Biļešu cena – 8–15 €;
bērniem līdz 5 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas
(kultūras namā).
29. novembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama
sešiem». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
30. novembrī pulksten 18 – Tūrisma vakars. Pieteikšanās pa tālruni
63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
2. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Stikla eņģeļu radošā darbnīca». Kopā ar mākslinieci Latvijas Mākslas akadēmijas docenti Ilzi Dūdiņu tiks
apgūtas stikla apstrādes pamatprasmes. Praktiska radošā nodarbība kausētā
stikla tehnikā veidota eņģeļa izgatavošanai. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
3. decembrī pulksten 17 – pilsētas lielās egles iedegšana; no pulksten 15
līdz 18 – Ziemassvētku dāvanu tirdziņš (Hercoga Jēkaba laukumā).
8. decembrī pulksten 20 – Laimas Vaikules koncerts «Ar tevi kopā». Biļešu
cena – 12–70 € (ZOC).
9. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri».
Ziemas saulgriežu tradīcijas kopā ar pasniedzēju Zandu Kursīti. Praktiska
radošā nodarbība Ziemassvētku puzura darināšanai. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
14. decembrī pulksten 18 – ceturtais seminārs no lekciju cikla par latviešu
tradicionālo tautas tērpu «Plecu segu attīstība Latvijā 19.–20. gs.». Lektore –
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja
Aija Jansone. Plecu segu darināšanas, rotāšanas un valkāšanas tradīcijas.
Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts «Divi vienā». Dziesminieku Goran Gora un Kārļa Kazāka ziemas sajūtu saruna ar klausītājiem caur
mūziku, dziesmām, atklāsmēm. Biļešu cena – 23 € (Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa skatu laukumā).
16. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei». Ziemas saulgriežu tradīcijas kopā ar pasniedzēju Zandu Kursīti. Praktiska radošā nodarbība eglītes rotājumu darināšanai no pērlītēm. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
27. decembrī pulksten 18 – muzikāla pasaka visai ģimenei «Grinča Ziemassvētki». Biļešu cena – 7–10 € (ZOC).
29. decembrī pulksten 19 – TV3 jaungada šovs «Savādi gan!». Biļešu
cena – 10–30 € (ZOC).
30. decembrī pulksten 16 – koncertizrāde ģimenēm «Brīnumskapis un
Elektriskā ģimene». Biļešu cena – 8–12 € (ZOC).

Izstādes
17. novembrī pulksten 9 – Jelgavas pilsētas bibliotēku darbinieku fotogrāfiju izstādes par godu Latvijai atklāšana (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
No 1. decembra – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu saules»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 1. decembra – Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde «Gaidot
ziemu» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē).
Līdz 21. novembrim – izstāde «Skan māla valoda» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
27. novembrī pulksten 15 – Haralda Smilgas fotoizstādes «Mājās» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
Līdz 30. novembrim – fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts» 2. posma
dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 30. novembrim – Tautas gleznošanas studijas rudens izstāde. Vadītāji
– A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 2. stāvā).
Līdz 31. novembrim – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas
simtgadei» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 6. decembrim – izstāde «Mans tautastērps»: I.Strēles foto, D.Salakas
dzejoļi, G.Zaumanes izšūtas miniatūras (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 10. decembrim – gleznotāja Mārča Stumbra (1942–2014) piemiņas
izstāde (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. decembrim – Latvijas glezniecības vecmeistaru darbu izstāde:
V.Purvītis, J.Rozentāls, J.Valters (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. janvārim – stikla mākslas izstāde «Laiks. Plūsma. Doma. Vol 2»
(Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 14. janvārim – izstāde «Daces Grīnbergas keramika» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 6. februārim – Valda Villeruša izstāde «Skaidra forma. Asamblāža un
grafika» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
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Svētā Jāņa baznīcai – 170

Foto: Santis Zībergs
 Jana Bahmane

Šogad Jelgavas Svētā Jāņa
evaņģēliski luteriskajai baznīcai aprit 170 gadu, un,
godinot šo gadskaitli, svētdien, 19. novembrī, pulksten 10 dievnamā notiks
svētku dievkalpojums un
koncerts. «Jāņa baznīca ir
viena no jaunākajām baznīcām Jelgavā, un zīmīgi
ir tas, ka pirmais mūsu
draudzes dievkalpojums
baznīcā notika tieši 1944.
gada 19. novembrī – līdz
tam Jāņa baznīcā norisinājās vācu draudzes dievkalpojumi,» norāda Jelgavas
Svētās Vienības evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšniece Biruta Ribaka.

Svētku dievkalpojums, kurā muzicēs
ērģelniece Gundega Dūda-Dzene, sāksies pulksten 10, bet pēc tā, pulksten
13, Svētā Jāņa baznīcā notiks koncerts
– tajā uzstāsies liriskais soprāns Olga
Barišmane un baritons Alvils Cedriņš.
Tāpat šajā dienā interesentiem būs
iespēja uzzināt vairāk par dievnama
vēsturi.
«Ikdienas steigā bieži sanāk paskriet
garām baznīcai, neievērojot, cik tā patiesībā ir skaista. Lielākoties visi pamana torni, bet arī tā baznīcas puse, kur
atrodas kanceleja, ir ievērības cienīga.
Protams, dievnamam ir nepieciešama
restaurācija, bet pagaidām mums tādu
līdzekļu nav. Atminos, ka reiz uz baznīcu biju atvedusi kādu piecus sešus
gadus vecu meitenīti, un viņa, ienākot
baznīcā, teica: «Kāda tā ir pils!» Un tajā
brīdī patiesi saproti – Jāņa baznīca ir
skaista pērle pilsētas centrā, un, ienā-

kot tajā, tā apbur ar savu gaišumu,»
atzīst B.Ribaka.
Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskās baznīcas pirmsākumi ir
meklējami 1780. gadā, kad Jelgavas
birģermeistars Kloks testamentā savu
mantību novēlēja jaunas mūra baznīcas
celšanai vietā, kur atradās Annas vārti,
vēlāk dēvēti arī par Pētera vārtiem. Tie
bija nosaukti par godu Gotharda Ketlera sievai Annai, kas pa tiem devās uz
hercoga muižām – Vircavu, Emburgu
un Rundāli. Jau 1705. gadā pie vārtiem
atradās pilsētas nabagmāja un kapsēta
ar mazu koka baznīciņu, ko sauca par
nabagu baznīcu. Un tikai laika posmā
no 1845. līdz 1847. gadam vecās koka
baznīcas vietā uzcēla mūra dievnamu,
ko 1862. gadā nosauca par Svētā Jāņa
baznīcu. Pie baznīcas atrodas Alunāna
parks un Stacijas parks, kuru vietā
kādreiz bija Jelgavas vecie kapi.

Adventi ievadīs, darinot vainagus
nāti apmeklēt nodarbību «Ziemassvētkus gaidot», kurā varēs izzināt adventes
«Kopīgi no dabas materiātradīcijas un paša rokām izgatavot
liem darināsim adventes
adventes vainagu. «Advente tulkojumā
vainagus apļa formā, jo tā
no latīņu valodas nozīmē «atnākšana»,
simbolizē mūžību un vienotādēļ veidosim vainagu, lai katru nedēļu
tību. Savukārt zaļā krāsa, ko
tajā varētu iedegt svecīti un Ziemasvainagam piešķirs priežu zari,
svētku gaidīšanas laiks atnāktu ikvienā
ir dzīvības simbols,» izzinoši
mājā,» aicina Z.Kursīte. Viņa papildina,
radošo nodarbību «Ziemaska vainagu pamatnes, zari un dekori jau
svētkus gaidot», kas Jelgavas
būs sagatavoti un katrs nodarbības daSvētās Trīsvienības baznīcas
lībnieks varēs izvēlēties sev tīkamākos.
tornī notiks 25. novembrī
«Vislabāk adventes vainagam izmantot
pulksten 12, raksturo nodarpriežu vai baltegles zarus, jo parastā egle
bības vadītāja Zanda Kursīte.
nav tik noturīga un ātrāk sāk birt,» saka
nodarbības vadītāja.
Sagaidot adventi, interesenti Jelgavas
Savukārt dalībniekiem pašiem būs
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī aici- jāsagādā sveces un svečturi. «Vadoties

 Jana Bahmane

pēc liturģiskajām krāsām, adventes
vainagā liek violetas sveces. Pirmā ir
pravieša svece, un tā simbolizē cerību,
otrā – Bētlemes svece un simbolizē
mieru, bet trešā svece ir ganiņa svece,
kas simbolizē prieku. Savukārt eņģeļa
svece ir ceturtā, un tās simboliskā nozīme ir mīlestība,» par adventes vainaga
darināšanas tradīcijām stāsta Z.Kursīte,
papildinot: «Taču pareizākais vainags
būs tas, kas pašam patīk un sagādā prieku, tādēļ ikviens to varēs veidot, vadoties
pēc savām izjūtām.»
Pieteikties nodarbībai «Ziemassvētkus gaidot» var pa tālruni 63005445 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Ieejas maksa pieaugušajiem un skolēniem – 5 eiro,
pirmsskolas vecuma bērniem – 2 eiro.

Nākamā nedēļa Jelgavā – ukraiņu
 Jana Bahmane

«Mēs priecājamies, ka ukraiņu
kultūras dienas ik gadu pulcē
daudz latviešu, kā arī citu
Jelgavas mazākumtautību
biedrību pārstāvju. Nedēļas
garumā jelgavniekus vēlamies
iepazīstināt ar mūsu tautas
tradīcijām, kultūru, padarot to
pieejamu ikvienam,» ukraiņu
kultūras dienu pasākumus,
kas Jelgavā notiks no 21. līdz
26. novembrim, apmeklēt
aicina ukraiņu kultūras centra
«Džerelo» priekšsēdētājs Bogdans Timkivs.
Ukraiņu kultūras nedēļu ievadīs Rīgā
dzīvojošā ukraiņu mākslinieka Georgija
Krutoja gleznu izstāde «Ukraiņu meistara
māksla» – tās atklāšanas pasākums Sa-

biedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8 notiks 21. novembrī pulksten 17. «35
gadus nostrādāju par galveno mākslinieku
Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevniecībā
«Zinātne», un šo gadu laikā, sadarbojoties
ar zinātniekiem, kopumā esmu izveidojis
noformējumu vairāk nekā tūkstotim grāmatu. Tāpat esmu nodarbojies ar pastkaršu zīmēšanu, bet Jelgavā būs apskatāma
neliela manu akvareļu un eļļas gleznu
daļa,» stāsta G.Krutojs. Izstādes atklāšanas pasākumu un tikšanos ar mākslinieku
aicināts apmeklēt ikviens – izstāde būs
apskatāma līdz 26. novembrim.
Bet 22. novembrī pulksten 17 Sabiedrības integrācijas pārvaldē notiks ukraiņu
lupatu un diega leļļu jeb motanku darināšanas meistarklase, kurā piedalīties
aicināti bērni un jaunieši. Meistarklasi
vadīs ukraiņu kultūras centra «Džerelo»
bērnu studijas «Džerelce» vadītājas Olga
Golovarte, Marina Auziņa un Kristīna

Timkiva. «Ja citas tautas veidoja koka
lelles, tad ukraiņi agrākos laikos bērniem
mēdza darināt lupatu lelles, bieži vien tām
par pamatu ņemot audumu atgriezumus,
ja citi materiāli nebija pieejami,» stāsta
B.Timkivs. Meistarklasei iepriekš nav
jāpiesakās.
Ukraiņu nedēļa Jelgavā noslēgsies
ar diviem koncertiem – 25. novembrī
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās
aprūpes centrā «Zemgale» notiks labdarības koncerts, bet 26. novembrī pulksten
14 – koncerts Jelgavas kultūras namā,
kurā piedalīsies kolektīvi «Džerelo» un
«Džerelce», Jelgavas sadraudzības pilsētas
Ivanofrankovskas tautas deju kolektīvs
«Karpati», Vangažu kultūras nama
ukraiņu vokālais ansamblis «Veselka»,
Olaines kultūras nama vokālais ansamblis «Ivuški», kā arī moderno deju dejotāji
Marija Švacka un Dmitrijs Komašilo. Ieeja
koncertā – bez maksas.

